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Kochane Mamy,
najpierw znosicie trudy ciąży, później ból po-
rodu, a  kiedy wreszcie dzięki Wam powitamy 
świat, dbacie o nas jak nikt, myślicie o wszyst-
kim, wychowujecie nas najlepiej, jak potra�cie. 
Dla nas często rezygnujecie z własnych ambicji 
zawodowych lub przyjemności i nawet, kiedy je-
steśmy już dorośli, to zawsze jesteście blisko. Słowa 
„dziękujemy” nie oddadzą ogromu miłości, jakim Was 
darzymy; kwiaty i czekoladki (choć miłe) to też za mało. 
W tym dniu oddajemy Wam całe serce, w którym mie-
ści się wszystko to, co niewypowiedziane, a najszczersze do głębi.

Redakcja

Najpiękniejszy w roku
26 maja – Dzień Matki

QQ Lubońska hala widowiskowo-sporto-
wa przy ul. Kołłątaja, najdroższy w Wiel-
kopolsce obiekt tego typu, a dla miasta 
najkosztowniejsza inwestycja kubaturowa 
w całej naszej historii (ok. 17 mln zł), 
była gospodarzem olimpiady młodzieży 
w tenisie stołowym. To dyscyplina, która 
dzięki entuzjastom skupionym w LKTS-
-ie, pięknie się rozwija i z której jesteśmy 
dumni – wielkie gratulacje dla: założy-
cieli, działaczy, trenerów, zawodników 
i sponsorów.
QQ Zostaliśmy za-

proszeni do TVP  3 
i w porannym prze-
glądzie prasy programu 
„Witaj Wielkopolsko”. 
W studio Teleskopu 
mówiliśmy, o  czym 
warto w „Wieściach 
Lubońskich” poczytać. 
Działo się to w poło-
wie kwietnia, więc nie 
omieszkaliśmy wspo-
mnieć o  odkrytych 
przez nas, związanych 
z Luboniem „katyń-
czykach”, których bio-
gramy znajdują się w wydawanym też 
przez „Forum Lubońskie” – „Roczniku 
Historycznym Lubonia”.
QQ Jako chłopak, który chował się też na 

wsi, wielkimi oczyma czytam i słuchałem 
opowieści o „ratowaniu” kaczek, które 
pod oknami naszej redakcji uwiły sobie 
gniazdo. Jak, jedyne myślące osobniki 
na kuli ziemskiej (homo sapiens), przy 
pomocy Straży Miejskiej, spowodowa-
ły że „dzieci” trafiły do Zoo, a „matka 
z  ojcem” jeszcze długo szukały swo-
ich pociech. Wyobraźnia podpowia-
da mi, jaki los może spotkać te mało 
wartościowe gatunkowo, a „uratowane” 

przez człowieka malutkie krzyżówki. 
Kto czuje się szczęśliwym z tej formy 
„pomocy” i podjął decyzję, że taka jest 
właśnie im niezbędna?
QQ Zacząłem i kończę halą LOSiR-u, bo-

wiem ostatnio udzielono odpowiedzi na 
czekającą od roku interpelację. Intere-
sujących się opisywaną na naszych ła-
mach adaptacją owalu z 2013 r. odsyłam 
do lektury na str. 20. W odpowiedzi za-
mieszczonej na str. 21, nie ma informacji, 

czy do prokuratury, w formie dowodów 
wysłano także artykuły z Niezależnego 
Miesięcznika Mieszkańców „Wieści Lu-
bońskich”, i  czy powołano na świadka 
ich autora, czyli mnie. Nie ma też do-
kładnych danych, czego te doniesienia, 
składane teraz przez Luboń, dopiero po 
5 latach, dotyczą? To nasza redakcja ma 
najwięcej informacji i dowodów wyko-
rzystywanych w materiałach prasowych, 
które stawały się podstawą do składania 
przez radnych szeregu pytań władzom 
naszego miasta?

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”

Mam do powiedzenia

Q
Prowadząca poranny program „Witaj Wielkopolsko” – Beata 
Demianowska prezentuje „Wieści Lubońskie” (18 kwietnia). 
Obok Hanna Siatka i moja nieskromna osoba   arch. TVP 3



5/2018

3

TEMAT MIESIĄCA

W naszym regionie OOM odbyła  się 
dotąd 4 razy: w 1995 r. (sporty letnie), 
1998 (sporty halowe), 2001 (sporty let-
nie) i  2004 (sporty halowe). Znicz 24. 
OOM zapłonął wieczorem 27 kwietnia 
w sali sportowo-widowiskowej SP nr 2 
w Swarzędzu Zalasewie. Podczas cere-
monii otwarcia obecne były wszystkie 
elementy olimpijskiego ceremoniału: 
de�lada województw, hymn i �aga olim-

pijska, znicz i  przysięga. W  sztafecie 
z pochodnią i w poczcie z �agą olimpij-
ską byli medaliści olimpijscy: Michał 
Jeliński (wioślarstwo), Natalia Madaj-
-Smolińska (wioślarstwo) oraz Szymon 
Ziółkowski (młociarz).

Gry �nałowe ich poziom sportowy oraz 
towarzyszące tym spotkaniom ogromne 
emocje zachwyciły licznie zebraną na 
hali LOSiR w Luboniu publiczność. Go-
spodarzy imprezy, Luboński Klub Teni-
sa Stołowego (LKTS), reprezentowali: 
Zuzanna Sułek, Weronika Dombka, 
Natalia Piechota, Wiktoria Frelich i Pa-
tryk Pyśk.
W pierwszej fazie zawodów 151 zawod-
ników rywalizowało o medale w klasy-
�kacji drużynowej. Wśród dziewcząt 
najlepsze okazały się zawodniczki Bro-
nowianki Kraków, które w �nale poko-
nały Nurt Przemyśl 3:1. Brązowe meda-
le przypadły drużynom KS I Gorce Nowy 
Targ i JKTS I Jastrzębie Zdrój. Właśnie 
zespół z Jastrzębia stanął na drodze do 
medalu drużynie LKTS Luboń, pokonu-
jąc podopieczne Mariusza Pyśka 3:2. 
Dało to luboniankom 5. miejsce w tur-
nieju.
Wśród chłopców zwycięstwo przypadło 
drużynie KS Decorglass Działdowo, któ-
ra w �nale zwyciężyła Bogorię Grodzisk 
Mazowiecki 3:1. Brązowe medale zdo-
były ZKS Drzonków oraz TS Kuźnia 
Martex Rybnik.
Uroczyste otwarcie 24. Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w Luboniu odby-
ło  się w  piątek, 4 maja. Obowiązywał 
pełen ceremoniał olimpijski – wniesienie 
i wciągnięcie �agi olimpijskiej, zapalenie 

znicza, ślubowania oraz de�lada uczest-
ników zawodów. Wszystkich obecnych 
przywitała Burmistrz Miasta, Małgorza-
ta Machalska, która podziękowała za 
przyznania naszemu miastu organizacji 
Mistrzostw Polski Kadetów w  ramach 
24. OOM w tenisie stołowym. Po o�cjal-
nej nastąpiła część artystyczna, w czasie 
której grupa taneczna „Fit Art” zapre-
zentowała układ, który kończył się usta-

wieniem przez 
tańczące dziewczę-
ta pięciu kółek 
olimpijskich. Po 
tańcu, czołowi za-
wodnicy LKTS-u 
– Luboń Zuzanna 
Sułek i  Patryk 
Pyśk – rozegrali 
pokazowy mecz 
tenisa stołowego. 
Towarzyszyła 
temu pojedynkowi 
bardzo efektowna 
gra światła (patrz 
okładka).
W sumie w zawo-

dach 151 uczestników reprezentowało 
81 klubów ze wszystkich województw. 
Zdaniem obserwatorów, turniej stał na 
bardzo dobrym poziomie, niedzielne 
�nały porwały publiczność w hali LOSiR.
Mecze �nałowe w singlu to siedmiose-
towe boje, w których obraz zmieniał się 
jak w  kalejdoskopie. Kuba Kwapiś 
z Dwójki Rawa Mazowiecka na począt-
ku spotkania, po pięknym, siedmioseto-
wym boju wygrał z Szymonem Kolasą 
(Gorce Nowy Targ) i  zapewnił sobie 
Mistrzostwo Polski kadetów! Brązowe 
medale zdobyli Patryk Lewandowski 
(Dekorglass Działdowo) i Patryk Dziuba 
(ZKS Drzonków).

Podobne emocje panowały w  finale 
singla dziewcząt. Wygrała Ilona 
Sztwiertnia z krakowskiej Bronowian-
ki, pokonując główną faworytkę do 
triumfu – Elżbietę Kwiatkowską (Ro-
kita Brzeg Dolny). W finale, podobnie 
jak w przypadku chłopców, potrzeba 
było aż siedmiu setów do wyłonienia 
triumfatorki. Brązowe medale wywal-
czyły: Katarzyna Królikowska (Strzelec 
Frysztak) i  Zuzanna Gaworska (AZS 
UE Wrocław).
Zuzanna Sułek z  LKTS-u odpadła 
w ćwierć�nale, przegrywając z później-
szą triumfatorką, Iloną Sztwiernią, i za-
jęła 5. miejsce. 

Wielki sukces Patryka
Patryk Pyśk (LKTS Luboń) w  parze 
z multimedalistą turnieju – Kubą Kwa-
pisiem (3 medale) – pokonali Damiana 
Korczaka i Maksymiliana Miastowskie-
go. Brąz przypadł Michałowi Olbrych-
towi i Szymonowi Sporce (obaj z MOSiR 
Dukla) oraz Dawidowi Kosmali (Pło-
mień Limanowa) i Szymonowi Kolasie 
(Gorce Nowy Targ).

Wśród dziewcząt triumfowała para: Mar-
tyna Stachniak (Nurt Przemyśl) i Zuzan-
na Kowalczyk (Gorce Nowy Targ), któ-
re wygrały 3:1 z dwójką: Anna Kubiak 
i Laura Kałużny (obie z JKTS Jastrzębie-
-Zdrój). Brązowe medale powędrowały 
z kolei do Elżbiety Kwiatkowskiej (MKS 
Rokita Brzeg Dolny) i Natalii Szymczyk 
(Skarbek Tarnowskie Góry) oraz Alek-
sandry Jarkowskiej i Michaliny Górskiej 
(obie z Dojlidy Białystok).

Wyniki �nałów:
Martyna Stachniak/Zu-
zanna Kowalczyk – 
Anna Kubiak/Laura 
Kałużny 3:1 (8,-13,5,6)
Kuba Kwapiś/Patryk 
Pyśk – Damian Kor-
czak/Maksymilian Mia-
stowski 3:1 (10,9,-8,9)

W grze mieszanej naj-
lepsi okazali  się Jakub 
Stecyszyn i  Natalia 
Szymczyk, zwyciężając 
w �nale Kubę Kwapisia 
i Elżbietę Kwiatkowską.
W łącznej klasy�kacji 
klubowej triumfowali 
zawodnicy i zawodnicz-
ki Brono-
wianki Kra-
ków,  wy-
przedzając 
Gorce Nowy 

Patryk Pyśk – Mistrzem Polski w deblu!
W dniach 3-6 maja 2018 r., w ramach 24. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM) w Sportach Halowych 
Wielkopolska 2018 rozgrywano w Luboniu drużynowe i indywidualne Mistrzostwa Polski Kadetek i Kadetów 
w tenisie stołowym. Luboński Klub Tenisa Stołowego Luvena Luboń zajął 4. miejsce w klasy�kacji punktowej, 
a Patryk Pyśk zdobył złoty medal!

cd.  
na str. 
4

Q
Złoci medaliści w deblu z uśmiechem 
na ustach i dyplomami. Z lewej Patryk 
Pyśk z Lubonia i Kuba Kwapiś z Rawy 
Mazowieckiej

Q
Otwarcie Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w dyscyplinie: tenis stołowy 
w hali LOSiR w Luboniu

Q
Główna płyta lubońskiej hali sportowej 
została przystosowana do rozgrywek na 
kilkunastu stanowiskach jednocześnie

Q
Pamiątkowe zdjęcie lubońskiej reprezentacji z trenerami, w towarzystwie 
Burmistrz Lubonia
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Targ i Dekorglass Działdowo. 
Zawodniczki i  zawodnicy 
LKTS-u Luboń zajęli 4. miej-
sce w klasy�kacji punktowej, 
co jest wielkim sukcesem klu-

bu kierowanego przez Mariusza Pyśka. 
Łącznie sklasy�kowanych było 80 klu-
bów. Zawody, które organizowali pra-
cownicy LOSiR-u we współpracy z Wiel-
kopolskim Związkiem Tenisa Stołowego, 
oprócz znaczącego, sportowego wymia-
ru, okazały się też dużym sukcesem or-
ganizacyjnym, co podkreślali uczestnicy, 
sędziowie i kibice. Dowodem tego uzna-
nia jest przyznanie Luboniowi organiza-
cji ogólnopolskiego turnieju żaków 
i  skrzatów w  tenisie stołowym, który 
odbędzie się w hali LOSiR 15 września.
W uroczystości zakończenia Mistrzostw 
oraz wręczenia medali, nagród i wyróż-
nień uczestniczyli Burmistrz Lubonia, 

Małgorzata Machalska, Zastępca Dyrek-
tora Departamentu Sportu i  Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, 
olimpijczyk z Moskwy w hokeju na tra-
wie – Mariusz Kubiak, Zastępca Burmi-
strza Lubonia Mateusz Mikołajczak, 
prezes Wielkopolskiego Związku Tenisa 
Stołowego Tadeusz Nowak oraz prezes 
LOSiR Sp. z o.o., Michał Kosiński.
Wszyscy medaliści zostali także uhono-
rowani drugim kółkiem olimpijskim. 
Żegnając uczestników OOM Małgorza-
ta Machalska życzyła im startu w praw-
dziwych Igrzyskach Olimpijskich. Miej-
my nadzieje, że ktoś z grona zawodników 
grających od 3 do 6 maja na parkiecie 
hali LOSiR w Luboniu, dostąpi tego za-
szczytu.

Marek Giese

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

Po zakończeniu Mszy św. za Ojczyznę, po 
południu, 3 maja, w ramach wspólnego 
świętowania, na pl. Edmunda Bojanow-
skiego można było zwiedzić wystawę, 
będącą próbą artystycznego pokazania 
przemian w  Luboniu oraz inspiracją do 
pobudzenia głębszej refleksji nad rolą 
wspólnoty i wiedzy o naszej małej Ojczyź-
nie. Eksponowane, wielkoformatowe fo-
togra�e wykonane i złożone przez Studio 
„Trakcja” (Luboń, ul. Słoneczna) na bazie 
przedwojennych zdjęć z archiwów „Wieści 
Lubońskich”, Luveny SA oraz prywatnych 
zbiorów Romualda Komischke, przedsta-
wiają charakterystyczne dla naszego mia-
sta obiekty wczoraj i  dziś, m.in.: pruską 
kolonię osadniczą w Żabikowie, dom Ku-
biaków przy ul. Kościuszki 64, kościół św. 
Jana Bosko, budynki szkół podstawowych 

nr 2 i nr 3, dworzec kolejowy, Dom Gmin-
ny przy ul. Armii Poznań, fabrykę che-
miczną Moritza Milcha, kompleks zabyt-
kowego osiedla przy parku Siewcy, dom 
sołtysa wsi Żabikowo, Fabrykę Przetwo-
rów Ziemniaczanych. Celem wystawy 
jest popularyzacja i edukacja przybliża-
jąca historię Lubonia, nie tylko nam – 
jego mieszkańcom. Ma zaskoczyć tych, 
którzy mieszkają tu od niedawna oraz 
przypomnieć stary Luboń tym, którzy się 
tutaj urodzili. – Punktem wyjścia do 
powstania wystawy były przedwojenne 
fotogra�e obecnego Lubonia. Spośród tych, 
do których dotarłam we współpracy i dzię-
ki wielkiej pomocy „Wieści Lubońskich” 
i Luveny, wybrałam najbardziej interesują-
ce. W przyszłości chciałabym dotrzeć do 
fotogra�i ważnych dla miasta budynków, 

m.in. Szkoły im. Haliny czy 
Domu Włodarza i na ich pod-
stawie sfotografować te same 
miejsca w  tym samym ujęciu. 
Ideą i podstawą formalną było 
przedstawienie upływającego 
czasu poprzez przenikanie  się 
starych fotogra�i i specjalnie na 
tę okoliczność wykonanych zdjęć 
tych samych miejsc współcześnie 
– powiedziała autorka zdjęć, lu-
bonianka Agnieszka Krupieńczyk 
ze Studia „Trakcja” i Stowarzysze-
nia „Pozytywny Luboń”. Dodała 
również, że niezwykle ważnym 
aspektem całego przedsięwzięcia 
było zwrócenie uwagi na historię 
naszego miasta i choć nie urodzi-
ła się w Luboniu, odkrywa w nim 
jego ogromną, historyczną ta-
jemnicę. Jednocześnie podkre-
śliła, że Luboń i jego historia są 
niedocenione w  regionie. Po-
przez wystawę stowarzyszenie 

chce popularyzować historię miasta. Pani 
Agnieszka nie ukrywała zadowolenia, że 
w czasie otwarcia wystawy mieszkańcy bar-
dzo żywo reagowali na fotogra�e, a reakcje 
niosły ze sobą opowieści i otwierały kolejne 
archiwa pamięci. Ponadto opisy pod zdję-
ciami naprowadzały odbiorców mniej 
zorientowanych i prowokowały do rozmów 
ze starszymi mieszkańcami miasta, tworząc 
integrującą atmosferę, w  której młodsi 
słuchali starszych. Wyraziła również na-
dzieję, że ten impuls spowoduje, że 
w przyszłości będzie mogła powtórzyć 
ten temat, a  historia naszego miasta 
stanie  się bardziej rozpoznawalna, nie 
tylko w regionie.
Plenerową wystawę na pl. Edmunda 
Bojanowskiego będzie można zwiedzać 
do końca roku szkolnego, następnie 
zostanie przeniesiona na Wzgórze Pa-
pieskie, a pod koniec sierpnia – do No-
wego Centrum Lubonia, gdzie będzie 
eksponowana do końca br.
Wystawa została do�nansowana z  bu-
dżetu Miasta Luboń w  wysokości 
8 tys. zł); konsultacje recenzenckie – dr 
Izabella Szczepaniak i „WL”.

PAW

Dobre, bo plenerowe

Mój Luboń
W Święto Konstytucji 3 Maja na placu Edmunda Bojanowskiego otwarto wystawę plenerową „Mój Luboń. 
Tradycja i współczesność” nawiązującą do tegorocznych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Ekspozycja przygotowana przez Stowarzyszenie „Pozytywny Luboń” i Bibliotekę Miejską 
przedstawia lubońską architekturę XX wieku i składa się z kilkunastu fotogra�i skoncentrowanych na 
charakterystycznych obiektach architektonicznych, pokazanych jak wyglądały kiedyś i dziś

Q
Autorka eksponowanych zdjęć, Agnieszka Kru-
pieńczyk przed autorskim fotomontażem przed-
stawiającym port na Warcie przy Zakładach Che-
micznych (obecnie Luvena)  
fot. Paweł Wolniewicz

Patryk Pyśk – Mistrzem Polski w deblu!

cd.  
ze str. 
3

Agnieszka Krupieńczyk
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu na Wydziale Komunikacji 
Multimedialnej, specjalność – fotogra-
�a. Fotograf, scenograf, gra�k, aranżer 
wystaw. Od 5 lat mieszka w Luboniu 
i  wraz z  Tomaszem Kalitko tworzy 
w Studio „Trakcja” przy ul. Słonecznej. 
Ma w dorobku wiele projektów aranżacji 
wystaw oraz ekspozycje indywidualne 
i zbiorowe w kraju i za granicą. Wyko-
nała również scenogra�e do spektakli 
– wyreżyserowanego i zagranego przez 
Joannę Szczepkowską „Fabryka Trzciny”, 
(Warszawa, marzec 2006) oraz „Pelcia, 
czyli jak żyć, żeby nie odnieść sukcesu” 
w reżyserii Joanny Szczepkowskiej (Te-
atr „Łaźnia Nowa” w Krakowie, marzec 
2015). Wielokrotnie nagradzana i wyróż-
niana, m.in. stypendiami artystycznymi 
przyznanymi przez Ministra Kultury 
i Sztuki. W 2003 r. zdobyła I miejsce 
w  konkursie Zrzeszenia Studentów 
Polskich – „Primus Inter. W  lutym 
2005 r. jej zdjęcie ukazało się na okładce 
„�e L Magazine”, New York (magazyn 
kulturalno-informacyjny o  nakładzie 
70 000 egzemplarzy).    (PAW)

Organizatorzy zachęcają wszystkich, którzy 
mają w  rodzinnych zbiorach archiwalne 
fotogra�e przedstawiające budynki przed-
wojennego Lubonia, do ich wypożyczenia 
(zdjęcia można przynosić do Biblioteki 
Miejskiej).
O „Trakcji”, jako galerii, która powstała 
w Luboniu w 2016 r. oraz o autorce wysta-
wy – Agnieszce Krupeńczyk – pisaliśmy 
„WL” 08-2016, str. 42
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dotarł do Namyślina przed Ko-
strzynem (w sumie 91  km), skąd 
11 maja rozpoczął kolejny etap 
swojej życiowej wędrówki. Podczas 
trzeciego etapu odwiedził Park Kra-
jobrazowy Cedynii ze ścisłym re-
zerwatem wrzosowisk.  (S)

Z ostatniej chwili
Podczas weekendu 11-13 maja pie-
chur z Lubonia przeszedł aż 100 km 
z Namyślina do Maszewa (położone 
ok. 20 km od Gubina). Podziwiał po 
drodze Rezerwat Przyrody Łęgi k. 
Słubic oraz Krzesiński Park Krajo-
brazowy.

DOBRE, BO

Wędrowanie

Raz świeci słońce, raz deszcz i chmurki.
Czasem pod górę, a czasem z górki.
To tak, jak z życiem – Bo to jest życie,
gdy z stogu siana wstaję o świcie.

Moczę w strumieniu zmęczone nogi.
Ptak życzy śpiewem szczęśliwej drogi.
Szum traw i lasu echem się niesie.
Ja się nie martwię, co dzień przyniesie.

Wiatr czesze włosy, a spokój duszę.
Wiem, co mam zrobić – bez słowa „muszę”.
Sen jest spokojny, a myśl od świtu
nie męczy, skąd wziąć garść dobrobytu.

Patrząc w dróg wstęgi, u sił mych kresu
siadam pod drzewem bez złości, stresu.
To tylko mała słabości chwila,
ginie w trzepocie skrzydeł motyla.

Ruszam więc dalej nieznanym szlakiem
czując się wolnym, wędrownym ptakiem.
Ze słońca brać ciepło, a z deszczu siły,
cel w życiu dostrzec, by dni cieszyły.

Romuald Komischke

Kontakt: 609 351 036

MOBILNY GABINET FIZJOTERAPII I TERAPII MANUALNEJ

mgr Michał Lemański
Certyfikowany Terapeuta Cyriax

www.plusfizjo.pl

Bóle kręgosłupa i stawów obwodowych
Stany pooperacyjne i powypadkowe

Bóle mięśniowe
Zaburzenia neurologiczne

(K
6

0
7

9
)

Wyrusza w piątki, po pracy. Pociągiem 
dociera w  okolice miejsca, w  którym 
skończył poprzedni etap i pokonuje kil-
kudziesięciokilometrowe odcinki, trzy-
mając  się oznakowanych dróg położo-
nych jak najbliżej granicy. W niedziele 
wraca do Lubonia, a w poniedziałki do 
obowiązków zawodowych.
Niesie plecak z najpotrzebniejszymi rze-
czami, śpi gdzie przypadnie, również pod 
gołym niebem, po drodze fotografuje 
i  układa swoje kolejne wiersze (czytaj 
obok). Dba o  to, by nie omijać miejsc 
historycznych oraz zachowanych pomni-
ków przyrody. Odpoczynek psychiczny 
jest nagrodą za zmęczenie �zycznie.

Rozpoczął wędrówkę 14 kwietnia z Po-
lic i przemierza zachodnią ścianę Pol-
ski marząc, by obejść kraj dookoła 
(blisko 4 tys. km). Przechodząc przez 
Nowe Wapno, Lubieszyn i  Bobolin 
pokonał w  weekend 14 i  15 kwietnia 
80 km i  był w  Puszczy Wkrzańskiej. 
W drugą trasę (21 i 22 kwietnia) ruszył 
z Bobolina. Minął Kołbaskowo, 15 km 
szedł po niemieckiej stronie granicy 
(przez Neurochlitz i  Mescherin), 
a potem z Gryfina do Krajnika. Po-
konał w  sumie ponad 60  km i  był 
w Parku Krajobrazowym Dolnej Do-
liny Odry. 28 i 29 kwietnia z Chojna, 
przez Krajnik, Cedynię i  Siekierki 

Dobre, bo urzeczywistnione

Podróż życia
W szczególnym czasie – stuletnią rocznicę niepodległości kraju – 
realizując marzenie, lubonianin Romuald Komischke pieszo i bez 
zbędnych wygód przemierza weekendami granice Polski. Idzie dla 
wnuka, małego Tomka

Q
Pierwsza wyprawa – niedziela, 15 kwietnia, godz. 9.24 – w drodze pomiędzy Bu-
kiem i Lubieszynem w województwie zachodniopomorskim

Q
Podczas trzeciej trasy (sobota, 28 
kwietnia, ok. godz. 17), na kopcu 
pod Cedynią, gdzie w 972 r. 
Mieszko I z bratem Czciborem 
w obronie ziem nad Odrą i Bałty-
kiem stoczyli zwycięską bitwę 
z wojskami margrabiego Hodona. 
Romuald Komischke w koszulce 
Klubu Honorowych Dawców Krwi 
HDK „Lubonianka” której jest wie-
loletnim członkiem, i w odblasko-
wej kamizelce „Wieści Lubońskich”
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Z okazji Dnia Matki oddawaliśmy łamy 
naszego pisma już wielu niezwykłym 
mamom. Tym razem pora na mamę 
z pasją. Mamę z pasją tworzenia i poma-
gania. Ania Ignatów to mama 5-letnich 
bliźniaczek: Anastazji i Leny. Do Lubo-
nia przeprowadziła się 7 lat temu, kiedy 
wyszła za mąż za Radosława, który 
mieszka tu od dziecka. Ania z wykształ-

cenia jest prawnikiem. Uwielbia gry 
planszowe (do których jej mąż zrobił 
nawet specjalny stół), łucznictwo, histo-
rię Indian oraz fantastykę, która co roku 
sprawia, że rodzinnie przebierają się za 
postaci z bajek i biorą udział w Festiwa-
lu Fantastyki „Pyrkon”.

Lalki
W 2015 r. Ania natknęła się na artykuł 
o Sonii Singh z Tasmanii, która zajmo-
wała się przerabianiem lalek przesadnie 
wymalowanych, z brokatem na oczach 
i  „napompowanymi” ustami, na takie 
o naturalnym wyglądzie, którym bliżej 
było do chodzenia po drzewach, niż po 

wybiegach (stąd nazwa projektu „Tree 
Change Dolls”). Zainspirowana, zaczęła 
szperać w  Internecie, by kupić odpo-
wiednią lalkę �rmy „Bratz”, ponieważ 
ma ona kształt ciała bardziej naturalny 
niż Barbie, miękką główkę i jest niedu-
żych rozmiarów, więc ze spokojem zmie-
ści  się w  maminej torebce, gdy trzeba 
będzie jechać tramwajem do szpitala lub 
na rehabilitację. Przeszukała też fora, 
z  których dowiedziała się, czym zmyć 
makijaż lub jak stworzyć buty z silikonu 
i  skrobi ziemniaczanej. Zaopatrzona 
w cenną wiedzę, z głową pełną pomy-
słów, szybko wzięła  się do pracy. Na 
efekty nie trzeba było długo czekać – 
powstało mnóstwo ślicznych lalek, 
w które Ania tchnęła nowe życie.

Olśnienie
Pewnego dnia napisała do niej mama 
kilkumiesięcznej dziewczynki z Irlandii. 

Maleństwo czekała operacja serca. To 
była wyjątkowa laleczka, pierwsza z bli-
zną pooperacyjną. Ania stanęła przed 
dużym wyzwaniem i  udało się. Nagle 
okazało się, że zapotrzebowanie jest 
znacznie większe. Coraz więcej rodziców 
dzieci niepełnosprawnych czy przewle-
kle chorych zaczęło pisać z  prośbą 

Dobre, bo kochające

Mama z pasją
o stworzenie lalki na wzór ich dziecka. 
Pomyślała, że skoro takich lalek nie ma, 
a są potrzebne, to dlaczego by nie spró-
bować i nie tworzyć właśnie takich za-
bawek? Wszystkie, które stoją na skle-
powej półce są nienaturalnie piękne, albo 
zbyt wyzywające. Lista zamówień rosła. 
Przyjaciela na dobre i na złe potrzebo-
wały dzieci z rozszczepem podniebienia, 
z ortezą, po chemii, z aparatami słucho-
wymi, ze stomią, na wózku inwalidzkim, 
ale też autycy czy dzieci chore na feny-
loketonurię i  mukowiscydozę. Każdy 
projekt poprzedzony jest dokładnym 
wywiadem z rodzicem, który mówi, jak 
dziecko wygląda, w co się lubi ubierać, 
jaką fryzurę nosi. Wszystko po to, aby 
lalka była jak najwierniejszą kopią ory-
ginału. Na każdym etapie tworzenia Ania 
wysyła zdjęcia do akceptacji. Dopiero 
gdy laleczka spełnia wszelkie wymogi 
rodziców, Ania pakuje ją do kartonika, 
kładzie na sianku, dołącza jeszcze kar-
teczkę z  kilkoma słowami od siebie, 
i  zabawka wędruje pocztą do małego 
właściciela lub właścicielki. Pierwsza 
kolekcja tych wyjątkowych lalek liczyła 

22 sztuki. W  mgnieniu oka znalazły 
nowych właścicieli nie tylko w Polsce, 
ale i za granicą. 

Dobry biznes?
Otóż nie. Ania od zawsze miała arty-
styczną duszę i smykałkę. I chociaż nie 
skończyła żadnej szkoły w tym kierun-
ku, to jej mama patrząc na prace córki, 
zawsze powtarzała, że ma talent pla-
styczny. Pudełko z  „cosiami”, które 
kryje w sobie znalezione gdzieś guziki, 
druciki, wstążeczki, czyli to, co inni 
zakwalifikowaliby jako śmieci, daje 
inspirację, by wszystko wykorzystać 
w dobrym celu. I tak np. wózek inwa-
lidzki zrobiony został z kółek po żyłce 
wędkarskiej, patyczków laryngologicz-
nych, filcu, ołówka, nakrętek po mleku; 
a  inhalator z  pudełeczka otoczonego 
tekturką introligatorską i  z  plastiko-
wych rureczek. Poza tym, jak sama 
przyznaje, robienie lalki odpręża ją. 
Pracownię ma w  garderobie, więc 
w wolnej chwili, patrząc na ulubiony 
serial kręci lalkom loki lub tworzy 
im nowe buty. Sama jest mamą dwój-
ki dzieci i wie, że jak dziecko czasem 
choruje, to rodzic wyda każde pie-
niądze, aby je uzdrowić. Dlatego po-
myślała, że nie będzie brała pieniędzy 
od rodziców dzieci, dla których robi 
lalki, bo te kilkadziesiąt lub kilkaset 
złotych, to np. koszt dojazdu na za-
biegi lub zapłata za rehabilitację. Za 
swoje kupuje lalki, kredki i materia-
ły potrzebne do tworzenia akceso-
riów, daje swój czas. Koleżanka Kasia 

wspomaga 
w szyciu ma-
łych ubranek, 
rodzic płaci 
tylko za prze-
syłkę, a i  tak 
zdarza się, że 
niektórzy ro-

Q
Anna Ignatów zmienia wygląd lalek, by 
uwrażliwiać percepcję

Przykładowe lalki ze sklepu i po trans-
formacji przeprowadzonej przez panią 
Anię

Q

cd.  
obok
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cają z siebie złe emocje. W ich domu 
nie ma karnego kąta. Jest rozmowa 
i dużo bliskości. Chociaż zdarza się, że 
czasami cała kipi ze złości i ma ocho-
tę krzyczeć. Jest zwykłą kobietą, która 
ma ochotę dokształcać się. Czyta książ-
ki, które podpowiedzą, jak reagować 
na konflikty między rodzeństwem. 
Uwielbia tulić swoje pięciolatki, czytać 
im bajki na dobranoc. Rozpieszcza, ale 

i uczy samodzielności: żeby umiały się 
ubrać, posprzątać po sobie. Wierzy, że 
miłością i  wsparciem można dobrze 
wychować małego człowieka. Trzeba 
mu tylko pokazać, jak powinny wyglą-
dać relacje między ludźmi, nawet tymi 
niepełnosprawnymi. Że trzeba poma-
gać i być wrażliwym. A wtedy wszyst-
ko już pójdzie łatwo. Wie o  tym, bo 
sama ma kochających rodziców. Dzień 
bez SMS-a „Dobranoc córuś moja 
kochana” i „Buziaki dla ciebie, mamu-
siu” to dzień stracony. Mama to jej 
najlepsza przyjaciółka, której może 
powiedzieć o wszystkim, a  ta zawsze 
stanie za nią murem i będzie walczyć 
jak pitbull (nawet gdy trzeba było z dy-
rektorem załatwić sprawę zatkanej 
kanapką ubikacji). Kolorowy irokez na 
głowie czy tatuaż to tylko nieliczne 
pomysły, z którymi mama Ani, Beata, 
musiała  się zmierzyć, ale dała radę. 
Mając taki wzór mamy, sama też chcia-
łaby taka być. Po tacie ma za to pasję. 
On zawsze coś zbierał, tworzył i dobrze 
rozumiał, że po prostu trzeba iść o pół-
nocy do księgarni na premierę „Har-
rego Pottera”. Pani Beata większość 
swojego życia poświęciła córkom. Cały 
czas mówi Ani, żeby zwolniła. Na ka-
rierę przyjdzie pora.
Dzień Matki w tym roku wypada w so-
botę, dlatego Ania marzy o  tym, aby 
spędzić go razem z  mamą, Anastazją 
i  Lenką. Takie babskie święto kobiet, 
które kochają siebie nawzajem, ufają 
sobie i nie widzą poza sobą świata.

BS

DOBRE, BO
d z i c e  b ard z o  „ c i s n ą” 
w  kwesti i  terminu lub 
szczegółowości wykonania. 
Jednak nie to bulwersuje 
Anię najbardziej.

Tabu
Mimo iż zajmuje się tym już jakiś czas, 
wciąż nie może zrozumieć, jak ludzie 
mogą pisać w  Internecie, że tworzy 
brzydkie lalki. I  nie chodzi tu wcale 
o krytykę jej pracy, tylko o to, że te wpi-
sy czytają rodzice dzieci, do których te 
„brzydkie” lalki są podobne... Niepełno-
sprawność to niestety wciąż temat tabu, 
coś nieładnego i niechcianego, ale jednak 

obecnego. Nie da się pomijać tych dzie-
ci, udawać, że ich nie ma lub gapić się 
na nie jak na zjawisko w kolorze. Dlate-
go Ania daje lalki, które stworzy, do 
zabawy swoim córkom. Im nie przeszka-
dza, że zabawki nie są idealne. Gdy coś 
ich zainteresuje, to pytają: mamusiu, 
a  dlaczego ta lalka nie ma włosów? 
Mama odpowie i już wiadomo, normal-
na sprawa. O lalkach Ani, jako zabaw-
kach mających przeciwdziałać wyklu-
czeniu społecznemu chorych dzieci, 
mówił prof. Grzybowski z Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego na swoich wykła-
dach. Marzeniem Ani jest to, aby takie 
lalki były ogólnodostępne. By bawiły się 
nimi dzieci w przedszkolach, żłobkach, 
szpitalach, by przestały być dziwne 
i uczyły tolerancji.

Chcesz się przytulić...?
Ania jest mamą poszukującą. Gdy 
dziewczynki pojawiły  się na świecie, 
zafascynowała się życiem w stylu eko. 
Ponadto założyła bloga, na którym 
systematycznie pokazywała, co robią 
i  jak rozwijają  się jej pociechy. Teraz 
już wie, że Internet ma też swoją ciem-
ną stronę i nie umieszcza w sieci pry-
watnych zdjęć. Sama przyznaje, że ma 
duży temperament i energia ją rozno-
si. Dlatego gdy tylko jest wolny dzień, 
jadą całą rodzinką do lasu lub chodzą 
po muzeach. Udział w  „Pyrkonie” 
świadczy też o  tym, że jest szalona. 
Bardzo dba o  rozwój emocjonalny 
dziewczynek. Nie krzyczy, że te tupią 
nogą, bo wie, że w ten sposób wyrzu-

Q
Anna Ignatów – mama bliźniaczek: 
Anastazji i Leny

cd.  
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Q
Edukacyjno-uwrażliwiająca zabawka – 
wózek zaprojektowany i wykonany 
przez panią Anię z odpadów ekologicz-
nych
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Aktu poświęcenia świątyni w dniu 22 
kwietnia dokonał ks. Arcybiskup Sta-
nisław Gądecki. W uroczystości uczest-
niczyli kapłani, siostry zakonne, przed-
stawiciele władz miasta Luboń, zapro-
szeni goście oraz licznie zgromadzeni 
parafianie. Zanim nastąpiły główne 
obrzędy, o  godz.  12 chóry „Bard” 
i  „Francesco” wyśpiewały akatyst – 
modlitwę uwielbienia Najświętszej 
Maryi Panny. Po podniosłym wejściu 
do świątyni, Jego Ekscelencję powitał 
ks. proboszcz przybliżając obecnym 
historię tworzenia parafii i  budowy 
świątyni. Potem nastąpił obrzęd po-
święcenia wody i  pokropienia wier-

nych. Po Liturgii Słowa 
i homilii ks. Arcybiskupa 
nastąpiła najważniejsza 
część uroczystości – mo-
dlitwa poświęcenia i  na-
maszczenia, którą poprze-
dził śpiew „Litanii do 
Wszystkich Świętych”. Ks. 
Arcybiskup w  akcie po-
święcenia namaścił ołtarz 
i ściany kościoła, po czym 
okadził świątynię. Oświe-
tlono wnętrze oraz przy-
gotowano ołtarz do spra-
wowania eucharystii. Po 
tych obrzędach rozpoczę-
ła się msza św. Wraz z Ar-
cybiskupem mszę św. kon-
celebrowało ośmiu kapła-
nów. Po obrzędach komu-
nii św. nastąpił moment 
podziękowań składanych 
na ręce Arcybiskupa oraz ks. Probosz-
cza przez Burmistrz Lubonia oraz 
przedstawicieli Rady Duszpasterskiej 
i Ekonomicznej. W dalszej części głos 
zabrał ks. proboszcz Józef Majchrzak. 
Dziękował Arcybiskupowi za akt po-
święcenia i  wszystkim obecnym za 
udział w uroczystościach. Wyraził swo-
ją wdzięczność i podziękowanie dla śp. 

Piotra Kaweckiego, budowniczego 
świątyni, zmarłego w 2013 r. Na ręce 
jego żony – Marii Kaweckiej – przeka-
zał obraz z wizerunkiem kościoła oraz 
wiązankę kwiatów na grób pana Piotra. 
Po tych wzruszających chwilach Arcy-
biskup przekazał ks. proboszczowi 
dokument potwierdzający akt poświę-
cenia kościoła oraz w uznaniu za za-
sługi wręczył ks. Jozefowi Majchrza-
kowi nominację na kanonika honoro-
wego Kapituły Kolegiackiej w Środzie 
Wlkp. Wierni z  aplauzem i  radością 
przyjęli wiadomość o  uhonorowaniu 
swojego duszpasterza. Po uroczystym 
błogosławieństwie Arcybiskupa nastą-

piło rozesłanie ludu. Liturgię uświet-
niła śpiewem parafialna schola oraz 
połączone chóry – luboński i wirowski.

Radosne świętowanie
Po zakończonych obrzędach i eucharystii 
wszyscy uczestnicy uroczystości zgro-
madzili się na placu przed kościołem, by 
wspólnie świętować. W piękne, słonecz-

Dobre, bo poświęcone

Kościół w Lasku
Po 18. latach budowy abp Stanisław Gądecki konsekrował kościół  
pw. św. Maksymiliana Kolbego

Q
Obrzęd namaszczenia ołtarza kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbego  
przez ks. abp. Stanisława Gądeckiego   fot. J. Połczyński

Q
Przedstawiciele Rady Ekonomicznej składają podzię-
kowanie ks. arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu   
fot. J.Połczyński
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ne południe, z  sercami napełnionymi 
radością, kosztowali smaczną grochów-
kę, oraz raczyli się kawą i pysznym cia-
stem upieczonym przez para�anki z Klu-
bu Seniora i Wspólnoty Żywego Różań-
ca. Dużym wzięciem cieszył się okolicz-
nościowy tort ufundowany przez Para-
fialny Zespół Caritas, hojnie przez 
przewodniczącą rozdzielany. Podczas 
agapy była sposobność do rozmów, dzie-
lenia  się wrażeniami z  uroczystości, 
wspominania czasów budowy. W Zakąt-
ku Kolbiańskim można było obejrzeć 
prezentację multimedialną o osiemnastu 
latach budowy kościoła i wspólnoty pa-
ra�alnej. Para�anie z radością witali na 
placu byłych wikariuszy, którzy przyby-

li na uroczystość, wspominając ich dusz-
pasterzowanie.
Każdy z  uczestników Eucharystii 
otrzymał na pamiątkę wydany przez 
parafię folder ze szczegółowym prze-
biegiem uroczystości, oraz breloczek 
upamiętniający historyczną dla pa-
rafii chwilę.

Przygoto-
wanie
B y  d o b r z e 
przygoto-
wać się do kon-
sekracji kościo-
ła, przez cały 
poprzedzający 
tydzień, para-
�anie uczestni-
czyli w rekolek-
cjach. W  nie-
d z i e l ę ,  1 5 
kwietnia, ho-
milię o  wspól-
nocie kościoła, 
którą stanowią 
wszyscy wierni, 

głosił ks. prof. Janusz Nawrot. Przez 
kolejne trzy dni nauki przekazywał ks. 
dr Adam Kalbarczyk. Podczas nauk 
uzmysławiał wiernym, że nasza wiara 
jest fundamentem Kościoła, że mamy 
żyć chrześcijańską nadzieją i  umac-
niać się w miłości, zwłaszcza w wymia-
rze naszej miłości do Kościoła powszech-
nego oraz do tego lokalnego – para�i. 
Dzieci podczas trzydniowych rekolekcji 
pochylały się nad tematem „Kościół – to 
My”, poznawały historię naszej para�i 
i  życie patrona – św. Maksymiliana. 
Nauki rekolekcyjne dla nich głosił ks. 
Jarosław Klupś. Naukę rekolekcyjną dla 
młodzieży miał ks. dr Jacek Zjawin. Na 
kanwie przypowieści o synu marnotraw-
nym w  słowie i  dramie uzmysławiał 
młodym ludziom, jak wielką miłością 
ukochał ich Bóg. Ostatniego dnia ks. 
proboszcz zaprosił osoby chore i  star-
szych parafian. Nad ich cierpieniem 
i samotnością pochylał się ks. dr Leszek 
Wilczyński, udzielając obecnym sakra-
mentu namaszczenia, oraz błogosławiąc 
Najświętszym Sakramentem.

A.K.

Q
Agapa wspólnoty para�alnej po uroczystości konsekracji kościoła w Lasku   
fot. Anna Kaźmierczak

Q
Okolicznościowy 
breloczek rozdawany 
uczestnikom uroczysto-
ści na pamiątkę poświę-
cenia kościoła 
fot. Anna Kaźmierczak

Q
Proboszcz, ks. 
Józef Maj-
chrzak został 
mianowany 
kanonikiem 
honorowym 
Kapituły Kole-
giackiej w Śro-
dzie Wlkp., co 
przyjęto 
aplauzem   fot. 
J. Połczyński
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Kwitnie stosunkowo krótko, około tygo-
dnia. Jest jednym z  pierwszych drzew 
budzących się pięknymi tulipowanowy-
mi kwiatami jeszcze na bezlistnych pę-
dach po zimowym śnie. Niezależnie od 
osobistej wrażliwości, chyba urzeka każ-
dego. Byłem świadkiem, jak kierowcy 
zwalniają, by chłonąć widok kwitnącej 
magnolii na ul. Okrzei, a  przechodnie 
wyjmowali komórki, by zatrzymać w ka-
drze to piękno natury. Po kilku dniach 
wielkie płatki kwiatów opadną, a drzewo 
pokryje  się zielonymi, niepozornymi 
liśćmi, na które niewielu zwróci uwagę. 
Właśnie dla tych niepowtarzalnych chwil 
sadzi się magnolie – egzotyczne drzewa 

rodem z Azji Wschodniej lub Ameryki 
Połudnowej.
Jeden z  mieszkańców podpowiada – 
mamy w Luboniu konkurs na najładniej-
szy ogród, najczęściej przestrzeń za-
mkniętą, niedostępną dla ogółu, cieszą-
cą jedynie właścicieli i  zapraszanych 
gości. Może warto nagradzać nie ten 
„swój intymny, mały świat”, jak mówią 
słowa piosenki, ale raczej piękno przy-
rody wystawiane właśnie na widok pu-
bliczny – działalność dla dobra wspól-
nego? Re�eksję tę kierujemy do organi-
zatorów konkursów miejskich.

(N)

Dobre, bo piękne

Magnolia

Q
Przy ulicy Okrzei obsypana różowo-białymi kwiatami, okazała magnolia rośnie od 
strony ulicy, urzeka więc nie tylko samych właścicieli posesji ale i „poprawia humor” 
wszystkim, którzy w tym czasie kwitnienia nań spojrzą   fot. Piotr P. Ruszkowski

Początek maja przywitał nas słoneczną, letnią 
aurą. Lubonianie korzystając z pięknej pogo-
dy chętnie spędzali wolny czas na łonie na-
tury. Nie żałowali ci, którzy wybrali  się na 
majówkowy spacer po terenach nadwarciań-
skich w okolice zakola rzeki lub przemierza-
li ścieżki na tzw. Szachtach. W  wiosennej 
szacie te dwie lubońskie ostoje budzącej się 

przyrody prezentowały się bardzo atrakcyjnie. 
Można było tam zauważyć ślady egzystowania 
bobrów i innych przedstawicieli fauny, nato-
miast �ora buchała soczystą, wiosenną ziele-
nią. Spacerowicze, wzajemnie się pozdrawia-
li, upajając się zapachem kwitnących roślin.

PAW

Dobre, bo urokliwe

Lubońskie majówki

Piękne, zwłaszcza w majowej szacie, 
Szachty stanowią ostoję dla bytują-
cych tu ptaków, ryb i owadów   
fot. Paweł Wolniewicz

Jaszczurka zwinka wygrzewająca się w majowych promieniach sło-
necznych na wysokości zakola Warty jest jednym z czterech gatunków 
jaszczurek zamieszkujących na terenie Polski. Jej masywne ciało po-
krywają ściśle do siebie przylegające łuski. Na grzbiecie są mniejsze 
i szorstkie, brzuch pokrywają większe i gładkie. Na głowie ma regular-
nie ułożone tarczki. Jej ogon jest nieco dłuższy od tułowia. W sytuacji 
zagrożenia zostaje odrzucony jako przynęta dla drapieżnika. Z czasem 
odrasta do pierwotnej długości   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Urokliwe miejsce położone przy zakolu Warty   
fot. Paweł Wolniewicz

Q

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

PANORAMA  HANDLU  I  USŁUG
Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

21 kwietnia w Galerii A2 położonej przy zjeździe 
na Autostradę Wolności od strony Komornik 
otwarto Restaurację „Bauer”. Można tu skosztować 
potraw kuchni polskiej i europejskiej, zorganizo-
wać przyjęcie okolicznościowe, lunch biznesowy 
czy spotkanie rodzinne.

Przy alei Jana Pawła II 5/1H (od ul. Pułaskiego) 
uruchomiono placówkę „Fines Operator Banko-
wy Luboń” oferującą m.in.: kredyty gotówkowe 
i  konsolidacyjne, leasingi, ubezpieczenia oraz 
kredyty pozabankowe. Funkcjonuje od pn. do 
pt. w godzinach 9 – 17. Więcej – 61 865 62 14 
i 606 861 816.   fot. Natalia

Przy ul. Wschodniej 23A (lokal 66) otwarto �r-
mę „ARD Tools” prowadzącą ekspozycję i sprze-
daż narzędzi dla motoryzacji i przemysłu takich 
producentów, jak m.in. „Facom”, „King Tony”, 
„Gedore”, „Ruko”. Punkt jest czynny od pn. do 
pt. w  godzinach  9  –  17. Więcej informacji – 
502 593 133 oraz www.ard-tools.pl   fot. Natalia

Przy ul.  Żabikowskiej  51 (ryneczek, naprzeciw odzie-
ży używanej) otwarto nowy sklep z drobiem oferujący: 
kurczaki, kury, indyki, kaczki, podroby, jaja. Czynny od 
wt. do pt. w godzinach 8 – 16, w sob. 8 – 14.   fot. Natalia

Przy ul.  Wojska  Polskiego  4 (przy 
skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego 
i  Żabikowskiej) otwarto lodziarnię 
pod nazwą „Pastelowa” z lodami wła-
snego wyrobu. Produkcja odbywa się 
na oczach klienta. Czynna przez cały 
tydzień w godz. 11 – 21.   fot. Natalia

Przy ul. Wschodniej 21/67 otwarto salon „Optyk Na 
Wschodniej” oferujący okulary korekcyjne dla dzieci 
i dorosłych, okulary przeciwsłoneczne oraz bezpłatne 
komputerowe badanie wzroku. Punkt realizuje recepty 
NFZ. Czynny pon. – pt. w godz. 10-17. Informacje – 
tel.  889 773 772 oraz Facebook.   fot. Natalia

Wytwórnia Pierogów „Lepioch” oferująca ręcznie ro-
bione pierogi, działająca wcześniej na ryneczku przy 
ul.  Żabikowskiej  51, została przeniesiona. Obecnie 
funkcjonuje w  pawilonie obok zegarmistrza przy 
ul.  Żabikowskiej  62. Punkt zaprasza od pn. do pt. 
w godzinach 9 – 17, a w sob. 9 – 13. Więcej informa-
cji – 797 135 757 oraz na www.lepioch.pl   fot. Natalia
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W ramach zapowiedzianych w jesienią ub. 
roku inwestycji sportowych, w parku Siew-
cy przy ul. Romana Maya, wpisanym 
w rejestr zabytków, za zgodą konserwato-
ra zabytków wybudowano boisko, na któ-
rym można grać w streetball’a (popularna 
w USA koszykówka uliczna zachowująca 

jedynie elementarne zasady gry klasycznej) 
oraz w  siatkówkę. Teren wokół boiska 
obsiano trawą. Niebawem stanie tu rów-
nież, zamontowany na stałe, stolik z plan-
szami do gry, m.in. w szachy. Inwestycja 
kosztowała ok. 100 tys. zł.

HS

Sport w parku Siewcy

Q
Na barwnej nawierzchni wykonanej na podbudowie z poliuretanu, wykreślono 
linie boisk: do koszykówki ulicznej i siatkówki. Typowy streetball przewiduje tylko 
jeden kosz do gry, tu ustawiono dwa   fot. Hanna Siatka

Dokonano remontu nawierzchni boiska 
sportowego przy Cieszkowiance (SP 2), 
rozpoczęty w styczniu, o czym pisaliśmy 
w  „WL” 02-2018 na str.  49. Na starą 
podbudowę betonową położono war-
stwy: stabilizującą i amortyzującą, a na-
stępnie nową, sztuczną trawę piłkarską 

o wysokości 60 mm, wypełnioną mie-
szanką piasku kwarcowego i gumy.
Inwestycję prowadzi Szkoła Podstawowa 
nr 2, pod której opieką znajduje się teraz 
ten obiekt (wcześniej LOSiR). O�cjalne 
otwarcie boiska nastąpi 1 czerwca.

WS

Modernizacja boiska dla SP 2

Q
24 kwietnia wysypano na nową, sztucz-
ną nawierzchnię trawiastą piasek mor-
ski (ciągnik z prawej). Po tym, drugi 
traktor ze specjalną matą szczotek 
wprowadzał piasek w głąb. Na tak przy-
gotowaną nawierzchnię została dodana 
jeszcze warstwa granulatu z gumy 
wprowadzonego podobną techniką 
w głąb trawy    
fot. Władysław Szczepaniak

Przy ul.  Armii  Po-
znań  93A (w okolicy 
ul. Podgórnej) powsta-
je duży budynek biuro-
wy, którego general-
nym wykonawcą i  in-
westorem jest firma 
„Przybeccy” sp. z  o.o. 
Prace rozpoczęto pod 
koniec ubiegłego roku 
i potrwają do września. 
W budynku o całkowi-
t e j  p o w i e r z c h n i 
615,15 m2 i użytkowej 
496,60 m2 będzie łącz-
nie pięć biur, spośród 
których jedno, o  po-
wierzchni 146,2  m2, 
będzie zajmować �rma „Przybeccy”, do 
tej pory od wielu lat funkcjonująca przy 
ul. Topolowej 8. Pozostałe pomieszczenia 
o powierzchni od 75,4 do 86,2 m2 będą 
przeznaczone na wynajem. Zostały już 
zarezerwowane, w większości przez �r-
my z branży budowlanej. Centrum Bu-
downictwa będą tworzyć takie �rmy jak: 
ATP Usługi Budowlane (elewacje, izo-
lacje, posadzki itp.), „Pan Wygodny” 
(okna, żaluzje, rolety, bramy), „Jupp” 

(architekci, konstruktorzy, projektanci 
instalacji), Ubezpieczenia. Na działce 
wielkości 580 m2, prócz budynku zajmu-
jącego powierzchnię 202,25  m2, wygo-
spodarowano również miejsce na plac 
zieleni (przewidziano ją również na da-
chu budynku) oraz parking. W jednym 
miejscu będzie można załatwić wszystkie 
formalności związane z budową własne-
go domu, począwszy od projektu po 
odbiór i oddanie do użytkowania. – Po-

mysł na stworzenie 
tego typu przestrze-
ni narodził  się 
w  wyniku 20-let-
niego doświadcze-
nia związanego nie 
tylko z branżą bu-
dowlaną, ale rów-
nież ze znajomością 
potrzeb klienta 
w  tym zakresie – 
mówi współwłaści-
ciel �rmy, Dariusz 
Przybecki.

Natalia

Budynek biurowy

Q
Wizualizacja budynku biurowego przy ul. Armii Poznań

Q
Nowa inwestycja (biura) realizowana przez �rmę Przybec-
cy sp. z o.o. przy ul. Armii Poznań   fot. Natalia
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Zakończyła się trwająca od ub. roku przebudowa 
odcinka ul. Żabikowskiej pomiędzy skrzyżowania-
mi z ulicą Sobieskiego oraz Targową i Buczka. 30 
kwietnia, w przesuniętym ze względu na warunki 
zimowe terminie, remontowany fragment był już 
przejezdny.
Nowa jakość tej przelotowej drogi, która w ciągu 
z wybudowaną przed kilkoma laty ulicą Poznańską 
prowadzi do Wir, to asfaltowa, oznakowana jezdnia 
z zatoczkami parkingowymi i chodnikiem z jednej 
strony, szeroką ścieżką rowerową po drugiej oraz 
sygnalizacją świetlną na newralgicznym, trudnym 

technicznie skrzyżowaniu z  Targową, Poznańską 
i Buczka. W dwóch miejscach – przy wyjazdach 
z  osiedli – ustawiono lustra drogowe. Na całej 
długości remontowanego odcinka umieszczono 3 
przejścia dla pieszych. Wykonane teraz asfaltowe 
wjazdy w ul. Uroczą (dawniej Migalli), w związku 
z budową ul. Długiej będą niebawem likwidowane 
(juz jest projekt), co ponownie wstrzyma ruch na 
Żabikowskiej.
Czy nowe połączenie komunikacyjne między Po-
znaniem a Komornikami będzie dobrze spełniać 
swoją funkcję?   HS

Przelotówka do Wir w komplecie

Q
Nowo wybudowany fragment ul. Żabikowskiej z lotu ptaka. Z lewej – wyposażone 
w sygnalizację świetlną skrzyżowanie ul. Żabikowskiej z ulicami Buczka, Targową 
i Poznańską, z prawej – rozwidlenie z ulicą Sobieskiego.    fot. Rafał Wojtyniak

Q
Sprawiające wcześniej problemy – skrzyżowanie ul. Żabikowskiej (z prawej) z So-
bieskiego zaopatrzono w wysepkę, pasy dla pieszych, znaki pionowe i poziome 
i porządny chodnik na łuku rozwidlenia dróg (przy krzyżu)   fot. Hanna Siatka

Q
Nowa, asfaltowa droga ma z jednej strony szeroką ścieżkę 
rowerową, a z drugiej – chodnik i zatoczki z miejscami posto-
jowymi dla samochodów (w tym dwa pola dla aut osób nie-
pełnosprawnych)   fot. Hanna Siatka

Przejezdne po długich 
miesiącach robót – 
skrzyżowanie ul. Żabi-
kowskiej z Buczka, 
Targową i Poznańską, 
z sygnalizacją świetlną 
na każdej odnodze   
fot. Hanna Siatka

Q

Dowolny fragment 
wyremontowanego 
odcinka ul. Żabikow-
skiej można obejrzeć 
na: https://youtu.be/ 
R24yycMVhHQ



5/2018

14



5/2018

15

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

Chyba nikt  się nie przejmuje niebez-
piecznym zalewaniem ulicy Dworcowej 
przy skrzyżowaniu z ul. Fabryczną i Ko-
narzewskiego, skarżą się ludzie, o czym 
wielokrotnie pisaliśmy już na łamach 

Niezależnego Miesięcznika Mieszkań-
ców. Kolejna prośba o  interwencję za-
wczasu dotyczy czyszczenia ul. Dwor-
cowej z piachu, który podczas ob�tych 
deszczów musi spływać do gulików 
i zapychać, zbyt małą w przekroju, ka-
nalizację deszczową. Tu przywołują ha-
sło Wojciecha Młynarskiego „Przyjdzie 
walec i wyrówna”. Bo choć Luboń uzy-
skał dotację 13 milionów złotych 
z WRPO 2014+, między innymi na nową 
kanalizację deszczową w ul. Dworcowej, 
a inwestycja ta miała się już rozpocząć 
(pochłonie około 5  mln zł), to jednak 
nic  się nie dzieje. Żalą się, że jak tak 
będzie sprzątana ul. Dworcowa na od-
cinku od przejazdu kolejowego przy 

Przyjdzie walec i...

Zalegający od dawna na jezdni przy 
krawężnikach piach na ul. Dworcowej 
w rejonie przejazdu kolejowego przy 
Zakładach Ziemniaczanych, na którym 
zakorzeniła się już trawa, musi wpadać 
wraz z wodami opadowymi do gulików 
i zapychać, i tak słabą w tym rejonie, 
kanalizację burzową   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

Podobnie, albo jeszcze gorzej, jest bli-
żej dworca kolejowego. Tu zatarła się 
już granica pomiędzy jezdnią i pobo-
czem. Krawężniki dawno zarosły ziel-
skiem   fot. Piotr P. Ruszkowski

Zakładach Ziemniaczanych do dworca 
kolejowego, to nawet trzykrotnie większa 
w  przekroju rura tego nie wytrzyma 
i  też  się w końcu zapcha – „Pieniądze 
w błoto”!?
Zaniepokojonych tym zjawiskiem i bez-
czynnością, mieszkańców i  przechod-
niów proszących nas o  interwencję, 
przepraszamy za brak skuteczności. 
Władza prasy kończy się na: pokazywa-
niu, piętnowaniu, wyśmiewaniu, mobi-
lizowaniu, krytykowaniu, nakłanianiu, 
wpływaniu na ambicję odpowiedzialnym 
osobom itp. Decydenci jednak zasiada-
ją w Urzędzie Miasta na placu E. Boja-
nowskiego i  wszyscy: burmistrzowie, 
radni oraz niektórzy urzędnicy, co mie-
siąc, otrzymują darmowo „Wieści Lu-
bońskie” – znają więc głosy mieszkań-
ców. Czy tym razem zareagują i jak?

PPR

Q

Q

Czy to stosowne, by re-
klama o tej treści: „Lubię 
mój Fyrtel, a  jeszcze 
bardziej być pijanym” 
wisiała przy drodze do szkoły? Moim 
zdaniem, nie powinna pojawić  się 
w ogóle!

Anna G.

List do redakcji

Pochwała 
picia
Re�eksja dedykowana władzom 
miasta i odpowiednim służbom

Wiadra wody lane pod korzenie ani ża-
den najlepszy nawet nawóz czy pielęgna-
cyjna ręka ogrodnika nie pomoże już 
chyba temu drzewu stojącemu na skwer-
ku przy skrzyżowaniu ulic ks. Streicha 
i Powstańców Wlkp. naprzeciw Krzyża 
Milenijnego. Jedynie siekiera, a właściwie 
w  dzisiejszych czasach piła motorowa, 
jest „lekarstwem” na to martwe drzewo. 
„Porządek” może zrobić jeszcze silny 
wiatr.

PPR

Co tu pomoże?

Q
Przy stacji transformatorowej, u wylotu 
ul. ks. Streicha, uschnięte drzewo czeka 
na reakcję odpowiednich służb miej-
skich   fot. Piotr P. Ruszkowski

Uważni mieszkańcy ul. Okrzei wska-
zują na konsekwencje niekompletnego 
remontu nawierzchni drogi. Zimą „po-
łatano” asfalt, wypełniając największe 
dziury i  nie zajmując  się mniejszymi 
ubytkami. Teraz te nietknięte pęknięcia 
powiększyły się i pogłębiły. Mieszkańcy 

narzekają, że przejeżdżające po dziurach 
pojazdy hałasują, a  spod ich kół z du-
żym impetem strzelają na boki resztki 
asfaltu i kamienie, które ulokowały się 
w zagłębieniach.

(S)

Skutki prowizorki

Q
Załatano większe ubytki, pozostawiając obok spękania, które systematycznie się 
kruszą   fot. Hanna Siatka

Q
Reklama przy niedawno otwartym 
pubie „Fyrtel” na ul. Poniatowskiego 
(w okolicy skrzyżowania z Kościusz-
ki), z niestosownym hasłem: „Lubię 
mój Fyrtel, a jeszcze bardziej być 
pijanym”   fot. Hanna Siatka

Potrzebna interwencja prasowa – dzwoń!

609-616-277; 609 616 290
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Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

tel. 660 769 776

email: pozakontrola@poczta.pl

www: pozakontrola.com
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Kaczki krzyżówki, które od lat w okresie 
lęgowym gnieżdżą  się wśród krzewów 
pomiędzy blokami 23 i  23a przy ul. 
Wschodniej, gdzie w sąsiedztwie, w wy-
kopie pod fundamenty, do niedawna 
funkcjonował staw, również w tym se-
zonie wybrały to miejsce na lęg. W sło-
neczne poniedziałkowe przedpołudnie 
7 maja, dorodna kacza rodzinka (mama 
i 9 ślicznych kaczątek) gęsiego przemie-
rzała miejski teren w NCL (działka pod 
przyszły ratusz), udając się prawdopo-
dobnie w kierunku źródła wody, gdzie 
czekał na nią tata kaczor, który wybrał 

dla stadka nowe, bezpieczne miejsce do 
życia. Zaniepokojona widokiem bez-
bronnych ptaków mieszkanka osiedla 
powiadomiła telefonicznie Straż Miejską. 
Zanim ta przybyła na miejsce, ktoś przy-
niósł wiadro z wodą, którą wypełniono 
płaskie naczynie, próbując zagonić pta-
ki do tego „bajorka”. Zgromadziła  się 
grupa widzów. Razem ze strażnikami 
podjęto decyzję o  wyłapaniu rodziny, 
którą miał zająć  się współpracujący 
z  miastem weterynarz. Nieporadnie 
umieszczono ptaki w dużym kartonie, 
skąd kaczej mamie udało się wyfrunąć, 
maluchy rozpierzchły się po trawie. Ko-
niec końców tra�ły do przyniesionego 

przez kogoś transportera dla zwierząt, 
który ustawiono w cieniu wraz z pudeł-
kiem z  wodą, z  której małe nie były 
w stanie skorzystać. Czekano na powrót 
kaczej mamy. Przez jakiś czas krążyła 
nad łąką, po czym odleciała i  już nie 
wróciła. Po blisko dwóch godzinach 
oczekiwania, strażnicy zabrali pisklęta 
do Ptasiego Azylu w Centrum Medycy-
ny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przy-
rodniczego w  Poznaniu. Po południu 
kaczka długo nawoływała swoje dzieci 
siedząc w gnieździe pomiędzy blokami. 
Następnego dnia bezskutecznie czekała 

tam na młode wspólnie z kaczorem. 
Ta smutna historia, przy odrobinie 
refleksji ludzi, mogła zakończyć  się 
inaczej. Wystarczyło, by strażnicy, któ-
rzy przyjechali z  dewizą: „Zostawić 
dzikie zwierzęta w  spokoju”, konse-
kwentnie pokierowali akcją – odsunę-
li emocjonalnie reagujących i pozwo-
lili kaczej rodzinie przemieszczać się 
w jej tylko znanym kierunku, ewentu-
alnie subtelnie eskortując jej przemarsz 
przez pobliską jezdnię. Zanim zdecy-
dowała się wyprowadzić młode, mądra 
kaczka opiekowała się przecież swoimi 
dziećmi i wychowywała je przy czło-
wieku, w gnieździe ukrytym w centrum 

Kaczy dramat
Interwencja ludzi w ptasi mir niepotrzebnie doprowadziła do 
rozbicia kaczej rodziny

Q
Dorodna kacza rodzina z gniazda w Nowym Centrum Lubonia   fot. Hanna Siatka

osiedla. Pomimo że rodzinka żyła da-
leko od wody i pożywienia, opiekuńczy 
rodzice potrafili zapewnić kaczątkom 
dostatni byt. Małe były odkarmione 
i  w  dobrej kondycji. Kacza gromada 

z pewnością poradziłaby sobie w do-
tarciu w  nowe miejsce. Ingerując 
w  prawa natury, człowiek okazał  się 
nieświadomym barbarzyńcą.

HS

Krzyk kaczki zagania-
nej wraz z małymi 
w miejsce przygoto-
wane przez człowie-
ka-wielkoluda i prze-
rażenie rozdzielonych 
z matką, rozpierzcha-
jących się kaczątek   
fot. Hanna Siatka

Q

Q
Wyłapane kaczątka lądują w transporterze. Jeśli wcześniej było w nim inne zwierzę, 
np. kot (kaczy wróg), przerażenie małych mogło sięgać zenitu   fot. Hanna Siatka
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W niedzielę, 6  maja, na prywatnym 
gruncie przy ul. Pułaskiego po raz ko-
lejny stanął jeden z największych w Pol-
sce „Cyrk Arena” prezentujący o godz. 16 
spektakl z udziałem krajowych i zagra-
nicznych artystów. Na scenie można było 
zobaczyć również występy tresowanych 
zwierząt takich, jak: wielbłądy, lamy, osły, 
kuce, psy czy koty. Tego typu wydarzenia 
z udziałem zwierząt mają jednak również 
swoich przeciwników, którzy w milcze-
niu zebrali  się i  ustawili na chodniku 
wzdłuż ulicy Pułaskiego, trzymając w rę-
kach transparenty, na których widniały 
m.in. takie hasła: „Cyrk jest śmieszny… 
NIE dla zwierząt!!!”, „Twoje milczenie, 

ich cierpienie”, „Twój głos, ich życie”, 
„Zwierzęta w cyrku to brak szacunku”, 
„Twój kaprys boli”. Z ich ust można się 
było dowiedzieć, że zwierzęta w cyrku 
cierpią na wiele chorób, nie mają warun-
ków do godnego życia, a ich ciągłe wy-
stępy, niehumanitarny transport, egze-
kwowanie trików przy użyciu elektrycz-
nych pałek lub biczów przyczyniają się 
do przedwczesnej śmierci. Grupa blisko 
35 osób, w skład której weszli najmłod-
si, osoby starsze, a nawet całe rodziny, 
protestowała od godziny 15.30 przeciw-
ko wykorzystywaniu zwierząt w cyrkach 
i ich okrutnemu traktowaniu. Uczestni-
kami tej pokojowej pikiety byli także 

Protest przed cyrkiem

lubonianie, którzy 
o akcji dowiedzieli się 
dzięki stronie interne-
towej e-luboń i Face-
booka (pod hasłem: 
„Nie dla cyrku w Lu-
boniu”). Na miejscu 
rozdawano broszury, 
w których zachęcano 
do przyłączenia się do 
kampanii „Cyrk bez 
Zwierząt” i  apelowa-
no, by nie kupować 
biletów na przedsta-
wienie. Akcję wspie-
rała Fundacja Mię-
dzynarodowy Ruch 
Na Rzecz Zwierząt 
„Viva”, zajmująca  się 
pomaganiem zwierzę-
tom. Demonstracja 
trwała ponad godzinę, 
a krótką relację z tego 
wydarzenia można 
było zobaczyć jeszcze 
tego samego dnia na 
kanale WTK.   
 (Natalia)

Powiedzmy „Nie”!
Pikieta na prywat-
nym terenie przy ul. 

Pułaskiego, zorganizowana 6 maja 
przez fundację „Viva”, której celem jest 
ochrona i przestrzeganie praw zwierząt, 
miała zniechęcić rodziny do oglądania 
na arenie pokazów z udziałem treso-
wanych tych istot, wykorzystywanych 
przez człowieka, aby zapewnić zysk, 
a  publiczności frajdę. Tego dnia nie 
zauważyliśmy tłumów podążających 
do cyrku, na parkingu pozostawało 
wiele wolnych miejsc.
Wydarzenie przebiegało spokojnie, bez 
skandowania oraz awantur, krzyków 
czy wyzwisk. Akcja odnosiła się głów-
nie do obrony zwierząt, które żyją 
w warunkach cyrkowych. Społeczeń-
stwo teraz staje się bardziej empatycz-
ne, zaczyna rozumieć cierpienie i udrę-
kę zwierząt. Czy mają zapewnione 
godne warunki bytowania? Czy dba się 
o  ich higienę? Cyrk został rozbity na 
terenie budowlanym – czy zachowano 
normy bezpieczeństwa? Czy ktoś zwró-
cił uwagę, jakie zwierzęta są wykorzy-
stywane, by zapewnić ludziom atrak-
cje?
Nie jesteśmy przeciwko cyrkom, tylko 
przeciw wykorzystywaniu zwierząt 
i brakowi warunków, które są im po-
trzebne do prawidłowego funkcjono-
wania i zdrowia.

(Zbigniew Henciel)

Q
Przeciwnicy tresur cyrkowych protestujący w milczeniu z transparentami. Dla nie-
których nadużyciem było wykorzystanie obrazu Serca Jezusowego, na wzór ko-
miksu – z napisem w dymku przy ustach Chrystusa: „Cyrk bez zwierząt!”   
fot. Zbigniew Henciel

Q
Przy ul. Pułaskiego w głębi – rozstawiony Cyrk Arena, a na chodniku – około 30-osobowa grupa prote-
stujących przeciwko wykorzystywaniu zwierząt w cyrku. Wśród nich – Jakub Bielawski, radny RML, 
który udzielił wywiadu dla telewizji WTK   fot. Rafał Wojtyniak

Mieszkańcy pytają

Co z koleją metropolitalną?
QQ Marszałek Wojewódz-

twa podpisał 16 kwietnia 
umowy z 11. samorządami, 
które do�nansują funk-
cjonowanie pierwszych li-
nii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. 
Chodzi o współ�nansowanie przez Mar-
szałka Województwa Wielkopolskiego, 
Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz 
położone wzdłuż 9 linii kolejowych Po-
znańskiego Węzła Kolejowego gminy 
i  powiaty – zwiększonej częstotliwo-
ści kursowania pociągów w godzinach 
szczytu przewozowego, czyli co 30 mi-
nut. Poznańska Kolej Metropolitalna 
będzie obejmować obszar w promieniu 
ok. 50  km od Poznania, wyznaczony 
przez stacje końcowe na poszczególnych 
liniach kolejowych: Nowy Tomyśl, Gro-
dzisk Wielkopolski, Kościan, Jarocin, 
Wrześnię, Gniezno, Wągrowiec, Oborniki 

i Szamotuły. Czy władze Lubonia prze-
widują włączenie się do tego programu 
i jaką sumą do�nansują przedsięwzię-
cie? Interesuje mnie też, kiedy będzie 
połączenie kolejowe z  Poznaniem co 
pół godziny?   (zainteresowany)

Odp.: Informuję, że 11 grudnia 2017 r. 
pomiędzy Miastem Luboń,  Wojewódz-
twem Wielkopolskim, Powiatem Poznań-
skim, Miastem Poznań oraz gminami: 
Grodzisk Wielkopolski, Stęszew, Komor-
niki i Granowo zostało zawarte porozu-
mienie w  sprawie podjęcia wspólnych 
działań zmierzających do uruchomienia 
dodatkowych połączeń w  ramach pu-
blicznego transportu zbiorowego 
w transporcie kolejowym na linii komu-
nikacyjnej Poznań Główny – Wolsztyn 
(na odcinku Poznań – Grodzisk Wiel-
kopolski).

Na skutek podpisanego w grudniu po-
rozumienia rozpoczęły  się prace nad 
umową o udzielenie pomocy �nansowej 
w formie dotacji celowej na zadanie pn. 
„Wzmacnianie wojewódzkich kolejowych 
przewozów pasażerskich na obszarze 
oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej 
poprzez zwiększenie ilości połączeń ko-
lejowych – do�nansowanie Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, na udzie-
lenie pomocy �nansowej w tym zakresie 
zgodę wyraziła Rada Miasta Luboń (na 
mocy Uchwały nr XLV/347/2018 z dnia 
19 kwietnia br.). W  budżecie Miasta 
Luboń na rok 2018 na realizację umowy 
została zabezpieczona kwota w wysoko-
ści 81 641,10 zł. Z uwagi na okres trwa-
nia umowy (do 31 grudnia 2020 r.) ko-
nieczne było również zabezpieczenie 
środków na przekazanie dotacji – w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej dla Mia-
sta Luboń, i  tak odpowiednio w  roku 
2019 – 153 196,38 zł oraz w 2020  r. – 
157 165,55 zł. Umowa o dotację została 
podpisana przez przedstawicieli Miasta 

Luboń oraz pozostałych partnerów 7 
maja br. W  myśl podpisanej umowy 
nowy rozkład jazdy pociągów zostanie 
wprowadzony w połowie czerwca br.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że z uwa-
gi na usytuowanie, Miasto Luboń obsłu-
giwane jest również przez linię kolejową 
Poznań – Wrocław. W ramach ww. linii 
również planowane jest uruchomienie 
dodatkowych połączeń w  ramach Po-
znańskiej Kolei Metropolitalnej, jednak-
że z uwagi na trwające prace moderni-
zacyjne na odcinku Kościan – Leszno 
wprowadzenia PKM należy spodzie-
wać się w 2020 r.
Zgodnie z zapowiedzią Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopolskie-
go, pociągi Poznańskiej Kolei Metropo-
litalnej będą kursować w Luboniu co 30 
minut po uruchomieniu PKM na linii 
Poznań – Kościan.

oprac. Mateusz Olejniczak
Wydział Spraw Komunalnych

patrz też str. 18 i z sesji str. 19
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Pilnie Lasek-Południe
To najstarszy plan miejscowy, którego 
nie zmieniano od 2004 roku. Życie na-
tomiast wymusiło inne rozwiązania, 
powstałe wbrew, lub przynajmniej obok 
starych planów. Także Studium różni się 
od rozwiązań przyjętych w starym, cią-
gle obowiązującym Planie Zagospoda-
rowania Przestrzennego. Przystąpiono 
zatem do sporządzenia nowego planu, 
przy sprzeciwie Jakuba Bielawskiego 
i  wstrzymującym  się głosie Marka Sa-
mulczyka.

Żabikowo Centrum-Północ  
zmiany
Te zmiany zostały przedstawione przez 
Huberta Prałata, kierownika Wydziału 
Planowania i Ochrony Środowiska, jako 
punktowe, dotyczące funkcji dwóch dzia-
łek w rejonie ulic Poniatowskiego i Li-
powej. Wbrew planowi istnieje tam 
przedszkole, w  praktyce prowadzące 
działalność usługową nie zapisaną w ist-
niejącym planie. Propozycje zmiany 
zapisu przyjęto jednogłośnie.

Konflikt śmieciowy
Nawet przed sądem może zakończyć się 
spór miasta z przedsiębiorcą utylizują-
cym odpady. Jest nim �rma „Tonsmeier 
Selekt” z Piotrowa Pierwszego w gminie 
Czempiń. Zastosowała ona wobec gmi-
ny Luboń praktyki monopolistyczne, 
znacznie podwyższając stawki za po-
szczególne usługi. Inne gminy, należące 
do Międzygminnego Związku „Selekt”, 
płacą mniej. Miasto uważa, że stawki 
powinny być równe dla wszystkich klien-
tów. W maju takie stanowisko przekaże 
zarządowi Tonsmeier. Jeśli nie zostanie 
ono przyjęte, sprawa zostanie skierowa-
na na drogę sadową. Podwyżka miałaby 

obowiązywać od stycznia 2019 roku 
i  wyniosłaby średnio około 20%. Na 
przykład, utylizacja tony najbardziej 
powszechnych odpadów zmieszanych 
z 277 do 320 zł, sprzętu elektrycznego 
i elektrotechnicznego wzrosłaby ze 100 
do 564 zł. Same dochody z transportu 
przez Kom-Lub, odpadów plastikowych 
i szklanych do Tonsmeier nie pokrywa-
ją nawet kosztów paliwa. Kom-Lub, pod 
nowym kierownictwem, powiadomił 
miasto o planowanych podwyżkach i na 
podstawie obowiązującej umowy między 
gminą i miejską spółką, oczekuje wyż-
szych kwot z budżetu na ten cel. Miasto 
postanowiło podjąć negocjacje w  tej 
bardzo ważnej dla mieszkańców sprawie. 
Inne gminy, dotknięte także planowany-
mi podwyżkami ze strony monopolisty, 

Brak zgody na praktyki monopolistyczne Selektu
45. Sesja Rady Miasta Luboń, 19 kwietnia 2018

podjęły podobne uchwały. Radny Marek 
Samulczyk pytał czy �rma „Tonsmeier” 
ma prawo tak podnosić ceny za usługi, 
i czy nie byłoby zasadne poszukiwanie 
innego odbiorcy odpadów. Na takie 
rozwiązanie potrzebna byłaby jednak 
zgoda Marszałka i  uchwała Sejmiku 
Województwa, a koszty wywozu śmieci 
do poznańskiej spalarni mogłyby oka-
zać się też za wysokie.
Na marginesie usłyszałem uwagę, że to 
Niemiec nas rujnuje, więc uprzejmie 
przypominam, że nie wjechał tu prze-
mocą, tylko za zgodą polskich urzędni-
ków, a  może nawet na ich 
zaproszenie i to pod rządami 
różnych opcji. Nie było też 
i  nie ma zakazu tworzenia 
podobnych rodzimych Q

Kamila Mazurek z Wydziału Spraw Ko-
munalnych Urzędu Miasta zajmują-
ca się gospodarką odpadami, referuje 
problem cen za składowanie śmieci 
w Selekcie   fot. Jerzy Nowacki

Q
Prezentacja obszarów na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
„Lasek-Południe”, przeznaczonych do zmian – przed głosowaniem radnych

cd.  
obok

7 maja 2018  r. Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego i przed-
stawiciele samorządów położonych przy 
liniach kolejowych nr 3 na odcinku Po-
znań Główny – Nowy Tomyśl, nr 272 na 
odcinku Poznań Główny – Jarocin, 
nr  356 na odcinku Poznań Główny – 
Wągrowiec oraz nr 357 na odcinku Po-
znań Główny – Grodzisk Wielkopolski 
podpisali ostatnie porozumienia, dzięki 
którym 10 czerwca br. będą mogły ru-
szyć połączenia Poznańskiej Kolei Me-
tropolitalnej (pierwsze samorządy zro-
biły to 16 kwietnia br.). Sygnatariusze 
reprezentowali: Powiat Nowotomyski, 
Gminy: Dopiewo, Opalenica, Nowy To-
myśl, Powiat Jarociński, Miasto i Gminę 
Kórnik, Gminy: Krzykosy, Jarocin, Mu-
rowana Goślina i  Wągrowiec, Powiat 
Grodziski, Miasto Luboń oraz Gminę 
Stęszew. Urząd Marszałkowski reprezen-
tował wicemarszałek Wojciech Janko-
wiak, który zapewnił, że efekty tej umo-

wy będzie można odczuć w czerwcu, gdy 
pociągi na pierwszych czterech trasach 
w godzinach szczytu będą odjeżdżały co 
30 minut.

Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM) 
to projekt komunikacyjny dla aglome-
racji poznańskiej, współfinansowany 
przez Marszałka Województwa Wielko-
polskiego, Miasto Poznań, Powiat Po-
znański oraz gminy i powiaty położone 
wzdłuż 9. linii kolejowych Poznańskiego 
Węzła Kolejowego, współpracujące w ra-
mach Stowarzyszenia Metropolia Po-
znań. Finalnie częstotliwość kursowania 
pociągów w godzinach szczytu przewo-
zowego ma zostać zwiększona i pociągi 
mają kursować co 30 minut. PKM będzie 
obejmować obszar w  promieniu ok. 
50 km od Poznania, wyznaczony przez 
stacje końcowe PKM na poszczególnych 
liniach kolejowych: Nowy Tomyśl, Gro-
dzisk Wielkopolski, Kościan, Jarocin, 

Kolej metropolitalna 
asygnowana

Wrześnię, Gniezno, Wągrowiec, Obor-
niki i Szamotuły. W pierwszej kolejności 
PKM zostanie uruchomiona na 4 liniach 
kolejowych: do Wągrowca, Nowego To-
myśla, Jarocina i Grodziska Wielkopol-

skiego. Przewozy realizowane będą przez 
samorządowego przewoźnika kolejowe-
go w naszym regionie – spółkę Koleje 
Wielkopolskie.

A.P-P.

Q
Burmistrz Małgorzata Machalska i wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 
Wojciech Jankowiak podpisują umowę w sprawie współ�nansowania idei Poznań-
skiej Kolei Metropolitalnej
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przedsiębiorstw. Inna sprawa, że z uty-
lizacją, a nawet ze sprzątaniem śmieci, 
mamy kłopot widoczny na każdym kro-
ku i jest to całkowicie swojska przypa-
dłość.
Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie przy 
dwóch głosach wstrzymujących się.

Nowe obwody głosowania
Będzie ich 14, w każdym po ok. 2 tysią-
ce mieszkańców. Szczegóły podamy 
później. Uchwałę w tej sprawie przyjęto 
jednogłośnie.

Kolej Metropolitalna
Kolejne gminy podpisują umowy na 
współ�nansowanie Kolei Metropolital-
nej. Nie zrobiły tego Komorniki i Opa-
lenica. Luboń jest jednym z  ostatnich. 
Gdyby nie podpisał, to istnieje groźba, 
że pociągi należące do tego przedsię-
wzięcia nie będą zatrzymywały  się na 
naszej stacji. Radni wątpili w możliwość 
zastosowania takiej represji, bo skoro 
pasażer wykupi bilet do Lubonia, to 
pociąg musi się zatrzymać. Jednak prak-
tykowane jest także obecnie przyspie-
szenie wykluczające niektóre przystanki. 
Teoretycznie możliwe jest pominięcie 
Lubonia poprzez niesprzedawanie bile-
tów do tej stacji. Tak, czy owak, radni 
byli za przystąpieniem do tego ważnego 
przedsięwzięcia, które ma zmienić trans-
port publiczny w naszym województwie, 
wzorem wielu europejskich metropolii. 
Często jeżdżące, w planach co pół go-
dziny, pociągi łączące nie tylko Poznań, 
ale także inne miejscowości wokół mia-
sta, poprzez stację Poznań Główny, to 
cel przedsięwzięcia od wielu lat przygo-
towywanego. Może teraz zostanie ono 
urzeczywistnione.

Szkoda, że są gminy, które liczą, że bez 
względu na partycypację �nansową i tak 
skorzystają z dobrodziejstwa takiej kolei, 
skoro leżą na jej trasie. To przedziwna 
logika i oszczędność ze szkodą dla miesz-
kańców.
Dwudziestu radnych, przy jednym 
wstrzymującym się, było za partycypacją 
w kosztach w wysokości 82 tys. zł w tym 
roku, oraz odpowiednio 153 tys. w 2019 
i 157 tys. zł w 2020 (czytaj też obok oraz 
„Mieszkańcy pytają na str. 17).

W sprawie LOSiR-u
Radny Jakub Bielawski doczekał się od-
powiedzi na interpelacje składane przez 
lata, w  sprawie LOSiR-u. Podziękował 
burmistrz M. Machalskiej za obszerność 
i rzetelność dokumentu. Przytoczył też 
fragment, z którego wynikało, że stopień 
nieprawidłowości zaistniałych w LOSiR-
-ze za poprzedniego zarządu, uzasadnia 
konieczność zbadania ich przez proku-
raturę, urząd skarbowy i  inne organa 
oraz biegłych. Radny uznał, że jest to 
ostateczna realizacja jego wniosków skła-
danych w tej kadencji, a nawet wcześniej.
Marek Samulczyk zdziwił się, dlaczego 
nie może uzyskać informacji na temat 
umowy zawartej między obecnym za-
rządem LOSiR-u a nowym najemcą od 
spółki obiektów rekreacyjno-sporto-
wych? Odpowiedź, że jest to tajemnica 
handlowa, nie satysfakcjonuje radnego 
i ma on zapewne rację, że dokumenty 
spółki w 100% miejskiej nie mogą być 
chronione taką tajemnicą i powinny być 
udostępnione na mocy przepisów o in-
formacji publicznej.

Obserwator luboński
JN
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45. Sesji RML
(19 kwietnia)
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF z z z w z z z z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF z z z z z z z z
Bielawski Jakub LIO (4) p z z z z z z w

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 nn nn z z z w w w
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 z z z z z z z z

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

18 20 21 19 21 20 19 18
1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 2 0 1 2 3
20 20 21 21 21 21 21 21

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

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

Razem "wstrzymujących" (w)
Razem głosowało

Sprostowanie
W poprzedniej relacji z Sesji RML na str. 18, w akapicie „Co w LOSiR-ze?”, przy 
informacji dotyczącej sprawozdań tej spółki miasta za 3 i 4 kwartał 2017 r., w na-
wiasie błędnie dodano: „za prezesury Zbigniewa Trawki”. Brak sprawozdań dotyczy 
początkowego okresu prezesury Michała Kosińskiego, czyli pierwszego półrocza 
działań nowego jednoosobowego zarządu LOSiR-u sp. z o.o. Za pomyłkę przepra-
szamy.

red.

Prawie przed dwoma laty informowali-
śmy naszych czytelników (czytaj: „WL” 
06-2016, s. 31) o spotkaniu zainicjowa-
nym przez mieszkającą od urodzenia 
w naszym mieście Marię Kaczmarek – 
członka Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Swarzędzu – z posłem 
na Sejm RP – Bartłomiejem Wróblew-
skim oraz historykiem i  miłośniczką 
Lubonia – dr Izabellą Szczepaniak. Wów-
czas spotkaliśmy  się w  parku Siewcy, 
żeby zainteresować Bartłomieja Wró-
blewskiego zespołem budynków kolonii 
mieszkalnej dawnej fabryki chemicznej 
Moritza Milcha zbudowanej dla kadry 
zarządzającej i technicznej około 1908 r., 
stanowiącym pięć domów willowych 
wymagających niezwłocznej rewitaliza-
cji (obecnie: ul Armii Poznań  51 oraz 
Kolonia PZNF  1, 2, 3 i  4 – własność 
Swarzędzkiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej). Parlamentarzysta podjął temat i na 
efekty nie trzeba było długo czekać. 
W kwietniu ub. roku ze środków Mini-
sterstwa Kultury udało  się uzyskać 
85 000 zł na I etap rewitalizacji budyn-
ków przy ulicach Armii Poznań  51 
(50 000 zł) i Kolonia PZNF 2 (35 000 zł). 
Uzyskane wtedy pieniądze przeznaczono 
na remont dachów zabytkowych willi. 
Podobnie jak przed rokiem, w kwietniu 
Ministerstwo Kultury przyznało środki 
na rewitalizację pereł architektury przy 
parku Siewcy, tym razem w wysokości 
75 000 zł. Było to okazją do zorganizo-
wania brie�ngu prasowego, który od-
był  się przy omawianych obiektach 
26 kwietnia, przed południem. W krót-

kim, kameralnym spotkaniu wzięli 
udział: burmistrz Małgorzata Machalska, 
dr Izabela Szczepaniak, dr Bartłomiej 
Wróblewski, prezes Swarzędzkiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej (SSM) – Paweł 
Pawłowski oraz przedstawiciele lokal-
nych mediów. Na wstępie Bartłomiej 
Wróblewski wyraził nadzieję, że luboń-
skie perły architektury i kultury odzy-
skają dawny blask i zapewnił o dalszym 
wsparciu tego przedsięwzięcia. Z zado-
woleniem zauważył, że z  roku na rok 
pięknieje park Siewcy. Poseł RP podzię-
kował również za współpracę Małgorza-
cie Machalskiej i Pawłowi Pawłowskie-
mu. Z kolei pani Burmistrz nie ukrywa-
ła zadowolenia, że dzięki wspólnym 
inicjatywie i  inwestycji piękny zespół 
budynków zostanie odrestaurowany. 
Wyznała, że miasto byłoby szczęśliwe, 
gdyby miało te budynki na własność i do 

tego należy dążyć. Swoje zadowolenie ze 
współpracy z  Bartłomiejem Wróblew-
skim i  Małgorzatą Machalską wyraził 
prezes SSM. Podkreślił jednak, że bez 
dalszego znacznego wsparcia �nanso-
wego, również ze strony Miasta Luboń, 
spółdzielnia nie jest w stanie zrewitali-
zować całego kompleksu budynków przy 
parku Siewcy, które aktualnie są jej wła-
snością. Wspominaliśmy również śp. 
Marię Kaczmarek, która odeszła w lutym 
tego roku, a przecież bez jej inicjatywy 
i uporu, działania mające na celu przy-
wrócenie dawnego blasku pięknym ar-
chitektonicznie willom przy parku Siew-
cy – nie byłyby podjęte.

PAW

Odzyskują blask
Kontynuacja rewitalizacji zabytkowych willi przy ul. Armii Poznań

Q
 W trakcie wywiadu dla lokalnych mediów, przed willą przy Kolonii PZNF 2. Od 
prawej: Małgorzata Machalska, Bartłomiej Wróblewski i Paweł Pawłowski    
fot. Paweł Wolniewicz
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Podczas ostatniej, 45. sesji Rady Miasta, 
która miała miejsce 19 kwietnia, radny 
Jakub Bielawski doczekał się częściowych 
odpowiedzi na zadaną przed ponad 
rokiem (30 marca 2017 r.) Interpelację 
złożoną na ręce Burmistrz Małgorzacie 
Machalskiej. Przypomnijmy, dotyczyła 
ona niewyjaśnionych ciągle kwestii zwią-
zanych z  adaptacją owalnej części hali 
widowiskowo-sportowej w LOSiR, czy-
li budową „New York Sport” w I kwar-
tale 2013 r., która zamiast faktur została 
rozliczona tzw. „Kosztorysem Powyko-
nawczym” (KP). Odpowiedziami na 
zadane w Interpelacji kwestie nie zajął się 
ówczesny prezes – Zbigniew Trawka. 
Dopiero, jak wynikało z  wypowiedzi 
Burmistrz udzielonej w wywiadzie dla 
„WL” w  czerwcu 2017  r. na str.  17 pt. 
„Straciłam zaufanie”, poważnie do od-
powiedzi na Interpelację podszedł nowy 
prezes LOSiR-u, Michał Kosiński (urzę-
dujący od 1 czerwca 2017 r.).

Poniżej, z  kronikarskiego obowiązku 
oraz realizując zasadę jawności życia 
publicznego, zamieszczamy pełną treść 
Interpelacji z marca 2017 r. uzupełnioną 
17 września 2017 r., po specjalnie zwo-
łanym spotkaniu, jakie miało miejsce 
w recepcji „New York Sport” 5 września 
2017 r. z udziałem decydentów miasta, 
radnego Jakuba Bielawskiego oraz auto-
ra szeregu artykułów na temat adaptacji 
owalu – Piotra Ruszkowskiego. Dla 
sprawnego poruszania  się w  treściach 
Interpelacji i odpowiedzi wprowadzili-
śmy dodatkową numerację pytań oraz 
odnośników odpowiedzi, a także infor-
macje, gdzie ich szukać. W kilku miej-
scach, dla przypomnienia lub bieżącego 
skomentowania, zamieszczamy także 
w nawiasach krótkie przypisy „od red.”.

Braki
Warto zauważyć, że na 25 ponumerowa-
nych pytań, niekiedy złożonych, odpo-
wiedzi udzielono, czasami niepełnych, 
jedynie na dziewięć (o numerach: 1, 3, 
5, 9, 10, 11, 12, 16 i 25) oraz ustosunko-
wano się do akapitu „A”. Na pozostałe 
pytania (większość) – 16 z 25 – odpo-
wiedzi nadal brak (to pytania o nr: 2, 4, 
6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24). Są to pytania niekiedy proste, 
dotyczące reakcji władz lub podania 
danych np. z KNR (Katalog Nakładów 
Rzeczowych) lub cenników, do których 
urzędnicy miejscy dostęp mają na bie-
żąco. Tak więc nieudzielenie wyczerpu-
jących odpowiedzi nie wynika z niemoż-
liwości lub trudności w ich podaniu. lecz 
z niechęci poinformowania zaintereso-
wanych oraz opinii publicznej o  spra-
wach związanych z  bardzo dziwną in-
westycją w kadencji 2010-2014 oraz ze 
sposobem jej rozliczenia i wyjaśnienia.

PPR
(autor powyższego komentarza)

Treść interpelacji
(złożona 30.03.2017 r.)
Po analizie obszernych załączników z od-
powiedzi na interpelację z  dnia 
19.05.2016 r. i po skonfrontowaniu tego 

z wcześniej zdobytą wiedzą stwierdzam, 
że potwierdzają  się informacje i  przy-
puszczenia odnośnie nieprawidłowości 
oraz fałszywych danych zawartych 
w „Kosztorysie powykonawczym” z datą 
opracowania 29.03.2013 r., zatwierdzo-
nego 30.08.2013 r. Ów „Kosztorys Po-
wykonawczy” w rozliczaniu tej inwesty-
cji przez dyrektora zakładu budżetowe-
go, a obecnego prezesa jednoosobowego 
Zarządu LOSiR – Zbigniewa Trawkę, 
a  także odpowiedzialnych za nadzór 
z ramienia miasta – burmistrza Dariusza 

Szmyta i jego zastępcy Rafała Marka, był 
jednoznacznie i bezkrytycznie przyjęty. 
Wskazywano w nim też na sprawdzenie 
jego zapisów z rzeczywistością – cytuję: 
„Wery�kuję rzeczowo i �nansowo kosz-
torys oraz potwierdzam zakres prac wy-
konanych zgodnie z kosztorysem” – ko-
niec cytatu, podpisanego przez mgr inż. 
arch. Joannę Skrzypczak, jako adnotacji 
zamieszczonej na pierwszej stronie 
„Kosztorysu powykonawczego”.

A. Załączona do odpowiedzi na moją 
interpelację „Opinia Techniczna” dato-
wana na 15 marca 2016 r., wykonana na 
zlecenie Rady Nadzorczej i prezesa Za-
rządu LOSiR, wykazała m.in.:
QQ ogólnie brak 110,73 m2 muru!
QQ olbrzymią niezgodność powierzchni 

poszczególnych pomieszczeń wykazanych: 
recepcja 55,2 m2, a nie 70,0 m2; sala �tness 
70,54 m2, a nie 110 m2; siłownia 0 m2, wg 
„Kosztorysu powykonawczego” 65,0 m2, 
szatnie 8,53 m2, powinno być 0 m2,
QQ posadzki zostały wykonane z paneli 

podłogowych, a nie z płytek PCV.
(od red. – patrz odpowiedź ad. A)

B. Opinia ta potwierdziła także datę 
wykonania „Kosztorysu powykonawcze-
go” na 11 września 2013 r., dokonanego 
więc już po kontroli NIK-u, która za-
kończyła się 5 sierpnia 2013 r. Tak więc 
dokument ten był antydatowany, czyli 
opatrzony datą wcześniejszą niż faktycz-
na data jego powstania! W związku 
z powyższym „Opinia Techniczna” jed-
noznacznie potwierdziła, że „Kosztorys 
Powykonawczy” jest dokumentem za-
wierającym nieprawdziwe dane! A pod-
pisana przez panią Joannę Skrzypczak, 
przygotowana przez wykonawcę – �rmę 
„Transporter” Patryka Brzezińskiego – 
przyjęta jako podstawa rozliczenia przez 
dyrektora LOSiR-u, Zbigniewa Trawkę, 
jest nieprawdziwa!

Dodatkowo stwierdzam, iż część danych 
w  nowym, wery�kującym „Kosztorys 
Powykonawczy” dokumencie „Opinii 
technicznej” została przepisana z „Kosz-
torysu powykonawczego” i nadal moim 
zdaniem jest niezgodna z rzeczywisto-
ścią, stąd składam kolejne pytania:

�. Dlaczego przyjęto za wiarygodne 
dane w  „Opinii technicznej”, że mury 
wykonane są z pełnej cegły o grubości 
jednej cegły, czyli 25 cm, gdyż wiadomo, 
że zostały one wykonane z  bloczków 
gazobetonowych?
(od red. – patrz odpowiedź ad. 1,3,9)

�. Czy wg KNR (Katalogu Nakładów 
Rzeczowych), „Ściany budynków 1-kon-
dygnacji wysokości do 4,5  m z  cegły 
pełnej grubości 1 cegły na zaprawie wa-
piennej” wypisane w  „Kosztorysie po-
wykonawczym” oraz przepisane w „Opi-
nii technicznej”, mają ten sam koszt 
jednostkowy co „Ścianki działowe do 
wysokości 3,5 m wykonane z gazobeto-
nu (bloczków o wielkości 20 cegieł)”?
(od red. – brak odpowiedzi – informacji)

�. Dlaczego w  „Opinii technicznej” 
podano, że wszystkie ścianki wykonane 
w ramach adaptacji, także te z zaplecza, 
mają grubość 1 cegły, gdy w rzeczywi-
stości są grubości ½ cegły (12 cm), wy-
konane także z  bloczków gazobetonu, 
a nie z cegły pełnej?
(od red. – patrz odpowiedź ad. 1,3,9)

�. Czy wg KNR, koszt 1 m2 posadzki 
z paneli podłogowych wykazany w „Opi-
nii technicznej” jest taki sam, co posadz-
ki z płytek PCV wykazanej w „Koszto-
rysie powykonawczym”?
(od red. – brak odpowiedzi – informacji)

�. Ile metrów kwadratowych luster 
i  w  jakich ta�ach (wymiary) oraz po-
mieszczeniach zamontowano w ramach 
adaptacji wykonywanej przez firmę 
„Transporter” w owalu oraz łączniku hali 
LOSiR w 2013 roku?
(od red. – patrz odpowiedź ad. 5 i 16)

�. Proszę o przytoczenie obowiązują-
cych cen jednostkowych wg KNR 
z pierwszego kwartału 2013 r. dla ww. 
asortymentu z podaniem źródła danych.
(od red. – brak odpowiedzi – informacji)

Analizując powyższe uważam, że dane 
zawarte w „Opinii technicznej” są nadal 
nieprawdziwe i  niepełne, a  przepisane 
z  „Kosztorysu powykonawczego” ceny 
jednostkowe nieadekwatne.
Proszę więc o  rzetelne odpowiedzi na 
przedstawione powyżej obiekcje oraz 
podanie faktycznych danych, a nie na-
ginanie rzeczywistości do „Kosztorysu 
powykonawczego”.

�. Ponadto na podstawie art. 4 ustawy 
z  dnia 6 września 2001 o  dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. z 2001 nr 
112 poz. 98 z późn. zm.) proszę podać, 
jakie były koszty wykonania ekspertyz 
w ramach odpowiedzi na Interpelacje, 
czyli „Opinii technicznej” datowanej na 
marzec 2016 roku oraz „Inwentaryzacji 
instalacji...”, „Kosztorysów instalacji sa-
nitarnych”, „Kosztorysu instalacji elek-
trycznych” i innych, oraz kto te koszty 
poniósł?
(od red. – brak odpowiedzi – informacji)

�. Proszę też o informację o tym, czy 
i kiedy o wynikach ekspertyz z 2016 roku 
wykonanych w ramach odpowiedzi na 
moje Interpelacje zostały powiadomione 
NIK – Najwyższa Izba Kontroli; Rzecz-
nik Dyscypliny Finansów Publicznych 
oraz inne instytucje (podać jakie)? 
„Kosztorys Powykonawczy” stanowił 
podstawę do wydawania opinii przez te 
jednostki kontrolne i traktowany był jako 
prawdziwa i rzetelna podstawa przygo-
towana i  sprawdzona przez jednostkę 
samorządu terytorialnego – Luboń. Sama 
Pani Burmistrz podkreślała w  rozmo-
wach z radnymi, że nie ma środków ani 
możliwości do podważenia owego 
„Kosztorysu Powykonawczego”.
(od red. – brak odpowiedzi – informacji)

Szanowna Pani Burmistrz, doskonale ro-
zumiem polityczny charakter powiązań 
pomiędzy Panią a poprzednimi władzami 
wykonawczymi naszego miasta. Uważam 
jednak za kwestię honoru i elementarnej 
uczciwości rozwiązanie i pełne wyjaśnienie 

Jeszcze w sprawie LOSiR-u
Ważne dane wynikające z interpelacji oraz odpowiedzi!

Q
Spotkanie w klubie „New York Sport” w LOSiR-ze 5 września 2017 r. w kwestii omó-
wienia zakresu spraw związanych z wyjaśnieniem adaptacji owalnej sali wraz z tra-
pezowym łącznikiem do hali głównej LOSiR wykonanej w okresie styczeń-marzec 
2013 r. przez inwestora zewnętrznego – �rmę „Transporter”, a rozliczonej „Kosztory-
sem Powykonawczym”. Od lewej: Jakub Bielawski – radny RML; Michał Kosiński – 
nowy prezes LOSiR; Małgorzata Machalska – Burmistrz Lubonia; Jan Rędziniak – 
Rzeczoznawca, biegły sądowy, autor „Opinii Technicznej” wykonanej w 2016 r. 
w ramach odpowiedzi na wcześniej składane interpelacje; Rafał Marek – Przewod-
niczący Rady Nadzorczej LOSiR i pełnomocnik burmistrz M. Machalskiej do spraw 
własnościowych, wcześniej w kadencjach 2006-2010 i 2010-2014 – zastępca bur-
mistrza Dariusza Szmyta. Brakuje wykonującego zdjęcie Piotra P. Ruszkowskiego – 
autora artykułów na temat adaptacji owalnej części hali LOSiR, redaktora naczelne-
go „Wieści Lubońskich”
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wątpliwości dotyczących osób uprzednio 
zaangażowanych w tę sprawę. Jest to po-
stawa, do której jesteśmy zobowiązani 
wszyscy jako samorządowcy. Dlatego też 
proszę o uczciwe podejście do wyjaśniania 
problemu i o zaprzestanie „zamiatania tego 
pod dywan”.

Jakub Bielawski
(30.03.2017 r.)

Uzupełnienie do interpelacji
(wysłane 17.09.2017 r.)

W wyniku spotkania, na które zostałem 
zaproszony, jakie miało miejsce 5 września 
2017  r. w  recepcji „New York Sport” 
z udziałem burmistrz Małgorzaty Machal-
skiej, przewodniczącego Rady Nadzorczej 
LOSiR i jednocześnie pełnomocnika bur-
mistrza do spraw własnościowych – Ra-
fała Marka, obecnego prezesa spółki LO-
SiR – Michała Kosińskiego, autora „Opi-
nii technicznej” dotyczącej ilości prac 
budowlanych wykonanych w  ramach 
adaptacji owalu i łącznika – Jana Rędzi-
niaka i  autora artykułów, redaktora na-
czelnego „Wieści Lubońskich” – Piotra 
Ruszkowskiego, przedstawiam kolejne 
wątki wymagające wyjaśnień.

Wykazując dobrą wolę, korzystając z bie-
głego rzeczoznawcy, którego burmistrz 
uważa, że koniecznie należy zatrudnić, 
można dokonać w  miarę rzeczywistego 
opisu. Być może (zapewne) podważy wy-
konane przez „inwestora zastępczego” – 
�rmę „Transporter” – oraz zwery�kowane 
na zlecenie dyrektora LOSiR, a przedłożo-
ne miastu zapisy „Kosztorysu Powyko-
nawczego”, jako podstawy rozliczeń.

Na prośbę burmistrz miasta M. Machal-
skiej oraz przewodniczącego RN R. Mar-
ka wyrażonej podczas spotkania 5 wrze-
śnia br. przedstawiam wykaz punktów, 
które moim zdaniem, należy jeszcze 
zwery�kować i udzielić odpowiedzi na 
zadane w tym piśmie pytania.

�. Należy jednoznaczne zbadać jakość 
wszystkich murów wykonanych w  ra-
mach adaptacji owalu i  łącznika 
w 2013 r. pokazanych w lipcowym wy-
daniu „Wieściach Lubońskich” na str. 15 
(oraz innych przekazanych przez redak-
cję do Urzędu Miasta) i zwery�kowanie 
ich wg stosownego cennika.
(od red. – patrz odpowiedź ad. 1,3,9)

Uwzględniając m.in. „dowód” – zdjęcie 
zamieszczone we wspomnianych „WL” 
na stronie 16, które wraz z innymi oraz 
publikacjami wcześniejszymi mogą sta-
nowić dowód na zrealizowane przed 

2013  r. (oddaniem „inwestorowi ze-
wnętrznemu”) prace budowlane – nale-
ży bezwzględnie określić i wykazać:

��. Gdzie znajduje się 404 m2 „su�tu 
podwieszanego o konstrukcji metalowej 
z wypełnieniem płytą gipsowo-kartono-
wą” wykonane w ramach adaptacji owa-
lu i łącznika w I kwartale 2013 r.?
(od red. – patrz odpowiedź ad. 10)

��. Gdzie ułożono 245  m2 tynków 
grubości 3  mm z  gipsu szpachlowego 
ścian na betonie wykonanych w ramach 
adaptacji owalu i łącznika w I kwartale 
2013 r.?
(od red. – patrz odpowiedź ad. 11 i 12)

��. Gdzie ułożono 404  m2 „tynków 
grubości 3  mm z  gipsu szpachlowego 
stropów na betonie” wykonanych w ra-
mach adaptacji owalu i  łącznika 
w I kwartale 2013r.?
(od red. – patrz odpowiedź ad. 11 i 12)

��. Czy sztablatura ścian gładkich, 
malowania ścian i  su�tów wszystkich 
pomieszczeń realizowanych w  ramach 
adaptacji owalu i łącznika w I kwartale 
2013  r. wynosiła 649  m2, jak podaje 
„Kosztorys Powykonawczy”?
(od red. – brak odpowiedzi – informacji)

��. Gdzie ułożono łącznie 870 mb kabla 
YKY 5x4 (5-żyłowy przewód przepięciowy 
o przekroju 4 mm2 do przesyłu prądu trój-
fazowego – „siły” – stosowanego wewnątrz 
pomieszczeń, a także na zewnątrz, w kana-
łach lub bezpośrednio w ziemi). Można to 
wykazać (zaznaczyć i policzyć), np. z projek-
tu wykonawczego instalacji elektrycznej. 
Jakie urządzenia zamontowane w owalu oraz 
łączniku wymagały ułożenia takiej instalacji 
i które są do kabla tego podłączone?
(od red. – brak odpowiedzi – informacji)

��. W świetle analizy zdjęć dostarczo-
nych przez redakcję „Wieści Lubońskich” 
obiekcję budzi także wykonanie „wylew-
ki wyrównującej” – dodatkowej warstwy 
zaprawy cementowej grubości 2 cm – na 
gładko w ilości 404 m2.
(od red. – brak odpowiedzi, z informa-
cji uzyskanych od wykonawców nowej 
wylewki w lutym br., w owalu nie było 
żadnych dodatkowych warstw wykona-
nych w 2013 r.)

��. Proszę podać ilości, wielkości (wy-
miary) oraz grubości luster zamontowa-
nych w ramach adaptacji owalu i łącz-
nika w I kwartale 2013 r.?
(od red. – patrz odpowiedź ad. 5 i 16)

��. Proszę podać ilość oraz dane z ta-
bliczek znamionowych klimatyzatorów 
zamontowanych w  ramach adaptacji 
owalu i łącznika w I kwartale 2013 r.?
(od red. – brak odpowiedzi – informacji)

��. Proszę także o  zwery�kowanie, 
które z elementów instalacji wykazanej 
w „Kosztorysie Instalacji Elektrycznej” 
sporządzonej przez R.  Ciołkowiaka 
21.03.2016 r. – załącznik do odpowiedzi 
na interpelację (WO.003.1.2016 
z  19.05.2016  r.) – zostały wykonane 
przed 2013 r., a które w ramach adapta-
cji owalu w  okresie styczeń-kwiecień 
2013 r.? To, że większość instalacji pod-
stawowej była gotowa, ukazują zdjęcia 
– dowody.
(od red. – brak odpowiedzi – informacji)

��Q . Kto z ramienia UM badał zgod-
ności niektórych parametrów używanych 
w ekspertyzach z 2016 r. z parametrami 
materiału badanego „Kosztorysu Powy-
konawczego” datowanego na marzec 
2013 r.?
(od red. – brak odpowiedzi – informacji)

�� Dlaczego narzut liczony w jednej 
z  ekspertyz z  2016  r. (inne nie podają 
tych wskaźników) zakłada zysk w wyso-
kości 15% – niezgodny z zyskiem dekla-
rowanym w „Kosztorysie Powykonaw-
czym” – 10%?
(od red. – brak odpowiedzi – informacji)

��. Dlaczego stawka robocizny okre-
ślona w dokumencie „Kosztorys Powy-
konawczy” kalkulowana na poziomie 
13,70  zł w  ekspertyzie sprawdzającej 
z 2016 r. została podniesiona do 14,67 zł?
(od red. – brak odpowiedzi – informacji)

��. Koszty pośrednie w „KP” – 64%, 
w ekspertyzach z 2016 r. – 65%.
Należy uzupełnić i ujednolicić ww. dane 
dla wszystkich ekspertyz wykonanych 
w 2016 r.
(od red. – brak odpowiedzi – informacji)

��. Dlaczego dla określenia wartości 
robót w  „Opinii technicznej” przyjęto 
ceny z  Kosztorysu Powykonawczego? 
Należy je zwery�kować z KNR i stosow-
nym cennikiem z  I  kwartału 2013  r., 
kiedy to prace adaptacyjne były wyko-
nywane.
(od red. – brak odpowiedzi – informacji)

To są moje propozycje dotyczące ko-
nieczności wery�kacji „Kosztorysu Po-
wykonawczego”. Rozumiem, że nowe 

władze spółki LOSiR oraz władze wyko-
nawcze i stanowiące Lubonia też dołożą 
swoje spostrzeżenia na temat „Koszto-
rysu Powykonawczego”, wykonanych 
w ramach adaptacji.

��. Jaką kwotę, w ramach rozliczenia 
najmu wynikającego z umów, dotychczas 
odliczono od czynszu lub inaczej rozli-
czono? Kiedy mija termin spłat zobo-
wiązań pomiędzy LOSiR i �rmą „Trans-
porter” wynikający z umowy najmu?
(od red. – brak odpowiedzi – informacji)

��. LOSiR przejmując sprzęty zainsta-
lowane w siłowni, sali �tness czy recep-
cji „New York Sport” rozlicza się spłaca-
jąc ok. 300 tys. zł. Czy miastu (spółce) 
przekazano faktury (kopie) dokumen-
tujące zakup przyjętych sprzętów? Czy 
miasto (spółka) posiada karty gwaran-
cyjne na te narzędzia ćwiczeń? Jaka 
kwota została spłacona i  ile oraz do 
kiedy będziemy jeszcze spłacać?
(od red. – patrz odpowiedź ad. 25)

Wniosek! (zawarty w  interpelacji 
z 17.09.2017 r.)
W związku z tym, że niebawem minie 5 
lat od poruszanej w interpelacjach spra-
wy wciąż niewyjaśnionej kwestii wyko-
nanych prac i kosztów adaptacji owalu 
przy ul. Kołłątaja 2 w LOSiR, składam 
wniosek o bezwzględne zabezpieczenie 
wszelkiej dokumentacji, także księgowej 
LOSiR, niezależnie jaką formę organi-
zacyjną miało.
Przychylam się także do wniosku wyra-
żanego podczas spotkania 5  września, 
że sprawę należy niezwłocznie zgłosić 
do prokuratury oraz Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego.

Jakub Bielawski
(17.09.2017 r.)

Interesującym się wciąż żywo sprawą ada-
ptacji LOSiR opisywaną w  „Wieściach 
Lubońskich” przypominamy m.in. arty-
kuły: „WL” 02-2014, str. 2 – „LOSiR pod 
ostrzałem NIK-u” oraz str. 15 „Oświad-
czenie” dyr. LOSiR; „WL” 08-2015, str. 14 
– „45 tys. złotych kary za LOSiR”; „WL” 
10-2015, str.  18 – „Ambicje i  rzeczywi-
stość” i  str.  23 – „Tylko dla <Wieści>”; 
„WL” 11-2015, str. 13 – „Sesja pełna na-
pięć”, „Speckomisja”, „Ręczne sterowanie”; 
„WL” 12-2015, str. 62 – „Gdzie są mury 
z kosztorysu LOSiR” i str. 18 – „Interpela-
cja LOSiR cz. 2”; „WL” 01-2016, str. 20 – 
„Gdzie jest VAT?” oraz str.  20 – „List 
otwarty prezesa LOSiR-u” i „Oświadczenie” 
red. nacz.; „WL” 10-2016, str. 16 – „Jednak 
brakuje 111 m2 muru w LOSiR-ze!”; „WL” 
07-2017, str. 15 – „Nowe dowody?”.

Dotyczy: interpelacji radnego Rady 
Miasta Luboń 4/2017 z dnia 30 marca 
2017  r. oraz kolejnych uzupełnień do 
jej treści:
W dniu 28.02.2018 roku na zlecenie 
spółki LOSiR biegły rzeczoznawca bu-
dowlany Dr inż. Jan Rędziniak przepro-
wadził kolejną wizję lokalną. Wykona-

no ją w  trakcie remontu sal siłowni. 
Szczegółowe ustalenia przeprowadzo-
nych odkrywek znajdują się w proto-
kole, który stanowi załącznik do odpo-
wiedzi (załącznik nr  1). Dodatkowo 
również w dniu 28.02.2018 roku wyko-
nano ponowne obmiary wskazanych 
w interpelacji urządzeń i elementów sali 

cd.  
na str. 
22

Odpowiedź na interpelacje
udzielona radnemu Rady Miasta Luboń Jakubowi Bielawskiemu przez 
Burmistrz Miasta Małgorzatę Machalską podczas 45. sesji RML 
(19.04.2018 r.)

siłowni (załącznik nr 2 do odpowiedzi 
na interpelację).

ad. 25 Kwota zobowiązania wynikają-
cego z porozumienia podpisanego po-
między spółką LOSiR a �rmą „Trans-
porter” na tę chwilę wynosi 
121 111,43 zł. Spółka LOSiR wystąpiła 
do Pana Patryka Brzezińskiego o prze-
kazanie dodatkowych dokumentów 
i faktur związanych z porozumieniem. 
W związku z tym, że spółka nie otrzy-
mała pełnej dokumentacji, o  którą 
wnioskowała do firmy „Tranporter”, 

wszystkie płatności wynikające z poro-
zumienia zostały od miesiąca stycznia 
br. wstrzymane.

W kontekście tych wątpliwościami spół-
ka wystąpiła z pismem do Urzędu Skar-
bowego Poznań-Wilda. Kwestie zbada-
nia zasadności porozumienia zawarte-
go pomiędzy LOSiR Sp. z o.o. a „Trans-
porter” FHU Patryk Brzeziński są też 
jednym z elementów zawia-
domienia o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa zło-
żonego do prokuratury 
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w  dniu 30 marca br. przez 
LOSiR Sp. z o.o. W zawiado-
mieniu, jednym ze wskaza-
nych dowodów są: interpela-

cje składane przez Pana radnego, „Kosz-
torys Powykonawczy” z dnia 30 sierpnia 
2013 r. przedłożony przez Patryka Brze-
zińskiego, „Opinia techniczna” nt. ilości 
prac budowlanych wykonanych przy 
budowie „New York Sport” – Luboń ul. 
Kołłątaja 2 z dnia 14 marca 2016 r. Spół-
ka wniosła o dopuszczenie i przeprowa-
dzenie dowodu z opinii biegłego z listy 
biegłych sądowych z zakresu budownic-
twa – na okoliczność rzeczywistego za-
kresu i  wartości prac adaptacyjnych 
wykonanych na zlecenie Patryka Brze-
zińskiego w  obiekcie będącym przed-
miotem umowy najmu nr 5/2013 z dnia 
23 stycznia 2013  r. Opinia ta pozwoli 
bowiem na ustalenie wysokości szkody 
majątkowej poniesionej przez LOSIR Sp. 
z o.o. Pozwoli to tym samym na udzie-

lenie odpowiedzi na zadane przez Pana 
szczegółowe pytania (dotyczących prac 
budowlanych i  nakładów) w  ostatnim 
uzupełnieniu interpelacji, jak i  wcze-
śniejszych interpelacjach.

Małgorzata Machalska 
Burmistrz Miasta Luboń

Załącznik nr 1
„Protokół z  wizji lokalnej przeprowa-
dzonej w  trakcie remontu sal siłowni” 
(dotyczy interpelacji radnego Pana Ja-
kuba Bielawskiego)
W wyniku dokonanych odkrywek 
stwierdzono:

ad. 1,3,9 Ściany wewnętrzne wykonane 
są z bloczków betonu lekkiego odmiany 
600 lub 800 grubości 24 i 12 cm. Ściany 
te wykończone są płytami gipsowo-kar-
tonowymi.

Odpowiedź na interpelacje
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Podłoże pod posadzkę w  sali siłowni 
i  recepcji składa  się z  następujących 
warstw (od dołu):
a) folia PE (polietylenowa – przyp. red),
b) styropian izolacyjny miękki grubości 
5 cm, dwie warstwy – winien być styro-
pian podłogowy twardy,
c) warstwa betonu klasy B10 niekon-
strukcyjnego, niezbrojonego grubo-
ści od 8 do 10 cm, winien być beton 
konstrukcyjny klasy min B15 zbro-
jony siatką grubości min. 3-4  mm. 
Beton przy rozbiórce był bardzo kru-
chy.
(od red. – podłoże posadzki w  owalu 
zostało wymienione w lutym br. czytaj 
„WL” 03-2018, str. 12)
Wizję przeprowadził – Rzeczoznawca budow-

lany dr inż. Jan Rędziniak
(28.02.2018 r.)

Załącznik nr 2
„Protokół obmiarów bieżących przepro-
wadzonych w czasie remontu sal siłow-
ni – stan na dzień 28.02.2018” (dotyczy 

interpelacji radnego, Pana Jakuba Bie-
lawskiego)

ad. 10 W wyniku dokonanych obmiarów 
stwierdzono – su�ty podwieszane: Owal 
(siłownia) – 220 m2; Recepcja – 55 m2; 
Razem 275 m2

(od red. – su�t podwieszany w owalu był 
wykonany już w 2009 r., nie w 2013 r.)

ad.11 i 12 Tynki gipsowe (3 mm): Owal 
(siłownia) ściany boczne – 190 m2; Sala 
�tness – ściany – 165,5 m2, su�t –112 m2; 
Recepcja – ściany – 93 m2, su�t – 55 m2

(od red. – tynki gipsowe w owalu były 
wykonane już w 2009 r., nie w 2013 r.)

ad. 5 i 16 Lustra: Owal (siłownia) 1,35 m 
x 2,0 m x 3  szt. = 8,1 m2; Sala �tness: 
1,6  m x 1,3  m x 11  szt. = 22.88  m2 
(wszystkie lustra mają grubość 4 mm)

ad. A  Posadzki: Owal (siłownia) – 
226 m2; Sala �tness: 112 m2; Recepcja: 
79 m2

obmiary przeprowadził: Piotr Tomaszewski

Ruszył konkurs na realizację projektów 
w ramach Lubońskiego Budżetu Oby-
watelskiego w 2019 r. (szczegóły patrz 
też str.  14). Do 20 maja projekty są 
weryfikowane merytorycznie. Przed-
stawiamy wykaz zgłoszonych 26 kon-
cepcji (13 inwestycyjnych i 13 niein-
westycyjnych):

Projekty inwestycyjne

QQ Pump truck – rowerowy plac zabaw
– innowacyjny pomysł na rowerowy plac 
zabaw, na który składa się zapętlony, 
asfaltowy tor przeszkód z garbami, 2-3 
zakrętami oraz „hopkami” (długość – ok. 
80 mb). Służy też do jazdy na rolkach, 
deskorolce i hulajnodze, umożliwiając 
mieszkańcom spędzanie aktywnie wol-
nego czasu za darmo. Koszt: 149 915 zł.

QQ Smart Ławki – nowoczesne ławki 
solarne z funkcją ładowania urządzeń 
mobilnych (telefonów komórkowych, 
tabletów itp.) przez USB. Projekt zakłada 
ustawienie 3. takich ławek wyposażo-
nych w ładowarki USB dostępne przez 
24h, energia do ładowania pozyskiwa-
na przez zamontowane w nich panele 
solarne. Koszt: 53 237 zł

QQ Woda dla spragnionych – miejskie 
źródełko wody pitnej na wzgórzu w par-
ku Papieskim – udogodnienie dla spa-
cerowiczów i dla osób uprawiających 
sporty. Projekt zakłada montaż stacji 
wody pitnej 3-funkcyjnej: źródełko, 
dystrybutor i  poidełko dla zwierząt. 
Koszt: 43 000 zł

QQ Street Workout – zewnętrzna, dar-
mowa siłownia – stworzenie ogólnodo-
stępnej przestrzeni do przeprowadzenia 
kompleksowego treningu całego ciała 
przy użyciu drążków, drabinek oraz 
poręczy. Koszt: 75 000 zł

QQ Zdrowa woda w szkole – źródełko 
wody pitnej w każdej placówce szkolnej 
w Luboniu, aby dzieci miały możliwość 
skorzystania ze zdrowej wody, zamiast 
słodkich i mniej zdrowych napojów. Świe-
żo przefiltrowana woda będzie dostępna 
dla uczniów za darmo, w nieograniczo-
nej ilości, z zachowaniem niezbędnych 
zasad higieny. Koszt: 75 976 zł.

QQ Świetlne paski LED przy przejściach 
– innowacyjny system wsparcia sygna-
lizacji dla pieszych przy trzech luboń-
skich szkołach, aby zwiększyć bezpie-
czeństwo dzieci i młodzieży korzystają-
cych ze smartfonów. System jest w pełni 
kompatybilny z sygnalizacją świetlną, 
co oznacza, że pasek LED przy pasach 
ma kolor taki, jak na sygnalizatorze 
(czerwony lub zielony). Koszt: 80 490 zł

QQ Rewitalizacja i rozbudowa wybie-
gu dla psów na Wzgórzu Papieskim 
– wydzielenie dodatkowej przestrzeni 
do treningów zręcznościowych, za-
wierającej więcej atrakcji, oraz strefy 
rekreacyjnej, dzięki czemu zwierzęta 
bawiące  się nie będą odciągały uwa-
gi trenujących; stworzenie toalety dla 
psów; posadzenie drzew zgrupowanych 
w taki sposób, aby dawały cień w gorą-
ce dni; utwardzenie przejścia dla ludzi, 
wyrównanie. Koszt: 90 650 zł.

QQ Remont nawierzchni chodnika przy 
ul. Sikorskiego 11, 13 i 21 – kolejny 
etap wymiany nawierzchni chodni-
ka miejskiego na osiedlu Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Luboniu. Będzie sta-
nowił dopełnienie wcześniejszych prac 
i zwiększy atrakcyjność największego 
osiedla mieszkalnego w Luboniu. Koszt: 
99 600 zł.

QQ Platforma (winda) dla osób nie-
pełnosprawnych z szybem, w Domu 
Kultury – ułatwienie dostępu osobom 
niepełnosprawnym i z trudnościami w po-

LBO – poznaj projekty ruszaniu się oraz rodzinom z dziećmi 
do wydarzeń kulturalno-oświatowych 
w Ośrodku Kultury przy ul. Sobieskie-
go. Koszt: 120 735 zł.

QQ Dron do monitorowania jakości 
powietrza w Luboniu – Luboń zma-
ga  się ze smogiem powstałym przez 
tzw. niską emisję (stare piece, opala-
ne paliwem niskiej jakości, a  przede 
wszystkim odpadami). Zakup drona 
pozwoli Straży Miejskiej na stały mo-
nitoring i wyeliminowanie szczególnie 
zanieczyszczających powietrze źródeł. 
Koszt: 65 000 zł.

QQ Przedszkole bez smogu – zakup 60. 
indywidualnie dobranych oczyszcza-
czy powietrza do sal przedszkolnych. 
Urządzenia te służą do zlikwidowania 
pyłów, kurzu, alergenów i bakterii, dzię-
ki czemu zapewniają dzieciom dostęp 
do powietrza o odpowiednich parame-
trach czystości. Dobrze dobrane urzą-
dzenie zagwarantuje naszym dzieciom 
zmniejszenie ryzyka zachorowań oraz 
ataków kaszlu o podłożu alergicznym. 
Koszt: 150 000 zł.

QQ Toaleta na Wzgórzu Papieskim – 
zostawmy ją na kolejny rok! –posta-
wienie toalety przenośnej (typu ToiToi) 
w  parku Papieskim w  okresie maj – 
wrzesień, jak w roku 2018 w ramach 
LBO  2017. Powinna być usytuowana 
od strony parkingu (przy ul. Unijnej). 
Wzgórze Papieskie, z którego korzysta 
coraz więcej osób, powinno być kom-
pleksowym miejscem wypoczynku wraz 
z niezbędnym zapleczem sanitarnym. 
Prośby mieszkańców w tej sprawie się-
gają już 2015 r. Koszt: 4 045 zł.

QQ Zielony skwer przy Konarzewskiego 
– zagospodarowanie terenu zielonego 
przy ul. Konarzewskiego poprzez wypo-
sażenie go w elementy małej architek-
tury takie, jak: ławki, kosze na śmieci 
oraz urządzenia sportowo-rekreacyjne. 
Zakres projektu stanowi jeden z etapów 
planowanej przez Miasto inwestycji po-
legającej na kompleksowej rewitaliza-

cji tej części przestrzeni i  stworzenie 
z niej atrakcyjnego miejsca rekreacji. 
Koszt: 101 500 zł

Projekty nieinwestycyjne

QQ Bezpłatne zajęcia fitness na świeżym 
powietrzu – kolejna edycja – Po sukcesie 
projektu w poprzednich edycjach LBO, 
raz jeszcze w okresie czerwiec, lipiec, 
sierpień 2019 r., zorganizujmy bezpłatne 
zajęcia fitness z profesjonalnym instruk-
torem na świeżym powietrzu. Zajęcia 
są planowane 2x w tygodniu, otwarte 
(bezpłatne) dla każdego bez względu 
na wiek i umiejętności. Typ: aerobik, 
zumba, joga, pilates. Koszt: 11 750 zł.

QQ Panele taneczne – pokazy tańca, 
nauka kroków – bo taniec łączy poko-
lenia! – organizacja cyklicznych paneli 
tanecznych na Plaży Miejskiej. Każdy 
będzie w innym stylu, aby entuzjaści: 
hip-hopu, latino, tanga, disco, bollywood, 
country, folku czy stylu retro znaleźli 
coś dla siebie. Prowadzone przez DJ-a 
oraz urozmaicone pokazem tanecznym 
wraz z nauką podstawowych kroków 
tanecznych. Koszt: 19 200 zł.

QQ Bieg na orientację „Orientuj  się 
w  Luboniu” – wyjątkowa forma ak-
tywności ruchowej, która w unikalny 
sposób łączy wysiłek fizyczny i myśle-
nie, a przy tym jest sportem rodzinnym, 
dla każdego, nieodłącznie związanym 
z ruchem na świeżym powietrzu. Po-
zwoli na aktywne spędzenie czasu, przy 
okazji ukazując uczestnikom nieodkryte 
zakątki naszego miasta. Koszt: 6 000 zł.

QQ Letnie plenerowe potańcówki – or-
ganizacja dwóch potańcówek miejskich 
w stylu retro i w stylu modern na Plaży 
Miejskiej, aby mieszkaniec w każdym 
wieku znalazł coś dla siebie. Muzyka na 
żywo. Bawmy się wspólnie, 
poznajmy, bo nic tak nie łączy 
ludzi, jak muzyka i wspólny 
taniec. Koszt: 15 000 zł.

cd.  
obok



5/2018

23

QQ Piękna & Bezpieczna – pro-
jekt realizowany od stycznia do 
czerwca 2019 r., adresowany 
do 500 mieszkanek Lubonia 
dla zwiększenia ich poczu-
cia bezpieczeństwa i własnej 

wartości przez udział w kursach samo-
obrony, warsztatach z wystąpień publicz-
nych, mediacji rodzinnych, makijażu 
i wizażu. Wydamy kalendarz z opisem 
historii uczestniczek. Rezultaty omó-
wimy podczas Lubońskiego Kongresu 
Kobiet. Koszt: 50 000 zł.

QQ Hity na Płyty – trwający 2 dni projekt 
nagraniowy, mający umożliwić utalento-
wanym ludziom z Lubonia profesjonalny 
start w branży muzycznej. Każdy miesz-
kaniec będzie miał możliwość bezpłat-
nego zarejestrowania swoich autorskich 
utworów, bądź coverów (utworów już 
funkcjonujących) do przygotowanych 
przez realizatorów podkładów muzycz-
nych. Koszt: 15 170 zł.

QQ Warsztaty zabawowo-rozwojowe dla 
dzieci 0-3 lat i ich opiekunów – bez-
płatne zajęcia odbywające się raz w ty-
godniu w dwóch grupach wiekowych 
0-17 mies. oraz 18-36 mies. Połącze-
nie tańca, śpiewu, aktywności plastycz-
nych, bajek opowiadania, brudzenia się, 
smakowania, wąchania, dotykania, czyli 
multisensoryczne warsztaty, na których 
najmłodsi (i starsi) będą mogli pozna-
wać świat wszystkimi zmysłami. Koszt: 
21 400 zł.

QQ Biała Sobota Onkologiczna – 12 
bezpłatnych, specjalistycznych badań 
lekarskich i diagnostycznych ukierun-
kowanych na wykrycie najczęściej wy-
stępujących chorób nowotworowych, 
w tym badania USG, RTG i laborato-
ryjne. Koszt: 10 120 zł

QQ Aktywny Luboń – 400 godzin dar-
mowych zajęć sportowych dla dzieci, 
młodzieży (animacja czasu wolnego) 
i  seniorów (ćwiczenia na otwartych 
siłowniach i zajęcia Nordic Walking) 

prowadzonych przez wykwalifikowa-
nych trenerów oraz w oparciu o miejską 
bazę sportowo-rekreacyjną, od kwietnia 
do września 2019 r. Koszt: 26 044 zł.

QQ „Wolny teatr – wolna sztuka, wol-
na przestrzeń, wolny umysł” – cykl 
trzech otwartych i bezpłatnych spek-
takli plenerowych realizowanych na 
Wzgórzu Papieskim. Ideą projektu 
jest wyjście sztuki poza konwencjo-
nalne ramy i rozbudzenie świadomo-
ści oraz wrażliwości widza. Chcemy 
wejść w  przestrzeń miejską i  razem 
z mieszkańcami stworzyć coś wyjąt-
kowego. Koszt: 50 000 zł

QQ Kreatywne warsztaty rękodzielnicze 
– organizacja zajęć z wykorzystaniem 
technik m.in. decoupage, filcowania, 
szydełkowania, malowania i postarza-
nia drewna, scrapbookingu itp., które 
pozwalają konstruktywnie spędzać wol-
ny czas, rozwijać zdolności manualne 
oraz kreatywne myślenie, budują relacje 
społeczne. Koszt: 7 000 zł.

QQ Pogotowie Naukowe – projekt de-
dykowany dla dzieci i dorosłych. Jego 
założeniem jest utworzenie i sfinanso-
wanie puli godzin przeznaczonych na 
zapisy uczestników, którzy potrzebują 
pomocy w kwestiach naukowych. Cho-
dzi tutaj zarówno o pomoc w przedmio-
tach szkolnych, ale również konsultacje 
w tworzeniu CV w języku angielskim 
czy niemieckim oraz przygotowania 
do rozmów kwalifikacyjnych. Koszt: 
20 117,60 zł.

QQ Weekendowe spływy kajakowe – III 
edycja – organizacja 18. spływów kaja-
kowych, 16. na odcinku Warty z Pusz-
czykowa (przystań Puszczykowo – Niw-
ka, 263 km Warty) do Lubonia (Plaża 
Miejska, ul. Rzeczna, 251  km rzeki) 
oraz 2. spływów na odcinku: przystań 
przy ul. Wodnej w Rogalinku do Plaży 
Miejskiej w  Luboniu (około 19  km). 
Koszt: 28 944 zł.

oprac. HS

SAMORZĄD

Odpowiedzi mieszkańców

29,2%

32,7%

Odmówiło 7,4%

TAK

NIE

Nie ma 
zdania 30,7%

14  czerwca w  sali Sesyjnej Urzędu 
Miasta pracownicy Urzędu Skarbowe-
go Poznań Wilda oraz Izby Admini-
stracji Skarbowej w Poznaniu przepro-
wadzą szkolenie na temat istotnych 
zmian w podatku VAT w br. Zostaną 
omówione m.in. zasady płatności po-
dzielonej oraz pojęcie należytej staran-
ności. Wykładowcami będą pracowni-
cy ww. instytucji – Anna Kobla i Da-
riusz Strugliński. Rejestracja uczestni-

ków od godz. 9.30, przewidywane za-
kończenie szkolenia o godz. 14. Z uwa-
gi na ograniczoną ilość miejsc, prosimy 
o  jak najszybsze zgłaszanie swojego 
udziału na adres bdg@ka.onet.pl – 
w  temacie wpisując „Zgłoszenie na 
szkolenie”, telefonicznie 603  122  916 
oraz za pośrednictwem strony Rady 
Gospodarczej Miasta Luboń na Face-
booku.

Maria Chaber i Paweł Wolniewicz

Uwaga przedsiębiorcy!
Rada Gospodarcza przy Burmistrz Miasta zaprasza na bezpłatne, 
merytoryczne szkolenie dla przedsiębiorców i ich pracowników oraz osób 
planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
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Interesujący się polityką 
lokalną – samorządową 
– dyskutują na ten te-
mat, argumentując swo-
je racje w sprawie spo-
sobu wyboru reprezen-
tantów w  takiej gminie 
jak Luboń, który w związku z tym, 
że przekracza 20 tys. mieszkańców 
ma znów system wyborczy pro-
porcjonalny (art. 416 Kodeksu 
wyborczego).
Sytuacja jest ciekawa, gdyż wyniki 
są bardzo wyrównane we wszystkich 
trzech typach odpowiedzi: „tak”, „nie”, 
„nie mam zdania”.
QQ Najwięcej odpowiedzi jest na „nie”– 

32,7%, co oznacza poparcie dla systemu 
jednomandatowego, inaczej zwanego 
większościowym, od prostego sposobu 
liczenia głosów. W danym, jednoman-
datowym (małym) okręgu wyborczym 
wygrywa ten, który otrzyma najwięcej 
głosów. Komentarze przy tych wskaza-
niach były m.in. takie: „Tak jest spra-
wiedliwiej, mandat dostaje ten, co ma 
największe poparcie!”, „Przy większo-
ściowych wyborach mieliśmy w Lubo-
niu sytuacje, że radnym mogła zostać 
osoba z dużo niższą ilością głosów, bo 
punkty nabijają wszyscy, w tym lider 
z danego ugrupowania, który później 
rezygnuje z radnego zostając np. zastępcą 
burmistrza”, „Starszym trudniej się ro-
zeznać w masie kandydatów”, „To może 
zdawać egzamin w dużych miastach”, 
„Będą spadochroniarze”, „Nie wszyst-
kich będę znała”.
QQ Liczba zwolenników systemu propor-

cjonalnego, czyli okręgów wielomanda-
towych (odpowiedzi „tak”) jest niższa 
od przeciwników jedynie o 3,5 punk-
tu procentowego. Argumenty padały 
tu m.in. takie: „Lepiej gdy jest mniej 
okręgów”, „Jest większy wybór i prze-
krój radnych”, „Grupowo muszą dzia-
łać dla większego obszaru, a nie tylko 
dla kilku ulic, najbliższych sąsiadów”, 
„Stabilizacja Rady i  skonsolidowanie 
dużej grupy w komitet wyborczy – to 
zaleta tego systemu”, „Wygrywa nie tyl-
ko >najsilniejszy< kandydat”.

Sondaż
Czy to dobrze, że w Luboniu znów mamy wielomandatowe okręgi 
wyborcze?

QQ Statystycznie podobna grupa – ok. 1/3 
wszystkich pytanych – „nie miała zdania. 
Uwagi to: „Każdy sposób ma wady i za-
lety”, „Nie interesuję się polityką”, „Po co 
te zmiany?”, „Nie rozumiem, na czym to 
polega”, „Nie pójdę na wybory”.
QQ Ujawniły  się dysproporcje teryto-

rialne. Stosunkowo niewielkie różnice 
na „tak” odnotowano we wszystkich 
ulicznych sondażach oprócz przepro-
wadzanego w okolicach SP 3 – Stary 
Luboń (Paweł Wolniewicz) gdzie było 
odwrotnie, bo aż 62,2% powiedziało 
„nie”, a 22,2% „tak”.
Jeszcze większą dysproporcję mamy 
w  wynikach obecnej władzy – 94,4% 
„nie” i tylko jeden radny (K. Górecki) za 
wielomandatowymi okręgami. 6 osób 
nie wzięło udziału w sondażu (K. Ekwiń-
ska, D. Franek, P. Izydorski, T. Kołodziej, 
K. Wilczyńska-Kąkol i burmistrz M. Mi-
kołajczak).
Internauci: 57% „nie”, 27% „tak” 16% 
„nie miało zdania”.
Sondaż przeprowadzili: Mateusz Fabi-
szak, Wiktoria Kucharska, Jerzy Nowac-
ki (wśród władz), Magda Wieczorek, 
Rafał Wojtyniak (Internet), Paweł Wol-
niewicz.

oprac. PPR
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Ukończono remont chodnika 
na ul. Dożynkowej. Choć ta 
będąca na uboczu uliczka, po-
łożona wśród osiedla domków 
jednorodzinnych, posiadała 
już od dawna asfaltową jezd-
nię i  dwustronny chodnik, 
którego stan w szkolnej skali 
można było ocenić na 3+, to 
władze miasta uznały za po-
trzebną jego wymianę na 
nowy, brukowy. Inwestycja 
ko s z tow a ł a  d ok ł a d n i e 
172  232,41  zł, w  tym doku-
mentacja projektowo-koszto-
rysowa – ok. 12 000, a nadzór 
inwestorski – 2 400 zł. Szkoda 
tylko, że wzorem innych 
miejsc i standardu stosowane-
go chociażby w  sąsiednich 
gminach, wjazdów na posesje 
nie wyróżniono odcieniem 
szarości lub innym kolorem 
kostki brukowej.

(I)

Dożynkowy chodnik

Q
Odcinek wyremontowanego chodnika na ul. Do-
żynkowej – widok w kierunku ul. Armii Poznań   
fot. Piotr P. Ruszkowski

QQ Podobno, by przeciwdziałać wymie-
raniu pszczół, w najbliższym czasie 
w Wielkopolsce zostanie posadzo-
nych ponad 23  tys. drzew miodo-
dajnych. Województwo Wielkopol-
skie przeznaczyło na ten cel ponad 
1,6 mln zł. Kwota dofinansowania 
zakupu sadzonek wynosi na gminę 
lub powiat maksymalnie 20 tys. zł. 
Często samorządy mają nakaz sa-
dzenia drzew w miejsce wyciętych, 
np. przy budowie dróg czy realiza-
cji innych inwestycji, i otrzymując 
taką celową dotację, mogą sadzić 
właśnie drzewa miododajne, np. 
lipy. Wszystkie samorządy, które 
złożyły wnioski o dofinansowanie, 
otrzymają pieniądze na zakup sadzo-
nek drzew miododajnych. W sumie 
wsparcie otrzyma 111 podmiotów. 
Czy Luboń, uzupełniając stare aleje 
lipowe, nie mógłby też skorzystać 
z  tej pomocy finansowej? A  może 
już to robi?    
 (ekolog)

Odp.: Jednym z priorytetów wskaza-
nych przez Burmistrz Miasta Małgo-
rzatę Machalską do realizacji przez 
służby miejskie, jest rewaloryzacja 
istniejących i  tworzenie nowych te-
renów zieleni publicznej na gruntach 
miasta. Stąd utworzenie stanowiska 
ogrodnika miejskiego, a  w  konse-
kwencji już zrealizowane działania 
związane z odtworzeniem i upiększe-
niem skwerów i zieleńców miejskich.
Miasto Luboń dokładnie przeanali-
zowało ofertę Marszałka dotyczącą 
dofinansowania nasadzeń drzew mio-
dodajnych i możliwości z jej skorzy-
stania. Warunkiem uzyskania dofi-
nansowania  w  wysokości  max 
20  tys.  zł do zakupu drzew miodo-
dajnych było nasadzenie drzew na 
terenach rolniczych lub wzdłuż cią-
gów komunikacyjnych. Nowe nasa-

dzenia muszą uwzględniać liczną 
infrastrukturę biegnącą w pasie dro-
gowym i stąd często brak możliwości 
ich realizacji,  co miało miejsce 
w przypadku potencjalnych nasadzeń 
drzew miododajnych. Odpowiadając 
na pytanie dotyczące uzupełniania 
alei na terenie Żabikowa, informuję, 
iż aleje lipowe jesienią 2016 r. zosta-
ły uzupełnione drzewami z gatunku 
lipa szerokolistna. Wykorzystane zo-
stały wówczas wszystkie potencjalnie 
możliwe miejsca do nasadzeń. Jed-
nocześnie należy podkreślić, iż reali-
zowane w  Mieście inwestycje w  za-
kresie zieleni (nasadzenia drzew 
miododajnych, kwiatów, projekty 
związane z łąkami kwietnymi) mogą 
mieć wpływ na zwiększenie popula-
cji pszczół w naszym mieście.
Obecnie Miasto koncentruje  się na 
przygotowaniu wniosku w Programie 
Operacyjnym „Infrastruktura i Śro-
dowisko, działanie 2.5.2 Rozwój te-
renów zieleni w  miastach i  ich ob-
szarach funkcjonalnych”. W ramach 
przygotowywanego wniosku Miasto 
będzie chciało pozyskać kwotę blisko 
2,5  mln  zł i  zrealizować inwestycje 
w zakresie zieleni w kilku miejscach 
na terenie Lubonia. Obecnie są fina-
lizowane prace projektowe, trwa już 
też przygotowanie wniosku –  termin 
złożenia dokumentacji konkursowej 
to koniec maja 2018. Jednocześnie 
Miasto w 2018 roku starało się - z po-
zytywnym skutkiem – o pozyskanie 
dotacji na pielęgnację zieleni w  za-
bytkowym parku Siewcy – w ramach 
konkursu ogłoszonego przez Woje-
wódzki Fundusz  Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu.

Joanna Cichoń (Wydział Planowania Roz-
woju i Ochrony Środowiska), Małgorzata 

Matysiak – sam. stanowisko ds. pozyskiwa-
nia funduszy zewnętrznych

Mieszkańcy pytają

Nasadzenia lip

Jesteśmy społeczeństwem starzejącym 
się. W naszym mieście mieszka ponad 
6  tys. osób w  wieku senioralnym 60+. 
Wiemy, że starsi mają określone potrze-
by, ale ta wiedza jest wybiórcza i niewy-
starczająca, by poznać potrzeby seniorów 
mieszkających w  Luboniu. Stąd zro-
dził się pomysł, aby opracować ankietę. 
Rada ma nadzieję, że wyniki przepro-
wadzonych badań będą pomocne przy 
podejmowaniu przez Miasto i organiza-
cje działające na rzecz seniorów, działań 
wspomagających i  chroniących status 
seniora, oraz będą dostosowane do ich 
faktycznych potrzeb i oczekiwań. Poza 
tym, a może przede wszystkim, posłużą 
do opracowania polityki senioralnej 
Miasta. Rada powołała spośród swoich 
członków Zespół ds. opracowania an-
kiety. W jego skład weszli: Elżbieta Ste-
faniak, Maria Błaszczak, Lechosław 
Kędra, Wanda Suleja-Kot, Urszula Ko-
ronkiewicz, Aleksandra Lorenz Włodzi-
mierz Sroczyński i Elżbieta Szajek. Ze-
spół opracował projekt ankiety, w którym 
znalazły się pytania dotyczące różnych 
sfer życia seniora, w sumie 21 szczegó-

łowych pytań. Zespół wyszedł z założe-
nia, że im więcej szczegółów, tym lepiej. 
Projekt ankiety został przekazany do 
Komisji Sfery Społecznej Urzędu Miasta 
Luboń w celu jego oceny i konsultacji. 
Po wstępnej akceptacji projektu, w po-
niedziałek 23 kwietnia, w Sali Sesyjnej 
Urzędu Miasta odbyło się w tej sprawie 
wspólne posiedzenie przedstawicieli Ze-
społu ds. opracowania ankiety i Komisji 
Sfery Społecznej Rady Miasta z jej prze-
wodniczącą Dorotą Franek, w  którym 
udział wzięła przewodnicząca Rady Mia-
sta, Teresa Zygmanowska.
Podstawowym zarzutem wobec ankiety 
było to, że jest ona za długa. W rezulta-
cie, po analizie i dyskusji nad poszcze-
gólnymi pytaniami, ankieta została za-
akceptowana. Ustalono, że ostatecznie 
będzie zawierała 12 pytań i w większości 
będą to pytania otwarte. Ankieta będzie 
miała charakter anonimowy. Wstępnie 
ustalono też sposób jej dystrybucji, aby 
dotarła do jak największej liczby osób.

Maria Błaszczak
członek Lubońskiej Rady Seniorów

Ankieta dla seniorów
Lubońska Rada Seniorów opracowała projekt ankiety skierowanej do 
seniorów w wieku 60 lat i więcej, w celu poznanie ich sytuacji, potrzeb 
i oczekiwań

QQ Gdzie w Luboniu można kupić �agę 
naszego miasta? Chciałam wywiesić ją 
razem z narodową 2 maja w święto �a-
gi. Przy okazji proszę powiedzieć, czy 
prywatnie można to robić i przy jakich 
okolicznościach, by nie mieć nieprzy-
jemności i nie być w kon�ikcie z pra-
wem?   (tel.)

Odp.: Informujemy, że w tej chwili nie 
ma możliwości zakupu �agi, jednak jeśli 
zaistnieje taka potrzeba (np. w przypad-
ku reprezentowania Lubonia za granicą) 
można zgłosić  się do Urzędu Miasta 
Luboń i bezpłatnie wypożyczyć egzem-
plarz �agi. Zasady wywieszania �agi 
określa uchwała nr XXXIV/173/2005 

Rady Miasta Luboń z dnia 14 kwietnia 
2005 r., gdzie w §11. czytamy min: „Fla-
ga Miasta może być wywieszana także 
na budynkach instytucji, przedsiębiorstw, 
organizacji społecznych w  czasie ich 
uroczystości oraz uroczystości miejskich”, 
tak więc nie jest przyjęte, aby �aga była 
wywieszana przez osoby prywatne. Bar-
dzo cieszy, że Mieszkańcy identy�kują się 
z Miastem i chcieliby ten fakt podkreślić 
przez wywieszenie �agi Lubonia, być 
może należy w przyszłości podjąć kroki, 
aby propagować taką postawę i umożli-
wić bardziej powszechną widoczność 
barw miejskich w przestrzeni publicznej.

oprac. Agata Andrzejczak
Promocja Miasta

Mieszkańcy pytają

Flaga Lubonia 
powszechnie dostępna?

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

Redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”
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Mamy w  Luboniu pierwszą Ławeczkę 
Seniora. Jest to zgrabna, żeliwna ławka 
typu wiedeńskiego z dobrze wypro�lo-
wanym oparciem i  podłokietnikami. 
Przytwierdzono do niej metalową ta-
bliczką z  napisem „Ławeczka Seniora” 
i nazwą sponsora „SM Luboń”. Ustawio-
no ją na chodniku przed siedzibą Zarzą-
du Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. 
Żabikowskiej pod koniec kwietnia, a jej 
sponsorem jest Spółdzielnia Mieszka-
niowa w Luboniu. Doskonale wpisuje się 
w przestrzeń miejską, a miejsce jej usy-
tuowania zyskało nie tyko na funkcjo-
nalności, ale i na estetyce. Atrakcyjnym 
wyglądem siedzisko zachęca przechod-
niów do odpoczynku. Ma coraz więcej 
użytkowników.
Ławeczka powstała z inicjatywy Elżbie-
ty Stefaniak i Marii Błaszczak, członków 
Lubońskiej Rady Seniorów, w  ramach 
opracowanego przez nią projektu, który 
zakłada ustawienie ławeczek dla osób 

starszych, niepełnosprawnych i  matek 
z dziećmi – w miejscach pozbawionych 
ławek. Rada planuje postawienie kilku 
kolejnych takich siedzisk w  mieście, 
w ramach sponsoringu, i zachęca firmy 
oraz osoby prywatne do wsparcia 
projektu. Organizator serdeczne dzię-
kuje Zarządowi Spółdzielni Miesz-
kaniowej za włączenie  się do akcji, 
oraz za ławeczkę.

Maria Błaszczak
Lubońska Rada Seniorów

Ławeczka Seniora

Q
Pierwsza w Luboniu Ławeczka Seniora – przed budynkiem Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Lubonianka”   fot. Jan Błaszczak

Q
Tabliczka z nazwą sponsora ławeczki   
fot. Jan Błaszczak

QQ Kiedy wreszcie zostanie uruchomione 
przejście pod torami kolejowymi na ul. 
Podgórnej? Do tunelu przy ul. Krętej 
mam za daleko, poruszam się na wózku, 
w tym miejscu jest bardzo wąsko, więc 
niebezpiecznie. Poza tym, jak stąd da-
lej przedostać się w kierunku Lubonia, 
wózkiem inwalidzkim po wielu schodach 
na nowy wiadukt? To problem także 
dla wózków dziecięcych. Dlaczego nie 
zostawiono choćby przejścia dla pie-
szych w miejscu wcześniejszego prze-
jazdu w Łęczycy, takiego, jakie zrobiono 
np. przy Zakładach Chemicznych?    

(poruszający się na wózku B.L.)

Odp.: Inwestycja, w ramach której reali-
zowany jest obiekt, a więc „Moderniza-
cja linii kolejowej e-59 Poznań – Wro-
cław” prowadzona jest przez PKP Polskie 
Linie Kolejowe SA na terenie admini-
strowanym przez kolej. Rozwiązania 

techniczne wprowadzone w  ramach 
projektu były opiniowane przez Miasto 
w  latach 2006-2008, przy czym opinie 
w sprawie nie są w takim przypadku dla 
Inwestora wiążące. Z uwagi na objęcie 
projektu do�nansowaniem unijnym, po 
zakończeniu konsultacji nie było moż-
liwości wprowadzania znaczących zmian 
w projekcie.
Według obecnie obowiązującego har-
monogramu przejście powinno zostać 
oddane do użytku do końca wakacji. 
Jednakże z  uwagi na liczne problemy 
Wykonawcy i  na to, że inwestycji nie 
prowadzi Miasto, podany termin nie jest 
wiążący. Organem kompetentnym do 
udzielania informacji odnośnie harmo-
nogramu realizacji inwestycji jest Cen-
trum Realizacji Inwestycji PKP Polskie 
Linie Kolejowe SA.

oprac. Mateusz Olejniczak
Wydział Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Przejście pod torami  
pilnie potrzebne

QQ Dlaczego nie ma znaków zakazu 
zatrzymywania się i postoju po jednej 
stronie na ul. Pułaskiego przy domach 
jednorodzinnych? Jezdnia tam jest za 
wąska, często przejazd tamtędy jest sla-
lomem, niekiedy to koszmar? Innym 
niebezpiecznym miejscem jest wylot ul. 
Okrzei w Powstańców Wielkopolskich, 
gdzie prawie zawsze po obu stronach są 
zaparkowane auta. Z okien komisariatu 
dobrze to widać. Mam wątpliwości, czy 
wszystko tu jest w porządku.    (K.K.)

Odp.: W sprawie ulicy Pułaskiego in-
formuję, że wprowadzenie zakazu za-
trzymania  się i  postoju po obu stro-
nach ulicy w sposób znaczący utrud-
niłoby dostęp do nieruchomości miesz-
kańcom. Dodatkowo z uwagi na często 
zgłaszany problem przekraczania 
prędkości przez samochody porusza-

jące się po ww. ulicy, par-
kujące pojazdy wymu-
szają na kierowcach 
zmniejszenie prędkości. 
Należy nadmienić, że 
ulica Pułaskiego, jako droga zbiorcza, 
według wytycznych Starostwa Powia-
towego nie kwalifikuje się do wpro-
wadzenia progów zwalniających.
W sprawie parkowanych aut na 
skrzyżowaniu ulic Powstańców Wiel-
kopolskich oraz Okrzei informuję, że 
w  myśl art.  49 pkt  2 Ustawy Prawo 
o ruchu drogowym, zabrania się par-
kowania pojazdów w  odległości 
mniejszej niż 10 metrów od skrzyżo-
wania. Wobec powyższego przypad-
ki naruszenia przepisów należy zgła-
szać Policji oraz Straży Miejskiej.

oprac. Mateusz Olejniczak
Wydział Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Pułaskiego – wąskie gardło

QQ Jak w kontekście tego, co napisała 
pani prawnik w ostatnim numerze „WL”, 
że na obszarze zabudowanym nie mogą 
parkować pojazdy o całkowitej masie 
ponad 16 ton i długości przekraczającej 
12 m, rozumieć postój tirów z przycze-
pami na pasie drogi miejskiej ul. Gra-
nicznej przy ogródkach działkowych 
„Chemik”?          (tel.)

Odp.: Zgodnie z przepisami prawa o ru-
chu drogowym, zabrania się na obszarze 
zabudowanym postoju pojazdów lub 
zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej przekraczającej 16 ton lub 
długości przekraczającej 12 metrów poza 

miejscami do tego wyzna-
czonymi. W  zawiązku 
z  powyższym strażnik 
miejski ustalił właścicieli 
pojazdów naruszających 
powyższy przepis i parku-
jących na ulicy Granicznej oraz wysłał 
wezwania do usunięcia w  terminie 14 
dni przedmiotowych pojazdów. W wy-
padku niedotrzymania tego terminu 
zostaną nałożone na te osoby mandaty 
karne lub sporządzone wnioski o uka-
ranie do Sądu Rejonowego w Poznaniu.

oprac. Paweł Dybczyński
Komendant Straży Miejskiej Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Parkowanie tirów na ulicy

QQ Przejeżdżając, zauważyłem, że po obu 
stronach ul. Pułaskiego szykują się ja-
kieś inwestycje. Z jednej – ogrodzono 
teren, a z drugiej – stoją koparki i leżą 
hałdy ziemi. Co w tych miejscach po-
wstaje i kto jest inwestorem?   (Z.C.)

Odp.: Do 8 maja 2018 r. Starosta Poznań-
ski nie przekazał Burmistrzowi Miasta 
Luboń decyzji pozwolenia na budowę 
na terenie nieruchomości, które Pana 
interesują.

oprac. Magdalena Domek
Wydział Planowania, Rozwoju  

i Ochrony Środowiska

Mieszkańcy pytają

Inwestycje przy Pułaskiego

Zapraszamy do nadsyłania pytań do władz wykonawczych (burmistrzów) 
i stanowiących (radnych), urzędników itp. w ramach cyklu „Mieszkańcy 
pytają”. Chętnie widziane będą też polemiki czy komentarze. Przypomina-
my, że pytania można dostarczać do redakcji przy ul. Wschodniej 23A/62, 
wrzucać do niebieskich skrzynek na terenie Lubonia, a  najlepiej przesy-
łać e-mailem na adres: redakcja@wiescilubonskie.pl lub zatelefonować: 
61 810 43 35, 609 616 277, 609 616 290.

Redakcja

Mieszkańcy pytają
Apel
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QQ Na ul. Poniatowskiego, przy „Zielonej 
Krowie” postawiono drewnianą bud-
kę. Zasłania wyjazd z zaplecza sklepu 
spożywczego „Społem”, skąd wjeżdżają 
samochody dostawcze. Byłem świad-
kiem, jak doszłoby do zderzenia z wy-
cofującą się ciężarówką. Czy nie było 
lepszej lokalizacji, gdzie wyobraźnia 
tych, co wyrażają zgodę na nowe obiek-
ty? Dzieje się to „pod nosem” Urzędu 
Miasta. Proszę o reakcję.   (M.)

Odp.: Przedmiotowa, drewniana budka 
znajduje się na prywatnej działce. Bur-
mistrz Miasta Luboń nie wyrażał zgody 
odnośnie możliwości jej zlokalizowania, 
ponieważ nie jest organem administra-
cji architektoniczno-budowlanej, a tym 
samym nie posiada kompetencji do:

QQ wydawania decyzji po-
zwoleń na budowę,
QQ przyjmowania zgłoszeń 

dotyczących budów nie-
wymagających pozwole-
nia na budowę,
QQ do stwierdzenia zgodności z przepi-

sami techniczno-budowlanymi plano-
wanych inwestycji.
Organem właściwym w przedmiotowej 
sprawie jest Starosta Poznański.
Informujemy także, że Burmistrz Miasta 
Luboń pouczył osobę odpowiedzialną 
za usytuowanie przedmiotowej budki 
o ciążących na nim obowiązkach w za-
kresie budowlanym.

oprac. Magdalena Domek
Wydział Planowania Rozwoju  

i Ochrony Środowiska

Mieszkańcy pytają

Q
Postawiona niedawno przy restauracji „Zielona Krowa” (ul. Poniatowskiego) biała, 
drewniana budka (z prawej), w której będzie się odbywać sprzedaż lodów, zasłania 
widoczność kierowcom samochodów dostawczych wyjeżdżającym z zaplecza 
sklepu „Społem”   fot. Hanna Siatka

QQ Przeczytałem w ostatnich „Wieściach 
Lubońskich”, że cała Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Lubonianka” będzie na nowo 
skanalizowana przez Aquanet. Czy spół-
ka Aquanet będzie płaciła Luboniowi 
dzierżawę za rury położone w nowych 
miejscach? Co ze starą, betonową in-
stalacją?   (tel.)

Odp.: Za prowadzenie robót w  pasie 
drogowym i zajęcie pasa drogowego na 
prawach wyłączności pobiera się opłatę 
za zajęcie pasa drogowego, który usta-
la się jako iloczyn liczby metrów kwa-
dratowych zajętej powierzchni pasa 
drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1m² 
pasa drogowego i liczby dni zajmowania 
pasa drogowego.

W ślad za tym, w przy-
padku umieszczania 
w pasie drogowym urzą-
dzeń infrastruktur y 
technicznej niezwiąza-
nych z potrzebami zarządzania droga-
mi lub potrzebami ruchu drogowego 
(np. kanalizacja sanitarna), organy 
samorządowe są zobowiązane pobierać 
corocznie opłaty za każdy m² takiej 
infrastruktury. Natomiast z informacji 
uzyskanych ze spółki Aquanet wynika, 
że dotychczasowa, „stara infrastruk-
tura”, zabezpieczona pianko-betonem, 
pozostanie w gruncie.

oprac. Michał Prażyński
Wydział Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Kanalizowanie Lubonianki

Maria Chaber od ponad 27 lat prowadzi 
�rmę doradczą, łącząc ponad 37-letnie 
doświadczenie w dziedzinie rachunko-
wości z zagadnieniami z zakresu prawa 
podatkowego, rachunkowości zarządczej 
i kontrolingu. Jest doradcą podatkowym, 
członkiem Rady Podatkowej, właścicie-
lem �rmy „Chaber i Chaber” Biuro Do-
radztwa Gospodarczego, biegłym sądo-
wym z zakresu zarządzania, zarządzania 
�nansami. Posiada m.in. uprawnienia 
do świadczenia usług doradczych na 
terenie Polski i  Austrii wydane przez 
Ministerstwo Przemysłu i  Handlu we 
współpracy z WIFI Osteraich. Aktualnie 
ma otwarty przewód doktorski nt. „Spo-
łeczne efekty decyzji administracyjnych”.
Zaproszenie do wzięcia udziału w dwu-
dniowym forum dyskusyjnym nt. prawa 
podatkowego potraktowała jako kolejne 
wyzwanie i  doświadczenie zawodowe. 
W kongresie wzięło udział ponad 100 osób 

z terenu całej Polski. Pierwszego dnia lu-
bonianka uczestniczyła w  konferencji 
z  udziałem przedstawicieli Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego oraz cenionych prakty-
ków prawa podatkowego. Jak wspomina 
pani Maria, wspólna dyskusja miała na 
celu zdobycie i uporządkowanie wiedzy 
na temat planowanych zmian podatko-
wych, pozyskanie najnowszych informa-
cji na temat przyszłości relacji pomiędzy 
podatnikami a  administracją skarbową 
oraz zaprezentowanie wyzwania stojącego 
przed �rmami w związku ze zmieniają-
cym  się otoczeniem prawno-podatko-
wym. W drugim dniu wydarzenia lubo-
nianka prowadziła praktycz-
ne warsztaty, podczas któ-
rych, zaprezentowała zagad-
nienie: „Dokumentacja cen 
transakcyjnych w  praktyce”. 

Lubonianka na kongresie 
w stolicy
Maria Chaber – członek lubońskiej Rady Gospodarczej – uczestniczyła 
w II Kongresie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, który odbył się 
w dniach 16-17 kwietnia w warszawskim Dago Centrum przy Rondzie ONZ

cd.  
obok

Więcej kąpielisk
Doskonałą jakość wody po czterolet-
niej ocenie (2014-2017) otrzymały 
poznańskie kąpieliska nadzorowane 
przez Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w  Poznaniu: 
Malta, Rusałka Strzeszynek i Kierskie 
(Krzyżowniki), a w powiecie – Akwen 
„Tropicana” w Owińskach i w Niepru-
szewie. Od 2018  r. Ustawa „Prawo 
wodne” wprowadza zmiany w zakresie 
miejsc okazjonalnie wykorzystywanych 
do kąpieli, likwidując je. Mogą być one 
wyznaczone tylko w przypadku, gdy nie 
ma uzasadnienia utworzenia kąpieliska. 
Wyjątkiem może być konieczność np. 
zorganizowania zawodów, obozu czy też 
prowadzenie agroturystyki. Miejsca te 
mogą funkcjonować przez okres nie 
dłuższy niż 30 dni. Przybędzie za to 
kąpielisk: nad Jeziorem Kierskim („Ka-
skada”) i jeziorami: Kórnickim, Lusow-
skim, Niepruszewskim (Zborowo), 
Łódzko-Dymaczewskim („Hotel Sza-
blewski” w Dymaczewie), Chomięcic-
ko-Rosnowskim (Chomięcice) i w Mo-
sinie (Glinianki). Planowane jest 
otwarcie kąpieliska nad jeziorem Biez-
druchowo w Pobiedziskach.   

(C. Staszewska, PSSE Poznań)

Niewybuch na Dworcowej
20 kwietnia po godz. 11, na skrzyżowa-
niu ulic Dworcowej i Kurowskiego zna-
leziono niewybuch. Został odkopany 
przez równiarkę. Policja i wojsko prze-
szukały teren. Na szczęście, więcej po-
cisków nie znaleziono. Niewybuch spe-
cjalnym pojazdem wywieziono z Lubo-
nia, najprawdopodobniej na poligon 
wojskowy w  Biedrusku. Ewakuacja 
mieszkańców nie była konieczna. Dla 
bezpieczeństwa, ulica Dworcowa przez 
kilkadziesiąt minut była nieprzejezdna.    
 (za e-lubon)

Poszukiwanie dyrektorów
Do 7 maja zbierano oferty w ogłoszonych 
przez Burmistrz Miasta konkursach na 
dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr  1 
i nowo utworzonego Zespołu Szkół przy 
ul. Armii Poznań  27 (SP  3 i  LO). 
W pierwszym przypadku rozstrzygnięcie 
będzie znane 17 maja, a w drugim – 21 
maja.   (S)

Ku publicznym
Po uzyskaniu statusu przedszkola pu-
blicznego przez niepubliczną placówkę 
„Calineczka” przy ul. Poniatowskiego 
(wrzesień 2016  r.) oraz uruchomieniu 
Przedszkola Publicznego „U 7 Krasno-
ludków” przy ul. Dworcowej (początek 
2017 r.), niedawno pozycję tę uzyskał też 
prywatny „Czarodziejski Ogród” przy 
ul. Kopernika, a kolejne dwie niepublicz-
ne jednostki złożyły wnioski w tej spra-
wie (przedszkola: „Kubuś Puchatek 
i  Przyjaciele” z  ul. Konopnickiej oraz 
„Tajemnicza Wyspa” z  ul. Kopernika). 
Jak  się dowiedzieliśmy w  Wydziale 
Oświaty Zdrowia i  Kultury UML, na 
decyzję miasta w  tej kwestii wpłynął 
niespodziewany tegoroczny brak miejsc 
dla 100 dzieci w przedszkolach publicz-
nych w Luboniu (w ub. roku nie widzia-
no takiej potrzeby).   (S)

Gimnazjaliści przetestowani
Prawie 350 tys. uczniów III klas byłych 
gimnazjów w  Polsce przystąpiło 
w dniach 18-20 kwietnia do trzydnio-
wego maratonu, w którym zmierzyło się 
z częścią humanistyczną, matematyczno-
-przyrodniczą i  egzaminem z  języka 
obcego. W lubońskiej Szkole Podstawo-
wej nr 3 do obowiązkowych testów przy-
stąpiło 138 uczniów dawnego Gimna-
zjum nr  1, a  w  SP  5 (przed rokiem – 
Gimnazjum nr2) – 198. Wyniki egzami-
nów będą znane 15 czerwca br.   (S)

Krótko

Sprostowanie
W ub. miesiącu na str. 3, w artykule „W kolejce po piec” błędnie podałam datę 
przyjmowania wniosków o  do�nansowanie wymiany źródeł ciepła w  Urzędzie 
Miasta. Zamiast 23 marca napisałam 23 kwietnia. W konsekwencji dzień formo-
wania się kolejki w tym celu przypadł na 22 marca, a nie 22 kwietnia. Przepraszam.   

(HS)
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W sposób empi-
ryczny podejmo-
wała m.in. tema-
ty: Ogólne zasa-
dy, a  specyfika 
branży – zabez-

pieczenie się przed zarzutem 
transferu zysków w nietypo-
wych przypadkach, Analiza 
ryzyka – czy uwzględniać 
w dokumentacji metody za-
pobiegania, pomimo braku 
takiego wymogu w  przepi-
sach, Ocena rentowności 
transakcji – w  grupie, czy 
szczegółowo. Wszystko po to, 
by uczestnikom warsztatów 
ułatwić poruszanie  się 
w  gąszczu obowiązujących 
przepisów i  ustaw. Biorąc 
udział w obradach prestiżo-
wego kongresu, jednocześnie 
pani Maria promowała nasze 
miasto.

PAW

Q
Lubonianka Maria Chaber w trakcie swojej 
prezentacji podczas kongresu w Warszawie

W czwartek, 26 kwietnia, w sali bankie-
towej „Lacerta” odbyła się kolejna uro-
czystość, podczas której nasze miasto 
uczciło małżeństwa z 50-letnim i dłuż-
szym stażem. Honory gospodarza spo-
tkania pełnił kierownik USC – Cezary 
Biderman, który po powitaniu uczestni-
ków uroczystości, zwrócił  się do nich 
m.in. tymi słowami: Szanowni Jubilaci 
pięćdziesiąte i kolejne rocznice małżeńskie, 
które teraz uroczyście świętujemy, są 
świadectwem, które buduje i  wszyscy 
możemy być zbudowani Państwa postawą. 
Życzę Państwu kolejnych lat w zdrowiu 
i radości życia oraz doczekania kolejnych 
jubileuszy. Przed wręczeniem medali 
(przyznaje je Prezydent RP na wniosek 
wojewody) i okolicznościowych dyplo-
mów, przewodnicząca Rady Miasta Lu-
boń – Teresa Zygmanowska – skierowa-

ła do par ciepłe słowa. Między innymi 
przywołała słowa Jana Pawła II, że ko-
cha się naprawdę i do końca tylko wów-
czas, gdy kocha  się zawsze – w  radości 
i smutku, bez względu na dobry czy zły 
los. Z kolei burmistrz Małgorzata Ma-

chalska nie ukrywała, że wręczanie 
w imieniu Prezydenta RP, pracowników 
Urzędu Miasta i własnym okolicznościo-
wych medali i dyplomów jest ogromnym 
zaszczytem dla władz miasta. Przy dźwię-
kach „Marsza weselnego” włodarz Lu-
bonia wzniosła uroczysty toast na cześć 
jubilatów. Gratulując wyznała, że patrząc 
na ich twarze, jej marzeniem jest, by 
w przyszłości siadać z mężem przy stole 
i obchodzić takie okrągłe rocznice prze-
żytych wspólnie lat.
Po uhonorowaniu złotych par odznacze-
niami (szmaragdowe otrzymały je 5, 
diamentowe 10, a żelazne 15  lat temu, 
teraz wręczono im pamiątkowe dyplomy, 
kwiaty i kosze słodyczy), uczestnicy uro-
czystości przy kawie i łakociach z przy-
jemnością wsłuchiwali  się w  muzykę 
zespołu „Ton”, która szybko poderwała 

ich do tańca. Niezawodny luboński ze-
spół tradycyjnie zaprezentował się wy-
konując dobrze znane utwory. Jubilaci, 
zgodnie podkreślali, że były to dla nich 
wzniosłe i  przyjemne chwile, które na 

Złoci, szmaragdowi, diamentowi i żelaźni
Jubileusze lubońskich małżeństw 2017

zawsze zachowają 
w swoich sercach i pa-
mięci.

Szanownym Jubilatom 
gratulujemy z serca i ży-
czymy wielu jeszcze 
razem spędzonych 
w  zdrowiu i  szczęściu 
lat. Jednocześnie infor-
mujemy, że tegorocz-
nych jubilatów godnych 
odznaczenia i uhonoro-
wania można zgłaszać 
w  Urzędzie Stanu Cy-
wilnego mieszczą-
cym  się w  lubońskim 
magistracie do końca 
bieżącego roku.

PAW

Lista jubilatów
23 pary odznaczone „Meda-
lem za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” (w nawiasie po-
dano datę ślubu): Wanda Lu-
cyna i Florian Adamczakowie 
(09.02.1962 r.), Halina Teresa 
i  Ryszard Józef Białasowie 
(27.05.1967  r.), Marianna 
Czesława i Jan Andrzej Fran-
kowie (18.08.1962 r.), Janina 
Urszula i  Feliks Mieczysław 
Ho�manowie (17.09.1966 r.), 
Czesława Kazimiera i Bogdan 
Jó z e f  K i e ro j c z y kow i e 
(07.01.1967 r.), Łucja i Marian 
Wi e s ł a w  M a c h y ń s c y 
(26.10.1967  r.), Anna Maria 
i Stanisław Kazimierz Majew-
scy (14.10.1967  r.), Danuta 
Krystyna i  Stanisław Mańczakowie 
(28.10.1967 r.), Edita i Zbigniew Kazi-
mierz Michalakowie (17.06.1967  r.), 
Zofia i  Zbyszko Józef Michalscy 
(30.12.1967 r.), Halina i Jerzy Stanisław 
Michalscy (10.08.1968 r.), Maria Krysty-
na i  Julian Roman Raźniakowie 
(13.04.1968 r.), Wanda Teresa i Bogdan 
Roman Rokowie (02.09.1967 r.), Janina 
Kazimiera i Stanisław Kazimierz Rozum-
kowie (27.04.1968 r.), Kazimiera i Wa-
cław Kazimierz Sikorowie (17.12.1966 r.), 
Stanis ława i   Józef  Stahlowie 

(18.11.1967  r.), Leokadia i  Kazimierz 
Zygfryd Surdykowie (22.10.1966 r.), Kry-
styna i  Bogdan Kazimierz Szabelscy 
(23.07.1967 r.), Elżbieta Antonina i Wło-
dzimierz  Stanis ław Szajkowie 
(30.12.1967 r.), Czesława i Adam Toma-
szewscy (27.01.1968 r.), Krystyna Maria 
i  Kajetan Henryk Wąsowiczowie 
(29.04.1967 r.), Halina i Stefan Wichła-
czowie (25.11.1967  r.), Irena Jadwiga 
i  Czesław Kazimierz Wilczkowie 
(08.10.1966 r.).

Pary uhonorowane dyplomami (11): za 
55-lecie pożycia małżeńskiego (Szma-
ragdowe Gody) – Bożena i Franciszek 
Jędrzejewscy, Lidia i Mieczysław Kana-
nowiczowie, Jadwiga i Czesław Kowalscy, 
Bronisława i Alojzy Nowakowie, Wanda 

i Stefan Pęczyńscy; za 60-lecie pożycia 
(Diamentowe Gody) – Urszula i Bogdan 
Bartoszakowie, Helena i Stanisław Gie-
rakowie, Felicja i Edmund Kaczmarko-
wie, Maria i Henryk Kozłowscy; za 65-le-
cie (Żelazne Gody) – Maria i Zdzisław 
Lenartowiczowie, Stefania i  Edward 
Mellerowie.

Q
Uhonorowane pozowały do wspólnego zdjęcia z paniami Burmistrz i Przewodniczącą Rady Miasta oraz Kierowni-
kiem USC (wszyscy z łańcuchami funkcyjnymi)   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Uczestnicy uroczystości wznieśli okolicznościowy toast 
za pomyślność w następnych, wspólnie przeżywanych 
latach   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Zespół „Ton” bez trudu poderwał jubilatów do tań-
ca   fot. Paweł Wolniewicz

Redakcja „WL” rozdała kilkadziesiąt 
kompletów zdjęć z  uroczystości na-
granych na płytach CD.

cd.  
ze str. 
26
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W słoneczną sobotę, 21 kwietnia, na 
cmentarzu para�alnym w  Targowej 
Górce, wsi z  XIII-wieczną historią, 
położonej niedaleko Nekli w powiecie 
wrzesińskim (archidiecezja gnieźnień-
ska), pożegnaliśmy pochodzącego 
z  Lubonia księdza Sławka Stronkę, 
który przez 14 ostatnich lat był pro-
boszczem tamtejszej wspólnoty pw. św. 
Michała Archanioła.
Miał 56 lat. Zmarł 17 kwietnia w domu 
w Targowej Górce, po kilkumiesięcznej 
chorobie. Żegnały go tłumy. W żałob-
nej mszy św. uczestniczyło prawie stu 
kapłanów z archidiecezji poznańskiej 
i  gnieźnieńskiej. W  ostatniej drodze 
ks. Sławka, prócz rodziny i przyjaciół, 
brali też udział strażacy z  Targowej 
Górki i Nekli, których był kapelanem, 
delegacje: powiatowej straży pożarnej 
z Wrześni, kółek rolniczych i  innych 
organizacji oraz setki wiernych, w tym 
lubonianie. Para�a pw. św. Barbary 
w Luboniu, z której pochodził ks. Sła-
wek, zorganizowała wyjazd na uroczy-
stości pogrzebowe. Niektórzy lubonia-
nie pojechali indywidualnie. W gronie 
duchownych żegnających zmarłego 
byli: ks. kan. Bernard Cegła – pro-
boszcz para�i żabikowskiej, pochodzą-
cy z  parafii św. Barbary ks. Marek 
Kapelański (obecnie w para�i św. Jana 
Bosko) oraz duchowy opiekun młode-
go ks. Sławka, ks. prałat Roman Kubic-
ki – proboszcz wspólnoty św. Jana 
Bosko, a w latach 1976-1981 – wika-
riusz w para�i św. Barbary. Publicznie 

żegnali go Burmistrz Miasta i Gminy 
Nekla – Karol Balicki i Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP – Andrzej Janka.
Sobotnie uroczystości pogrzebowe po-
przedziło wprowadzenie i  modlitwa 
przy trumnie zmarłego w  piątek, 20 
kwietnia, pod przewodnictwem bp. 
seniora Bogdana Wojtusia. Był wtedy 
obecny pochodzący z rodzinnej para-
�i ks. Sławka (żabikowskiej) – ks. Piotr 
Szymkowiak. W dniu pochówku, któ-
remu przewodniczył sufragan gnieź-

nieński, ks. bp 
Krzysztof Węt-
kowski, w Tar-
gowej Górce 
panowała wzo-
rowa organiza-
cja. Pod kie-
runkiem księży 
z  sąsiednich 
para�i, straża-
cy i wierni za-
jęli się przygo-
towaniem 
świątyni i  jej 
otoczenia oraz 
organizacją 
ruchu, udo-
stępniając 
m.in. prywat-

ne tereny na parkingi dla przyjezdnych.

Ks. Sławomir Stronka urodził  się 21 
sierpnia 1961 r. w Poznaniu. Od uro-
dzenia mieszkał przy ul. Migalli (dziś 
Urocza), w domu wybudowanym przez 
rodziców: Janinę (z d. Grześkowiak), 
z pochodzenia luboniankę, i Czesława 
Stronkę z  Wonieścia. Oboje rodzice 
żyją tam do dziś wraz z  młodszym 
bratem ks. Sławka, Maciejem, i  jego 
rodziną.
Był uczniem Szkoły Podstawowej nr 1. 
Potem w  Zespole Szkół 
Mechanicznych przy ul. 
Jawornickiej w Poznaniu 
zdobywał zawód mecha-
nika napraw i eksploatacji 

Ks. Sławomir Stronka
(1961 – 2018)

urządzeń chłodniczych. Po maturze 
wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium 
Duchownego w Poznaniu (1980-1986).
Powołanie kapłana z Lubonia dojrzewa-
ło w rodzinnej para�i. Kiedy jako 9-let-
ni chłopiec w 1970 r. rozpoczynał mini-
stranturę, proboszczem żabikowskiej 
świątyni był ks. Bernard Czajka – póź-
niejszy infułat i proboszcz kościoła far-
nego w  Poznaniu. Sławek służył przy 
ołtarzu do 1980 r., kiedy wspólnotą kie-
rował ks. kan. Zygmunt Sowiński. Tu też 
związał się z grupami: młodzieży, pro-
wadzoną przez ks. wikariusza Romana 
Kubickiego, i ministrantów (ks. Wojciech 

Krupczyński). Wraz 
z Andrzejem Okup-
niakiem (dziś radny 
RML) byli w para�i 
św. Barbary pierw-
szymi absolwenta-
mi kursu dla lekto-
rów.
Święcenia kapłań-
skie otrzymał 15 
maja 1986  r. z  rąk 
abp. Jerzego Stroby. 
Jego pierwszą pla-
cówką duszpaster-
ską była para�a pw. 
NMP Wniebowzię-

tej w Ostrorogu (1986-1988). Po dwóch 
latach został skierowany na wikariat 
w para�i pw. św. Jakuba Apostoła w Mu-
rowanej Goślinie (1988-1995). W 1995 r. 
rozpoczął posługę w para�i pw. św. An-
drzeja Boboli w Rawiczu. 1 lipca 2002 r. 
objął probostwo w niedużych liczebnie, 
ale za to rozległych terytorialnie para-
�ach pw. św. Kazimierza w Podstolicach 
i pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stró-
żewie, na terenie których znajdują się 3 
kościoły i  aż 5 cmentarzy. 10 stycznia 
2004 r. został mianowany proboszczem 
parafii pw. św. Michała Archanioła 
w Targowej Górce, liczącej ok. 1300 dusz, 

z kościołem pochodzącym z XIII w. Od-
nowił stojącą obok świątyni XVIII-
-wieczną dzwonnicę i grobowce darczyń-
ców para�i, tamtejszych rodzin ziemiań-
skich (Karśnickich i Karłowskich) oraz 
sprowadził relikwie bł. Marii Karłowskiej 
– założycielki Zgromadzenia Sióstr Pa-
sterek od Opatrzności Bożej. Na terenie 
plebanii wygospodarował pomieszczenia 
na świetlicę środowiskową, którą przy 
pomocy środków zewnętrznych wypo-
sażył w komputery. Założył oświetlenie 
i kostkę brukową wokół kościoła i pro-
bostwa. Wygospodarował parking przy 
cmentarzu, przeprowadził gruntowny 
remont kostnicy i odnowił ołtarz polowy. 

Q
Msza św. pogrzebowa w kościele w Targowej Górce; z prawej – rodzina ks. Sławka, w pierwszej 
ławce – rodzice i brat Maciej   fot. Radio Września

Q
W kondukcie żałobnym z trumną ks. Sławka Stronki umiesz-
czoną na lawecie ciągniętej przez samochód strażacki, za 
blisko 100-osobową grupą księży z biskupem Krzysztofem 
Wętkowskim, szła rzesza ludzi, w tym lubonianie   fot. Hanna 
Siatka

Q
W dniu swojej mszy św. prymicyjnej (18.05.1986 r.), wśród pomagających podczas 
przyjęcia zorganizowanego z tej okazji w Żabikowie – koleżanek, od lewej: Ewa Sajnaj 
(po mężu Rogowicz, późniejsza radna RML), siostry Lewandowskie: Małgorzata (po 
mężu Banaszak) i Ewa (Rogowicz) oraz Małgorzata Andrzejewska (z prawej). Druga 
z prawej – Stanisława Kłobuch, gospodyni ks. proboszcza Z. Sowińskiego

Q
 Ks. Sławomir Stron-
ka z para�i św. Bar-
bary w Żabikowie, 
proboszcz wspólno-
ty pw. św. Michała 
Archanioła w Targo-
wej Górce

Q
Ks. Sławomir Stronka (w środku) 
w mundurze kapelana OSP, podczas 
uroczystości w Nekli
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Rozpoczął też renowację dachu na 
kościele. Angażował się w życie kul-
turalne i  społeczne gminy Nekla. 
Wiele uroczystości jubileuszowych 
różnych instytucji samorządowych 
odbywało się w kościele w Targowej 
Górce. Włączał  się w  organizację 
dożynek gminnych, które w ub. roku 
po raz pierwszy odbyły się poza Ne-
klą – w Targowej Górce.
W 2007 r., na prośbę Zarządu Miej-
sko-Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Nekli, ks. 
Stronka został mianowany kapelanem 
tego Oddziału. Zreformował jednost-

kę OSP w Targowej Górce, która przy 
jego pomocy odrodziła się, i wspólnie 
z  burmistrzem Nekli wyposażył ją 
w sprzęt ratowniczy. Za działalność 
na rzecz środowiska strażackiego 
w  powiecie wrzesińskim otrzymał 
najpierw Złoty Medal „Zasłużony dla 
Związku Oficerów Rezerwy RP”, 
a w ub. roku Złoty Medal Zasługi dla 
Pożarnictwa.

Był pogodny, miał poczucie humoru 
i charakterystyczny, mocny śmiech. 
Nie komplikował rzeczywistości, 
o rzeczach wielkich mówił w sposób 
prosty i przyjazny. W swoim kapłań-
stwie, jak to określił podczas mszy 
żałobnej jego przyjaciel, ks. Edmund 
Jaworski – proboszcz para�i w Guł-
towach koło Kostrzyna Wielkopol-
skiego, (…) ks. Sławek pochylał  się 
nad każdym zagubionym człowiekiem, 
usiłując mu pomóc, a nie dyscyplino-
wać. Często powtarzał, że Pan Bóg 
ma dla każdego plan i  gorąco w  to 
wierzył. Podczas mszy św. padły sło-
wa wypowiedziane przez ks. Sławka 
przed śmiercią, które były konse-
kwencją tego przekonania: Nie zada-
łem sobie tego pytania i nie wolno go 
zadać sobie nikomu, kto będzie w mo-
jej sytuacji – „Dlaczego ja?” – Widocz-
nie Pan Bóg przewidział, że będę 
cierpiał.

HS

Sylwetkę ks. Sławomira Stronki 
przedstawiliśmy też w  1.  tomie 
„Rocznika Historycznego Lubonia” 
wydanym przez Stowarzyszenie K-O 
„Forum Lubońskie”, na str. 259.

Szczególne występy, które odbyły  się 
w niedzielę, 15 kwietnia, w kościele pw. 
Świętej Trójcy w  Poznaniu – Dębcu, 
przygotował Polski Związek Chórów 
i Orkiestr, Oddział Poznański „Macierz”. 
Pomysłodawcą i dyrektorem artystycz-
nym był Ryszard Łuczak, znany z rekon-
strukcji przyjazdu Ignacego Paderew-
skiego do Poznania. Koncert prowadził 

i słowo poetyckie głosił Andrzej Lajbo-
rek.
Występy rozpoczął wykonany przez 
wszystkie chóry, hymn „Gaude Mater”. 
W koncercie udział wzięły trzy zespoły: 
Poznański Chór Nauczycieli im. Ignace-
go Jana Paderewskiego, chór mieszany 
„Hasło” przy Domu Kultury Kolejarza 
w Poznaniu oraz chór „Bard” z Lubonia. 

Każdy wykonał trzy utwory z własnego 
repertuaru. Chór „Bard”, pod batutą 
Arkadiusza Klemczaka, przedstawił: 
„Signore delle cime”, „O dniu radosny” 
oraz „Ave Maria” J. Arcadelta.
Pięknie zaprezentowała  się Orkiestra 
Dęta z Chludowa pod dyrekcją Krzysz-
tofa Zeleźkiewicza, wykonując własne 
utwory i towarzysząc we wspólnym śpie-
wie wszystkich wykonawców. Prezenta-
cje chóralne przeplatane były występami 
solowymi i instrumentalnymi artystów. 
Usłyszeliśmy między innymi arię „Ave 
Maria” Gulio Cocciniego w wykonaniu 
Małgorzaty Frąckowiak, „Alleluja” za-
śpiewane przez Natalię Drynkowską, 

„Medytację” Masseneta na 
skrzypce i  piano w  wykonaniu 
Jarosława Drynkowskiego i Se-
bastiana Badzięgowskiego. Mu-
zykę organową zaprezentował 
Piotr Buchowiecki. Oprócz tego 
wspólnie ze zgromadzoną wi-
downią odśpiewano znane i lu-
biane pieśni: „Czarna Madonna”, 
„Barka”, „Abba Ojcze”.
W trakcie koncertu zbierano 
datki na pomoc dla o�ar niedaw-
nej katastrofy budowlanej. Słu-
chacze zgotowali artystom gorą-
ce przyjęcie, nagradzając wystę-
py gromkimi oklaskami. Na 
zakończenie pomysłodawca 
imprezy, Ryszard Łuczak, ser-
decznie podziękował uczestni-
kom koncertu oraz zgromadzo-

nym w kościele słuchaczom.
Zarząd chóru „Bard”

Wyśpiewana pomoc
Udział Chóru „Bard” w koncercie charytatywnym na rzecz mieszkańców 
kamienicy na Dębcu w Poznaniu, poszkodowanych w katastro�e 
budowlanej

Q
Chór „Bard” w czasie występu na koncercie charytatywnym. Na pierwszym planie Orkiestra 
Dęta z Chludowa

Festiwal Indian obu Ameryk
Częstochowianka Maria Polańska, po 
kilkudziesięciu latach pracy jako reha-
bilitantka, rozpoczęła przygodę życia 
w charakterze pilota i rezydenta. W tym 
okresie zrodziła się też jej wielka pasja 
fotogra�czna. W roku 2013, na zapro-
szenie koleżanki pojechała do Stanów 
Zjednoczonych. Uczestniczyła w Festi-
walu Indian obu Ameryk, to uroczystość 
wielkiej wagi dla Indian. Fotografowała 
to, co ją zachwyciło i wzbudziło nieza-
pomniane wrażenia. W Polsce zdjęciami 
zainteresował  się jeden z  zawodowych 
fotografów, który zaproponował wysta-
wę. Dzięki uprzejmości dyrektorów bi-

bliotek, domów kultury, muzeum, zdję-
cia, których pani Maria jest autorką, 
mogli zobaczyć mieszkańcy różnych 
miast. Jako szeryf i przedstawiciel Kow-
bojskiego Miasteczka w  Luboniu 12 
kwietnia br. wziąłem udział w  jednej 
z wystaw „Festiwal Indian obu Ameryk”, 
która odbyła się w poznańskim Domu 
Kultury „Stokrotka”. Wernisaż został 
wzbogacony dodatkową atrakcją – spo-
tkaniem z prawdziwymi Indianami. Eg-
zotyczni goście zagrali kilka utworów 
z  wykorzystaniem etnicznych instru-
mentów i włączyli przybyłych uczestni-
ków we wspólne muzykowanie i zabawę.

Z miasteczka country

Q
Organizatorzy wystawy i prawdziwi Indianie z Peru   fot. Dom Kultury „Stokrotka”

Konkurs dojenia krowy
14 kwietnia w kowbojskim miasteczku 
przy ul. Kwiatowej 30 święciliśmy „Dzień 
chleba, mleka i sera”. Przysmaki zostały 
przyrządzone przez pomysłodawców 
biesiady oraz zainteresowanych tą mlecz-
ną imprezą. Przeprowadzono też farmer-
ski konkurs dojenia krowy polegający 
na wykazaniu się precyzją i szybkością 
uzyskania jak największej ilości mleka. 
Zwycięzca odebrał gratulacje i nagrodę.

Zbigniew Henciel
Sheri� Cordell

Q
Uczestnicy konkursu dojenia krowy   
fot. Zbigniew Henciel

Q
Pochówek ks. Sławka Stronki na 
cmentarzu para�alnym w Targowej 
Górce   fot. Hanna Siatka
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5 maja, w  remizie strażackiej przy ul. 
Żabikowskiej odbyła się 4. edycja Prze-
słuchań do Dni Lubonia (2018), których 
organizatorem była Młodzieżowa Rada 
Miasta (MRM). Do jury przesłuchań 
zaprosiliśmy Siostry Hybiak, znane 
z programu „�e Voice of Poland” oraz 
Kasię Markiewicz, założycielkę szkoły 
tańca „Mark It Agency” i współtwórcę 
brandu (marki) „Young Stars Dance” oraz 
Szkołę Ruchu i  Tańca „Kontrast”. Nie 
zabrakło również nas – radnych. Do jury 
dołączyło prezydium MRM – Łukasz 
Kalinowski (przewodniczący) oraz Na-
tasza Pawlicka (wiceprzewodnicząca).
W tym roku poziom przesłuchań był 
bardzo wysoki. Pojawiły się osoby z ta-
kimi talentami, jak: śpiew, taniec, beat-
box (rytmiczne tworzenie dźwięków, np. 
perkusji, linii basowej, głosów zwierząt, 
za pomocą narządów mowy), stanie na 
rękach czy gimnastyka artystyczna. Było 
bardzo interesująco i  magicznie. Jury 
czeka bardzo trudna decyzja, obrady były 
burzliwe, a dyskusja wciąż trwa.
Uczestnicy przyjechali do nas z całej 
Polski, m.in. z Piły, Legnicy czy Opo-
la, co świadczy o tym, że nasze wyda-
rzenie cieszy się dużym zainteresowa-
niem. W związku z tym podnieśliśmy 
rangę naszego projektu. Udało nam się 
uzyskać Honorowy Patronat Burmistrz 

Miasta Luboń oraz patronat medialny 
TVP3 Poznań. Postawiliśmy mocno na 
promocję wydarzenia na Facebooku. 
Wpadliśmy na pomysł, aby zaprosić do 
udziału w  przesłuchaniach znanych 
wokalistów, tancerzy oraz producen-
tów. Pozyskaliśmy filmiki, m.in. od 
zespołu „Sound’N’Grace” (gwiazda Dni 
Lubonia 2018), Bovskiej (znanej z pio-
senki „Kaktus”) czy uczestników „The 
Voice of Poland”. Pomogło nam to 
dotrzeć do większej ilości osób i dzię-
ki temu uzyskaliśmy również więcej 
zgłoszeń. Zadbaliśmy również o pro-
fesjonalny sprzęt muzyczny i oświetle-
nie. Wszystko po to, by uczestnicy 
czuli  się jak najlepiej. Otrzymaliśmy 
wiele pozytywnych opinii, nie tylko od 
uczestników, co daje nam motywację 
do dalszego działania. Bardzo Wam 
dziękujemy! 

Przesłuchania nie odbyłyby się bez po-
mocy wielu osób. W tym miejscu chcie-
libyśmy podziękować Straży Pożarnej 
w  Luboniu za udostępnienie miejsca, 
Siostrom Hybiak oraz Kasi Markiewicz 
za chęć wzięcia udziału w  roli jurorek 
i dobre rady dla uczestników, Bibliotece 
Miejskiej za udostępnienie antyram ze 
sztalugami, Joannie Humerczyk – opie-
kunce naszej Rady, za okazane wsparcie, 

Odkrywali talenty

Q
Jury Przeglądu Talentów Młodzieżowej Rady Miasta, od lewej: Oliwia Miłek, Natasza 
Pawlicka, Łukasz Kalinowski, Katarzyna Hybiak, Małgorzata Hybiak, Katarzyna Mar-
kiewicz

DJ-owi Łysy – za udostępnienie sprzętu 
muzycznego, Maciejowi Splisgartowi – za 
zaangażowanie i pomoc w dniu przesłu-
chań, Filipowi Stróżykowi – za udostęp-
nienie oświetlenia, Miłoszowi Latosi – za 
wideorelację z wydarzenia.

Już teraz zapraszamy Państwa na finał 
Przeglądu Talentów Młodzieżowej 

Rady Miasta Luboń, który odbędzie się 
10 czerwca w godzinach od 18.30 do 
20 na wzgórzu Parku Papieskim. Szy-
kujemy wielkie show, którego nie da się 
zapomnieć!

Łukasz Kalinowski
przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta 

Luboń

W poniedziałek, 16 kwietnia, w luboń-
skim magistracie odbyło  się spotkanie 
poświęcone upamiętnieniu wydarzeń 
sprzed 100 lat. W roboczym spotkaniu 
wzięli udział: burmistrz Mateusz Miko-
łajczak, była dyrektor Gimnazjum nr 1 
(obecnie wicedyrektor SP  3) – Anita 
Plumińska-Mieloch, podinspektor ds. 
promocji miasta – Agata Andrzejczak, 
przedstawiciele Stowarzyszenia Kultu-
ralno-Oświatowego „Forum Lubońskie”: 
prof. Krzysztof Moliński, Piotr Paweł 
Ruszkowski, Paweł Antoni Wolniewicz 
oraz starszy Lubońskiego Bractwa Kur-

kowego – Robert Świerczyński. Podczas 
spotkania ustalono m.in., że w ramach 
obchodów okrągłej rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego powstanie 
�lm, którego scenariusz będzie oparty 
na wydanej przez „Forum Lubońskie” 
w  2009  r. książce pod redakcją Piotra 
Pawła Ruszkowskiego i Janusza Karwa-
ta pt. „Lubonianie w Powstaniu Wielko-
polskim”. W �lmie wezmą udział rekon-
struktorzy oraz uczniowie i nauczyciele 
lubońskich szkół. Obecnie trwają prace 
nad scenariuszem.

PAW

O powstańcach stąd
Powstanie �lm o uczestnikach Powstania Wielkopolskiego związanych 
z Luboniem

Q
Podczas spotkania dyskutowano i zastanawiano się, w jaki sposób najgodniej 
uczcić po stu latach wybuch Powstania Wielkopolskiego i lubonian biorących 
w nim udział   fot. Paweł Wolniewicz

Po raz kolejny spotkaliśmy się u podnó-
ża Dziewiczej Góry w  Czerwonaku. 
Przybyłych na spotkanie powitali: Prze-
wodniczący Zarządu WO SDRP Ryszard 
Bączkowski i  koordynator Wielkopol-
skiego Porozumienia Dziennikarzy 
Krzysztof Wodniczak. Jak stwierdził 

przewodniczący: … maj, powszechnie 
uznany za najpiękniejszy miesiąc w roku, 
nadszedł szybkimi krokami. Spotkanie 
jak zawsze miało charakter otwarty, więc 
przybyli na nie dziennikarze z członka-
mi rodzin i  przyjaciółmi. Zaproszono 

także koleżanki i kolegów z innych sto-
warzyszeń oraz środowisk dziennikar-
skich. Była to okazja do ciekawych spo-
tkań, a może i zawarcia nowych znajo-
mości. Spożywano to, co sami przynie-
śliśmy, mając do dyspozycji profesjonal-
nego grilla. Były wspólne zabawy i kon-

kursy, mogliśmy też pośpiewać przy 
akordeonie i  gitarze. W przyjacielskiej 
atmosferze mile spędziliśmy niedzielne 
popołudnie.

Jan Błaszczak

Dziennikarska Majówka 2018
6 maja, wzorem lat ubiegłych, Zarząd Wielkopolskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz Wielkopolskie Porozumienie 
Dziennikarzy zorganizowało piknik rodzinny „Dziennikarska Majówka”

Q
Uczestnicy spotkania na polu biwakowym pod Dziewiczą Górą   fot. Jan Błaszczak
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Na Szlaku AP
W kwietniu na Lubońskim Szla-
ku Architektury Przemysłowej 
(AP) gościliśmy dzieci i  mło-
dzież ze Szkoły Podstawowej 
nr 4. Podczas wycieczki uczest-
nicy mieli możliwość zobaczenia 
lubońskich fabryk i  poznania 
historii z nimi związanych. Cie-
kawostki na temat zabytkowych 
budynków przekazała młodzie-
ży przewodnik dr Izabella Szcze-
paniak. Przypominamy, że wy-
cieczki Lubońskim Szlakiem 
Architektury Przemysłowej or-
ganizuje Ośrodek Kultury w Lu-
boniu raz w miesiącu. Obowią-
zują wcześniejsze zapisy. Ser-
decznie zapraszamy!

Turniej w boules
W sobotnie przedpołudnie, 21 
kwietnia, już po raz 15. rozegra-
no Turniej o Puchar Burmistrz 
Miasta Luboń w Boules. Piękna, 
słoneczna pogoda sprzyjała mi-
łośnikom tej francuskiej gry 

Z Ośrodka Kultury towarzyskiej, którzy licznie stawili się na 
placu za budynkiem Ośrodka Kultury. 
W  tym roku do rozgrywek stanęło 12 
zespołów: Do Celu, E-Luboń, EMCE, 
Genialne Umysły, Kiwi, Kulturalne, Maj, 
Mikst, Senior Vigor, Tercet Egzotyczny, 
Towarzyscy oraz WD-40. Po zaciętych 
rozgrywkach na podium stanęli: druży-
ny: Maj, Do Celu oraz Kiwi. Zwycięzcom 

pamiątkowy puchar oraz nagrody wrę-
czył Zastępca Burmistrz Miasta, Mateusz 
Mikołajczak. Za zajęcie drugiego i trze-
ciego miejsca Ośrodek Kultury ufundo-
wał pamiątkowe statuetki oraz nagrody 
sportowe, które wręczyła dyrektor Regi-
na Górniaczyk. Dla wszystkich uczest-
ników przygotowano ciepły poczęstunek, 
a  także kawę i  ciasto. Przy dźwiękach 
francuskiej muzyki, w promieniach wio-
sennego słońca i przy udziale sportowej 
rywalizacji miło upłynęła nam kwietnio-
wa sobota.

Przedstawienie dla dzieci
Za nami kolejne spotkanie z mieszkań-
cami Muzycznej Kamienicy. Tym razem 
Filharmonia Pomysłów zaprezentowała 
spektakl „Och! Mistrz”, podczas którego 
mieliśmy okazję poznać zwariowanego 

Kompozytora, który zgubił natchnienie. 
Z  pomocą dzieci  odnalazł je i  mógł 
dalej komponować. Natchnieniem oka-
zała się Flecia – urocza gąsienica.

Wystawa na wiosnę
W kwietniu hol Ośrodka Kultury ozdo-
biła „Wystawa wiosenna”. Barwne prace: 
radosne motyle i kolorowe sukienki wy-

konały dzieci uczęszczające na zajęcia 
plastyczne w Ośrodku prowadzone przez 
dr. Dariusza Głowackiego.

Muzyka klasyczna dla dzieci
Niezwykły koncert muzyki klasycznej 
zatytułowany „Muzyczny Wehikuł Cza-
su” w wykonaniu artystów z Fundacji 
Akademii Muzyki Dawnej odbył  się 
w Ośrodku Kultury 25 kwietnia. Pod-
czas przedstawienia dzieci poznały 
takie instrumenty jak: kontrabas, wio-
lonczela, altówka i  skrzypce. Młodej 
publiczności muzyka klasyczna bardzo 
przypadła do gustu. Na koniec przed-
stawienia dzieci gromkimi brawami 
nagrodziły muzyków dziękując za 
wspaniały koncert. 

Magda Baranowska
Ośrodek Kultury w Luboniu

Q
Dzieci i młodzież z SP 4 na Szlaku Architektury 
Przemysłowej przed budynkiem dawnej słodow-
ni, dziś �rma Lubanta

Q
Nagrodzeni w turnieju boule o Puchar Burmistrza

Q
Koncert muzyki klasycznej dla dzieci – Wehikuł Czasu

14-osobowa grupa teatralna „Próba” 
z  Oddziału Zewnętrznego Aresztu 
Śledczego przy ul. Nowosolskiej w Po-
znaniu, przygotowana przez lubonian-
kę Aleksandrę Siatkę i  Remigiusza 
Kozińskiego, zdobyła 1.  miejsce 
w V Ogólnopolskim Konkursie Wię-
ziennej Twórczości Teatralnej. W „Ma-
larni” Teatru Polskiego przedstawiła 
24 kwietnia spektakl na podstawie 
dramatu Wiesława Myśliwskiego pt. 
„Drzewo”. Tytułowe drzewo stoi 
w miejscu przyszłej drogi. Przywiąza-
ny do niego chłop nie pozwala na 
wycięcie rośliny. Rzecz dotyczy polskiej 
wsi w końcu lat 80., jednak jest rów-
nocześnie opowieścią o Polsce, jej hi-
storii, tradycji, symbolach i  mitach. 
Przygotowania do występu trwały 7 
miesięcy.
Festiwal odbywał się w Poznaniu po raz 
piąty, w dniach 23-27 kwietnia pod patro-

natem Dyrektora Generalnego Służby 
Więziennej, Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Po-
znania. Wzięło w nim udział 11 grup te-
atralnych z zakładów karnych w Wierz-
chowie, Warszawie, Kaliszu, Opolu, Tura-
wie, Krzywańcu, Kwidzynie, Gliwicach, 
Sztumie i  Poznaniu. Spektakle odbywa-
ły się w Centrum Kultury Zamek, Malar-
ni Teatru Polskiego i Teatrze Ósmego Dnia, 
z  finałem w  Sali Wielkiej CK Zamek. 
1. miejsce ex aequo z grupą „Próba” zdobył 
kobiecy zespół „Impro” z Zakładu Karne-
go w Krzywańcu.
Nagrodzony występ jest ósmym, który 
lubonianka – absolwentka resocjalizacji 
i psychologii na UAM, pracująca obecnie 
w Terenowym Komitecie Ochrony Praw 
Dziecka w  Poznaniu – przygotowała 
wspólnie z osadzonymi. W 2014 r. spek-
takl grupy „Próba”, wystawiony na 
I Ogólnopolskim Konkursie Więziennej 

Ważny sukces

Twórczości Teatralnej, zdobył wyróżnie-
nie, przed trzema laty 2. (czytaj „WL” 
05-2015, str.  6), a  w  ubiegłym roku 
3. miejsce.  (Z)

Q
Ola Siatka (4. z lewej) wśród członków 
zwycięskiej grupy teatralnej „Próba”. 
U dołu z lewej – Remigiusz Koziński
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W poniedziałek, 23 kwietnia, z ini-
cjatywy profesora Krzysztofa Mo-

lińskiego – honorowego prezesa Stowa-
rzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Fo-
rum Lubońskie” – odbył się, z udziałem 
przedstawicieli lubońskich szkół, pieszy 
rajd po naszym mieście. Celem było przy-
pomnienie i przybliżenie pięciu „katyń-
czyków” związanych z naszym miastem, 

których dęby pamięci 
rozmieszczone są w róż-
nych częściach Lubonia.

Pod ogólnym pojęciem 
„katyńczycy” należy 
rozumieć ofiary tzw. 
„Golgoty Wschodu”, 
czyli jeńców wojen-
nych, którzy po 17 
września 1939  r., gdy 
Związek Radziecki na-
padł na nasz kraj, do-
stali  się do niewoli, 
a następnie, w 1940 r. 
zostali wymordowani 
przez sowieckie służby 
w: Katyniu, Miednoje, 
Charkowie, Twerze 
i innych miejscach kaź-
ni inteligencji polskiej 
przygotowanych przez 
NKWD (Ludowy Ko-
misariat Spraw Wewnętrznych ZSRR). 
Przypomnijmy, że był to rozkaz naj-
wyższych władz Związku Radzieckiego 
oraz konsekwencja paktu Ribbentrop-
-Mołotow z 23 sierpnia 1939 r. pomię-
dzy hitlerowskimi Niemcami a ZSSR. 
Kwiecień, to czas, gdy wspominamy 
tych, których wtedy zamordowano 
strzałem w tył głowy.

Jak na wspomnienie zmarłych przystało, 
marsz po symbolicznych miejscach pa-
mięci rozpoczęto mszą św. odprawioną 
o  godz. 8.30 w  kościele pw. św. Jana 
Bosko i celebrowaną przez proboszcza 
para�i pw. Jana Bosko, ks. prałata Ro-
mana Kubickiego (dziekan lubońskiego 
dekanatu). Obecny był poczet sztanda-
rowy „Forum Lubońskiego”, stowarzy-
szenia – wydawcy Niezależnego Mie-
sięcznika Mieszkańców „Wieści Luboń-

skich” i  „Roczników Historycznych 
Lubonia”, które wszystkie ww. postaci 
„katyńczyków” odkryło i opracowało ich 
biogramy.
QQ Przy kościele pw. św. Jana Bosko znaj-

duje się posadzony 20 kwietnia 2011 r 
dąb upamiętniający kapitana Antonie-
go Marcinkowskiego (przedwojennego 
dyrektora Zakładów Ziemniaczanych), 

więzionego w Kozielsku – zamor-
dowanego w Katyniu. Nieformalny-
mi opiekunami „dębów pamięci” są 
społeczności poszczególnych Szkół 
Podstawowych. W tym przypadku 
SP 3. Przed wyruszeniem w kilku-
kilometrową drogę uczestników raj-
du poczęstowano drożdżówkami 
ufundowanymi przez Urząd Miasta.
QQ Ulicą Powstańców Wlkp. i Źró-

dlaną dotarto do stacji drugiej przy 
kościele pw. św. Jana Pawła II – dębu 
(posadzony 18.03.2017 r.) upamięt-
niającego aspiranta Policji, Adama 
Malinowskiego (badającego w 1938 r. 
podłoże zamordowania ks. Stanisła-
wa Streicha), więźnia Ostaszkowa 
– zamordowanego w Twerze, zako-
panego w dołach śmierci Miednoje. 
Przed dębem na młodzież czekali 
państwo Wanda i Eugeniusz Kubac-

Rajd Katyński

cy związani rodzinnie z Adamem Mali-
nowskim. Opiekunem tego miejsca jest 
pobliska SP 2 – „Cieszkowianka”.
QQ Trzecim dębem (posadzony 10.04.2011 r.) 

na trasie rajdu było rosnące na cmen-
tarzu żabikowskim drzewo poświęcone 
doktorowi medycyny, podporucznikowi 
Edmundowi Moenke (żabikowskiemu 
lekarzowi), jeńcowi Kozielska, zamordo-
wanemu w Katyniu. Opiekunem miejsca 
jest SP 1.

QQ Dalej trasa wiodła do Ośrodka 
Kultury przy ul. Sobieskiego, przed 
którym znajduje  się kolejny dąb 
(uroczystość sadzenia miała miejsce 
18.03.2017 r.) poświęcony saperowi, 
kapitanowi Adamowi Siebertowi 
(geodeta) – jeniec wojenny więzio-
ny w Starobielsku, zamordowany 
w  Charkowie. Opiekunem tego 
drzewka jest Szkoła Podstawowa 
nr  5 przy ul. Kołłątaja (dawniej 
Gimnazjum nr 2). 
- Ostatni przystanek Rajdu Katyń-
skiego po Luboniu to cmentarz 
komunalny przy ul. Armii Poznań, 
gdzie znajduje się, posadzony 
29.04.2011 r. dąb pamięci poświę-
cony kapitanowi Romanowi Rym-
szy (zawodowemu żołnierzowi), 
jeńcowi Starobielska, zamordowa-
nemu w Charkowie. Opiekunem 
dębu jest szkoła w Lasku (SP 4). 
Kilka słów do zmęczonej wędrów-

ką młodzieży skierowała Ewa Nowicka 
– córka zamordowanego kapitana 
z 58. Pułku Piechoty. Na mecie stawił się 
także burmistrz Mateusz Mikołajczak, 
który podziękował organizatorom i bra-
ci uczniowskiej oraz ich opiekunom. 
Spod cmentarza uczestników Rajdu Ka-
tyńskiego odwoził specjalnie podstawio-
ny autokar.

(I)

Q
Około 120-osobowa grupa uczniów z opiekunami w Rajdzie Katyńskim przemierza 
ulicą Unijną od dębu Adama Malinowskiego do dębu poświęconego Edmundowi 
Moenke   fot. Zbigniew Czekała

Q
Biogram Edmunda Moenke przybliża uczestnikom rajdu przedstawiciel SP 1. Szko-
ła ta ufundowała też nową, na kamiennej podstawie tabliczkę z informacją o drze-
wie poświęconym żabikowskiemu lekarzowi   fot. Zbigniew Czekała

Q
Na mecie rajdu przy kaplicy Cmentarza Komunalnego, Burmistrz 
Mateusz Mikołajczak dziękuje organizatorowi, prof. Krzysztofowi 
Molińskiemu i córce Romana Rymszy, Ewie Nowickiej w towarzy-
stwie męża. Z prawej – najlepiej przyjęte, wybujałe drzewko 
posiadające certy�kat (podobnie jak dwa pozostałe sadzone 
w 2011 r.) potomka słynnego dębu „Lech” wystawiony przez 
nadleśnictwo Babki   fot. Zbigniew Czekała

Q
Fragment plakatu formatu B1 ukazujący pięć o�ar NKWD związanych z Luboniem przy-
gotowany na uroczystości w 2017 r.   oprac. Augustyn Moliński i Piotr P. Ruszkowski

Biogramy powyżej przedstawionych 
osób można znaleźć w: „Roczniku Hi-
storycznym Lubonia” tom 1 str. 11-80 
(A. Marcinkowski, E. Moenke, R. Rymsza) 
oraz „WL” 04-2016, str. 31 (A. Siebert), 
„WL” 04-2017, str. 36 (A. Malinowski). 
Informacje o lubońskich dębach sadzo-
nych w ramach ogólnopolskiego pro-
gramu „Katyń – ocalić od zapomnienia” 
można znaleźć też na stronie 
www.katyn-pamietam.pl

Organizator rajdu, prof. dr hab. Krzysztof 
Moliński, składa gorące podziękowa-
nia opiekunom uczniów: Aleksandrze 
Flagmańskiej i  Zbigniewowi Czekale 
z  SP  1; Violettcie Langner i  Micha-
łowi Szwackiemu z SP 2; Norbertowi 
Łuczakowi i Jackowi Wasielewskiemu 
z SP 3; Małgorzacie Piechockiej i Ka-
milowi Koleckiemu z SP 4 oraz Klaudii 
Ochowiak z SP 5.
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W wolnościowym duchu
24 kwietnia w ramach obchodów przy-
padającej w tym roku 100. rocznicy wy-
buchu Powstania Wielkopolskiego i od-
zyskania niepodległości, Lubońskie 
Bractwo Kurkowe (LBK) i  Biblioteka 
Miejska (BM) zorganizowały kameralny 
wieczór poezji przy świecach. Podczas 
tego patriotycznego spotkania, fragmen-
ty zbioru swojej poezji zaprezentował 
zaprzyjaźniony z LBK poeta, kronikarz 
i  falerysta Wielkopolskiej Organizacji 
Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju im. 
Powstańców Wielkopolskich – Bogusław 
Graliński. Ten pochodzący z  Konina, 
mieszkający w Poznaniu poeta jest au-

torem kilkudziesięciu utworów o tema-
tyce militarnej i  paramilitarnej. Jako 
pasjonat historii i świetności oręża pol-
skiego na przestrzeni XIX i XX wieków, 
współpracuje m.in. z Instytutem Polskim 
i  Muzeum im. Generała Władysława 
Sikorskiego w  Londynie. Pracując na 
rzecz Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego doczekał się publikacji 
swoich utworów w „Powstańcu Wielko-
polskim”. Za całokształt działalności 
i dorobku twórczego został uhonorowa-
ny wieloma odznaczeniami państwowy-
mi, stowarzyszeniowymi i resortowymi.
Kameralny wieczór rozpoczął od powi-
tania zebranych starszy LBK – Robert 
Świerczyński, który w  kilku zdaniach 
nawiązał do genezy i wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego oraz zachęcił do zapo-
znania  się z  przygotowaną ekspozycją 
„Drogi do wolności”, po czym odśpie-

wano „Rotę”. W dalszej kolejności głos 
zabrał Bogusław Graliński, który w czę-
ści poetyckiej kolejno recytował swoje 
rapsody: „Pro Memoria”, „3. Pułk Lot-
niczy”, „Marynarski etos” i  „Drogi do 
Niepodległej”. Ten ostatni był po raz 
pierwszy prezentowany publicznie i za-
wierał akcenty lubońskie. Rapsody były 
przeplatane okolicznościowymi pieśnia-
mi patriotycznymi powstańców i żołnie-
rzy walczących o niepodległość naszej 
ojczyzny, m.in. „Marsylianką Wielko-
polską”, „Naprzód Poznański Puł-
ku 1.”,”Pieśnią Hallerczyków”, „Maszeru-
ją Strzelcy”, „Ułani, Ułani”. Gościowi 
podziękowała dyrektor BM – Agnieszka 

Begier. Po zakończe-
niu części poetyckiej 
minutą ciszy oddano 
hołd powstańcom 
wielkopolskim oraz 
wszystkim, którzy 
uczestniczyli w  ru-
chach wolnościowych 
zapisanych w kartach 
naszej historii.
W spotkaniu uczest-
niczyło ponad pięć-
dziesięcioro zaintere-
sowanych poetycką 
ucztą – przedstawicie-
li trzech ostatnich po-
koleń, którzy na ko-

niec integrowa-
li się degustując 
wyśmienitą 
grochówkę. 
Wśród uczest-
ników poetyc-
kiego wieczoru 
byli też radni 
powiatowi i stu-
denci Uniwer-
sytetu Luboń-
skiego Trzecie-
go Wieku. Cie-
szy fakt, że 
w  tym poży-
tecznym spotkaniu uczestniczyła również 
młodzież szkolna.

Turniej strzelecki
Burmistrz Małgorzata Machalska i Lu-
bońskie Bractwo Kurkowe (LBK) za-

Z Bractwa Kurkowego

prosili lubonian do wzięcia udziału 
w  trzeciomajowym turnieju strzelec-
kim na strzelnicy przy ul. Poniatow-
skiego 20. W ramach wspólnego świę-
towania w  czwartkowe popołudnie, 
3  maja, na strzelnicy konkurowało 
strzelając do trzeciomajowej tarczy 
ponad 80. lubonian, wśród nich człon-
kowie chóru „Bard”. Najmłodszy 
uczestnik miał 10 lat. Zwyciężyła Han-
na Przyjemska, drugie miejsce zajęła 

Dorota Szajkowska, a trzecie wystrze-
lała Irena Czerwińska. Na wszystkich 
uczestników czekały poczęstunek 
i atrakcyjne nagrody.

Na tej samej strzelnicy, dwa dni po 
otwartym turnieju, 5 maja, lubońscy 
Bracia Kurkowi strzelali konkurując 
o zdobycie tarczy trzeciomajowej i me-
dali. Złoty medal i  tarczę wystrzelał 
Witold Jaśniaczyk, srebrny zdobył Robert 
Świerczyński, a  brązowy – Arkadiusz 
Podbylski. W  tradycyjnym, otwartym 
strzelaniu do kura brali udział również 
zaproszeni goście. Kur spadł na ziemię 
po strzale Roberta Świerczyńskiego, dru-
gie miejsce wystrzelał Tomasz Kutzner, 
natomiast trzecie – Zbigniew Kutzner.
Na koniec, w strzelaniu do zapadek zwy-
ciężył Zbigniew Kutzner.

Paweł Wolniewicz

Q
Podczas wieczoru Bogusław Graliński i Robert Świerczyń-
ski (z prawej) zachęcali do zapoznania się z przygotowaną 
ekspozycją „Drogi do wolności”   fot. Paweł Wolniewicz

Q
 Ci, którzy przyszli na strzelnicę, nie żałowali, bowiem była to doskonała, relaksują-
ca i integrująca lubonian w różnym wieku, niecodzienna rozrywka    
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Laureatki konkursu z Braćmi Kurkowymi, od lewej: Arkadiusz 
Podbylski, Irena Czerwińska, Robert Świerczyński (starszy brac-
twa LBK), Hanna Przyjemska i Dorota Szajkowska   fot. Beata 
Świerczyńska

Fragment po raz pierwszy prezentowa-
nego publicznie rapsodu Bogusława 
Gralińskiego

Drogi do Niepodległej
100 lat to liczba mówiąca wiele
O tym, że Polak, któryś raz z rzędu
walczył o Wolność – nie tylko swoją,
nosił Ją zawsze w myślach i sercu!

Dorobek Dziadów i Ojców naszych
należy przenieść w następne wieki
bowiem historia – ta narodowa,
musi mieć ciągłość i to niestety.

Różnie z nią było przez lata całe
i wypatrzenia też się zdarzały.
Od lat dwudziestu i jeszcze trochę
Zupełnie inne odczucia mamy.

Wolność jest sprawą najwyższej wagi,
za nią ginęły całe zastępy.
Ludzi w mundurach, także cywile.
Historia tutaj ma też zakręty…

Dla tych, co pieszczą legendę wieku,
w słowach i w czynach dla dobra kraju
Bractwo Kurkowe, Ziemia Lubońska,
Wielki szacunek od lat już mają.

Snem sprawiedliwych niech śpią żołnierze,
którzy walczyli o Wolność dla nas,
naszych następców i poprzedników.
Dziś mamy tego – wspaniały obraz.

Setna Rocznica – tak upragnionej
Wolności Kraju i tego miasta,
rok obchodzona będzie dosłownie.
Cieszmy się z tego, że dzień ten nastał.

Bractwo Kurkowe zadba już o to,
by wespół z ludźmi, którzy tu żyją,
dalej piastować pamięć powstańczą.
Więc upajajmy się taką chwilą.

Która trwać będzie jeszcze przez lata,
w myśl wyższych racji – każdy to przyzna,
których dewizą są – zawsze były
Bóg, Honor, Wolność oraz Ojczyzna!...

Bogusław Graliński
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33 chłopców (rocznik 2003 i 2004) wraz 
z opiekunami reprezentowało piłkarski 
klub sportowy U.S. Mesnil Esnard – 
Franqueville z  Normandii. Była to ich 
pierwsza wizyta w naszym kraju. Gości-

ło ich w swoich domach 16 wspaniałych, 
lubońskich rodzin.
Pierwszego dnia młodzież francuska 
uczestniczyła w  zajęciach szkolnych 
w  klasach dwujęzycznych. Dzięki pa-
niom: Alicji Szal i Marzenie Kinas, a tak-
że panu Piotrowi Świdzińskiemu (pomoc 
techniczna) nasi goście przeszli przy-
śpieszony kurs języka polskiego. W cie-
kawych prezentacjach pokazano swoje 
kraje, regiony, miasta, system oświaty 
i osiągnięcia sportowe. Językiem komu-
nikacji był angielski. W  piątek razem 
z klasami wzięli udział w Grze Miejskiej, 
w czasie której razem ze swoimi polski-
mi rówieśnikami musieli pokonać wy-
znaczoną trasę i wykonać zadania.

W programie wizyty francuskie dru-
żyny rozegrały mecze piłkarskie 
w Skokach, Gostyniu i na boisku przy 
Szkolnej z Lubońskim Klubem Spor-
towym. Towarzyszyła im sportowa 

oprawa i   wielkie 
emocje.
Z historią naszego 
kraju zapoznaliśmy 
ich podczas wizyty na 
Ostrowie Tumskim 
i  Starym Mieście 
w  Poznaniu. Bardzo 
dobrze bawili  się na 
Termach Maltańskich 
i  podczas wycieczki 
drezynami na Osową 
Górę. Była to świetna 
okazja integrująca 
rodziny, zakończona 
ogniskiem i  piecze-
niem kiełbasek.

Francuski tydzień
W dniach 25 kwietnia do 2 maja na zaproszenie stowarzyszenia „Luboń 
Bez Granic” i Szkoły Podstawowej nr 3 przyjechało do nas 43 Francuzów

Q
Pamiątkowe zdjęcie grona przyjaciół – Polaków i Francuzów – na szkolnych scho-
dach

Wieczór poże-
gnalny. Z le-
wej, z mikrofo-
nem stoi pre-
zes Stowarzy-
szenia „Luboń 
bez Granic” 
– Grażyna 
Kiercul

Q

Q
Lekcja naszej historii na placu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Na bulodromie przy Dojazdowej w La-
sku spotkała się młodzież naszej szkoły, 
by pod okiem profesjonalistów z Luboń-

skiej Petanki – Karoli-
ny i Mikołaja Fabisiów 
oraz Darka Surdyka – 
zagrać w  tę francuską 
grę narodową.
Wielką niespodzianką 
dla francuskich piłka-
rzy był wyjazd na so-
botni mecz Lecha Po-
znań. Radość jaką 
okazali w  momencie, 
kiedy dowiedzieli  się 
w pobliżu stadionu, że 
nie jadą do muzeum 
(tak im wcześniej po-
wiedzieli opiekunowie) 

tylko na mecz, 
trudno opisać.
Jeśli dodamy do 
tego piękną, sło-
neczną pogodę, 
ś w i e ż ą  z i e l e ń 
i mnóstwo kwiatów 
oraz życzliwość 
i  serdeczność ro-
dzin goszczących, 
to nie należy  się 
d z i w i ć  ł z o m 
w chwili rozstania.
Na kolacji poże-
gnalnej Alain Cor-
donnier (inicjator 

tej wizyty, przyjaciel domu) z  całego 
serca podziękował za gościnność rodzin, 
wspaniały program i o�cjalnie zaprosił 
do rewizyty w 2019 roku.

Dziękuję
Rodzinom za otwarcie drzwi swoich do-
mów i wielkie serce, dyrekcji i wszystkim 
pracownikom Trójki za wszelką pomoc, 
Radzie Rodziców i p. Robertowi Andrze-
jewskiemu za bilety na mecz Lecha, wła-
dzom miasta za życzliwość i wsparcie �-
nansowe, klubom z  Lubonia, Gostynia 
i Skoków za zorganizowanie meczy, mło-
dzieży za przyjazną atmosferę.  

Grażyna Kiercul

O lokalnych rozgrywkach z gośćmi z Francji 
czytaj na str. 48

Q
Francuska ekipa kibicuje Lechowi Poznań

Q
Po lekcjach w szkole
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W święto Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, Mszą św. za Ojczyznę, 
o godz. 12.30 w kościele pw. św. Barbary 
odprawioną przez ks. Damiana Wacho-
wiaka, rozpoczęto miejskie obchody 
227.  rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. W uroczystej liturgii uczestni-
czyli: władze miasta, lubońscy bracia 
kurkowi, strażacy, 12 pocztów sztanda-
rowych – m.in. Miasta, kościelne, luboń-
skich szkół, harcerzy, strzelców, LBK, 
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe-
go „Forum Lubońskie”.
Po jej zakończeniu, ze świątyni poczty 
sztandarowe i uczestnicy nabożeństwa 

przy dźwiękach mosińskiej Orkiestry 
Dętej im. Harcmistrza Antoniego Jerza-
ka, pod dyrekcją Macieja Kubackiego, 
przemaszerowali przed „Znicz Pamięci 
Pokoju” na pl. Edmunda Bojanowskiego, 
gdzie kontynuowano świętowanie. Tu 
oficjalną uroczystość prowadził brat 
kurkowy – Robert Przyjemski. Odśpie-
wano „Mazurka Dąbrowskiego”. Następ-
nie prowadzący nawiązał do okoliczno-
ści, w  jakich uchwalono Konstytucję 
3 Maja. W swoim wystąpieniu burmistrz 
Małgorzata Machalska podkreśliła do-
niosłość chwili, po czym wysłuchaliśmy 
dwóch pieśni patriotycznych w  wyko-

Trzeciomajowe święto

Q
Tradycyjnie msza św. w dniu 3 maja, zamówiona przez władze miasta, odbyła się 
w kościele św. Barbary   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Poczty sztandarowe zgromadzone na pl. Edmunda Bojanowskiego, w tym roku po 
raz pierwszy nie składały hołdów przed pomnikiem „Znicz Pamięci Pokoju”   fot. 
Paweł Wolniewicz

Q
Uroczystość na placu prowadził Robert Przyjemski z Lu-
bońskiego Bractwa Kurkowego (z lewej). Dyrektor Biblio-
teki Miejskiej – Agnieszka Begier” zapowiedziała otwarcie 
wystawy „Mój Luboń. Tradycja Nowoczesność” na placu 
Edmunda Bojanowskiego    fot. Hanna Siatka

Q
Uroczystość uświetnił śpiewem 
patriotycznych pieśni chór „Bard”   
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Przemarsz z kościoła na plac Edmunda Bojanowskiego, przed pocztami sztandaro-
wymi kroczy Mosińska Orkiestra Dęta im. Harcmistrza Antoniego Jerzaka, pod 
dyrekcją Macieja Kubackiego   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Przy dywanie biało-czerwonych tulipanów   fot. Piotr P. Ruszkowski 

szerzej: „WL” 08-2016, s.42). Na 
koniec bracia kurkowi wystrze-
lili salwę na wiwat, po czym 
odbył się otwarty trzeciomajowy 
turniej strzelecki pod ich egidą 
(o turnieju czytaj na str. 33). 
Obchody zorganizowało Luboń-
skie Bractwo Kurkowe (LBK) 
przy wsparciu lubońskiego ma-
gistratu.

PAW

naniu chóru „Bard”. 
Następnie prezes Sto-
warzyszenia „Pozy-
tywny Luboń” – 
Agnieszka Begier – 
uroczyście otworzyła 
wystawę plenerową 
„Mój Luboń. Tradycja 
Nowoczesność” (o wy-
stawie czytaj szerzej na 
str. 4), którą stowarzy-
szenie przygotowało 
we współpracy z  ar-
tystką multimedialną 
zajmującą  się m.in. 
artystyczną fotogra�ą 
– Agnieszką Krupień-
czyk, która wraz z To-
maszem Kalitko two-
rzą w Galerii Trakcja 
przy ul. Słonecznej (o 
otwarciu galerii czytaj 
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W Muzeum Bambrów
W sobotę, 7 kwietnia, słuchacze Sekcji 
Turystyki Pieszej i Krajoznawczej zwie-
dzili Muzeum Bambrów Poznańskich 
przy ul Mostowej w Poznaniu. Do Mu-
zeum pojechaliśmy na zaproszenie Ro-
mana Hamelka z Towarzystwa Bambrów 

Poznańskich (TBP), którego w marcu br. 
gościliśmy z  niezwykle ciekawym wy-
kładem o tematyce bamberskiej. Chętnie 
skorzystaliśmy z możliwości zwiedzania 
muzeum, aby lepiej poznać historię osad-
ników z Bambergu, których potomkowie 
do dziś zamieszkują w Luboniu i Pozna-
niu. Bambrzy przybyli do wyludnionych 
podpoznańskich wsi na zaproszenie 
władz Poznania w  latach 1719-1753 
kilkoma falami. Pierwsi przybysze osie-
dlili się we wsi Luboń 1 sierpnia 1719 r. 
Potem zamieszkali na Dębcu, Boninie, 
Jeżycach, Winiarach, Ratajach, Wildzie 
i Górczynie. Na pamiątkę tego wyda-
rzenia, co roku, 1 sierpnia, TBP ob-
chodzi Święto Bambrów. Odbywa się 
ono na Starym Rynku w Poznaniu przy 
studzience z  Bamberką i  rozpoczyna 
od odczytania fragmentu pierwszego 
kontraktu ze wsi Luboń, zawartego 
między miastem Poznań a osadnikami 
z Bambergu. Uroczystościom towarzy-
szą różne atrakcje. Muzeum Bambrów 
Poznańskich powstało w 2003 r. dzię-
ki wieloletnim staraniom prof. Marii 
Paradowskiej, wysiłkom TBP i pomocy 
wielu Poznaniaków. Naszymi przewod-
nikami po Muzeum byli: prezes Towa-
rzystwa Bambrów Poznańskich, Ryszard 
Skibiński, wiceprezes Juliusz Kubel 
i członek Zarządu, Roman Hamelka. Po 
zapoznaniu  się z  historią osadników 
zwiedziliśmy chatę typową dla wsi pod-
poznańskiej z XIX i XX wieku, otoczoną 
ogródkiem i  płotkiem, wyposażoną 
w meble, sprzęty gospodarstwa domo-
wego, obrazy i pamiątki rodów Bambrów. 
Dom składa się z sieni, pokoju sypialne-
go, pokoju stołowego, komory zwanej 
alkierzem i kuchni. Na piętrze, przewod-
nicy zapoznali nas z dawnymi narzędzia-
mi wykorzystywanymi w domu i zagro-
dzie oraz niełatwymi gospodarskimi 

obowiązkami. Mieliśmy trudności z roz-
poznaniem nazw i  przeznaczenia nie-
których przedmiotów. Trzeba przyznać, 
że dzisiejsze życie na wsi, w porównaniu 
z  tym, co było dawniej, to ogromna 
przepaść. Na dłużej zatrzymaliśmy  się 
przed gablotami, w których zgromadzo-

no przedmioty osobiste i bieliznę Bam-
berek z przeciętymi pośrodku majtkami 
zwanymi „piorun trzasł”. Są tam m. in. 
czepek chmielny z  przełomu XVII 
i XVIII wieku, czepce i wstęgi ha�owane, 
chusty i fartuchy oraz różne dokumenty. 
Poznaliśmy odświętny strój bamberski 
ob�tujący w szerokie spódnice, koronki, 
wstążki i ha�y. Strój składał się z sukni, 
kaftana, sznurówki, bluzeczki, wałka 
zwanego „kiszką”, na którym opierała się 
spódnica i jedna z trzech watówek. Pod 
fartuchem była umocowana ozdobna 
kieszeń na różaniec, książeczkę do na-
bożeństwa i  chusteczkę. Szyję zdobiły 
sznury prawdziwych korali z krzyżykiem. 
Dopełnieniem stroju było wysokie na-
krycie głowy zwane kornetem, zdobione 

Z Uniwersytetu III Wieku

cd.  
obok

kolorowymi sztucznymi kwiatami. Każ-
da kobieta posiadała 14 sukien, w tym 
robocze i 4 przeznaczone na specjalne 
okazje. Były to suknie szyte z dobrych 
materiałów w kolorach: karmazynowym, 
zielonym, niebieskim i białym lub kre-
mowym w kwiatki. Najbogatsza suknia 
była zakładana na procesje święta Boże-
go Ciała oraz na wesela. Barwny strój 
bamberski jest mieszanką wpływów 
ludowych ubiorów noszonych na terenie 
Saksonii, Frankonii, Dolnych Łużyc oraz 
mieszczańskiej mody biedermeieru i XIX 
wiecznych ludowych strojów wielkopol-
skich. Panom z Towarzystwa Bambrów 
Poznańskich dziękujemy za miłe przy-
jęcie i za przybliżenie historii Bambrów 
oraz ekspozycji muzealnej.   

(M.J. Błaszczakowie)

Kobiety w sztuce
Na kwietniowym spotkaniu skupili-
śmy się nad obecnością kobiet w dziejach 
sztuki od renesansu do baroku. Opowia-
daliśmy o  tym, jak zmieniały  się uwa-
runkowania i oczekiwania wobec pań, 
które zdecydowały  się na rozpoczęcie 
i  kontynuowanie artystycznej kariery. 
Przedstawiliśmy artystki z różnych krę-
gów kultury europejskiej, ukazaliśmy 
różnice z tego wynikające oraz trudności, 
przed jakimi stawały, a  także sukcesy, 
jakie odnosiły. Bohaterkami naszego 
spotkania było 9 artystek, wśród nich: 

Clara Peeters, Louise Moillon, Josefa 
Obidos i  niezwykle frapująca malarka 
– Elizabetta Sirani. Prezentację w formie 
wykładu poprowadził dr Dariusz Gło-
wacki.   

(M. Baranowska, Ośrodek Kultury)

Kwietniowe wykłady
Wykłady sekcji bibliotecznej to okazja 
do poznawania tajników historii, waż-
nych osobistości i do obcowania ze sztu-
ką. W Kwietniu Słuchacze ULTW mogli 
zagłębiać tajniki muzyki klasycznej pod-
czas spotkania z Panią Hanną Delimatą, 
która odkryła przed studentami magicz-
ny świat muzyki klasycznej, prezentując 
utwory wybitnych kompozytorów. Ko-
lejny wykład prowadziła Siostra Regina, 
która przedstawiła sylwetkę biskupa 
Ignacego Tokarczuka.    (BM)

Szlakiem Powstania Wielkopol-
skiego
26 kwietnia słuchacze LUTW odbyli 
wycieczkę, aby uczcić przypadającą 
w tym roku 100. rocznicę niepodległo-
ściowego zrywu z przełomu 1918-1919 r. 
oraz kultywować pamięć i tradycję Po-
wstania. Upamiętniają je: 
pomniki, groby powstańców 
i tablice, które są dowodami 
naszej pamięci o  wydarze-
niach tego zwycięskiego zry-
wu niepodległościowego. 

Q
Wykład Hanny Delimaty dla słuchaczy LUTW w Bibliotece

Q
W Muzeum Bambrów Poznańskich   fot. Maria Błaszczak

Q
Uczestnicy wycieczki „Szlakiem Powstania Wielkopolskiego” przy pomniku Gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie   fot. Maria Błaszczak
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Pogodni
Za nami kolejne, wiosenne spotkanie 
Klubu „Promyk”. 10 kwietnia przy �li-
żance kawy długie rozmowy nie miały 
końca, a  czas jakby na chwilę zwolnił. 
Seniorzy, jak zawsze uśmiechnięci i peł-
ni wigoru, przywołali wspomnienia, 
snuli plany na nadchodzące słoneczne 
dni, ale przede wszystkim dawali powo-
dy do uśmiechu i dzielili się swoim po-
zytywnym nastawieniem.

Indie, podróże z pasją
W Galerii Kulturteki zrobiło się wyjąt-
kowo słonecznie, a to za sprawą kolejnej 
egzotycznej wyprawy w  ramach cyklu 
„Podróże z pasją”. 11 kwietnia Państwo 
Urbanowie zaprosili wszystkich do go-
rących Indii, kraju niezwykle barwnego. 
Mogliśmy zobaczyć relacje z hinduskich 
świąt, nie zabrakło też królewskich ak-
centów. Wspólnie stanęliśmy za brama-

mi Tadż Mahal, zwiedziliśmy rezydencje 
i  twierdze władców. Oprócz barwnych 
i radosnych tradycji, Indie to także kult 
świętych krów i rzeki Ganges, nad brze-
giem której toczy  się życie codzienne 
i duchowe. Indie to państwo kontrastów, 
w którym trud życia codziennego zde-
rza się ze śmiercią i ulotnością. Spotka-
nie pokazało nie tylko piękno krajobra-
zu, ale też kultury, która nie zawsze jest 
dla nas jasna i zrozumiała.

Zapach zieleni
Kwiecień to czas wiosennego przebu-
dzenia i nowej świeżej energii. W Ga-
lerii Kulturteki również zrobiło  się 
zielono, a  to za sprawą wyjątkowej 
wystawy prac uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej „Wspólna Droga”. 
„Zapach zieleni” to próba ujęcia wio-
sny i przyrody w przedmiotach wyko-
nanych z różnorodnych materiałów, za 

Z Biblioteki Miejskiej

Q
Wiosenne spotkanie w Klubie „Promyk”

Q
Akcja „Wspomagamy mamy” w Bibliotece Miejskiej

pomocą wielu, nie zawsze łatwych 
technik. Tradycyjnie przy okazji wer-
nisażu odbyła  się licytacja, z  której 
dochód zostanie przeznaczony na bu-
dowę ogrodu terapeutycznego dla 
uczestników i  jednocześnie twórców 
wstawy. Wernisaż uświetniła dobra 
muzyka i pyszne jedzenie, jednak naj-
ważniejsza była ciepła i niezwykle ro-
dzinna atmosfera.

Wspomagamy mamy
Od marca w Bibliotece Miejskiej re-
alizowany jest projekt „Wspomagamy 
mamy”, który ma na celu wspieranie 
młodych i przyszłych mam. Spotka-
nia odbywają się raz w miesiącu i po-
ruszają różnorodne tematy. Są okazją 
do zdobycia wiedzy, ale również wy-
miany doświadczeń, którymi panie 
bardzo chętnie się dzielą. W minio-
nym miesiącu młode mamy mogły 
nauczyć  się masażu Shantala, tym 
samym dowiedziały  się jak istotną 
rolę w rozwoju dziecka odgrywa do-
tyk. Na kolejnej prelekcji 21 maja 
będziemy gościć Joannę Anger, któ-
ra opowie o BLW, czyli samodzielnym 
jedzeniu przez maluchy. Projekt jest 
realizowany przez Stowarzyszenie 
„Pozytywny Luboń”.

Pewne marzenie
W sobotę, 21 kwietnia, w ramach Ro-
dzinnych Sobót odbyło się kolejne spo-
tkanie z Japońskim Teatrzykiem Kami-
shibai. Tym razem poznaliśmy „Historię 
pewnego marzenia”, pilota Stanisława 
Hausnera, który jako pierwszy Polak 
chciał przelecieć samotnie nad Oceanem 
Atlantyckim z  Ameryki Północnej do 
Polski. Rzecz była o marzeniach, odwa-
dze i  wytrwałości. W  nawiązaniu do 
treści przedstawionej historii podczas 
warsztatów tworzyliśmy własne obrazy 
dnia i nocy.

O „Zajęczej chatce”
Kwiecień w  Bibliotece Miejskiej zakoń-
czył się gwarnym spotkaniem z chytrym 
lisem i sympatycznym zającem. Na scenie 
gościliśmy aktorów ze Studia Teatralnego 
„Krak-Art”, którzy pokazali najmłodszym 
bajkę o „Zajęczej chatce”. Przedstawienie 
pokazało, że w życiu liczą się prawdziwi 
przyjaciele, na których zawsze możemy 
liczyć. Podczas spotkania nie zabrakło 
śmiechu, dreszczyku emocji oraz wspólnej 
zabawy z  bohaterami bajki. Na kolejne 
spotkanie z teatrem zapraszamy 23 maja 
na spektakl o „Królewnie Śnieżce i siedmiu 
krasnoludkach”.

BM

cd.  
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Program wycieczki obejmo-
wał odwiedzenie miejsc 
z nim związanych na odcinku 
południowej Wielkopolski. 
Trasa wiodła przez Luboń – 
Mieszków –Jarocin – Gołu-

chów – Russów – Kalisz. Podczas jazdy 
autokarem, prezes Stowarzyszenia, Zbi-
gniew Jankowski, zapoznał uczestników 
z historią powstania. Szlak rozpoczęli-
śmy od pomnika upamiętniającego 
pierwszego naczelnego dowódcę, gene-
rała brygady Stanisława Taczaka. Spiżo-
wy pomnik stoi pośrodku rynku 
w Mieszkowie, blisko domu, w którym 
urodził się generał. Przedstawia on po-
stać naturalnej wysokości w mundurze 
powstańczym. Na cokole z  czarnego 
kamienia umieszczono najważniejsze 
fakty z życia generała. Zapaliliśmy znicz, 
a po chwili zadumy i re�eksji, zrobiliśmy 
sobie przy pomniku pamiątkowe zdjęcie.
W Jarocinie, na ogrodzeniu kościoła pw. 
św. Marcina znajduje  się tablica upa-
miętniająca Powstanie Wielkopolskie. 
Odsłonięto ją w maju 1923 r. staraniem 
Towarzystwa Uczestników Powstania 
Wielkopolskiego, które powstało tutaj 
w  1922  r. dla kultywowania pamięci 

o powstańcach. Tablica, wykonana z pia-
skowca, zawiera napis: Poległym boha-
terom Pułku Powstańców Jarocińskich, 
a  pod nim nazwiska 13 powstańców 
z ziemi jarocińskiej z datami ich śmier-
ci, poległych w styczniu i lutym 1919 r.. 
Na tablicy znajduje się wizerunek orła 
w koronie i krzyż powstańczy otoczo-
ny liśćmi dębu i palm. Oddział jaro-
ciński odegrał ważną rolę w powsta-
niu. Liczył ok. 600 żołnierzy i uczest-
niczył w bitwach na wszystkich fron-
tach powstania. Tablicę, po renowacji 
w 2013 r. ponownie odsłonięto w 95. 
rocznicę wybuchu powstania. W Go-
łuchowie zwiedziliśmy Muzeum Za-
mek – Oddział Muzeum Narodowego 
w Poznaniu wraz z rozległym angiel-
skim parkiem i  Pokazową Zagrodą 
Zwierząt ze słynnymi żubrami i koni-
kami polskimi. Historia zamku położ-
nego nad rzeczką Trzemną liczy ponad 
400 lat. Pierwotnie miał on charakter 
budowli obronnej, obecnie jest w stylu 
francuskiego renesansu. Jego zewnętrz-
na bryła ozdobiona 4. narożnymi wie-
życzkami architekturą do złudzenia 
przypomina bajeczne zamki znad Loary. 
Był wzniesiony w  XVI  w. dla Rafała 

Leszczyńskiego. W  XIX wieku został 
gruntownie przebudowany przez Izabel-
lę z  Czartoryskich Działyńską, która 
urządziła w nim pierwsze w Polsce pry-
watne muzeum. W  zamkowych wnę-
trzach podziwialiśmy ozdobne komin-
ki, gobeliny, obrazy malarzy europej-
skich, zabytkowe meble i  niezwykle 
cenną kolekcję waz greckich. W parku 
zachwycił nas ogromny pomnikowy 
buk z burzą czerwonych liści, rosnący 
przy wejściu do zamku. Na trasie na-
szej wycieczki znalazł się także Dworek 
Marii Dąbrowskiej w Russowie, będą-
cy Oddziałem Muzeum Okręgowego 
Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. Jest on poło-
żony w  parku, który o  tej porze roku 
tonie w żółci kwitnących mleczy. W Rus-
sowie urodziła się, spędziła dzieciństwo 
i młodość powieściopisarka Maria Dą-
browska. Właściciele majątku przeby-
wali we Francji, a zarządzał nim ojciec 
pisarki, Józef Szumski. Zobaczyliśmy, jak 
wyglądał pokój pisarki, salon, pokój ojca, 
kuchnia dworska i  sypialnia z  epoki. 
Pisarka opisała Russów m.in. w powieści 
„Noce i  dnie”. Duże zainteresowanie 
wzbudziły kostiumy �lmowe Barbary 
i Bogumiła. Potem zawitaliśmy w Kali-

szu, uważanym za najstarsze miasto 
w Polsce. Kalisza Powstanie Wielkopol-
skie nie objęło, gdyż miasto to znajdo-
wało się poza granicami władz pruskich, 
ale jego mieszkańcy od początku je 
wspierali. Walczyli w  nim ochotnicy 
z kaliskiego I Batalionu Pogranicznego. 
Po obiedzie udaliśmy się do kaliskiego 
ratusza, stojącego na środku Główne-
go Rynku. Budynek ratusza ma 4 kon-
dygnacje i został wzniesiony w latach 
1920-27. Tutaj czekał na nas komen-
dant Kaliskiej Straży Miejskiej, który 
opowiedział o jej powstaniu, zadaniach 
i  obowiązkach. Szerokimi schodami 
wchodziliśmy na poszczególne piętra 
budynku, aby w  końcu dotrzeć do 
wejścia na wieżę ratuszową z tarasem 
widokowym. Trudy wspinaczki zosta-
ły wynagrodzone, bowiem z  wieży 
roztacza się wspaniała panorama mia-
sta. W wieży znajduje się zegar z napisem 
informującym o  jego fundatorach 
z 1925  r. Jego stary mechanizm działa 
niezawodnie do dziś. Z  Kalisza udali-
śmy się w drogę powrotną do Lubonia. 
Wycieczkę zorganizowano dzięki �nan-
sowemu wsparciu Urzędu Miasta Luboń.   

(Maria Błaszczak)



5/2018

38

Z PARAFII

Z inicjatywy proboszcza parafii pw. św. 
Jana Bosko, ks. prałata Romana Kubic-
kiego, jak co roku w sobotnie wieczo-
ry maja odprawiane są nabożeństwa 
różańcowe na kanwie pierwszoso-
botnich rozważań Jana Pawła II. Na 
wzór staropolskiego zwyczaju na-
bożeństw majowych odbywają  się 
w plenerze przy przydrożnych krzy-
żach czy kapliczkach na terenie 
parafii. Pierwsze nabożeństwo mia-
ło miejsce piątego,  przy krzyżu 
ustawionym na końcu ul. Nad War-
tą. Na godzinę 20 przybyło około 
50 osób i prawie każdy miał okazję 

poprowadzić  w  różańcu jedno 
„Zdrowaś Maryjo”. Druga sobota 
miesiąca Maryjnego – 12 maja, to 
spotkanie przy przydrożnej kapliczce 
Chrystusa Frasobliwego na skrzyżo-

Zaproszenie     

Majowe 
różańce

Q
Rozważania różańcowe u wlotu ul. Rzecznej w 3 Maja prowadzone 12 maja przy kapliczce Chrystusa Frasobliwego

waniu ulic 3 Maja i Rzecznej. Na ró-
żańcowe rozważania w trzecią sobotę 
maja zapraszamy chętnych (19.05) 
przed krzyż na rogu ulic: Dożynkowej 
i  Chopina na godzinę 20. Ostatnie 

w tym cyklu spotkanie na różańcowej 
modlitwie odbędzie  się o  tej samej 
porze 26 maja, przed figurą Matki 
Boskiej z Nazaretu usytuowanej przy 
parafii św. Jana Bosko.  (I)

6 maja o godz. 10, w kościele św. Jana 
Pawła  II, 84. dzieci po raz pierwszy 
przystąpiło do sakramentu Komunii św. 
Rodzice, goście i bohaterowie tego dnia 
byli mile zaskoczeni piękną dekoracją 
kościoła wykonaną na tę uroczystość 
przez Magdalenę i Dariusza Korbasów. 
Motywem przewodnim były podwieszo-
ne styropianowe gołębie z  imionami 
dzieci pierwszokomunijnych. Rodzice 
włączyli się czynne w liturgię, odczytując 
przygotowane na tę okazję teksty czytań, 
dzieci zaś przedstawiały prośby w Mo-
dlitwie Powszechnej. W  darze ołtarza 
dzieci i ich rodziny ufundowały świece 

ołtarzowe i pulpit pod mszał oraz stojak 
pod paschał.

WS

Państwo Korbasowie dziękują Rodzicom 
i Dzieciom, którzy włączyli się w pomoc 
przy dekoracji kościoła.

Przyjęli Chrystusa

Kościół św. Jana Pawła II wypełniony 
6 maja trzecioklasistami przystępujący-
mi do I Komunii św.   fot. Władysław 
Szczepaniak

QQ 15 kwietnia mszę św. o godz. 12.30 
uświetnił śpiewem poznański, męski 
chór „Arion”.

QQ W poniedziałek, 23 kwietnia, wspólnota 
żabikowska po raz kolejny włączyła się 
w „Maraton Biblijny” organizowany w pa-
ra�ach Archidiecezji Poznańskiej przez 
Duszpasterstwo Młodzieży Archidiece-
zji Poznańskiej „Jordan”. Od godz. 15 do 
22 para�anie czytali w kościele „Pismo 
Święte”. XIV Maraton Biblijny rozpo-

czął się uroczyście 8 kwietnia w para�i 
pw. Wszystkich Świętych w Poznaniu (ul. 
Grobla) i trwał do 28 kwietnia. Słowo Boże 
czytano w 21 kościołach archidiecezji.

QQ Tegoroczne Nabożeństwa Majowe 
tradycyjnie odbywają  się codziennie – 
w  kościele para�alnym po wieczornej 
Mszy św. (ok. godz. 18.30) i  w  Fabia-
nowie, przy krzyżu na rozwidleniu ulic 
Sycowskiej oraz Fabianowo (godz. 19), 
w soboty i niedziele o godz. 19 także przy 

Z parafii św. Barbary

Rok 2018 rozpoczął się dla zespołu „Sza-
rotki” przyznaniem tytułu „Siewca 
Roku 2017” w kategorii „kultura”. Przy-
znanie statuetki było wielkim zaszczy-
tem, który mobilizuje nas do dalszego 
działania, aby godnie reprezentować 
nasze miasto. Śpiewamy zawsze chętnie 
tam, gdzie ludziom podobają się nasze 
piosenki i gdzie publiczność śpiewa ra-
zem z nami.
W tym roku występy zaczęliśmy 30 
stycznia od śpiewu kolęd w  Domu 

Pomocy Społecz-
nej na Dębcu. 1 
lutego śpiewali-
śmy kolędy w Łę-
czycy, a 26 lutego 
uczestniczyliśmy 
w  symbolicznym 
„darciu pierza” 
w  Wirach.  15 
marca zaprosił 
nas Łazarski Klub 
„Krąg”. 7 kwietnia 
zaprosiliśmy 
mieszkańców Lubonia na wspólne śpie-
wanki do Ośrodka Kultury. Impreza ta 
z roku na rok ma coraz więcej zwolen-
ników. 25 kwietnia gościliśmy na „Ko-

Szarotki
Działalność zespołu

Q
Zorganizowane przez Szarotki – śpie-
wanki w Ośrodku Kultury

Q

�gurze Serca Jezusowego na ul. Żabi-
kowskiej w Komornikach, a w niedziele 
o godz. 20 przy kapliczce Matki Boskiej 
na ul. Nad Żabinką.

QQ W sobotę, 12 maja, o godz. 16 i w nie-
dzielę, 13 maja, o godz. 11 dzieci z pa-
ra�i św. Barbary przyjęły po raz pierw-
szy Komunię świętą. Kolejne dwie grupy 
przystąpią do sakramentu 26 i 27 maja.

QQ W niedzielę, 13 maja, z okazji 100. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 
w Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskie-
go świętowano z Maryją Królową naszą 

wolność. O  godz.  15 odprawiono mszę 
św. w intencji Ojczyzny i podziękowano 
Matce Bożej za czuwanie nad narodem. 
Potem wysłuchano koncertu kwintetu 
dętego wojsk powietrznych „Grandioso” 
i śpiewano pieśni patriotyczne. W tańcach 
narodowych i recytacji zaprezentowały się 
dzieci z Ochronki sióstr służebniczek NMP. 
Ojciec Wojciech Ruszniak przedstawił histo-
rię i uczył „Bogarodzicy”. Po nabożeństwie 
majowym i poczęstunku oraz różańcu za 
Ojczyznę, o godz. 20.30 w procesji z �gurą 
Matki Bożej Fatimskiej, przez plac Edmun-
da wierni przeszli do kościoła św. Barbary.

HS

mornickich Bedkach”, czyli na spotka-
niu z gwarą poznańską. 

Irena Podżerek
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Nie wiem, czy miejskie kroniki i annały 
odnotują, że mija już 25 lat od założenia 
Stowarzyszenia „Społeczny Fundusz Lu-
dzi Dobrej Woli” –organizacji pozarzą-
dowej pożytku publicznego, niestrudze-
nie społecznie pracującej dla Lubonia.
1993 rok był początkiem działalności 
stowarzyszenia. Grupa inicjatywna 
z  Władysławem Ochniakiem na czele, 
wyznaczyła cele pracy w kontekście uła-
twiania życia seniorom, samotnym, oso-
bom mającym złe warunki bytowe i nie 
radzącym sobie z  trudnościami życia, 
po to, aby zintegrować chętnych i aktyw-
nych wokół wspólnego zadania. Oczy-
wiście udało  się rozpocząć działania, 
najpierw z akceptacją i pomocą Urzędu 

Miasta, który do�nansowywał wszystkie 
nasze poczynania, oraz z wielkim wspar-
ciem sponsorów indywidualnych, za co 
wszystkim dziękujemy. Ta pomoc, w jed-
nym i drugim przypadku trwa do dzisiaj.
Najpierw mieliśmy siedzibę w budynku 
para�alnym przy ul. Jagiełły, gdzie po 
adaptacji pomieszczeń urządzono jadło-
dajnię i klub seniora. Dzieło to służyło 
bardzo wielu ludziom. Przede wszystkim 
przez kilkanaście lat można było korzy-
stać z tanich posiłków. Działały biblio-

teka i  czytelnia, odbywały  się bardzo 
potrzebne spotkania okolicznościowe, 
integracja koleżeńska sprawdzała  się 
znakomicie. Obecnie wszystkie statuto-
we działania odbywają  się w  różnych 
miejscach. Stare formy pracy społecznej 
zastąpiliśmy nowymi. Od wielu lat z po-
wodzeniem współpracujemy z Wielko-
polskim Bankiem Żywności, uzupełnia-
my się też, przedstawiając różne propo-
zycje i oferty, z lubońskim Kołem Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów 
i  Inwalidów. Składamy wnioski, by 
uzyskać do�nansowanie naszych zadań 
społecznych, z których korzysta bardzo 
wiele osób, pomagamy doraźnie liczącej 
ponad pół tysiąca grupie zainteresowa-

nych pomocą 
żywnościową. 
Organizujemy 
wypoczynek 
i  rekreację. Je-
steśmy otwarci 
na współpracę 
ze wszystkimi 
podobnie rozu-
miejącymi pra-
cę społeczną, 
zachęcamy do 

Ludzie dobrej woli działają już ćwierć wieku

Q
Zarząd Stowarzyszenia „Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej 
Woli” podczas tegorocznego Dnia Kobiet, od lewej: Ja-
dwiga Cichecka (sekretarz), Stefania Glabus (członek), 
Bożena Paczkowska-Gajdzińska (wiceprezes), Adam Ga-
bler (prezes), Gerard Matuszewski (członek) i gościnnie 
– Piotr Konik (prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubo-
niu)

Q
Spotkanie opłatkowe powiązanie z obchodami 80. urodzin Janusza Króla (w środ-
ku z kwiatami), rok 1999. Od lewej: ówczesny burmistrz – Włodzimierz Kaczmarek, 
za nim Zdzisław Szafrański – przewodniczący Rady Miasta, Izabella Szczepaniak, 
Antoni Przybylski. Z prawej strony jubilata – Dorota Matysiak

Q
Posiedzenie zarządu Stowarzyszenia 
Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli 
w roku 2000. Od lewej: Roman Harem-
za, Maria Nowakowska, Adam Gabler, 
Zo�a Skok-Łukomska i Krzysztof Moliń-
ski

Q
Miejsce po sklepie spożywczym na narożniku ul. Powstańców Wlkp. i Niepodległo-
ści – do dziś Stowarzyszenie rozdaje tu produkty, m.in. z Banku Żywności

Q
Czerwiec 2011 r. – Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli w Uniejowie

aktywności. Na stronach internetowych 
można śledzić wszystkie nasze poczyna-
nia, są one jawne, przejrzyste dla każde-
go, kto chce  się zagłębić w  historię 
ćwierćwiecznej, zapisanej w  dziejach 
miasta karty.

Adam Gabler
prezes Stowarzyszenia
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14 kwietnia odbyło się Walne Zebrania 
Sprawozdawcze w ROD „Nad Wartą”, 
21 kwietnia – w  ROD „Chemik”, 28 
kwietnia – ROD „Pokój”, natomiast 5 
maja w ROD „Bratek”. Z ramienia Pol-
skiego Związku Działkowców (PZD) 
Okręgu Poznańskiego w  pierwszym 
ogrodzie obecny był wiceprzewodni-
czący Kolegium Prezesów Lubońskich 
ROD Edmund Przybylski, a w trzech 
pozostałych ogrodach uczestniczył 
członek Zarządu Okręgu Poznańskie-
go PZD Jan Błaszczak. Podczas spo-
tkania przedstawiono sprawy związane 

z  podsumowaniem ubiegłego roku – 
sprawozdania Zarządu: merytoryczne 
i finansowe oraz sprawozdania Komi-
sji Rewizyjnej z  oceny bilansu. We 
wszystkich ogrodach sprawozdania te 
zostały przyjęte uchwałami Walnego 
Zebrania. Przedstawiono także preli-
minarze finansowe oraz plan pracy na 
2018 r. W dyskusji mówiono o nowym 
statucie PZD i wynikającymi z niego 
zadaniami dla działkowców. Wiele 
uwagi poświęcono sprawie wywozu 
i segregacji odpadów na działkach.

Jan Błaszczak

Zebrania w lubońskich ROD
W kwietniu i maju w czterech lubońskich Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych (ROD) odbywały się Walne Zebrania członków Polskiego 
Związku Działkowców, na których przedstawiono podsumowanie 
ubiegłego roku i nakreślono plan działania na kolejny

QQ Publiczne Przedszkole nr 1 przy ul. So-
bieskiego zorganizowało Festiwal Piosenki 
Angielskiej „Let’s sing a song”. Odbył się 
on 27 kwietnia w Ośrodku Kultury. Wy-
stąpiło dziesięć przedszkoli. Ponad sześć-
dziesięcioro dzieci śpiewało piosenki w j. 
angielskim. Patronat nad imprezą objęła 

burmistrz, Małgorzata Machalska. Dzieci 
z naszego przedszkola zaśpiewały piosen-
kę „Can you help me, today?” i zajęły 2. 
miejsce. Medale i puchary s�nansowało 
Miasto Luboń, a paczki dla każdego dziec-
ka wraz z pięknymi dyplomami – Rada 
Rodziców Przedszkola nr 1 (o festiwalu 
czytaj też 43).
QQ W ramach akcji „Kwiecień Miesiącem 

Zdrowia” dzieci uczestniczyły w koloro-

wych śniadaniach, podczas których robiły 
dla siebie zdrową kanapkę.
QQ Podczas akcji „Rośliny mają moc”, za-

inicjowanej przez Urząd Miasta, przed-
szkolaki uczestniczyły w pogadankach 
o roślinach, sadziły sadzonki ziół i siały 
warzywa.

QQ 23 kwietnia całe przedszkole wzięło 
udział w  Dniu Ziemi. Dzieci oglądały 
przedstawienie teatralne w wykonaniu 
najmłodszych Gwiazdeczek (w roli króla 
mrówek – Maksymilian Kamyczek, de-
tektywów – Maurycy Soliwoda i Mau-
rycy Wiśniewski). Rano – dzieci, a po 
południu – rodzice uroczyście składali 
przyrzeczenie na wierność Ziemi.

Iwona Kmiecik

Z Pogodnego Przedszkola

Q
Kropelki z wychowawcą – 2. miejsce w konkursie piosenki angielskiej    
fot. Iwona Kmiecik

Q
Śnieżynki podczas akcji „Rośliny mają moc”   fot. Iwona Kmiecik

QQ W publicznym przedszkolu przy ul. 
Klonowej 9 kwietnia, już po raz drugi, 
odbył się konkurs matematyczny „Pionki”. 
Dzieci zmagały się z zadaniami sprawdza-
jącymi stopień opanowania umiejętności 
matematycznych na określonym etapie 
edukacyjnym. Z dumą możemy ogłosić, 
że trzy osoby zakwali�kowały się do dru-
giego etapu, który odbędzie się w maju, 
a dzieci będą rywalizować o tytuł Mistrza.
QQ 16-19 kwietnia wzięliśmy udział udział 

w projekcie „Krecik poznaje Polskę”. Jest 
to program, którego celem jest kształto-
wanie postawy patriotycznej i zamiłowa-
nia do podróży od najmłodszych lat. Po 
długich oczekiwaniach dotarła do nas 
wielka paczka z Krecikiem. Odwiedził 
grupę najmłodszą, plastusie (3-latki), oraz 
grupę średniaków, poszukiwaczy (5-latki). 
Swoją wizytą sprawił nam wiele radości. 
Dzięki Krecikowi poznaliśmy wiele cieka-

wych miast, a także zgłębiliśmy wiedzę na 
temat Lubonia. W czasie pobytu Krecik 
aktywnie uczestniczył w życiu naszego 
przedszkola: bawił się z nami, chodził na 
spacery, a nawet uczestniczył w zajęciach 
gimnastycznych.
QQ 19 kwietnia odbył się nasz coroczny 

Festiwal Tańców na sali widowiskowo-
-sportowej LOSiR. W tym roku tematem 
przewodnim były tańce z całego świata: 
afrykański, japoński, kowbojski, indiański, 
indyjski, a nawet aborygeński.
QQ Kwiecień jest miesiącem, w  którym 

prace ogrodowe ruszają u nas pełną parą. 
W tym roku w ramach kontynuacji pro-
gramu „Zdrowa draka o talerz dzieciaka” 
otrzymaliśmy m. in. sadzonki borówek, ziół, 
i nasiona warzyw. Dzieci ochoczo zabrały się 
do przekopywania oraz siania i z niecier-
pliwością wyczekują efektów swojej pracy.

Anna Ławniczak

U Małych Talentów

Q
Maluchy z przedszkola „małe Talenty” realizują projekt „Krecik poznaje Polskę”

QQ Iwona Sikora zorganizowała 12 kwiet-
nia w Publicznym Przedszkolu nr 5 przy 
ul. Osiedlowej pokaz mody, na którym 
prezentowane były stroje i atrybuty róż-
nych dyscyplin sportowych.

QQ 13 kwietnia był Dniem Zdrowego 
Żywienia. Dzieci poprzez gry, konkur-
sy i zabawy odkrywały zasady zdrowe-
go odżywiania. Wszystko działo się pod 
okiem pani dietetyk.

U Wesołych Sportowców QQ Małgorzata Urbańska i Joanna Byczkow-
ska zorganizowały 19 kwietnia w grupie IV 
przegląd teatralny, na którym gościliśmy 
przedszkolaków „Trójeczki” i Przedszkola 
nr 1 „Pogodne Przedszkole”.
QQ 20 kwietnia całe przedszkole obcho-

dziło Dzień Ziemi.
QQ 23 kwietnia odbyło się zebranie z ro-

dzicami, podczas którego przekazano 

im informacje o realizacji planu rocz-
nego i podstawy programowej. W tak-
cie spotkania zostały omówione także 
kwestie dotyczące organizacji festynu 
rodzinnego.
QQ Kwiecień pożegnał nasze przedszko-

le koncertem grupy „Artandmusic” pt. 
„Muzyczny Globtroter”.

Lidwina Antkowiak
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QQ Kwiecień w niepublicznym przedszkolu 
przy ul. Szkolnej ob�tował w wiele atrakcji 
i ciekawych wydarzeń, które dostarczyły 
dzieciom sporą dawkę niezapomnianych 
wrażeń.
QQ Podczas warsztatów naukowych Skrzatki 

szukały odpowiedzi na pytanie: „skąd się 
biorą dziury w chlebie?”. Po ustaleniu ja-
kie produkty są potrzebne do upieczenia 
chleba, dzieci eksperymentowały z droż-
dżami. Okazało się, że drożdże uwielbiają 
cukier i „jedząc” go, wytwarzają gaz, który 
w czasie doświadczeń wypełniał nam ba-
lony nałożone na butelki, a w zrobionym 
przez nas zaczynie robił bąbelki, takie 
same jak dziury w chlebie. Przygotowa-

ny zaczyn, dzieci zabrały do domu, gdzie 
wspólnie z rodzicami mogły przygotować 
za jego pomocą różnorodne przysmaki 
(takie jak: chleb, bułki czy nawet ciasto 
na pizzę).
QQ Odwiedzili nas aktorzy z przedstawie-

niem pt: „Nasz nowy kolega Mambo”. 
Razem z  Mambo przenieśliśmy  się do 
dżungli, gdzie poznaliśmy różne egzo-
tyczne zwierzęta i ich odmienne umie-
jętności. Celem spektaklu było ukazanie 
małym widzom, że każdy z nas jest inny 
i wyjątkowy. Dzieci dowiedziały się co to 
jest tolerancja i wiara we własne możli-
wości i umiejętności.

Z Chatki Skrzatka

Q
Warsztatów naukowe w Chatce Skrzatka

Q
Przedszkolaki z Chatki Skrzatka w roli widzów 

QQ Kolejnym artystycznym wydarzeniem 
w naszym przedszkolu był spektakl pod 
tytułem „Stoliczku nakryj się” na podsta-
wie baśni braci Grimm. Było to wyjąt-
kowe kukiełkowe przedstawienie, które 
pokazało dzieciom, że dobroć i  ciężka 
praca zostaje sowicie wynagrodzona, 
a  za nieuczciwe postępowanie czekają 
nas konsekwencje. Przedstawienie było 
również doskonałym uzupełnieniem zajęć 
naszej najstarszej grupy „Chochlików”, 
która omawiała na zajęciach zagadnienia 
związane z teatrem. Dzieci z dużym zacie-
kawieniem słuchały cennych i ciekawych 
informacji m.in. o różnych technikach 
teatralnych i sposobach gry aktorskiej.

QQ Kolejny z  cyklu koncert Filharmo-
nii Pomysłów upłynął przy dźwiękach 
instrumentów dętych drewnianych. 
Przedszkolaki poznały wygląd �etu pi-
colo i poprzecznego oraz fagotu i oboju. 
W przedstawieniu muzycznym „Chuch 
Świstodmuchowski” przenieśliśmy  się 
do programu muzycznego „Problem na 
pięciolinii” i  rozwiązywaliśmy kłopoty 
maleńkiego �ecika picolo, któremu to-
warzyszył duet instrumentów drewnia-
nych oraz znana nam już gąsienica Flecia. 
A wszystko w atmosferze pełnej wspólnej 
zabawy i humoru. Jak zawsze koncert się 
udał o czym świadczyły uśmiechnięte bu-
zie zgromadzonej widowni.

Anna Liebner

Celem Fundacji Edukacji Społecznej 
EKOS, która Konkursy organizuje, jest 
premiowanie uczniów, którzy łączą 
umiejętność logicznego i niestereotypo-
wego myślenia z wyobraźnią i gotowością 
szukania niebanalnych rozwiązań. W ko-
misji konkursowej pracują nauczyciele 
swarzędzkich społecznych szkół Funda-
cji (Szkoły Podstawowej i I LO, uznane-
go w 2018 r. za najlepsze w Wielkopol-
sce) oraz pracownicy UAM i Uniwersy-
tetu Ekonomicznego.
„Złota Żaba”, przeprowadzana od 1991 roku, 
obecnie przeznaczona jest dla uczniów klas 
gimnazjalnych; „Złota Żabka” – dla najstar-
szych klas szkoły podstawowej. Łącznie 
w tegorocznych konkursach wzięło udział 
12 099 uczestników w 397 szkołach w woje-
wództwach: wielkopolskim i lubuskim, a tak-
że uczniowie jednej ze szkół w  Lublinie. 
W  Luboniu, w  5. szkołach, do konkursu 
przystąpiło 196 uczniów.
„Złotą Żabę” w dziedzinie matematyki 
zdobyła Emilia Dębicka, uczennica lu-
belskiego Prywatnego Gimnazjum i Li-
ceum im. Królowej Jadwigi. 2. miejsce 
w  dziedzinie matematyki zajęła Olga 
Kokorniak z XXXVIII Dwujęzycznego 
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego w  Poznaniu. 

Lidia Golińska, uczennica Szkoły Pod-
stawowej nr2 im. Edwarda hr. Raczyń-
skiego w Komornikach, znalazła się na 
3.  miejscu.
W dziedzinie języka polskiego i  litera-
tury na najwyższym miejscu podium 
stanęła Zofia Karolak z  Publicznego 
Gimnazjum Zakonu Pijarów im. św. 
Józefa Kalasancjusza w  Poznaniu. 
W „Złotej Żabie” to już kolejne tak duże 
jej osiągnięcie. 2. miejsce zajęła Jagienka 
Mądrzak, uczennica Gimnazjum Dwu-
języcznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu. 3. miejsce wywalczyła Zu-
zanna Maciejewska ze Szkoły Podsta-
wowej nr 5 w Luboniu, uczennica pani 
Ilony Walkowiak.
W matematycznej „Złotej Żabce” naj-
lepszy okazał się Aleksander Wruk z SP 1 
w  Poznaniu, 2.  miejsce zajęła Natalia 
Siwek ze Społecznej Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Po-
znaniu, a 3. przypadło Dawidowi Buga-
jewskiemu ze Szkoły Podstawowej im. 
Bohaterów Westerplatte w Czempiniu.
Najwyższy wynik w „Złotej Żabce” z ję-
zyka polskiego i literatury uzyskała Julia 
Kijek z SP 12 z Oddziałami Integracyj-
nymi w Pile. 2. miejsce przypadło Oldze 
Bartoszewicz ze Społecznej Szkoły Pod-

Niebanalny sukces
Rozstrzygnięto konkursy „Złota Żaba” i „Złota Żabka” 2017-2018. 
Zuzanna Maciejewska z SP 5 na 3. miejscu w dziedzinie języka polskiego 
i literatury

stawowej nr 3 „Dębinka” w Poznaniu, 3. 
i 4. miejsce, z jednakową liczbą punktów, 
zajęły: Urszula Karolak z  Publicznej 
Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. 
św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu oraz 
Zuzanna Pietrowska z  Zespołu Szkół 
w Kąkolewie.
Nagrodami były statuetki złotej żaby, 
dyplomy, wielofunkcyjne urządzenia 
drukujące, czytniki e-booków, roboty, 
drony fotogra�czne, gry edukacyjne, 
słodkie upominki oraz, oczywiście, 
książki. Szczególnie cenną nagrodą dla 
laureatów były „jeszcze ciepłe” egzem-
plarze zbioru zadań konkursowych z roz-
wiązaniami i komentarzami pt. „Lekcje 
twórczego myślenia ze Złotą Żabą”. 
Książka, wydana nakładem Fundacji 
Edukacji Społecznej EKOS, miała swoją 
premierę podczas gali ogłoszenia wyni-
ków tegorocznych konkursów.

Osobne nagrody, zgodnie z wieloletnią 
tradycją, otrzymali nauczyciele laureatów 
trzech najwyższych miejsc.
Laureatom oraz wyróżnionym pogratulo-
wali i  nagrody wręczyli przedstawiciele 
szerokiego grona instytucji, które swa-
rzędzkie konkursy wspierają �nansowo. 
Należą do nich: Województwo Wielkopol-
skie, powiaty: poznański, kościański, sza-
motulski i  wolsztyński, miasta i  gminy: 
Swarzędz, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Sza-
motuły, Września.  Swoje gratulacje dołą-
czyli sponsorzy: ENEA Operator, Drukar-
nia Swarzędzka, Terravita i Biofarm.
Patronat nad konkursami sprawuje In-
stytut Filologii Polskiej (Wydział Filolo-
gii Polskiej i Klasycznej UAM), Katedra 
Matematyki Stosowanej (Wydział Infor-
matyki i  Gospodarki Elektronicznej 
UEP), patronat medialny – Radio Po-
znań.  W.P.

QQ W wielu „Wieściach Lubońskich” 
pojawiły się informacje o nieprawi-
dłowościach w SP 3. Zatem mam py-
tanie. Jaki status w sprawie miała dy-
rektor, mgr inż. Grażyna Leciej? Czy 
taki sam, jak Burmistrz Miasta Luboń 
– Małgorzata Machalska, czyli status 
świadka?        (czytelnik)

Odp.: Wszystkie podlega-
jące upublicznieniu infor-
macje w  sprawie, której 
dotyczy pytanie, zostały 
podane w poprzednim nu-
merze „WL”.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Nieprawidłowości w SP3 cd.
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QQ W publicznym przedszkolu przy ul. 
Kopernika 28 marca odbył się konkurs na 
najładniejszą pisankę. Dzieci wraz z ro-
dzicami wykonały je w domu różnymi 
technikami. Następnego dnia w przed-
szkolu pojawiły się kraszanki, drapanki, 
itp. i cieszyły oko wszystkich milusińskich.
- 5 kwietnia wybraliśmy się na wyciecz-
kę do Muzeum Łowieckiego w Uzarze-
wie, poświęconą tradycjom wielkanoc-
nym. Dużą trakcją był bezpośredni 
kontakt dzieci ze zwierzętami. Usłysze-
liśmy głosy ptaków żyjących na całym 

świecie oraz wzięliśmy udział 
w warsztatach plastycznych, pod-
czas których powstały cudne za-
jączki.
QQ W każdym z nas drzemią nieod-

kryte pokłady zadziwiających po-
mysłów. Światowy Dzień Książki 
uczciliśmy, tworząc swoją książecz-
kę i nauczyliśmy się, jak o nią dbać 
i dlaczego warto czytać. Dzieci wyko-
nały zakładkę do swoich książeczek.
QQ Kolejny tydzień ob�tował w miód. 

Obejrzeliśmy fascynujący obraz z ży-
cia pszczół. Dowiedzieliśmy się, że 
pszczoły są bardzo pracowite, a miód 
jest bardzo zdrowy. W kolejnym ty-
godniu zawitaliśmy na łąkę i zoba-
czyliśmy jej mieszkańców.
QQ Dzięki życzliwości strażaków 

przedszkolaki z  bliska obejrzały 

samochody i sprzęt pożarniczy oraz za-
poznały się z zawodem strażaka. Z wy-
cieczki wróciły pełne niezapomnianych 
wrażeń.
QQ 23 kwietnia gościliśmy Teatr „Tak” 

z  przedstawieniem „W 7 dni dookoła 
bajek”. To było wspaniałe przeżycie.
QQ 25 kwietnia obchodziliśmy Światowy 

Dzień Ziemi. Dzieci wzbogaciły wiedzę 
na temat ochrony przyrody. Z tej okazji 
posadziły w ogrodzie przedszkolnym ro-
śliny, o które zobowiązały się dbać.

Małgorzata Perlińska-Baraniak

Z Czarodziejskiego Ogrodu

Q
Dzieci z Czarodziejskiego Ogrodu poznawały życie pszczół

Q
Teatr „Tak” w Czarodziejskim Ogrodzie

QQ Kwiecień to kolejny miesiąc, w którym 
przedszkolaki z niepublicznego przedszko-
la przy ul. Kopernika 4 rozwijały swoje 
zainteresowania, uczyły się, bawiąc oraz 
brały udział w ciekawych projektach edu-
kacyjnych.
QQ W ramach obchodów Światowe-

go Dnia Książki i  Praw Autorskich 

zorganizowaliśmy 
międzyprzedszkolny 
konkurs recytatorski 
pt. „Poetycki Zwie-
rzyniec”. Dziękujemy 
i gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom ory-
ginalnych prezentacji 
wybranych utworów po-
etyckich o zwierzętach. 
Jury nie miało łatwego 
zadania, ponieważ in-
terpretacja tekstu i jego 
pamięciowe opanowanie 
były na bardzo wyso-
kim poziomie. Odby-
ło się także spotkanie 
z autorem książek dla 
dzieci „Redaktor Marchewka”. Powsta-
ła oryginalna wystawa zakładek do 
książek, które przedszkolaki wykona-
ły samodzielnie różnymi technikami 
plastycznymi. Dzieci uczestniczyły też 
w specjalnych zajęciach wychowaw-
czo-dydaktycznych „Książka – mój 
przyjaciel”. Niestandardowo, na cześć 
przyjaciela i  bohatera dzieci odby-

ła  się impreza przedszkolna z  oka-
zji Dnia Dinozaura. Okazało się, że 
wiedza i pasja dzieci w połączeniu ze 
świetną zabawą edukacyjną stworzyła 
atmosferę prehistorycznych czasów.
QQ Nasze przedszkole uczestniczyło w 10. 

edycji programu „Kubusiowi przyja-
ciele natury”. Dbając o kształtowanie 

proekologicznych zachowań wśród naj-
młodszych, podczas cyklicznych warsz-
tatów techniczno-plastycznych dzieci 
dowiedziały się jak zrobić coś z niczego, 
a 5-latki przygotowały przedstawienie 
pt. „Z ekologią żyję w zgodzie – poma-
gam przyrodzie”.

Katarzyna Stępień   

Z Tajemniczej Wyspy

Q
Występy w Tajemniczej Wyspie

Q
Oryginalny Dzień Dinozaura w przedszkolu „Tajemnicza 
Wyspa”

Po raz drugi uczniowie szkoły „Ger-
man” przygotowali dla swoich najbliż-
szych spektakle w językach angielskim 
i  niemieckim. Spotkaliśmy  się 21 
kwietnia, aby przez kilka godzin po-
dziwiać młodych aktorów. W tym roku 
mogliśmy ich zobaczyć w  angielskiej 
wersji „Kopciuszka”, w scenkach kaba-
retowych w  klepie z  garniturami 
i w kawiarni. Były smoki, księżniczki 
i  większe lub mniejsze zwierzątka. 
Pewna rodzina wybrała się na piknik, 

ale niestety zostawiła po sobie śmieci 
w parku…
Było wiele radości, śmiechu i wzruszeń. 
Większość scenariuszy uczniowie napi-
sali sami i to jest ich największy sukces. 
Świetnie zmierzyli się z tremą, a potem 
były uściski i gratulacje rodziców, dziad-
ków, rodzeństwa.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli 
na naszą imprezę, aktorom za wspania-
ły popis umiejętności i  zapraszamy na 
kolejne imprezy.

Dzień Teatru w szkole German
Najbliższe to rajd rowerowy ze „Zgrup-
ką Luboń” 26 maja (Kostrzyn – Frank-
furt) oraz 16 czerwca wyjazd dla dzieci 
do parku rozrywki „Kulturinsel” w Bie-
lawie Dolnej. Na oba wyjazdy wymaga-
ny jest dowód lub paszport.

J.S.

Dzień Teatru w Szkole „German”
Q
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Festiwal Piosenki Angielskiej „Let’s sing 
a song” zorganizowany przez Przedszko-
le nr 1 odbył się 27 kwietnia w Ośrodku 
Kultury. Wystąpiło 10 przedszkoli; ponad 
60 dzieci śpiewało wybrane przez opie-
kunów piosenki w  języku angielskim. 
Słychać było skoczne angielskie melodie, 
a niekiedy bardziej nostalgiczne rytmy 

i frazy. Oglądaliśmy świetnie przygoto-
wane dzieci, zarówno wokalnie, jak i ta-
necznie, podziwialiśmy ciekawe aranża-
cje i  fantastyczne stroje sceniczne. Pa-
tronat nad imprezą objęła burmistrz 
Małgorzata Machalska, w  jej imieniu 
obecna była Agata Andrzejczak – spe-
cjalista ds. promocji miasta.

1. miejsce w konkursie 
zajęły dzieci z  przed-
szkola „Calineczka”, 
2.  miejsce przypadło 
Przedszkolu nr 1, 3. zdo-
były dzieci z  „Czaro-
dziejskiego Ogrodu”. 
Medale i  puchary sfi-
nansowało Miasto Lu-
boń, a paczki dla każde-
go dziecka wraz z pięk-
nymi dyplomami Rada 
Rodziców Przedszkola 
nr 1. Serdecznie dzięku-
jemy w  imieniu dzieci, 
którym składamy gratu-
lacje.

Zwycięscy konkursu

Po raz trzeci w Luboniu

Q
Festiwal Piosenki Angielskiej zorganizowany przez Pogodne Przedszkole w Ośrod-
ku Kultury. Z lewej – jury konkursu, występują dzieci z Czarodziejskiego Ogrodu 
– zdobywcy 3. miejsca (laureatów 2. miejsca z Pogodnego Przedszkola pokazuje-
my na str. 40)

Q
1. miejsce jury przyznało przedszkolakom z Calineczki. 
Mateusz, Laura i Adaś wystąpili z piosenką „Incy Wincy 
Spider” (na zdjęciu), a Justyna i Majka z piosenką „Walking 
in the jungle”   fot. OK

Przedszkole „Calineczka” – Laura Ciem-
niecka, Adam Gąsiorek, Mateusz Podej-
ma, Justyna Czawiak, Maja Rybak. Dzie-
ci przygotowały Zuzanna Ciesielska 
i Beata Kowalczyk.

Przedszkole nr 1 – Wiktoria Maryniew-
ska, Krzysiu Plencler, Lena Kubiś, Amel-
ka Maciejewska, Stasiu Nowak; przygo-
towanie – Marzena Woźniak.

„Czarodziejski Ogród” – Lena Kubiczek, 
Antonina Tomaszewska, Franek Staszak, 
Antek Ostrowski, Tamara Witkowska, 
Zuzanna Sumelka; przygotowanie – Ja-
goda Husakowska.

Iwona Kmiecik
organizator

Od 4 do 11 kwietnia Szkoła Podstawowa 
nr 5 gościła grupę uczniów i nauczycie-
li z  Institut Can Mas w  Ripollet koło 
Barcelony. Było to już nasze drugie spo-
tkanie, ponieważ w marcu 24-osobowa 
grupa z nauczycielami (Magdaleną Ma-
dajczyk-Głowacką i Katarzyną Jankow-
ską-Kostrzewą) odwiedziła hiszpańską 
szkołę. Przez tydzień realizowaliśmy 
wspólnie program wymiany. Najważ-
niejsze punkty to zwiedzanie Lubonia 
(Muzeum Martyrologiczne), zabytków 
Poznania, pałacu w Rogalinie i arbore-
tum w Kórniku, poznawanie przyrody 
w  Wielkopolskim Parku Narodowym 
oraz zajęcia w  szkole. Weekend goście 
spędzili wspólnie z rodzinami goszczą-
cymi, które postarały  się wypełnić ten 
czas rozmaitymi atrakcjami. Nie zabra-
kło zabawy, wspólnego popołudnia przy-
gotowanego przy pomocy całej społecz-
ności szkolnej: rodziców, uczniów, Sa-
morządu Uczniowskiego, nauczycieli. 

Spotkanie uświetniły występy muzyczne 
i  degustacja potraw. Projekt wymiany 
przypadającej w roku ogłoszonym przez 
Komisję Europejską Rokiem Dziedzictwa 
Kulturowego (#EuropeForCulture) był 
nie tylko okazją do poznania polskiej 
i hiszpańskiej kultury i tradycji, ale też 
doskonalenia znajomości języków, za-
wierania nowych znajomości, nauką 
samodzielności, rozbudzaniem zamiło-
wania do podróży, integrowaniem  się 
środowiska szkolnego, wymianą do-
świadczeń. Korzyści wynikających 
z  udziału w  wymianie młodzieży jest 
wiele i  każdy uczestnik zapewne ma 
własne przemyślenia i  re�eksje, które 
wykorzysta w przyszłości. Może zawar-
te nowe przyjaźnie przetrwają próbę 
czasu i spotkamy się ponownie?

Magdalena Madajczyk-Głowacka

Wymiana z Hiszpanią

Q
Polacy i Hiszpanie przed pomnikiem „Znicz Pamięci Pokoju”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Poznaniu, promując czytelnictwo, 
zaprosił do konkursu uczniów, którzy 
chcieli pokazać swoje talenty. Celem 
konkursu była popularyzacja czytel-
nictwa wśród uczniów, pobudzanie 
twórczego myślenia, doskonalenie 
umiejętności językowych uczniów, 
a  także motywowanie ich do wyko-
rzystania technologii informacyjno-
-komunikacyjnych. Zadanie konkur-
sowe polegało na nakręceniu krót-
kiego filmu, w  którym zostanie za-

reklamowana ulubiona książka. 
W konkursie wzięli udział uczniowie 
szkół podstawowych oraz gimnazjal-
nych z województwa wielkopolskiego. 
W „Książkomanii” pasja czytelnicza 
łączyć się powinna z zacięciem me-
dialnym. Efektem końcowym był film 
promujący ciekawą książkę. 23 mar-
ca na Targach Edukacyjnych podczas 
konferencji TE05 „Wokół tekstów 
kultury’’, zostały ogłoszone wyniki 
oraz wręczone nagrody. Spośród na-
desłanych filmów jury konkursowe 

wybrało najlepsze prace. W kategorii 
szkół podstawowych 3. miejsce zaję-
ła Anna Maria Maik (uczennica kl. 
5), która zaprezentowała książkę 
Anny Czerwińskiej-Rydel „Sekretnik 
Matyldy”. W  kategorii języków ob-
cych wyróżnienie otrzymał Jan Karol 
Woźnikiewicz (uczeń kl. 6). Zapre-
zentował książkę J.R.R. Tolkiena 
„Hobbit: There and Back Again”.

Justyna Nowak-Falkiewicz

Ze Szkoły im. św. Filipa Neri Sprostowanie
W poprzednim numerze „WL”, w ar-
tykule „Stwórzcie z nami nową szko-
łę” (s. 28) błędnie napisano, że Anita 
Plumińska-Mieloch jest pomysło-
dawczynią stworzenia liceum. Jest 
ona autorką koncepcji pracy, ale nie 
pomysłu. Za powstały błąd Panią 
Wicedyrektor przepraszamy.

Red
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Parki Wielkopolski
22 kwietnia, odbyły się: XXI Wielkopol-
ski Rajd „Poznajemy Parki Krajobrazo-
we – Park Krajobrazowy Puszcza Zie-
lonka” oraz VII Narada i Zlot Instruk-
torów i Działaczy Ochrony Przyrody – 
Zielonka 2018, zorganizowane przez 
Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-
-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowia-
ka. Wyruszyliśmy autokarem z Poznania 
do miejscowości Zielonka w  gminie 
Murowana Goślina, by stamtąd pieszo 
udać się na trasę rajdu po Ścieżce Przy-
rodniczej „Zbiorowiska roślinne wokół 
Jeziora Zielonka” w Parku Krajobrazo-
wym Puszcza Zielonka. Park jest poło-
żony na północny wschód od Poznania, 
między Murowaną Gośliną, Skokami, 
Kiszkowem i Pobiedziskami, na terenie 

gmin Czerwonak, 
Kiszkowo, Muro-

wana Goślina, 
Pobiedziska 
i   S k o k i . 
Utworzono 
go w 1993 r., 
by zachować 
i   chronić 

największy 
i  najbardziej 

zbliżony do na-
turalnego kom-
pl ek s  l e ś ny 

o  dużych wartościach przyrodniczych 
i naukowo-dydaktycznych. Po przepro-
wadzonej w 2003 r. korekcie granic, po-
wierzchnia parku wynosi 11  439,4  ha, 
z czego ponad 80% to tereny leśne. Przez 
teren parku przepływają rzeki: Warta, 
Trojanka (Goślinka), Struga Wierzenic-
ka i Potok Dzwonowski oraz znajdują się 
jeziora: Bolechowskie, Czarne, Kamiń-
skie, Kościołek, Leśne, Miejskie i Pławno. 
Jest tam 5 rezerwatów przyrody: „Klasz-
torne Modrzewie” koło Dąbrówki Ko-
ścielnej, „Las Mieszany” w Nadleśnictwie 
Łopuchówko, „Żywiec Dziewięciolistny”, 
„Jezioro Czarne” oraz „Jezioro Pławno”. 
Poza obszarem Parku Krajobrazowego 
leży rezerwat przyrody „Śnieżycowy Jar”,
którego nazwa pochodzi od występują-
cej tam rośliny – śnieżycy wiosennej. 
Flora i  fauna parku są bardzo bogate 
i zróżnicowane. Na ścieżce przyrodniczej 
zapoznaliśmy się z roślinnością i zwie-
rzętami występującymi wokół zbiornika 
wodnego. Na trasie wyznaczono 8 przy-
stanków edukacyjnych. Wszystkie wa-

rianty przejścia ścieżki można połączyć 
dodatkowo ze zwiedzaniem znajdują-
cych się w Zielonce przy trasie ścieżki 
– Arboretum Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu oraz stacji meteoro-
logicznej Arboretum. Po przejściu prawie 
4 km, doszliśmy do parkingu, gdzie na 
zlokalizowaną tam metę przybyło prawie 
200. uczestników pieszych i rowerowych. 
Było wiele atrakcji, w  tym liczne kon-
kursy sprawnościowe oraz z  wiedzy 
o parku, a także ciepły posiłek. Najlicz-
niejsze drużyny otrzymały puchary i dy-
plomy. Odbyła się także narada Instruk-
torów i  działaczy Ochrony Przyrody 
zorganizowana przez Wielkopolską 
Komisję Ochrony Przyrody przy WKO 
PTTK w Poznaniu. Przybyli na nią dzia-
łacze z  Lubonia, Swarzędza i  Wrześni. 
Przewodniczący Komisji przedstawił 
sprawozdanie za ostatni rok. Omówiono 
także sprawy związane z ochroną przy-
rody, popularyzacją odznak: „Turysta 
– Przyrodnik” oraz „Tropiciel Przyrody”.
Komandorem rajdu był prezes Eugeniusz 
Jacek. Wzięła w  nim również udział 
grupa członków PTTK i  Lubońskiego 
Uniwersytetu III Wieku z Lubonia. Po-
goda dopisała, pełni wrażeń powrócili-
śmy do domów.

Majówka w Przesiece
Członkowie i sympatycy Klubu Górskie-
go PTTK „Limba” często odwiedzają 
Przesiekę k. Karpacza. Ta piękna, górska 
miejscowość jest oazą ciszy i  spokoju, 
a przede wszystkim doskonałym miej-
scem wypadowym w Karkonosze. Prze-
bywali w niej od 29 kwietnia do 4 maja. 
Jadąc do Przesieki zatrzymaliśmy  się 
w Jaworze, aby zwiedzić XVII-wieczny, 
drewniany kościół ewangelicki, zwany 
Kościołem Pokoju. Obiekt ten jest wpi-
sany na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Wybudowano go na mocy 
porozumień pokoju westfalskiego koń-
czącego wojnę trzydziestoletnią. Potem 
na naszej trasie znalazł się położony na 
wysokim wzgórzu zamek Świny koło 
Bolkowa, jeden z najstarszych na Dol-
nym Śląsku. Pierwotnie była to budow-
la obronna, a  od XVII wieku zamek 
pełnił funkcje mieszkalne. Jego właści-
cielami był ród Świnków słynący 
z upodobań do alkoholowych trunków, 
które spożywali bez umiarkowania. 
Obecnie zamek znajduje  się w  rękach 
prywatnych. Ze wsi Świny udaliśmy się 

Z PTTK do pobliskiego 
Bolkowa, aby 

zwiedzić Mu-
zeum Bol-
ków – Od-
dział Mu-
zeum Karko-

noskiego 
w  Je lenie j 
Górze. Zamek 
Bolków został 
zbudowany 
w  XIII wieku 
za czasów pa-
nowania księ-
cia świdnicko-

-jaworskiego Bolka I. Postawiono go na 
wysokiej skale z miejscowego kamienia. 
Wzgórze Zamkowe od strony Nysy Sza-
lonej urywa  się wysokim urwiskiem, 
natomiast na jego łagodnym stoku zało-
żono miasto. Zamek ma wrzecionowaty 
kształt, grube mury i charakterystyczną, 
wysoką wieżę z  lochem głodowym. 

W renesansowej części zamku, zwanej 
Domem Niewiast, mieści się muzeum. 
Dom Wczasowy „POLO”, w którym zo-
staliśmy zakwaterowani, jest usytuowa-
ny na skraju lasu, wśród łąk, z dala od 
ruchliwych dróg i  tras przelotowych. 
Największą atrakcją miejscowości jest 
Wodospad Podgórnej, Kaskady Myi oraz 
Ogród Japoński „SIRUWIA”. Z pensjo-
natu do wodospadu można dojść zaled-
wie w 30 minut. Przy wodospadzie znaj-
duje  się „Morsowisko” – Dom Morsa. 
Tutaj przez cały rok spotykają się miło-
śnicy kąpieli w lodowatej wodzie. Z ko-
lei Kaskady Myi, to efektowne progi 

skalne położone na potoku Myja. Jest to 
miejsce godne odwiedzenia, tak jak 
Ogród Japoński, który został stworzony 
zgodnie z  japońską sztuką zakładania 
ogrodów i  �lozo�ą feng shui. Długo 
wyczekiwany weekend minął szybko za 
sprawą bogatego programu. Oprócz spa-
cerów po Przesiece, odbyliśmy także 
wycieczkę na Szwedzkie Skały. Jest to 
grupa granitowych skał, położonych na 
wysokości 880 m n.p.m., w dolinie Myi. 
Nie prowadzi tutaj żaden szlak turystycz-
ny. Idąc lasem najpierw kierowaliśmy się 
w stronę Drogi Sudeckiej, potem minę-
liśmy cmentarz jeńców wojennych i da-
lej asfaltową drogą doszliśmy do celu. 
Z  ukrytych w  lesie skałek rozciąga  się 
mocarny widok na Śląski Grzbiet Kar-
konoszy oraz pogórze Karkonoszy. 
Z Karpacza na Małą Kopę wjechaliśmy 
wyciągiem krzesełkowym, wyposażonym 
w nowoczesne, 4-osobowe krzesła. Po-
tem odwiedziliśmy schronisko górskie 
Dom Śląski położone u podnóża Śnież-

ki, na wysokości 1400 m n.p.m. Ze zdo-
bycia Śnieżki zrezygnowaliśmy, gdyż tego 
dnia z takim zamiarem nosiły się tłumy 
turystów. Po zjeździe do Karpacza, zwie-
dziliśmy ewangelicki kościół para�alny 
zwany Świątynią Wang, przeniesiony 
w poł. XIX wieku z miejscowości Vang, 
leżącej w Norwegii. Jest on uważany za 
najstarszy kościół drewniany w Polsce. 
Został zbudowany z  sosnowych bali 
w  XIII wieku w  Norwegii bez użycia 
gwoździ, a po jego rozbiórce sprzedano 
go królowi pruskiemu Fryderykowi Wil-
helmowi IV. Po wielu perypetiach zwią-
zanych z lokalizacją, przewieziono go do 
Karpacza, gdzie stoi do dziś i  stanowi 
atrakcję turystyczną. Następnego dnia 
wybraliśmy  się do Wieścieszowic, aby 
zobaczyć kolorowe jeziorka, położone 
w  Rudawach Janowickich na zboczu 
Wielkiej Kopy. Powstały w miejscu daw-
nych niemieckich wyrobisk kopalnia-
nych. Leżą w lesie na różnych wysoko-
ściach i  mają różne zabawienie: żółte, 
purpurowe, błękitne i  zielone. Skład 
chemiczny ścian i dna danego wyrobiska 
(m.in. związki miedzi, żelaza, siarki) 
wpływa na kolor wody. W drodze po-
wrotnej do domu udaliśmy się na Prze-
łęcz Okraj, gdzie przed przy-
stąpieniem przez Polskę 
i Czechy do Układu Schen-
gen znajdowało się drogowe 
przejście graniczne Okraj 

Q
Logo Narady Instrukto-
rów i Działaczy Ochro-
ny Przyrody    fot. Jan 
Błaszczak

Q
Uczestnicy rajdu do Puszczy Zielonka na mecie   fot. Jan Błaszczak

cd.  
obok

Q
Uczestnicy wycieczki w Ogrodzie Japońskim w Bolkowie   fot. Jan Błaszczak

Q
Logo Rajdu
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Pomezni Boudy do Czech, na 
drodze łączącej Jelenią Górę 
z  Trutnovem. Tutaj zbiega-
ją  się szlaki turystyczne we 
wschodnie Karkonosze, prak-
tycznie w każdym kierunku. 

Odwiedziliśmy schronisko Górskie 
PTTK na Przełęczy Okraj i w miejsco-
wym sklepiku zrobiliśmy zakupy. Potem 
udaliśmy się do Wałbrzycha, gdzie zwie-
dziliśmy Palmiarnię wybudowaną na 
początku XX wieku na polecenie ostat-
niego przedstawiciela rodu Hochbergów 
na zamku Książ Jana Henryka XV. Stwo-
rzył ją dla swej żony Daisy, która kocha-
ła kwiaty i  lubiła  się nimi otaczać. Jej 
wnętrze zostało wyłożone tufem wulka-
nicznym pochodzącym z  sycylijskiego 
wulkanu Etna. Rośnie tu wiele roślin 
z całego świata, działa urocza kawiaren-
ka i  sklep, w  którym można zakupić 
rośliny. Palmiarnia wraz z otaczającymi 
ją budynkami, szklarniami i  ogrodem 
wchodzi w skład zabudowań w zespole 
zamku Książ i jest wpisana na listę za-
bytków województwa dolnośląskiego. 
Zamek Książ jest trzecim, co do wielko-
ści w Polsce (po w Malborku i Wawelu). 
Jego początki sięgają XIII wieku i wią-
żą się z działalnością księcia świdnicko-
-jaworskiego Bolka I Surowego. Został 

zbudowany na urwisku skalnym i  jest 
otoczony głęboką kotliną porośniętą 
lasami Księżańskiego Parku Krajobra-
zowego. Zamek z rąk piastowskich prze-
szedł pod panowanie książąt czeskich 
i węgierskich, by ponownie wrócić we 
władanie polskie. Od XV wieku został 
własnością rodu Hochbergów, którzy 
zarządzali nim przez ponad 400 lat, aż 
do 1941 r. Wielką pozytywną metamor-
fozę wyglądu zamek przeszedł za pano-
wania księcia Jana Henryka XV, którego 
żoną była Maria Teresa Oliwia Hochberg 
von Pless, zwana księżną Daisy. W cza-
sie II  wojny światowej znajdowała  się 
tutaj siedziba niemieckiej organizacji 
TODT, a po wojnie pomieszczenia zam-
kowe zajęli żołnierze Armii Czerwonej. 
W  tym czasie zamek uległ dewastacji, 
a jego wyposażenie zostało rozgrabione. 
Zwiedziliśmy barokowe wnętrza zamku 
z  reprezentacyjną Salą Maksymiliana, 
które były ozdobione kompozycjami 
kwiatowymi po zakończonym niedawno 
Festiwalu Kwiatów i Sztuki oraz otacza-
jące zamek ogrody i tarasy położone na 
12 różnych poziomach, z których rozta-
cza się cudowny widok na okolicę. Książ 
był ostatnim punktem naszej turystycz-
nej eskapady.

Maria i Jan Błaszczakowie

TURYSTYKA / SPORT

QQ 14 kwietnia LKS podejmował u siebie 
zespół TPS Winogrady Poznań. Goście 
prowadzili już 2:0, ale wynik zmienił się 
na 1:2 po bramce samobójczej strzelonej 
przez poznaniaków. Gdy w 70. minucie 
Łukasz Lekier doprowadził do remisu na 
2:2, liczono na co najmniej punkt w tym 
meczu, zawodnicy z Lubonia mieli w tym 
momencie optyczną przewagę. Jednak 
goście wykazali się większą odpornością 
i w końcowych minutach zdobyli 3 bramki, 
pokonując ostatecznie gospodarzy 2:5.

QQ 22 kwietnia doszło do wielkiej sen-
sacji. LKS odniósł pierwsze zwycięstwo 
w rundzie wiosennej i to w dodatku na 
wyjeździe, pokonując SKS 13  Poznań 
0:3. Trzeba zaznaczyć, że od 20. mi-
nuty do końca meczu lubonianie grali 
w „10”, ponieważ arbiter pokazał drugą 
żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę 
Piotrowi Rachwałowi. Do przerwy, po 
bramce Adama Rybaka, LKS prowadził 
0:1. Druga połowa, pomimo osłabienia 
zespołu, okazała się jeszcze większą mo-
bilizacją lubonian. Strzelcem kolejnych 
dwóch bramek był Łukasz Lekier. Trze-
ba odnotować też niewykorzystany rzut 
karny Piotra Michalaka z LKS-u.

QQ Z uwagi na remont stadionu przy ul. 
Rzecznej, 29 kwietnia LKS rozegrał pierwsze 
w tej rundzie spotkanie na boisku Stelli 
Luboń. Przeciwnikiem LKS-u był zespół 
zza miedzy – Wielkopolska Komorniki, 
który jest również sąsiadem lubońskiej 
drużyny w  tabeli. Oba zespoły walczą 
o byt klasie okręgowej, więc spotkanie 
miało duże znaczenie Komorniki – 14 
pkt., LKS – 11pkt. Sam mecz nie był ja-
kimś porywającym pojedynkiem, ale ze 
względu na liczbę strzelonych bramek 
dostarczył kibicom wiele emocji. Prowa-

dzenie dla LKS-u w 16. minucie zdobył 
Michał Trenkler, jednak goście zdołali 
do przerwy wyrównać na 1:1. Na drugą 
połowę oba zespoły wyszły w „10”, ponie-
waż arbiter jeszcze przed pauzą pokazał 
dwom zawodnikom czerwone kartki, jedną 
z nich zobaczył Jacek Chromiński z LKS-
-u. Druga część spotkania rozpoczęła się 
pechowo dla gospodarzy, ponieważ go-
ście zdobyli szybko dwie bramki i wyszli 
na prowadzenie 1:3. Praktycznie nikt już 
nie liczył na jakiś korzystny wynik dla 
naszych. Nieraz cuda jednak się zdarza-
ją. Potwierdza się stare powiedzenie, że 
trzeba grać do końca meczu, bo najlep-
szą obroną jest atak! Gdy w 70. minucie 
Piotr Rachwał zdobył bramkę na 2:3, to 
każdy liczył chociaż na remis, a gdy w 80. 
minucie Łukasz Lekier wyrównał na 3:3 
kibice nie wierzyli własnym oczom. Należy 
zaznaczyć, że od tego momentu goście 
grali w „9”, ponieważ arbiter pokazał na-
stępną czerwoną kartkę. W 92. minucie 

Walka do końca rundy
Mecze Lubońskiego Klubu Sportowego

Q
Wyjście zawodników LKS-u i Wielkopolski Komorniki na murawę boiska przy ul. Szkolnej, 29 kwietnia   fot. Władysław Szczepaniak

nastąpił szał radości, bo 
Łukasz Lekier ponownie 
strzelił gola (4:3), który 
dał 3 punkty lubonianom. 
W ten sposób LKS zrów-
nał się punktami z dru-
żyną z Komornik. Walka 
o utrzymanie się w kla-
sie okręgowej na pewno 
będzie trwała do końca 
rozgrywek.

QQ 1 maja Luboński KS 
podejmował lidera grupy 
– Zjednoczonych Trze-
meszno, przegrywając 0:2.

QQ 6 maja, w meczu wy-
jazdowym do wicelidera 
– Lechii Kostrzyn – LKS 
poniósł porażkę 2:0.

Władysław Szczepaniak

Poznańska Klasa Okręgowa
Grupa wschodnia

Zjednoczeni Trzemeszno  20  54  58:12
1922 Lechia Kostrzyn  20  43  45:23
TPS Winogrady  19  34  47:32
Vitcovia Witkowo  20  33  35:32
Wiara Lecha  18  32  51:29
Piast Kobylnica  19  31  31:33
Concordia Mur. Goślina  20  28  29:29
Avia Kamionki  20  25  32:38
SKS 13 Poznań  20  24  41:47
Orkan Jarosławiec  20  21  33:42
Warta Śrem  20  21  39:61
Wielkopolska Komorniki  20  17  26:47
Kłos Zaniemyśl  20  15  23:47
Luboński KS  20  14  26:44

W.S.
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Rozpoczęła się najważniejsza inwesty-
cja sportowa – przebudowa stadionu 
miejskiego przy ul. Rzecznej 2, której 

sfinalizowanie zaplanowano na prze-
łom 2018 i 2019 r. Miasto otrzymało 
dofinansowanie tego zadania z „Pro-
gramu rozwoju infrastruktury lekko-
atletycznej 2017” z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki w wysokości 900 000 zł. 
Przedsięwzięcie podzielono na 2 etapy 

realizacyjne. Pierwszy, polegający na 
przebudowie stadionu lekkoatletycz-
nego wraz z  bieżniami i  elementami 

przynależnymi, został właśnie wszczę-
ty i  ma  się zakończyć w  listopadzie. 
Na potrzebę poszerzenia profesjonal-
nych bieżni rozebrano już trybuny. 
W drugim etapie będzie przebudowy-
wane aktualne boisko asfaltowe.

(Z)

Remont stadionu

Q
Zdemontowanie trybun na stadionie przy ul. Rzecznej pozwoli poszerzyć bież-
nie na boisku lekkoatletycznym   fot. Władysław Szczepaniak
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SPORT

QQ 14 kwietnia Stella zremisowała na wła-
snym boisku 1:1 z Pogonią Książ Wielko-
polski. Prowadzenie dla gospodarzy w 50. 
minucie zdobył z rzutu wolnego Dawid 
Jakubiak, a w 75. minucie goście dopro-
wadzili do remisu. Samo spotkanie nie 
było jakimś porywającym widowiskiem, 
za to ob�towało w wiele fauli. Przykrej 
kontuzji nabawił się Patryk Łukaszewski 
ze Stelli, który musiał skorzystać z pomocy 
lekarskiej. W lecznicy przy ul. Szpitalnej 
w Poznaniu założono mu na łuk brwiowy 
8 szwów. Sympatycznemu zawodnikowi 
życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

QQ 22 kwietnia stellowcy rozgrywali mecz 
w Łubowie z tamtejszym Piastem. Z powo-
du kontuzji i choroby, zespół z Lubonia pojechał 
na to spotkanie bez 6. podstawowych zawodników. 
W dodatku od 29. minuty, za dwie żółte, a w kon-
sekwencji czerwoną kartkę, boisko musiał opuścić 
Jakub Łukaszewski, a więc Stella do końca meczu 
grała w „10”. Przy słabej grze gospodarze odnie-
śli szczęśliwe zwycięstwo 1:0, ale Stella wcale nie 
musiała tego meczu przegrać, młodzi zawodnicy 
z Lubonia nie wykorzystali jednak kilku 100-pro-
centowych sytuacji podbramkowych, choć mieli 
przewagę. Pomimo porażki, Stelli należą się brawa.

QQ 29 kwietnia zespół ze Szkolnej podejmował u sie-
bie Pelikana Niechanowo. Goście zaczęli z wiel-
kim animuszem i poważnie zagrozili bramkarzowi 

Stelli, ale nie wykorzystali tego, by zdobyć bramki. 
Do przerwy było 0:0. Druga połowa wykazała już 
zdecydowana przewagę gospodarzy, którą po do-
skonałej grze lubonianie udokumentowali zdoby-
ciem aż czterech goli. Strzelcami byli: Dawid Jurga 
(2) i Dawid Jakubiak (2).

QQ 1 maja IKP Olimpia Poznań pokonała Stellę 3:1. 
Bramkę dla Stelli zdobył Bartosz Grasa.

QQ 6 maja Stella podejmowała na własnym boisku 
Maratończyka Brzeźno i wygrała 7:0. Bramki strze-
lili: Dawid Jurga (3), Dawid Jakubiak (2), Patryk 
Łukaszewski i Bartosz Grasa (po 1)

Władysław Szczepaniak

Stella w ofensywie

Q
Mecz Stelli z Pelikanem Niechanowo 29 kwietnia na boisku przy ul. Szkolnej   fot. Władysław Szczepaniak

Q
W związku z zakłócaniem spotkań piłkarskich Stelli, przed me-
czem z Pelikanem Niechanowo obecne były oddziały prewencyj-
ne policji   fot. Władysław Szczepaniak

Poznańska klasa A
Grupa I

 1.  Czarni Czerniejewo  20  48  79:27
 2.  IKP Olimpia Poznań  20  45  54:21
 3.  Polonia II Środa Wlkp.  20  44  63:21
 4.  Phytopharm Klęka  20  35  27:21
 5.  Lider Swarzędz  20  34  58:36
 6.  Pogoń Książ Wlkp.  20  30  39:49
 7.  Piast Łubowo  20  28  42:50
 8.  Lechita Kłecko  20  25  39:39
 9.  Pelikan Niechanowo  20  22  27:31
 10.  Jurand Koziegłowy  20  18  29:48
 11.  Klescevia Kleszczewo  20  17  30:59
 12.  Stella Luboń  20  16  38:48
 13.  Kłos II Zaniemyśl  20  15  18:44
 14.  Maratończyk Brzeźno  20  10  17:66

W.S.

Mam kilka uwag jako osoba mieszkająca 
w  sąsiedztwie boiska sportowego klubu 
Stella. Od ub. roku mecze są urozmaicane 
hukiem petard. Jest to zjawisko nasilają-
ce się i trudno już je wytrzymać. Nie ma 
to nic wspólnego z  kibicowaniem. Są to 
zwykłe wybryki chuligańskie, na które nie 
może być przyzwolenia. Obok znajduje się 
plac zabaw dla dzieci i  dziś (28.04), po 
wybuchu, słyszałam straszny płacz małego 
dziecka. Cud, że jeszcze nie doszło do 
żadnej tragedii, choć już nad głowami 
pobliskich mieszkańców latały petardy, i to 
na ich posesjach. Czas skończyć z  tym 
chuligaństwem w interesie nas wszystkich 
i zająć się prawdziwym, kulturalnym kibi-
cowaniem, które nie będzie zamieniało 
ludziom dnia meczu w horror. W końcu 
to święto sportu i powinniśmy się wzajem-

nie szanować. Apeluję do Zarządu klubu, 
zawodników i kibiców – tych prawdziwych 
– aby dołożyli wszelkich starań, by mecze 
Stelli odbywały się w warunkach godnych 
tej dyscypliny, dostarczając sportowych 
i  tylko sportowych wrażeń i  emocji. Bo 
chyba o to powinno chodzić, a nie o utrud-
nianie innym życia. Obecna „oprawa” 
meczów jest zakłócaniem porządku pu-
blicznego oraz zagrożeniem dla zdrowia, 
a nawet życia ludzi, nie wspominając już 
o biednych psach. Mam psa ze schroniska, 
po ciężkich przejściach i nie sposób opisać 
jego stresu. Doping rozumiem, ale na 
wszelkiego rodzaju huki przyzwolenia być 
nie może i  wszyscy  się o  to postarajmy. 
Z wyrazami szacunku.

M.K.
nazwisko znane redakcji

List do redakcji

Huki na Stelli
Oświadczenie
Szanowni Mieszkańcy Lubonia, w związku z ostatnimi wydarzeniami, jakie 
mają miejsce na boisku przy ulicy Szkolnej, podczas meczów seniorów Stelli 
Luboń, w imieniu Zarządu oświadczam:
Zarząd klubu nie popiera i nie daje przyzwolenia na używanie materiałów 
pirotechnicznych podczas spotkań naszej drużyny. Grupa ludzi nie mająca 
pojęcia o kibicowaniu, próbuje sterroryzować i zakłócić przebieg zawodów 
sportowych. Niestety, klubu nie stać na zapewnienie podczas meczów profe-
sjonalnej �rmy ochroniarskiej, jednocześnie wyrażam obawę, że już nie czas 
na ochronę, lecz na zdecydowane działanie. Sprawa jest poważna, ponieważ 
stadion sąsiaduje z placem zabaw dla dzieci, które zamiast się bawić i czerpać 
radość z dzieciństwa, muszą słuchać wybuchu petard hukowych i oddychać 
zapachem odpalonych rac. Nie mam również wątpliwości, że takie zachowa-
nie podczas meczów jest bardzo uciążliwe dla okolicznych mieszkańców.
Nie ma mojej zgody na to, by takie zachowanie identyfikować z klubem 
Stella Luboń. Jesteśmy gotowi podjąć współpracę z  każdym organem 
mającym kompetencje do wyjaśnienia i oczyszczenia atmosfery panującej 
na spotkaniach piłkarskich Stelli. Jednocześnie informuję, że ze swojej 
strony podejmowałem liczne próby rozmów z tą grupą „kibiców”, jednak 
jak widać, efektów brak.

Szymon Dorna
Prezes TMS Stella Luboń

W związku z  trudną sytuacją finansową klubu, 
za pośrednictwem „Wieści Lubońskich” dziękuję 
wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc w or-
ganizacji meczów drużyn Stelli Luboń. Kieruję 
podziękowania do: Jerzego Kołodzieja i Augusta 
Krawca (byli prezesi Stelli), Marka Korytowskie-
go (obecny wiceprezes), Roberta Twardowskiego 
(wiceprezes), Daniela Świergiela z  „Szybkiej 
Pizzy” Luboń, Konrada Mielcarka z firmy „Cię-
żarowy Transport Samochodowy” Roman Miel-
carek, Dariusza Kelaka, Roberta Lisieckiego, 
Sławomira Splizgarta z Solarium „Malibu”, „Ho-
use Pizza” z Lubonia, Macieja Łukaszewskiego, 

„Meble Łukaszewscy”, Piotra Wilczyńskiego, 
Marka Ratajskiego, „Greenboss” Grzegorz Sul-
czyński, jak również dla naszych kibiców, którzy 
podczas każdego meczu dokładają swoją cegieł-
kę, aby klub mógł istnieć. Podziękowania nale-
żą  się również naszej pomocy medycznej, pani 
Darii Patronowskiej, trenerom za cierpliwość 
i  zawodnikom za wolę walki na boisku. Dzięki 
takim ludziom jak Wy nadal widać światło w tu-
nelu, dajecie nadzieję na lepsze jutro dla TMS 
Stella Luboń.

Szymon Dorna
Prezes TMS Stella Luboń

Podziękowanie
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część zadłużenia w  Wielkopolskim 
Związku Piłki Nożnej.

Gdy wybrano Pana na prezesa oświad-
czył Pan, że zrobi wszystko żeby w klu-
bie zaistniała rodzinna atmosfera i że 
będzie Pan służył pomocą i rozwiązy-
wał wszelkie sprawy nie tylko seniorów, 
ale również drużyn młodzieżowych. 
Jak nieo�cjalnie wiemy, niektórzy ro-
dzice w ostatnim czasie zabrali swoje 
dzieci do innych klubów. Jak Pan sko-
mentuje tę sytuację?

W momencie wybrania mnie na preze-
sa TMS Stella Luboń stało się jasne, że 
nie mogę i nie będę faworyzował żadnej 
grupy ludzi tworzących to stowarzysze-
nie. Chciałbym bardzo, aby każda osoba, 
która należy do klubu, czuła się w nim 
jak w domu, dlatego tak ważna jest at-
mosfera wzajemnego wsparcia i szacun-
ku. Zdecydowana większość dzieci za-
branych przez rodziców do innych klu-
bów przeszła do drużyny Las Puszczy-
kowo, gdzie trenerem jest były prezes, 
Dawid Paprocki. Moim zdaniem, ta 
decyzja była podyktowana bardziej emo-
cjami, niż dobrem dzieci. Oczywiście nie 
będę ukrywał, że klub mocno odczuł 
odejście tych zawodników, ponieważ 
z  tego powodu musieliśmy wycofać 
z  rozgrywek WZPN dwie drużyny, co 
będzie skutkowało powiększeniem na-
szych zaległości �nansowych, za które 
musimy zapłacić my, czyli ludzie, którzy 

w tym klubie pozostali. Rozsądne było-
by wykonywać takie ruchy po zakończe-
niu sezonu.

Czy poprzedni zarząd klubu przekazał 
nowemu wszystkie dokumenty?

Zaraz po wyborach próbowałem  się 
umówić z Dawidem Paprockim na spo-
tkanie w celu przekazania odpowiednich 
dokumentów klubowych, zgodnie z za-
łącznikiem, jaki przekazałem byłemu 
Prezesowi drogą mailową. Na spotkaniu, 
które odbyło się 16 kwietnia, Pan Dawid 
Paprocki położył na stole kilka segrega-
torów z chaotycznie poukła-
daną dokumentacją, nie za-
wierającą wszystkich wyma-
ganych przez nas dokumen-
tów. Sposobu, w  jaki nam 
przekazano tę dokumentację, 

SPORT

„WL”: Jak Pan  się czuje w  nowej roli 
prezesa TMS Stella Luboń, niewątpli-
wie spada na Pana wiele obowiązków?

Szymon Dorna: W Stelli Luboń dzia-
łam już od kilku lat. Pełniłem w klubie 
różne role, jednak zawsze z  jednym 
przyświecającym mi celem – wszystko 
dla dobra klubu. Tak więc czuję się tak 
samo, jak 5 lat temu, gdy zaczynałem 
działać w Stelli na poważnie, a prezes 
to tylko funkcja, na którą ktoś musiał 
być wybrany. Należy pamiętać, że we-
dług statutu Stelli, prezes organizuje 
pracę zarządu i  sprawuje pieczę nad 
życiem codziennym stowarzyszenia, 
natomiast najwyższą władzą jest Wal-
ne Zgromadzenie Członków. Jeśli cho-
dzi o obowiązki, to nie będę ukrywać, 
że jest ich sporo, szczególnie w  tym 
pierwszym okresie po przejęciu władzy. 
Jednak to ode mnie jako prezesa zale-
ży, w jaki sposób sobie z nimi poradzę, 
mam przecież od tego zarząd i  nie 
ukrywam, że sporą część obowiązków 
będę chciał przekazać pozostałym jego 
członkom, w taki sposób, abym mógł-
bym skupić się na lepszym zarządzaniu 
klubem.

Czeka Pana na początku trudne zada-
nie, bowiem trzeba rozwiązać proble-
my finansowe: wstrzymana dotacja 
z  Urzędu Miasta czy zadłużenia 
w Wielkopolskim Związku Piłki Noż-
nej. Kibice i mieszkańcy ciekawi są też, 

czy i  jakie inne długi pozostały po 
poprzednim zarządzie Klubu?

No niestety, przejęliśmy klub w  bardzo 
trudnej sytuacji �nansowej, tych zaległości 
jest dużo więcej niż powszechnie wiadomo, 
ale najpierw poinformuję o tym członków 
stowarzyszenia, a dopiero później kibiców 
i mieszkańców. Nie będę natomiast ukry-
wał, że dotacji na dzień 30 kwietnia nie 
ma i  nie ma możliwości, aby  się o  nią 
starać. Przedłuża  się kontrola realizacji 
środków w ramach poprzednich grantów 
dla organizacji pożytku publicznego. Uwa-
żam, że za źle rozliczoną czy też „spożyt-
kowaną” dotację powinny odpowiadać 
osoby, które do tego się przyczyniły, a nie 
nowe władze. Przecież nie może być tak, 
że ktoś, kto nie umie liczyć lub dopusz-
cza się zaniedbań, będzie sobie żył i funk-
cjonował spokojnie, a ludzie, którzy przy-
chodzą, aby działać dla dobra klubu, mu-
szą się dzisiaj martwić 24 godziny na dobę, 
jak dalej prowadzić stowarzyszenie. Uwa-
żam to za dużą niesprawiedliwość, bo 
najbardziej cierpią na tym dzieci, które 
jeszcze do niedawna były tak ważne dla 
poprzedniego Prezesa.
W najbliższym czasie odbędą się zebra-
nia z członkami stowarzyszenia, na któ-
rych będę przedstawiał program napraw-
czy, wydaje mi się, że jest on w  pełni 
sensowny i gdy zacznie być realizowany, 
będziemy powoli wychodzili na prostą. 
Myślę też że jeszcze w maju, dzięki po-
mocy jednego ze sponsorów, spłacimy 

Uważam to za dużą niesprawiedliwość
Rozmowa z nowym prezesem Stelli Luboń – Szymonem Dorną – o niekorzystnej sytuacji klubu, ratowaniu jej 
przez nowe władze i perspektywach

Q
Prezes Stelli – Szymon Dorna (z prawej) 
i trener Stelli – Sebastian Kleiber
fot. Władysław Szczepaniak
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QQ 15 kwietnia rozgrywki rozpoczął Pogrom Luboń. 
Zawodnicy od razu ruszyli od mocnego uderzenia. 
W meczu wyjazdowym pokonali UKS Śrem 1:2. 
Trzeba zaznaczyć, że to zwycięstwo nie przyszło 
łatwo. W 15. minucie Śremianie prowadzili 1:0 po 
rzucie karnym. Jednak zawodnicy Pogromu wal-
czyli dzielnie do końca meczu i  w  88. Minucie, 
po bramce Macieja Matuszalskiego, wyrównali na 
1:1. W doliczonym czasie gry przez arbitra, Adam 
Wiśniewski zdobył jakże cenną zwycięską bram-
kę na 1:2.

QQ 22 kwietnia, jeszcze na boisku przy ul. Rzecznej, 
Pogrom podejmował wicelidera grupy – Zawiszę 
Dolsk. Już do przerwy lubonianie prowadzili 2:0. 
Pierwsza bramka była samobójcza, a na 2:0 wynik 
podwyższył Maciej Matuszalski z  rzutu 
karnego. Ten sam zawodnik ponownie 
zdobył bramkę na 3:0. Wszyscy liczyli, 
że zwycięstwo jest już pewne, jednak go-
ście udowodnili, że trzeba grać do końca 
i szybko strzelili dwa gole. 94. minuta oka-
zała się pechowa dla gospodarzy. Arbiter 
podyktował rzut karny, który wywołał kon-
trowersje wśród gospodarzy. Ostatecznie 
spotkanie zakończyło się remisem 3:3.

QQ 29 kwietnia Pogrom Luboń przegrał na 
wyjeździe z KSGB Manieczki 4:3. W tym 
spotkaniu drużyna z Lubonia prowadziła 
już 1:3, jednak nie zdołali dowieźć tego 
dorobku bramkowego do końca meczu, 
ponieważ gospodarze zdobyli jeszcze 3 

bramki i w ten sposób punkty zostały w Maniecz-
kach. Bramki dla Pogromu zdobyli: Dawid Kubiak 
(2) i Maciej Matuszalski (1).

QQ 1 maja Pogrom pokonał na wyjeździe Przemy-
sława Poznań 0:3. Było to zwycięstwo lubonian na 
wagę utrzymania kontaktu punktowego z zespo-
łami, które również walczą o awans do A klasy. 
Bramki w tym meczu zdobyli: Adam Wiśniewski 
(2), Dawid Kubiak (1).

QQ 6 maja Pogrom rozegrał u siebie spotkanie z Or-
łami Plewiska i wygrał 3:2. Strzelcami bramek dla 
Pogromu byli: Bartosz Machura, Maged Alborihi 
i Anatoli Shevchenko.

Władysław Szczepaniak

Pogrom idzie po awans

Klasa B Grupa III

KSGB Manieczki  19  46  80:18
Poznań FC  18   45  82:18
Zawisza Dolsk  20  45  61:13
Pogrom Luboń  18  39  74:31
Przemysław Poznań  18  34  62:20
UKS Śrem  20   30  59:30
Odlew Poznań  18  23  30:40
Okoń Sapowice  19  21  35:59
Jastrząb Rudniki  20  20  43:60
Orły Plewiska  18  19  40:31
Same Kozaki Dobra  19  9  23:109

W.S.

Na podstawie orzeczeń dyscyplinarnych z 12, 19 i 26 kwiet-
nia 2018 r., za ostrzeżenia lub wykluczenia z gry co najmniej 
5. zawodników Stella Luboń (klasa A grupa 1) otrzymała 
karę pieniężną w wysokości 100 zł. Za niewłaściwe zabez-
pieczenie zawodów została zaś ukarana kwotą 300 zł.
Luboński Klub Sportowy (klasa okręgowa, grupa wschodnia) 
za ostrzeżenia dla co najmniej 5. zawodników i wykluczenia 
musi zapłacić dwukrotnie 150 zł.

W.S

Lubońskie kluby 
ukarane
Z komunikatu wydziału dyscypliny 
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej

Stella
19 maja, godz. 17   Stella – Lechita Kłecko
2 czerwca, godz. 17   Stella – Jurand Koziegłowy
17 czerwca, godz. 14   Stella – Czarni Czerniejewo

LKS
26 maja, godz. 16   LKS – Warta Śrem
9 czerwca, godz. 16   LKS – Avia Kamionki

Pogrom
20 maja, godz. 14   Pogrom – Poznań FC
3 czerwca, godz. 14   Pogrom – Odlew Poznań
17 czerwca, godz. 17   Pogrom – Jastrząb Rudniki

Terminarz meczów
Rozgrywki lubońskich klubów piłkarskich na boisku 
przy ul. Szkolnej
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26 kwietnia na boisku przy ul. Szkolnej 
odbyło się spotkanie zaprzyjaźnionych 
klubów – Lubońskiego Klubu Sporto-
wego i  francuskiego VS.US. Mesnil 
Esnard-Franqueville. Wystąpiły dru-
żyny trampkarzy w kategorii wiekowej 
C2 i  C1. O  kilka zdań poprosiliśmy 
organizatora tych spotkań, Bartosza 
Bogusza, wiceprezesa Lubońskiego 
Klubu Sportowego

QQ Przede wszystkim chciałbym podzię-
kować Pani Grażynie Kiercul za możli-
wość rozegrania meczu pomiędzy na-
szymi drużynami. Cieszymy się, bo to 
duże doświadczenie sportowe i życiowe 
dla naszych zawodników. Podeszliśmy do 
przygotowania spotkań w sposób profe-
sjonalny, aby nasi goście z Francji mile 
wspominali pobyt w Luboniu.
QQ W programie 

sportowym tej ty-
godniowej wizyty 
zostaną rozegra-
ne jeszcze mecze 
w Kanią Gostyń 
oraz z Wełną Sko-
ki – poinformo-
wała inicjatorka, 
Grażyna Kiercul. 
Poza turniejami 
piłkarskimi mło-
dzież gościła też 
w Szkole Podsta-
wowej nr 3 i cze-
ka ich wizyta na 
stadionie Lecha 
Poznań. Dziękuję 

Sebastianowi Maćkowskiemu i Bartoszowi 
Boguszowi za przeprowadzenie turnieju 
piłkarskiego.
Zespół Trampkarzy C1 LKS-u, po wy-
równanym meczu przegrał 0:1. Nato-
miast w drugim spotkaniu zespół LKS-u 
C2 uległ Francuzom 1:7. Bramkę zdobył 
Jędrek Nowak. Wynik był jednak sprawą 
drugorzędną, najważniejsze, że młodzie-
żowe zespoły gości i gospodarzy poka-
zały radosny futbol i  wysoką kulturę 
w  dopingowaniu swoich zawodników. 
Z kronikarskiego obowiązku podajemy, 
że arbitrem tych spotkań był znany u nas 
Mikołaj Kłodziński, który jest współza-
łożycielem Szkoły Futbolu w Luboniu.

Władysław Szczepaniak

Mecz polsko-francuski

Q
Pamiątkowe zdjęcie drużyn międzynarodowego meczu Polska-Francja w Luboniu na boisku przy ul. Szkolnej   fot. Władysław Szczepaniak

Q
Entuzjastyczny doping Francuzów   fot. Władysław Szczepaniak

nawet nie skomentuje, słowa 
te nie nadawałyby się do pu-
blikacji. Tak więc do dzisiaj 
uważam sprawę za niezakoń-
czoną. Wystosowałem już 

właściwe pismo do Pana Dawida Paproc-
kiego z wyznaczoną datą, do kiedy spo-
dziewam się przekazania pełnej doku-
mentacji klubowej. Do dziś (30 kwietnia 
2018 r.) nie uzyskałem żadnej odpowie-
dzi. Brak przekazania dokumentów, 
zgodnie z moim załącznikiem, nie po-
zwala na zorganizowanie i sprawne funk-
cjonowanie działań stowarzyszenia. Jeśli 
nowy zarząd nie otrzyma wymaganych 
dokumentów, sprawa zostanie przeka-
zana odpowiednim organom.

Na zakończenie spytamy, jak ocenia 
Pan pracę poprzedniego zarządu TMS 
Stella Luboń i czym będzie się charak-
teryzowała nowa władza w klubie pod 
Pana prezesurą? Słowem, jakie znaczą-
ce zmiany nastąpią?

Uważam, że nie ja powinienem być osobą 
oceniającą swojego poprzednika, natomiast 
skomentuję to krótko – gdyby wszystko 
było w  porządku, jawnie i  przejrzyście 
w sferze �nansowo-organizacyjnej, byłbym 
ostatnią osobą, która chciałaby zmian 
władz w Stelli Luboń. Jeśli chodzi o nowy 
zarząd, to przede wszystkim chcemy być 
dostępni dla wszystkich członków stowa-

rzyszenia. Chcemy, aby nasze działania 
były jasne i czytelne, stąd też tak ważne jest 
sprawne funkcjonowanie wszystkich człon-
ków zarządu. Dlatego podzieliłem zada-
nia poszczególnych członków zarządu 
według takiego klucza: wiceprezes Marek 
Korytowski (członek założyciel Stelli 
w 1992 r.) będzie się zajmował sprawami 
organizacyjnymi, jak również pilnował 
klubu w  sprawach prawnych. Najważ-
niejszym zadaniem dla niego będą pra-
ce nad nowym statutem. Wiceprezes 
Robert Twardowski (członek założyciel) 
będzie odpowiedzialny za sprawy spor-
towe oraz za kontakty ze sponsorami. 
Skarbnik Monika Stróżyńska będzie od-
powiadała za �nanse klubowe. Sekreta-
rzem klubu został Rafał Dockal, jego 
zadaniem będzie załatwianie wszelkich 
pilnych spraw, np. w WZPN lub innych 
instytucjach. Członek zarządu, Jarosław 
Brodowicz, jako przedstawiciel rodziców, 
będzie łącznikiem pomiędzy rodzicami 
a  władzami klubu. Członka zarządu, 
Marcina Mroczyńskiego, w perspektywie 
najbliższych miesięcy chciałbym odde-
legować do wszelkich zadań przy drużynie 
seniorskiej. Dla mnie najważniejsza jest 
dobra współpraca pomiędzy członkami 
zarządu, wtedy efekty będzie można prze-
nieść na działalność stowarzyszenia. Czy 
nam się uda? Czas pokaże, ja wierzę bardzo 
mocno, że tak.

rozmawiał: Władysław Szczepaniak

cd.  
ze str. 
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Uważam to za dużą niesprawiedliwość

W tym roku Cieszkowianka (SP 2) pod 
okiem wychowawców Andrzeja Chy-
lińskiego i  Roberta Tomkowiaka nie 
powtórzy zeszłorocznego sukcesu 
w piłkarskim Turnieju o Puchar Tym-
barku, kiedy znalazła się finale zawo-
dów w Warszawie. Tym razem zakoń-
czyła udział w  tej ogólnopolskiej ry-
walizacji docierając do turnieju woje-
wódzkiego, który odbywał  się od 23 
do 24 kwietnia w  Wolsztynie. Nigdy 
nie zdarzyło się, by SP 2 reprezento-
wała powiat poznański aż w  trzech 
kategoriach – dziewcząt U10 i  U12 
oraz chłopców w kat. U10, i by zajęła 
czołowe miejsca. Jak powiedział An-
drzej Chyliński – zabrakło szczęścia, 
by awansować do wielkiego finału, ale 
i tak jest to wielki sukces, bo trzeba było 
ciężkiej pracy i  treningów, by dotrzeć 
tak wysoko.
Oto wyniki: dziewczęta U10 zajęły 
5.  miejsce. O  wejście do półfinału 

przegrały z ULKS Agro Kluczewo 2:1. 
Zespół wystąpił w składzie: Małgorza-
ta Gawęcka, Marta Sztolcman, Olga 
Bartkowiak, Alicja Kowal, Martyna 
Wasinkiewicz, i Emilia Sołecka. Dziew-
częta U12 zajęły również 5. lokatę. Po 
rzutach karnych w meczu o wejście do 
półfinału, przegrały z  zespołem 
z Pyzdr 0:2. Uczennice SP 2 wystąpił 
w składzie: Amelia Bartkowiak, Pau-
lina Szymczak, Gabrysia Gębura, Ola 
Wasinkiewicz, Nikola Byczyk, Ala 
Ossowska, Natalia Zubka, Natasza 
Kasik, Maja Wieczorek, Ola Krzemiń-
ska. Chłopcy w kategorii U10 znaleź-
li  się na 12. miejscu. Skład drużyny: 
Kamil Kawicki, Kuba Jankowski, 
Krzysztof Drabik, Alan Konieczny, 
Kacper Kasprzyk, Kacper Błaszczyk, 
Bartłomiej Rejek, Oliwer Tyma, Ma-
teusz Krzemkowski i Oliwer Kaźmier-
czak.

WS

Trening czyni mistrza

Czytaj, pisz, ogłaszaj się!
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3 medale w Wielkopolsce
Po prawie 6. godzinach zmagań zakoń-
czyły się Mistrzostwa Wielkopolski Ka-
detek i Kadetów w Objezierzu rozgry-
wane 8 kwietnia. Impreza stanowiła 
ostatnią kwalifikację do Mistrzostw 
Polski w Luboniu – 3 do 6 maja (czytaj 
na str. 3). Wcześniej limit imienny na te 
zawody wywalczyli Zuzanna Sułek, We-
ronika Dombka i Patryk Pyśk oraz dru-
żyna dziewcząt (Zuzanna Sułek, Wero-
nika Dombka i Natalia Piechota).
8 kwietnia reprezentanci LKTS-u wal-
czyli we wspaniałym stylu, tocząc po 
drodze wiele emocjonujących i  cieka-
wych pojedynków. Wicemistrzynią Wiel-
kopolski Kadetek została Zuzanna Sułek, 
Natalia Piechota zdobyła brązowy medal, 
a  4. miejsce Weronika Dombka. Tym 
samym Natalia wywalczyła awans na 
Mistrzostwa Polski Kadetek. Drużynowo 
Zuzanna Sułek, Weronika Dombka i Na-
talia Piechota zdobyły złoty medal. Wik-
toria Frelich zajęła ostatecznie 9. miejsce.
W turnieju indywidualnym kadetów 
najlepsze, 13. miejsce zajął Mikołaj Zrol, 

17. był Amadeusz Podbylski, a 25. Igna-
cy Bogajewski. Wszyscy kadeci będą 
startowali w Mistrzostwach Wielkopol-
ski w 2019 r. Widać ogromne postępy, 
czego dowodem był bardzo dobry występ 
w turnieju drużynowym, gdzie przegra-
li 3:2, mimo prowadzenia 2:1, z później-
szymi srebrnymi medalistami ze Śmigla. 
Drużynowo zajęli 5. miejsce.
Turniej był bardzo wymagający zarówno 
pod względem �zycznym, jak i psychicz-
nym. Duże znaczenie miało utrzymanie 
odpowiedniej koncentracji podczas całej 
imprezy. Zawodnicy LKTS Luvena Lu-
boń osiągnęli bardzo duży sukces. Za-
prezentowali się z bardzo dobrej strony 
pod kątem technicznym i taktycznym.
Trzy medale to efekt pracy zawodników, 
trenerów, rodziców i wszystkich sympa-
tyków tenisa stołowego w Luboniu. Waż-
ne, aby myśleć co dalej, co można zrobić, 
aby rozwijać klub, jak zapewnić przy-
szłość utalentowanej grupie młodych 
tenisistów LKTS Luvena Luboń? Potrze-
ba pomocy osób, dla których tenis sto-

łowy i sport w Luboniu jest bardzo istot-
ny. Mamy nadzieję, że ta dyscyplina 
sportu stanie się wizytówką Miasta.

4 zwycięstwa drużynowe!
7 kwietnia rozgrywki w  sezonie 2017-
2018 zainaugurowała 2. liga kobiet. 
W grupie wielkopolskiej uczestniczy 6 
zespołów, w tym zawodniczki LKTS-u. 
Dziewczyny rozegrały pierwsze dwa 
mecze, w  Trzemesznie z  miejscowym 
TTS wygrały 10:0, a z AZS-em Poznań 
zwyciężyły w stosunku 9:1. Kolejny mecz 
odbył się 21 kwietnia w Śmiglu, z Polo-
nią. 12 maja w  Luboniu LKTS gościł 
MKS TS Warta Oborniki i UKS Nałęcz 
Ostroróg. Najlepszy zespół grupy będzie 
rywalizować w  barażach o  awans do 
1. ligi.
Aktualny lider 3.  ligi męskiej – LKTS 
Luvena Luboń – rozegrał dwa mecze na 
wyjeździe, pokonując po 8:2 UKS Dani-
szyn i  Piast Ostrzeszów. Tym samym 
LKTS już zapewnił sobie awans do 2. ligi 
męskiej i  start w  rozgrywkach 2-ligo-
wych w sezonie 2018-2019. Oznacza to 

szybki powrót do tej ligi. Ostatnie dwa 
mecze odbyły się w Luboniu 21 kwietnia. 
Do hali Luveny przyjechały Polonia 
Śmigiel i Górnik Kłodawa.
Mniej szczęścia mieli zawodnicy LKTS II 
Luboń, którzy zremisowali u siebie z ze-
społem Spółdzielcy Koziegłowy. Aktu-
alnie w 4. lidze zawodnicy LKTS-u zaj-
mują 4. miejsce.

LKTS najlepszy w Wielkopolsce!
Dużym sukcesem zakończyły się rozgry-
wane w Poznaniu 15 kwietnia Między-
wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. 
Turniej zorganizowano dla najlepszych 
12 zawodniczek i zawodników reprezen-
tujących województwo wielkopolskie 
i zachodniopomorskie. LKTS reprezen-
towali Julia Gładysz, Aleksandra Wasin-
kiewicz, Damian Pyśk i Filip Borowiak. 
Najlepsi zawodnicy dwóch województw 
stoczyli wiele interesujących spotkań, 
emocji nie brakowało. Bardzo dobrze 
zaprezentowali się zawodnicy z Lubonia. 
Julia i Damian awansowali do �nałów, 

Z LKTS-u
Luboński Klub Tenisa Stołowego „Luvena Luboń” w grze

gdzie lepsi okazali się wyżej rozstawieni 
przeciwnicy z województwa zachodnio-
pomorskiego. Kilka cennych zwycięstw 
odnieśli także Ola i Filip, którzy w kate-
gorii młodzików rywalizować będą tak-
że w sezonie 2018-2019. Julia wspólnie 
z Patrycją Frelich (KS Zenit Wytomyśl) 
zajęły 2.  miejsce w  grze podwójnej. 
W klasy�kacji łącznej LKTS okazał się 
najlepszych klubem z  Wielkopolski, 
a w łącznej klasy�kacji 1. miejsce zajął 
UKS Chrobry Międzyzdroje. W klasy�-
kacji wojewódzkiej więcej punktów zdo-
była Wielkopolska. W  2019  r. turniej 
odbędzie  się w województwie zachod-
niopomorskim.

Dominacja naszych juniorek
14 kwietnia odbyły się W Poznaniu Mi-
strzostwa Wielkopolski Juniorek i Junio-
rów. LKTS Luvena Luboń reprezento-
wała trójka zawodniczek: Maja Zielińska, 
Anita Chudy i  Kinga Rogalka. Limit 
imienny na podstawie rankingu ogólno-
polskiego po 3. Grand Prix Polski posia-
dała Maja Zielińska. Zawody zakończy-
ły  się dużym sukcesem, gdyż Anita 
Chudy i Kinga Rogalka w grze pojedyn-
czej wywalczyły awans na Mistrzostwa 
Polski Juniorek. Dziewczyny awansowa-
ły także drużynowo. Dziewczyny zdo-
minowały turniej, zajmując w singlu 1., 
2. i 3. miejsce oraz zwyciężając w turnie-
ju drużynowym.
LKTS potwierdził swoją pozycję w wiel-
kopolskim tenisie stołowym wśród klu-
bów szkolących młodzież będącą w ab-
solutnej czołówce w  kategoriach mło-
dzieżowych. Turniej możemy uznać za 
najlepszy nasz występ w historii klubu 
w kategorii juniorek. Gratulacje składa-
my również rodzicom oraz trenerom za 
całokształt pracy, który przyniósł tak 
wielki sukces.

Pierwsze miejsca skrzatów!
14 kwietnia w  Poznaniu odbyły  się Mi-
strzostwa Wielkopolski Skrzatów. LKTS 
Luvena Luboń był reprezentowany przez: 
Bartka Sułka i Adama Jakubowicza. Po raz 
kolejny nasi zawodnicy potwierdzili wy-
soką formę oraz coraz większe umiejętno-
ści. Bartek Sułek został Mistrzem Wielko-

polski w kategorii skrzatów, a drugie miej-
sce zajął Adam Jakubowicz. Bardzo cieszy 
wynik, ale przede wszystkim gra i postęp 
zawodników. Podopieczni trenera Adama 
Adamczyka czynią szybkie postępy i bar-
dzo dobrze zakończyli swoje występy zaj-
mując dwa pierwsze miejsca. Wiele emo-
cji i radości podczas turnieju w Poznaniu 
przyniosła gra naszych najmłodszych za-
wodników. Ich sukces bardzo cieszy.

Młodziki w Polsce
Indywidualne Mistrzostwa Polski Mło-
dziczek i Młodzików w Tenisie Stołowym 
rozegrano w Zielonej Górze od 19 do 22 
kwietnia. Wyłoniono Mistrzów Polski 
w kategorii wiekowej młodziczek i mło-
dzików. W  imprezie indywidualnej 
z  LKTS-u startowali młodziczka Julia 
Gładysz i młodzik Damian Pyśk, w tur-
nieju drużynowym partnerem Damiana 
był Filip Borowiak. Damian awansował 
na podstawie limitu imiennego z  ran-
kingu Polskiego Związku Tenisa Stoło-
wego, a  Julia awansowała do turnieju 
z eliminacji wojewódzkich. Turniej prze-
biegał sprawnie, organizatorzy zapew-
nili prawidłowe warunki do przeprowa-
dzania mistrzostw. Nasi reprezentanci 
odnieśli kilka cennych zwycięstw, a zdo-
byte doświadczenie zaprocentuje w przy-
szłości. W najmłodszych kategoriach są 
bardzo małe różnice, jeśli chodzi o po-
ziom. Filip i  Damian będą startować 
w kategorii młodzików, także w sezonie 
2018-2018. Julia od nowego sezonu bę-
dzie kadetką.

Trzy zwycięstwa drużynowe
2-ligowy zespół kobiet LKTS-u rozegrał 
3. kolejkę w Śmiglu. Dziewczyny odnio-
sły pewne zwycięstwo nad miejscową 
Polonią i utrzymały 1. miejsce w tabeli. 
Ostatnie mecze sezonu 2018 w  grupie 
wielkopolskiej odbyły się w Luboniu 12 
maja.
W sali Luveny chłopcy wygrali swoje 
ostatnie mecze w sezonie z Polonią Śmi-
giel 10:0 i Górnikiem Kłodawa 7:3, koń-
cząc sezon na czele tabeli z awansem do 
2. ligi oraz bez porażki w całym sezonie 
2017-2018.

Piotr Ciszak

Q
Juniorki z medalami – Anita Chudy (w środku – 1. miejsce), Maja Zielińska (z prawej 
– 2. miejsce) i Kinga Rogalka (3. miejsce)

Q
Zawodnicy LKTS-u z 3. ligi męskiej awansowali do 2.
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W niedzielę, 15 kwietnia, odbył  się 
11.  PKO Poznań Półmaraton, orga-
nizowany przez Poznańskie Ośrodki 
Sportu i  Rekreacji. Bieg, poprzedzo-
ny rozgrzewką i ceremonią otwarcia, 
wystartował z  ul. Grunwaldzkiej na 
wysokości World Trade Center MTP 
o godz. 10, a zakończył się ok. godz. 13 
na MTP. Najszybciej trasę liczącą ok. 
21 km pokonał Polak – Szymon Kulka 
z miejscowości Ropa, rocznik 1993 r. 
(kat. M18) – w  czasie 01:04:33. Do-
tąd, we wszystkich 11. edycjach biegu, 
wystartowało aż 67 868 osób. W tego-
rocznym półmaratonie wzięło udział 
10 982 zawodników (3086 kobiet, 7896 
mężczyzn), w  tym 128 mieszkańców 
Lubonia, których prezentujemy po-
niżej. Podane wyniki są nieoficjalne.
Najlepszy okazał się Daniel Kaczma-
rek, klub Lucky LUZers, rocznik: 1974, 
kategoria M40, z  czasem: 01:21:15, 
z numerem startowym: 7639, zajął: 90. 
miejsce. Dalsze lokaty uzyskali: Mate-
usz Kaczmarek, Lucky LUZers, 1982 r., 
kat. M30, 01:21:55, nr 8963, m. 103; 
Bartosz Bieleń, Lucky LUZers, 1980 r., 
kat. M30, 01:22:30, nr  323, m.  116; 
Mateusz Błaszyk, Betonowy Wojtek, 
1987 r., kat. M30, 01:26:46, nr 7420, 
m. 261; Michał Noculak, Lucky LU-
Zers, 1979  r., kat. M30, 01:27:43, 
nr 1230, m. 299; Janusz Wiśniewski, 
Siedmiomilowe Buty/Wyborowa, 
1973  r., kat. M45, 01:27:44, nr 3745, 
m. 300; Jarosław Sajnaj, Lucky LUZers, 
1979  r., kat. M30, 01:28:56, nr 6235, 
m. 364; Michał Szymaniak, MilanC-
lubPolonia, 1978 r., kat. M40, 01:29:19, 
nr 7331, m.  392; Adam Jankowiak, 
SPP Team, 1983 r., kat. M30, 01:30:22, 
nr 10182, m. 457; Eryk Watros, 1986 r., 
kat. M30, 01:31:03, nr 7798, m.  506; 
Bartłomiej Pietrzak, 1980 r., kat. M30, 
01:31:19, nr 1193, m. 523; Arkadiusz 
Bednarski, Luboński Klub Biegacza, 
1981  r., kat. M30, 01:32:28, nr 5446, 
m. 590; Tomasz Lisiecki, Trzynastka 
Plus, 1975  r., kat. M40, 01:33:04, nr 
8975, m. 637; Maxymilian Piernikar-
ski, 1990 r., kat. M18, 01:33:08, nr 3150, 
m. 643; Przemysław Pochylski, Zgrup-
ka Team, 1974 r., kat. M40, 01:33:22, 
nr 4874, m. 661; Andrzej Lewandow-
ski, Luboński Klub Biegacza, 1974 r., 
kat. M40, 01:33:29, nr 781, m.  672; 
Jakub Tomczak, 1996  r., kat. M18, 
01:33:51, nr 2444, m. 716; Jan Musiał-
kiewicz, UMP Biega, 1995 r., kat. M18, 
01:33:56, nr 6172, m. 726; Jakub Plu-
ciński, 2000 r., kat. M18, 01:35:11, nr 
10177, m.  852; Rafał Paluszkiewicz, 
SPP Team, 1976 r., kat. M40, 01:35:18, 
nr 10183, m.  868; Witold Chylak, 
1976  r., kat. M40, 01:35:37, nr 1480, 
m. 900; Łukasz Meller, Dwuosobowy 
Klub Sportowy, 1978 r., kat. M40, 01:35:37, 

nr 2923, m. 902; Jarosław Ptak, 1973 r., 
kat. M45, 01:36:40, nr 1754, m. 1016; 
Michał Hadam, KB Maniac Poznań, 
1977  r., kat. M40, 01:37:29, nr 8262, 
m.  1120; Maciej Wosik, 1995  r., kat. 
M18, 01:39:47, nr 5985, m. 1459; Le-
szek Szlenk, 1981 r., kat. M30, 01:40:03, 
nr 7875, m. 1506; Jakub Anioła, 1977 r., 
kat. M40, 01:40:53, nr 3953, m. 1611; 
Bartosz Gensler, 1982  r., kat. M30, 
01:42:44, nr 3675, m. 1901; Katarzyna 
Strzałkowska, 1981 r., kat. K30, 01:43:21, 
nr 6578, m. 2007; Marek Siuda, Izmark, 
1968  r., kat. M50, 01:43:23, nr 4769, 
m. 2009; Mariusz Pawlak, 1986 r., kat. 
M30, 01:43:55, nr 1851, m. 2107; Ry-
szard Kałwiński, PadreTeam, 1961 r., 
kat. M55, 01:44:30, nr 6571, m. 2208; 
Grzegorz Pluciński, Luboński Klub 
Biegacza, 1973 r., kat. M45, 01:44:46, 
nr 7110, m.  2281; Maciej Brauza, 
1978 r., kat. M40, 01:45:59, nr 9695, 
m. 2494; Sławek Budziszewski, Lu-
boński Klub Biegacza, 1972  r., kat. 
M45, 01:46:25, nr 7918, m. 2560; Ar-
kadiusz Zajder, 1975  r., kat. M40, 
01:46:45, nr 12141, m. 2629; Maciej 
Witkowiak, 1978 r., kat. M40, 01:47:11, 
nr 5732, m. 2736; Jacek Glapa, 1976 r., 
kat. M40, 01:47:34, nr 1908, m. 2827; 
Zbigniew Bukalski, Bridgestone, 1970 r., 
kat. M45, 01:47:50, nr 10 459, m. 2883; 
Anna Goślińska, 1988  r., kat. K30, 
01:49:42, nr 5132, m.  3293; Jacek 
Kopa, 1976 r., kat. M40, 01:50:24, nr 
9432, m. 3450; Szymon Jazy, PayU, 
1984 r., kat. M30, 01:50:35, nr 7774, 
m.  3487; Tomasz Przybecki, Przy-
beccy, 1970 r., kat. M45, 01:51:42, nr 
7502, m. 3702; Tomasz Walkowiak, 
GB Wielkopolscy Biegacze, 1984  r., 
kat. M30, 01:51:45, nr 952, m. 3720; 
Paulina Nowacka, PSI Polska, 1976 r., 
kat. K40, 01:51:50, nr 5306, m. 3739; 
Adam Chudzicki, Ronin Running, 
1987  r., kat. M30, 01:51:53, nr 109, 
m. 3747; Marek Włoszyński, 1972 r., 
kat. M45, 01:51:53, nr 2579, m. 3754; 
Aleksandra Grzelka, 1986 r., kat. K30, 
01:53:06, nr 12  143, m.  4058; Vitalii 
Yurevych, 1986 r., kat. M30, 01:53:16, 
nr 10 342, m. 4109; Martyna Witecka, 
1998  r., kat. K18, 01:54:20, nr 300, 
m.  4358; Gośka Płóciennik, Libra 
Team, 1975  r., kat. K40, 01:54:27, nr 
4284, m.  4385; Przemysław Szkup, 
1981  r., kat. M30, 01:54:44, nr 9211, 
m.  4460; Mateusz Zawodny, Cybina 
Team, 1986 r., kat. M30, 01:54:55, nr 
8812, m.  4499; Magdalena Demel-
Wie czorek, For Run Team, 1979 r., kat. 
K30, 01:55:02, nr 5360, m. 4523; Rafał 
Frański, 1972  r., kat. M45, 01:55:05, 
nr 12  176, m.  4539; Andrzej Drgas, 
Motor Luboń Team, 1955 r., kat. M60, 
01:55:06, nr 1425, m.  4543; Marek 
Niedziałkowski, www.his.net.pl, 1988 r., 

Poznań Półmaraton kat. M30, 01:55:25, nr 11 328, m. 4606; 
Artur Silski, 1991 r., kat. M18, 01:55:26, 
nr 9853, m. 4614; Katarzyna Izydor-
ska, For Run Team, 1982 r., kat. K30, 
01:55:32, nr 7887, m.  4639; Andrzej 
Galasiński, Grupa Sigmeo, 1963 r., kat. 
M55, 01:56:03, nr 6771, m. 4786; Artur 
Cichy, 1978 r., kat. M40, 01:56:13, nr 
10 088, m. 4813; Robert Ćwikliński, 
1976 r., kat. M40, 01:56:36, nr 11 731, 
m. 4905; Damian Nowak, 1983 r., kat. 
M30, 01:56:59, nr 11  364, m.  4990; 
Dariusz Szulc, MB Motors Team, 1972 r., 
kat. M45, 01:57:35, nr 7899, m. 5136; 
Filip Rzepecki, 1997  r., kat. M18, 
01:57:40, nr 11 987, m. 5152; Mateusz 
Klimorowski, 1985 r., kat. M30, 01:58:20, 
nr 11 637, m. 5307; Joanna Piątkow-
ska-Senger, 1989 r., kat. K18, 01:58:37, 
nr 9554, m. 5383; Agnieszka Szenk-
necht, 1980 r., kat. K30, 01:58:53, nr 
5048, m. 5457; Paulina Gawęcka, PZU 
Sport Team, 1975 r., kat. K40, 01:58:56, 
nr 8996, m.  5470; Wojciech Musiał-
kiewicz, 2000  r., kat. M18, 02:01:01, 
nr 6643, m. 6031; Przemysław Szumi-
łowski, 1975 r., kat. M40, 02:01:39, nr 
1704, m.  6173; Klaudia Kowalska, 
1993 r., kat. K18, 02:01:40, nr 11 911, 
m. 6177; Marek Żeberski, 1965 r., kat. 
M50, 02:02:14, nr 2528, m. 6298; Da-
riusz Kozłowski, 1968  r., kat. M50, 
02:03:05, nr 8532, m.  6490; Michał 
Kucharski, „Piotr i Paweł” Marka For-
my, 1981 r., kat. M30, 02:04:16, nr 5851, 
m. 6773; Jacek Schlegel, Team Family 
Luboń, 1968 r., kat. M50, 02:04:20, nr 
6784, m. 6790; Lucjan Stodolny, 1982 r., 
kat. M30, 02:04:23, nr 3757, m. 6801; 
Marek Walkiewicz, IgAdam, 1985 r., 
kat. M30, 02:04:36, nr 691, m.  6846; 
Janusz Perczak, Velocity, 1990 r., kat. 
M18, 02:04:42, nr 1238, m. 6867; Le-
szek Grocholewski, Motor Luboń Team, 
1963  r., kat. M55, 02:04:44, nr 1429, 
m.  6875; Przemysław Wieczorek, 
Polgar, 1973  r., kat. M45, 02:04:45, 
nr 11 538, m. 6885; Sławomir Golak, 
1968 r., kat. M50, 02:04:53, nr 4073, 
m. 6913; Anita Marcinkowska, Par-
krun Poznań, 1983 r., kat. K30, 02:05:00, 
nr 7314, m.  6941; Krzysztof Stefa-
niak, Zgrupka Team, 1983  r., kat. 
M30, 02:05:07, nr 4418, m.  6973; 
Katarzyna Ekwińska, 1970  r., kat. 
K45, 02:05:17, nr 663, m. 7001; Krzysz-
tof Górecki, 1981 r., kat. M30, 02:05:48, 
nr 12 241, m. 7105; Łukasz Ścigocki, 
Motion, 1992 r., kat. M18, 02:06:20, nr 
10 234, m. 7227; Łukasz Sobkowski, 
gRUNwald Team Poznań, 1987 r., kat. 
M30, 02:06:54, nr 1813, m. 7330; Agniesz-
ka Lucińska, 1990 r., kat. K18, 02:06:55, 
nr 6484, m.  7332; Monika Świątek-
-Twardowska, Mamy-Biegamy, 1978 r., 
kat. K40, 02:08:06, nr 2719, m. 7549; 
Błażej Wasielewski, Drużyna Szpiku, 
1983  r., kat. M30, 02:10:10, nr 5712, 
m. 7909; Magdalena Podbylska, Zmę-
czeni na starcie Dobiegniew, 1976 r., 
kat. K40, 02:10:27, nr 6310, m. 7971; 

Waldemar Pawlak, 1978 r., kat. M40, 
02:10:41, nr 2786, m.  8005; Dariusz 
Peczyński, Drużyna Zbója, 1986 r., kat. 
M30, 02:10:45, nr 7323, m. 8015; Pa-
tryk Kanarkowski, Zakręceni Biegacze, 
1986  r., kat. M30, 02:10:55, nr 7946, 
m. 8048; Błażej Ciesielczak, 1978 r., 
kat. M40, 02:11:19, nr 4656, m. 8114; 
Marek Zięba, Oregano Project, 1982 r., 
kat. M30, 02:11:48, nr 7146, m. 8192; 
Wojciech Prysiażny, 1981 r., kat. M30, 
02:11:52, nr 7422, m.  8204; Robert 
Machała, 1977 r., kat. M40, 02:13:42, 
nr 7344, m. 8512; Paweł Kalita, 1993 r., 
kat. M18, 02:14:50, nr 12135, m. 8685; 
Darek Barecki, 1983  r., kat. M30, 
02:15:58, nr 8199, m. 8871; Anita Szy-
mańska, 1998 r., kat. K18, 02:16:07, nr 
2304, m. 8893; Aleksander Szymański, 
Oleksy Biega, 1972 r., kat. M45, 02:16:07, 
nr 747, m. 8894; Ewa Maria Małecka, 
1983  r., kat. K30, 02:16:43, nr 4975, 
m.  980; Karolina Kurzyk, 1979 r., kat. 
K30, 02:17:09, nr 2337, m. 9040; Ma-
ciej Walkowiak, Wal-Urb, 1983 r., kat. 
M30, 02:17:20, nr 11  188, m.  9066; 
Krystian Dudziak, 1985 r., kat. M30, 
02:18:19, nr 5501, m. 9194; Robert Pie-
czyński, Moto-Centrala, 1965  r., kat. 
M50, 02:18:21, nr 2141, m. 9198; Tomasz 
Zagozda, Tomasz Biega, 1961  r., kat. 
M55, 02:18:31, nr 12195, m. 9233; Anna 
Kurcius-Smoczyk, 1976  r., kat. K40, 
02:19:47, nr 2870, m. 9373; Maria War-
choł, Special Team, 1994 r., kat. K18, 
02:20:19, nr 4621, m. 9438; Piotr Dy-
mowski, 1982  r., kat. M30, 02:20:37, 
nr 780, m.  9474; Krzysztof Karkut, 
Airport, 1974 r., kat. M40, 02:23:05, nr 
1962, m. 9733; Anna Klorek, 1979 r., 
kat. K30, 02:23:49, nr 8353, m. 9808; 
Ewelina Wysocka-Babst, Luboński 
Klub Biegacza, 1978 r., kat. K40, 02:26:28, 
nr 12  089, m.  10  068; Dominik Po-
chylski, Luboński Klub Biegacza, 1972 r., 
kat. M45, 02:26:50, nr 7876, m. 10 089; 
Edyta Pawlęty, 1996  r., kat. K18, 
02:29:30, nr 3311, m. 10 273; Małgo-
rzata Walkowiak, ZaDyszka, 1983 r., 
kat. K30, 02:30:52, nr 11 187, m. 10 359; 
Łukasz Szajek, 1985 r., kat. M30, 02:31:28, 
nr 12 045, m. 10 379; Piotr Schlegel, 
Team Family Luboń, 1978 r., kat. M40, 
02:35:47, nr 8092, m. 10 572; Sławomir 
Korczakowski, 1974 r., kat. M40, 02:37:56, 
nr 4236, m. 10 638; Dorota Leszczyń-
ska, 1973 r., kat. K45, 02:40:26, nr 9806, 
m. 10 724; Andrzej Szatkowski, A RH-, 
1961  r., kat. M55, 02:43:24, nr 1846, 
m. 10 793; Regina Górniaczyk, 1964 r., 
kat. K50, 02:43:45, nr 8121, m. 10 797; 
Leszek Kordylas, 1969  r., kat. M45, 
02:48:29, nr 5935, m. 10 875; Monika 
Szprejda, 1986 r., kat. K30, 02:48:29, 
nr 5930, m. 10 876; Michał Mielcarek, 
Luboński Klub Biegacza, 1989 r., kat. 
M18, 02:53:04, nr 6687, m.  10  928; 
Monika Zandecka, Zandolowa biega, 
1977  r., kat. K40, 03:00:40, nr 5735, 
m. 10 963;

Natalia
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NIEMCY –Zbigniew Jankowski (radny 
powiatu poznańskiego); Paweł An-
drzejczak (radny RML); Jakub Bielaw-
ski (radny RML); Adam Dworaczyk 
(radny RML); Katarzyna Ekwińska 
(radna RML); Michał Szwacki (radny 
RML); ks. Paweł Dąbrowski (proboszcz 
parafii św. Jana Pawła  II); Szymon 
Dorna (prezes Stelli Luboń); Jacek 
Pasek (trener LKS-u); ks. prałat Roman 
Kubicki (proboszcz parafii św. Jana 
Bosko); Marek Maciejewski (prezes 
OSP Luboń); Piotr Konik (prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Lubonianka”)

POLSKA – Aleksandra Lorenc (ko-
mendantka Ośrodka ZHP w Luboniu); 
Robert Świerczyński (starszy Luboń-
skiego Bractwa Kurkowego); Katarzy-

na Frąckowiak (radna RML); Kazi-
mierz Górecki (radny RML); Paweł 
Krzyżostaniak (radny RML); Marek 
Samulczyk (radny RML); ks. kan. Józef 
Majchrzak (proboszcz parafii św. Mak-
symiliana Kolbego); Piotr P. Ruszkow-
ski (redaktor naczelny „Wieści Luboń-
skich”)

PORTUGALIA –Dominika Kędziora 
(Biuro Rady Miasta); Łukasz Budzyński 
(radny RML); Andrzej Okupniak (radny 
RML); Marek Ratajski (konserwator 
obiektu Stelli Luboń); Karolina Wilczyń-
ska-Kąkol (radna RML)

Kto z  wymienionych trafi, okaże  się 
w połowie lipca. Jedna z wylosowanych 
osób, które właściwie wytypują zwycięz-
cę, odbierze bon do zrealizowania w Sa-
lonie „Hanna Style” Bielizna Damska, 
Męska i Dziecięca – Hanna Nowak, Lu-
boń, ul. Puszkina 38A.

Władysław Szczepaniak

SPORT

Od połowy czerwca będziemy przeżywać 
wielkie emocje z udziałem naszej repre-
zentacji i pasjonować się Mistrzostwami 
Świata w Piłce Nożnej 2018. Podobnie 
jak olimpiady, mistrzostwa te rozgrywa-
ne są co 4 lata, ostatnio w Brazylii. Tym 
razem odbędą  się w  Rosji. W  2014  r. 
Mistrzem Świata zostały Niemcy. Komu 
teraz przypadnie tytuł najlepszej druży-
ny? Tradycyjnie przygotowaliśmy zaba-
wę w typowanie zespołu nr 1 na świecie.
Polska, która poprzednio nie zakwali�-
kowała  się do Mistrzostw, jest w  Gru-
pie H. Na otwarcie rozgrywek, 19 czerw-
ca, zagra z Senegalem w Moskwie. Na-
stępnie zmierzy  się z  Kolumbią 24.06 
w  Kazaniu, a  28 czerwca z  Japonią 
w  Wołgogradzie. Jak wysoko zajdzie 
nasza drużyna tym razem, dowiemy się 
najpóźniej w połowie lipca. 

Konkurs na mecze grupowe
Dla fanów piłki nożnej wybraliśmy 18 
spotkań grupowych, w  tym wszystkie 
mecze naszej drużyny. Zasady konkursu 
są bardzo proste. Zabawa polega na 
wytypowaniu jak największej liczby po-
prawnych wyników spotkań par drużyn 
podanych na kuponie. Zwycięstwo go-
spodarzy (zespoły wymienione jako 
pierwsze w parze) należy oznaczać „1”, 
remis „X”, a  zwycięstwo gości – „2”. 
Wśród jasnowidzów, którzy wytypują 
największą liczbę tra�eń, rozlosujemy 
nagrody ufundowane przez sponsorów. 
Na kupony czekamy do 12 czerwca. 
Prosimy je dostarczyć do redakcji przy 
ul. Wschodniej 23A/62 lub wrzucić do 
niebieskich skrzynek na terenie Lubonia.

Sponsorami konkursu dla typerów Mi-
strza Świata są: Usługi Remontowo-Bu-
dowlane Beata i Piotr Wilczyńscy, Luboń 
ul. Poniatowskiego 13/3 – piłka nożna 
„Adidas”; „Szybka Pizza” Daniel Świer-
giel, Luboń 11 Listopada 71 – piłka noż-
na z podpisami zawodników Stelli Lu-
boń; �rma „Malibu” Hanna Sławomir 
Splisgart, Luboń, ul. Poniatowskiego 66a 
– piłka nożna „Adidas” oraz organizator 
meczów noworocznych, zawodnik Stel-
li Luboń – Arkadiusz Nowicki – piłka 
nożna „Nike” z podpisami zawodników 
Lecha Poznań.

Wytypuj Mistrza Świata
W konkursie tym wybieramy Mistrza 
Świata. Czytelnicy, którzy mają już swo-
jego faworyta w nadchodzących Mistrzo-
stwach, mogą na kuponie poniżej 
(mniejszym) wpisać nazwę reprezentacji 
państwa (tylko jedną), która w tych roz-
grywkach będzie najlepsza i zdobędzie 
puchar.
Dla ułatwienia, poniżej podajemy 
wszystkie drużyny biorące udział w te-
gorocznych mistrzostwach z podziałem 
na grupy. Wyboru dokonujemy spośród 
podanych poniżej 32 państw:

Grupa A: Egipt, Rosja, Arabia Saudyjska, 
Urugwaj
Grupa B: Iran, Maroko, Portugalia, Hisz-
pania
Grupa C: Francja, Australia, Dania, Peru

Grupa D: Chorwacja, Nigeria, Argenty-
na, Islandia
Grupa E: Brazylia, Szwajcaria, Kostary-
ka, Serbia
Grupa  F: Niemcy, Meksyk, Szwecja, 
Korea Południowa
Grupa G: Belgia, Panama, Tunezja, An-
glia
Grupa  H: Polska, Senegal, Kolumbia, 
Japonia

Można przesłać dowolną ilość oryginal-
nych kuponów (kserowane nie będą 
brały udziału w losowaniu). Ci, którzy 
przyślą 32 kupony, mogą liczyć na pew-
ne tra�enie. Na odpowiedzi czekamy do 
12 czerwca. Wśród trafnych typów wy-
losujemy torbę sportową oraz piłkę noż-
ną �rmy „Adidas” ufundowaną przez 
Galanterię Papierniczą Andrzej Prałat 
Luboń, Armii Poznań 54.

Jak typują VIP-y?
Tradycyjnie przed mistrzostwami w piłce 
nożnej odpytaliśmy osoby publiczne o ich 
faworytów do tytułu Mistrza Świata 2018. 
Udało nam się dotrzeć do wielu znanych 
ludzi w Luboniu, nie z wszystkimi udało się 
nam jednak skontaktować. Na poszcze-
gólne państwa przedstawione alfabetycznie, 
typowali (nazwiska zapisano w kolejności 
udzielanych odpowiedzi):

ARGENTYNA – Michał Popławski (za-
stępca Burmistrza), Magdalena Woźniak 
(radna RML), Tadeusz Waliczak (prezes 
Stowarzyszenia „Forum Lubońskie”)

BRAZYLIA – Janusz Piasecki (Sekretarz 
Miasta), Dorota Franek (radna RML), 
Teresa Zygmanowska (przewodnicząca 
Rady Miasta), Michał Kosiński (prezes 
LOSiR-u); Marek Giese (główny specja-
lista w  organizacji imprez i  zarządza 
obiektami LOSiR); Paweł Dybczyński 
(komendant Straży Miejskiej); Maciej 
Raźniak (konserwator obiektu LKS-u)

FRANCJA –Szymon Owsianny (prezes 
Pogromu Luboń); Mateusz Mikołajczak 
(zastępca Burmistrza Lubonia); Dariusz 
Majewski (komendant Komisariatu Po-
licji w Luboniu); Sebastian Kleiber (tre-
ner Stelli Luboń)
HISZPANIA –Małgorzata Machalska 
(Burmistrz Lubonia); Paweł Wolniewicz 
(radny RML); Jagienka Okoń-Niewiejska 
(kierownik Domu „Senior Wigor” w Lu-
boniu); Piotr Goryniak (radny RML); 
Piotr Izydorski (radny RML); Tomasz 
Kołodziej (radny RML); Agnieszka Be-
gier (dyrektor Biblioteki Miejskiej); Gra-
żyna Leciej (dyrektor SP  3); Krzysztof 
Moliński (przewodniczący Komisji Re-
wizyjnej Stowarzyszenia „Forum Luboń-
skie); Lidia Kałwińska (dyrektor SP 2); 
Grzegorz Anioła (dyrektor SP 1), Regina 
Górniaczyk (dyrektor Ośrodka Kultury); 
Patryk Bartkowiak (radny RML); Wła-
dysław Szczepaniak (korespondent „Wie-
ści Lubońskich” i organizator niniejsze-
go sondażu).

ISLANDIA –Hieronim Gawelski (radny 
RML)

Mistrzostwa Świata Rosja 2018
Tradycyjne lokalne konkursy na kanwie Mistrzostw Świata w piłce nożnej
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POLICJA – STRAŻ

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986
Strażnicy miejscy wykonali w kwietniu 
649 różnych interwencji.
QQ Systematycznie dokonujemy kontro-

li miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do 
spożywania alkoholu. Za wykroczenie 
z art.43 „Ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi” nałożyliśmy 13 mandatów karnych. 
Od 4 maja aż do ostatniego weekendu 
września w piątki oraz soboty, wzorem 
lat minionych, wraz z funkcjonariuszami 
Komisariatu Policji w Luboniu w godzi-
nach między 17 a  1 będziemy wysta-
wiać na terenie miasta dodatkowy patrol, 
którego podstawowym zadaniem będzie 
kontrola przestrzegania zapisów wyżej 
wspomnianej ustawy.
QQ 15 interwencji było związanych z nieza-

chowaniem przez właścicieli czworonogów 
zwykłych i nakazanych środków ostroż-
ności przy trzymaniu zwierząt. Z art.77 
Kodeksu Wykroczeń nałożyliśmy 3 man-
daty karne. Wszystkich interwencji zwią-
zanych ze zwierzętami odnotowaliśmy 
26. Pod opiekę weterynarza tra�ły mię-
dzy innymi młode wiewiórki, których 
matkę potrącił samochód, oraz pisklęta 
dzikich kaczek.
QQ W 14. przypadkach nasze działania 

dotyczyły zabrudzenia drogi publicznej. 
Głównie miały one miejsce w tzw. No-
wym Centrum Lubonia, gdzie jest skła-
dowana ziemia z  prac wykonywanych 
na ul. Źródlanej.

QQ 20-krotnie nasze interwencje do-
tyczyły potencjalnego spalania nie-
czystości stałych w piecach do tego 
nieprzeznaczonych. W jednym przy-
padku właściciel nieruchomości został 
ukarany grzywną mandatową. Wraz 
z pracownikami Wydziału Planowania 
Rozwoju i Ochrony Środowiska doko-
naliśmy kontroli 21 nieruchomości, 
których właściciele złożyli wnioski 
o dofinansowanie wymiany pieców. 
Kontrole te kontynuujemy w maju.
QQ Interwencji związanych z narusze-

niem przepisów ruchu drogowego od-
notowaliśmy w kwietniu 94. Jedena-
ście interwencji dotyczyło pojazdów, 
których stan techniczny wskazywał, 
iż nie są używane.
QQ Z funkcjonariuszami Komisariatu 

Policji w  Luboniu wystawiliśmy 21 
wspólnych patroli prewencyjnych, 
głównie w godzinach między 6 a 14, 
a także dwa patrole szkolne.
QQ Z pracownikami Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej przeprowadziliśmy 10 
kontroli w miejscach zamieszkania osób 
korzystających z pomocy tej instytucji. 
Na rzecz MOPS-u dokonaliśmy również 
dwóch konwojów wartości pieniężnych.
QQ Strażnicy miejscy dbali również 

o bezpieczeństwo uczestników Dro-
gi Krzyżowej, która przeszła ulicami 
naszego miasta.

SM

QQ Pomiędzy 29 marca a 6 kwietnia, nie-
znany sprawca skradł z mana zaparkowa-
nego na ul. Kościuszki dwa akumulatory. 
Straty 1 100 zł.
QQ 1 kwietnia o godz. 20.45 na ul. Po-

wstańców Wlkp. zatrzymano 19-latka po-
dejrzanego o kradzież roweru na Wildzie 
w Poznaniu 29 marca.
QQ 5 kwietnia o godz. 18, na ul. Zielonej, 

na gorącym uczynku zatrzymano 30-latka, 
który wybijając szyby włamał się do garażu 
wynajmowanego swojemu znajomemu 
i dokonał kradzieży narzędzi służących 
do naprawy pojazdów. Straty 3 000 zł.
QQ 6 kwietnia o godz. 18 na ul. Ponia-

towskiego, kierujący oplem wyjeżdżając 
z drogi gruntowej, nie ustąpił pierwszeń-
stwa kierującemu motocyklem „Suzuki”, 
który chcąc uniknąć zderzenia wywró-
cił się na lewy bok, a następnie uderzył 
w prawe, tylne koło samochodu. W wyniku 
zderzenia motocyklista doznał złamania 
obojczyka, stłuczenia lewej nerki i stopy.
QQ 7 kwietnia o  godz.  20, na ul. Żabi-

kowskiej 25-latek uderzył pięścią w twarz 
innego mężczyznę, który doznał urazów 
(krwawienie z nosa oraz naruszenie dwóch 
zębów). Pokrzywdzony okazał się osobą 
poszukiwaną przez Prokuraturę Rejono-
wą Poznań-Grunwald w celu ustalenia 
miejsca pobytu.

QQ 9 kwietnia o  godz. 8.40, na ul. ul. 
Dworcowej zatrzymano 41-latka, który 
kierował autem Volvo, pomimo cofnię-
tych uprawnień.
QQ 9 kwietnia o godz. 19.45 na ul. Nowi-

ny zatrzymano kierowcę skody, będące-
go w stanie nietrzeźwości (0,76 promila 
alkoholu).
QQ W nocy z 10 na 11 kwietnia, pomiędzy 

godz. 21 a 7, z niestrzeżonego parkingu 
na ul. Kościuszki skradziono brązowego 
peugeota posiadającego fabryczne zabez-
pieczenia (rocznik 2013). Straty 30 000 zł.
QQ 11 kwietnia pomiędzy godz. 8 a 13.50, 

na ul. Kasztanowej wyłamano drzwi ta-
rasowe dostając się do domu jednoro-
dzinnego, z którego skradziono gotówkę 
16 750 zł. Na miejscu zabezpieczono ślady.
QQ 12 kwietnia o godz. 7.40, na ul. Ko-

ściuszki zatrzymano na gorącym uczyn-
ku mężczyznę, który poprzez obrażanie, 
wyzywanie, bicie pięściami i kopanie po 
całym ciele, znęcał się psychicznie i �-
zycznie nad konkubiną, kierując wobec 
niej groźby karalne. Ponadto podczas 
interwencji, mężczyzna groził policjan-
tom pozbawieniem życia oraz używając 
słów uznanych za obraźliwe, znieważył 
umundurowanych funkcjonariuszy Policji.
QQ W nocy z 12 na 13 kwietnia, w godz. 

21-10 nieznany sprawca z otwartego po-
jazdu typu food truck, zaparkowanego 

przed CH Factory przy ul. Dębieckiej, 
skradł z  otwartej kasetki 1  070  zł. Na 
miejscu zabezpieczono monitoring. 
QQ Zgłoszono 13 kwietnia, że od 1 marca, 

nieznany sprawca, wykorzystując dane 
�rmy internetowej „Amg-Pol” z ul. Ko-
narzewskiego, utworzył w sieci fałszywą 
domenę dumsonic.pl i oferował do sprze-
daży akcesoria AGD. Umów nie realizo-
wał, przez co wyrządził szkody mająt-
kowe. Trwają czynności zmierzające do 
ustalenia wartości strat, wystąpiono też 
z wnioskiem o blokadę rachunku ban-
kowego na fałszywej domenie.
QQ 13 kwietnia o godz. 13, na ul. Żabikow-

skiej nieznany mężczyzna wykorzystując 
przedmiot przypominający pistolet, kie-
rował wobec kobiety i mężczyzny groźby 
pozbawienia życia. Uderzając pięściami 
po głowie dokonał naruszenia nietykal-
ności cielesnej, w wyniku której mężczy-
zna doznał m.in. złamania dolnej ściany 
lewego oczodołu, a kobieta stłuczeń głowy 
oraz zasinienia twarzy.
QQ 15 kwietnia o godz. 21.45, na ul. Rej-

tana włączony alarm spłoszył nieznany 
sprawcę, który przez podważenie ramy 
okiennej próbował dostać się do domu 
jednorodzinnego. Uszkodzenia okna to 
straty 4 000 zł.
QQ 16 kwietnia o godz. 16.10, w ramach 

realizacji sprawy, funkcjonariusze Wydziału 

do Walki z Przestępczością Gospodarczą 
zatrzymali adwokata, radnego z ramienia 
PO, podejrzewanego, że na parkingu CH 
Factory posłużył się sfałszowanym do-
kumentem tożsamości w celu odebrania 
umowy rachunku bankowego „Inteligo”.
QQ 17 kwietnia o godz. 12.30 na ul. Rejtana, 

z udziałem pracowników �rmy „Enea” 
ujawniono nielegalny pobór prądu.
QQ 17 kwietnia o godz. 17.15 w sklepie 

„Adidas” oraz „New Balance” na terenie 
CH Factory, kobieta i mężczyzna (obywa-
tele Ukrainy), wspólnie i w porozumieniu 
dokonali kradzieży odzieży. Sprawców 
zatrzymano na gorącym uczynku, mienie 
w całości odzyskano, Wartość dokona-
nych uszkodzeń to 549 zł.
QQ 20 kwietnia o godz. 15.55 w toalecie 

w CH Factory nieznany sprawca doko-
nał przywłaszczenia pozostawionego te-
lefonu komórkowego marki One Plus X. 
Strata 600 zł.
QQ 20 kwietnia o godz. 23 na ul. Kilińskiego 

18-latek celował plastikowym pistoletem 
w kierunku innego mężczyzny, kierował 
karalne groźby pozbawienia życia i zdro-
wia, które wzbudziły obawy ich spełnie-
nia, naruszył nietykalność 
cielesną oraz mir domowy.
QQ 21 kwietnia o godz. 23.30 

na ul. Kościuszki, na gorącym 
uczynku zatrzymano 43-let-

cd.  
na str. 
57

W kwietniu Ochotnicza Straż 
Pożarna odnotowała 22 inter-
wencje – w przypadku 9 miej-
scowych zagrożeń, 11 pożarów 
i  2 fałszywych wezwań. Zda-
rzenia miały miejsce w Lubo-
niu, Poznaniu, Mosinie oraz na 
terenie gminy Komorniki.

QQ 03.04 – Luboń, ul. Klonowa 
– wyciek paliwa z samochodu,
QQ 04.04 – Luboń, ul. Klonowa 

– pożar samochodu osobowego,
QQ 04.04 – Luboń, ul. Cmentar-

na – pożar kontenera na śmieci,
QQ 04.04 – Luboń, ul. Kręta – po-

żar trawy,
QQ 06.04 – Luboń, ul. Poniatow-

skiego – wypadek z udziałem mo-
toru i samochodu osobowego,
QQ 07.04 – Poznań, ul. Pszczyń-

ska – pożar trawy,
QQ 07.04 – Poznań, ul. Tyniecka 

– pożar trawy,
QQ 07.04 – Mosina – pożar poszycia leśnego,
QQ 07.04 – rozpoznanie zagrożenia – 

ognisko pod kontrolą (alarm fałszywy),
QQ 07.04 – Luboń, ul. Sporna – pożar 

krzaków,
QQ 08.04 – Komorniki, ul. Żabikowska 

– pożar krzaków,
QQ 14.04 – Luboń, ul. Chopina – pożar 

trawy,
QQ 14.04 – Wiry, ul. Wirowska – ognisko 

pod kontrolą (alarm fałszywy),
QQ 16.04 – Luboń, ul. Buczka – otwarcie 

mieszkania w asyście policji,
QQ 16.04 – Luboń, skrzyżowanie ul. Ko-

ściuszki i Żabikowskiej – usunięcie pla-
my ropopochodnej z powierzchni jezdni,

QQ 16.04 – Luboń, ul. Spadzista – wyczu-
walny zapach gazu w mieszkaniu, wykryto 
nieszczelność instalacji, powiadomiono 
pogotowie gazowe,
QQ 22.04 – Luboń, ul. Armii Poznań – 

pożar śmietnika,
QQ 23.04 – Poznań, ul. Ostatnia – rozsz-

czelnienie gazociągu,
QQ 23.04 – Poznań, skrzyżowanie ul. Kotowo 

i Fabianowo – wypadek samochodowy,
QQ 25.04 – Luboń, ul. Gen. Sikorskiego – 

usunięcie zwisającej gałęzi znad chodnika,
QQ 25.04 – Luboń, ul. Osiedlowa – otwar-

cie mieszkania w asyście policji,
QQ 27.04 – Luboń, ul. Jachtowa – pożar 

drzewa.
Norbert Kaźmierczak

OSP

Q
Spalony samochód Renault Laguna na ul. Klono-
wej, w okolicy skrzyżowania z ul. Wojska Polskie-
go, sfotografowany 6 maja, świeżo po pożarze. 
Ogień całkowicie strawił przód auta    
fot. Hanna Siatka
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BAW SIĘ Z NAMI 

Nasza krzyżówka

Zabawa polega na odgadywaniu 
ciekawych i  charakterystycznych 
miejsc w Luboniu. Prosimy określić, 
co przedstawia opublikowana foto-
gra�a i  gdzie obiekt  się znajduje. 
Odpowiedzi można przesyłać (rów-
nież pocztą elektroniczną), dostar-
czać do redakcji (ul. Wschodnia 23 
a  lok. 62) albo wrzucać do niebie-
skich skrzynek „Wieści Lubońskich” 
na terenie miasta. Kartki z  dopi-
skiem: „Zgadnij, co to” muszą być 
podpisane imieniem i nazwiskiem 
uczestnika konkursu. Wśród tych, 
którzy nadeślą poprawne odpowie-
dzi, rozlosujemy upominki. Prosimy 
też o nadsyłanie swoich propozycji 
(fotogra�i).
Opublikowane w ubiegłym miesią-
cu zdjęcie przedstawiało budynek 
klubowy Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Jedynka” oraz Towa-
rzystwa Młodzieży Sportowej „Stel-
la” na boisku przy ul. Szkolnej. Spo-
śród poprawnych odpowiedzi wy-
losowaliśmy tę, którą nadesłał Mar-
cin Sobieraj z ul. Sobieskiego. Po odbiór 
niespodzianki zapraszamy do redakcji 

(ul. Wschodnia 23  a/62) w  godzinach 
dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

Q
Budynek klubów UKS „Jedynka” i TMS „Stella” na boisku sportowym przy ul. Szkol-
nej   fot. Hanna Siatka

Q
Zgadnij, gdzie znajduje się ten nowy witraż?    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Baw się z nami - V 2018
imię i 

nazwisko

podpis

Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych

na łamach “Wieści Lubońskich” w przypadku wygranej.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 
27 utworzą rozwiązanie, które po wpi-
saniu do kuponu należy do końca maja, 
na kartce pocztowej, dostarczyć do re-
dakcji (ul. Wschodnia 23  a/62, patrz 
mapka str.  2) lub wrzucić do którejś 
z niebieskich skrzynek „Wieści Luboń-
skich” na terenie miasta. Wśród tych 
z  Państwa, którzy nadeślą poprawne 
rozwiązania, wylosujemy odbiorcę na-
grody ufundowanej przez �rmę „Mali-
bu” z ul. Sikorskiego. 
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej 
w poprzednim wydaniu „WL” brzmiało: 
Międzynarodowa Wystawa Kotów Raso-
wych w Luboniu. Odbiorcą nagrody jest 
Andrzej Deska z ul. Żabikowskiej. Gra-
tulujemy! Po odbiór zapraszamy w go-
dzinach dyżurów do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w loso-
waniu nie uwzględniamy.

Poziomo:
1.  bazia
2.  pięściarz
7.  gatunek wielkiej antylopy
8.  sympatia, ulubienica
9.  siedziba władz administracyjnych

10.  rodzaj zarostu
11.  duże pióro ptaka lub rucho-

my element skrzydła samolotu
14.  bliźniacza siostra Abla
17.  bujna wyobraźnia
21.  roczniki, kroniki
24.  miłośnik muzyki
25.  ptak z rodziny mrówkołowców
26.  podatek od wartości
27.  prywatny właściciel fabryki
29.  masa opakowania towaru
31.  kolor w kartach
32.  stowarzyszenie rzemieśl-

ników miejskich
33.  jasne lub ciemne
34. człowiek początkują-

cy w jakimś zawodzie

Pionowo:
 1.  naczynie do picia piwa
 2.  wypicie napoju na czyjeś zdrowie
 3.  kwitnie tylko raz
 4.  internat
 5.  koniec sieci rybackiej
 6.  liczne podróże
 12.  utwór poetycki
 13.  egzekutor
 15.  zawór, kurek
 16.  rybie jajeczka
 17.  apteka w Luboniu z miłą obsługą

 18.  patyna lub atak lotniczy
 19.  działo o długiej lu�e
 20.  bursztyn
 22.  człowiek uprawiający za-

wodowo nurkowanie
 23.  roślina uprawiana na pa-

szę lub nawóz
 27.  tama, mur odgradzający 

port od otwartego morza
 28.  kadzielnica kościelna, kasoleta
 30.  wyższa uczelnia

oprac. Bernard Stachowiak
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BAW SIĘ Z NAMI / CO? GDZIE ? KIEDY?

QQ Z  okazji Dnia Matki – kocha-
nej Mamie Irenie – dużo zdrowia 
i miłości, moc uśmiechu i słodkości, 
mało smutku oraz łez, pełni szczę-
ścia i radości oraz dużo cierpliwości 
życzą dzieci: Paulina, Łukasz, Maciej 
z rodzinami.
- Stu lat i jednego dnia dłużej z oka-
zji urodzin Jack’a P. i Jacka Brze-
zinki życzą przyjaciele.

QQ Elizko Graczyk, Kochana. Uśmie-
chaj się od rana. Uśmiechaj wieczo-
rem. I pod żadnym pozorem, nie 
martw się proszę. Nadzieję w sercu 
noszę, że wszystko się uda. Wiara 
czyni cuda. Nic nie mówiąc nikomu, 
wracaj zdrowa do domu! – Natalka R.
QQ Burmistrz Lubonia – Małgorza-

cie Machalskiej – z okazji imienin 
życzymy sukcesów, dobrych decyzji, 
szczerych i mądrych doradców… 
oraz by piastowanie funkcji wło-
darza miasta nie zakłócało miru 
rodzinnego.

Z serca

Jak przesłać życzenia?
Życzenia do rubryk: „Z serca” i „Kolacja we dwoje” można kie-
rować do redakcji: 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 pocztowych na te-
renie miasta lub przynieść do redakcji, ul. Wschodnia 23A/62).

(red)

Moi drodzy, dziś będzie trochę o zuchach 
i harcerzach. Może ktoś z was należy do 
ZHP lub ZHN? Rebus również związany 
jest z tą tematyką. Najpierw jednak wy-
niki zadań z poprzedniego numeru. Otóż 
rozwiązania są następujące: w zadaniu 
z  liczbami w  kołach nie pasuje liczba 
„15”, ponieważ dzieli się przez 3, 5, 15 

oraz przez 1 (15: 3 = 5, 15: 3 = 5, 15: 5 = 
1, 15: 1 = 15). Pozostałe liczby to liczby 
pierwsze, czyli takie, które dzielą  się 
tylko przez siebie i przez 1. W zadaniu 
z  literami w kołach, w miejsce ze zna-
kiem zapytania należało wpisać literkę 
„U”. W każdym rzędzie litery układają się 
w  porządku alfabetycznym: po lewej, 

Łamigłówki Pani Literki prawej i  w  środku. Nie było to takie 
trudne, prawda? Nagrodę wylosował 
Marek Wątor. Gratuluję.
Wróćmy do harcerzy. Znacie tę piosen-
kę? – „Harcerzem być to dobra rzecz, 
móc śpiewać przy ognisku. Z gitarą swo-
ją za pan brat, rozśpiewać cały świat…”. 
Już niedługo wakacje i niektórzy z Was, 
być może spędzą je na obozie harcerskim 
i będą nucić tę, oraz wiele innych piose-
nek – gorąco do tego zachęcam. Harce-
rze mają swoje święto obchodzone 

w rocznicę urodzin twórcy światowego 
skautingu, sir Roberta Baden-Powella 
i jego żony Olave. Nasi lubońscy harce-
rze obchodzili je w  tym roku po raz 
ósmy. O  jakim święcie mowa? Jak  się 
ono nazywa? Jeśli prawidłowo rozwią-
żecie poniższy rebus, stanie się to dla was 
jasne. Rebus składa się z trzech wyrazów.
Czekam na odpowiedzi. Z  harcerskim 
pozdrowieniem (Czuwaj!)

Pani Literka

Luboński Klub Biegacza serdecznie zaprasza 
na organizowaną z okazji Dni Lubonia, im-
prezę biegową, która wystartuje 10 czerwca 
o godz. 9 sprzed stadionu przy ul. Rzecznej.
„Bieg na Powitanie Lata” odbywał  się już 
w poprzednich sezonach w formule 24- lub 
12-godzinnej imprezy prowadzącej ulicami 
Lubonia lub nad Wartą. W tym roku posta-
wiliśmy na zawody w  formie tradycyjnej. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy 
chcą się ścigać, pobiegać, pochodzić z kijka-
mi albo bez, lub też po prostu spędzić czas 
w  ciekawy sposób. Około 9-kilometrowa 
trasa biegu została w  przeważającej części 
wytyczona w Lasku Majońskim, miejscu mało 
znanym większości mieszkańców naszego 
miasta. Po drodze czeka wiele niespodzianek 
(nie każdy wie, gdzie w Luboniu można zo-
baczyć np. tramwaje) – na tej trasie nie moż-

na  się nudzić, a  satysfakcja z  ukończenia 
zawodów gwarantowana. Zapewniamy też 
atrakcyjne nagrody, medale dla wszystkich 
uczestników i sympatyczną atmosferę.
W każdą środę o godz. 19 zapraszamy na tre-
ningi, wiodące trasą naszego biegu. Startujemy 
spod Wzgórza Papieskiego. Każdy jest mile 
widziany, nikogo nie zostawiamy na trasie.
Link do zapisów można znaleźć na naszej 
stronie internetowej: http://powitanielata.
lubonskikb.pl. Koszt udziału w imprezie wy-
nosi 40  zł. Limit uczestników to 200 osób. 
Zapraszamy biegaczy i  zawodników nordic 
walking.
Mamy nadzieję, że dzięki licznemu udziałowi 
lubonian i nie tylko, nasza impreza na stałe 
wpisze  się w  kalendarz biegowy Poznania 
i okolic.

Luboński Klub Biegacza

Bieg na Powitanie Lata

W tym roku zawodnicy ponownie zmie-
rzą się z dość wymagającą, ponad 10-ki-
lometrową trasą. Oprócz medali, dla 
wszystkich uczestników przygotowano 
atrakcyjne puchary i  nagrody dla naj-
lepszych w klasy�kacji generalnej oraz 
w  poszczególnych kategoriach wieko-
wych. Jak co roku, nie zabraknie również 
biegów dla najmłodszych wilczków, 
które wystartują około południa w kilku 
kategoriach wiekowych. Podczas pikni-
ku na świeżym powietrzu, najmłodsi 
będą mieli okazję wzięcia udziału w za-
bawach ruchowych, a także spróbowania 
swoich sił w  zabawach wieloboju na 
terenie Miasteczka Młodego Sportowca. 
Ponadto, będzie wyjątkowa okazja, by 
wystartować w biegu „łokieć w łokieć, 
noga w nogę”, z 4. wspaniałymi dziew-
czynami walczącymi o tytuł Walecznej 
Wilczycy. Ta rywalizacja, w formie za-
bawy, trwa od stycznia br. i polega na 
relacjonowaniu na łamach portalu Fa-
cebook swoich przygotowań do biegu 

głównego. Zaraz po imprezie organiza-
torzy otworzą panel głosowania, i  to 
właśnie biegacze nadadzą tytuł jednej 
z uczestniczek biegu.
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 Wil-
kiem” ma na celu popularyzację zdro-
wia i  ekologicznego stylu życia oraz 
promocję terenów Wielkopolskiego 
Parku Narodowego, jako miejsca do 
czynnego wypoczynku i edukacji dla 
całej rodziny.

Start biegu głównego odbędzie  się 
o godz. 10 w 4. falach, celem rozłado-
wania natłoku.
Miejsce: START i META zlokalizowano 
w pobliżu siedziby Stacji Ekologicznej 
UAM, Mosina – Jeziory.
Organizator biegu: „Green Sport” Łukasz 
Kubiak – tel. 793  299  154; partnerzy: 

Szósta „Pogoń za Wilkiem!”
W ostatni weekend lipca, w sobotę, 28.07, 450 biegaczy, ma możliwość 
wzięcia udziału w kolejnym biegu po Wielkopolskim Parku Narodowym. 
Otwarto zapisy

WPN, Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Komornikach oraz Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Mosinie.
Więcej na: www.pogonzawilkiem.pl; Fa-
cebook https://www.facebook.com/Po-
gonZaWilkiem

Panel zapisów: http://zapisy.maraton-
czykpomiarczasu.pl/bieg-pogonzawil-
kiem
Regulamin Biegu: http://pogonzawil-
kiem.pl/wp-content/uploads/2018/05/
Regulamin_VI-PzW_2018.pdf

Org.
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CO? GDZIE ? KIEDY?

W związku z programem prewencyjnym 
pn. „Poznański Rower – Bezpieczny 
Rower”, który realizuje, Komisariat Po-
licji w Luboniu przekazuje wykaz kolej-
nych terminów znakowań rowerów 
w placówce przy ul. Powstańców Wiel-
kopolskich 42:
- maj: 9.05 – godz. 10-13; 17.05 i 24.05 
– godz. 15-18
- czerwiec: 6.06 i 28.06 – godz. 15-18; 
20.06 – godz. 10-13.

Pamiętajmy, że rowery powinny być 
wyposażone w jedno światło pozycyjne 
białe lub żółte, element odblaskowy, co 
najmniej jeden działający hamulec oraz 
dzwonek. Osoba, która chce przystąpić 
do programu powinna mieć ze sobą 
dowód osobisty i  ew. dowód zakupu 
roweru. Konieczne jest też uczestnictwo 
osoby pełnoletniej w przypadku znako-
wania rowerów dzieci.

sierż. Kinga Koluszenko
Zespół Pro�laktyki Społecznej i Wykroczeń

Znakowanie rowerów

17 maja br. o godz.17.30, w Szkole Podstawowej nr 5 odbędzie się kolejna edy-
cja Lubońskiego Dyktanda „Złote Pióra”. Do 10 maja zgłaszano 4-osobowe 
zespoły uczestników (szkoły, instytucje, stowarzyszenia i  grupy nieformalne 
z Lubonia i powiatu poznańskiego).

M. M-G.

Zmagania z ortografią

Rusza kolejna edycja spływów kajako-
wych w  ramach Lubońskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Z 18 spływów 14 wy-
startuje z Przystani Wodnej w Puszczy-
kowie Niwce, a 4 z Przystani Jana Paw-
ła  II w  Rogalinku (okolice mostu na 
trasie Mosina – Kórnik). Pierwsza im-
preza już w niedzielę, 27 maja!
Określając godziny rozpoczęcia spływów 
organizatorzy kierowali  się przede 
wszystkim możliwością przejazdu na 
miejsce startu transportem miejskim – 
autobusem linii 651. Takie były sugestie 
uczestników ubiegłorocznych spływów.
Mamy do dyspozycji 15 kajaków dwu-
osobowych, w  tym 4 z  możliwością 
umieszczenia dodatkowego siedzenia 
dla dziecka w wieku do 10 lat.
Prosimy wszystkie zgłaszające się osoby 
o  rzetelne podejście do rejestracji na 
spływy, by uniknąć sytuacji, gdy uczest-
nicy nie stawiają się na starcie i nie in-
formują o tym organizatorów, przez co 
blokują miejsca innym chętnym. Reje-
stracja odbywa się przez stronę interne-
tową LOSiR-u.

Terminarz startów
QQ 27.05.2018 (niedziela), godz. 9 – Pusz-

czykowo (limit miejsc wyczerpany)
QQ 31.05.2018 (czwartek), godz. 15.15 – 

Puszczykowo
QQ 2.06.2018 (sobota), godz. 9 – Rogali-

nek (limit miejsc wyczerpany)
QQ 3.06.2018 (niedziela), godz. 9 – Pusz-

czykowo
QQ 17.06.2018 (niedziela), godz. 9 – Pusz-

czykowo
QQ 23.06.2018 (sobota), godz. 15.15 – 

Puszczykowo (limit miejsc wyczerpany)
QQ 29.06.2018 (piątek), godz. 17 – Pusz-

czykowo
QQ 1.07.2018 (niedziela), godz. 9 – Roga-

linek (limit miejsc wyczerpany)
QQ 13.07.2018 (piątek), godz. 17 – Pusz-

czykowo
QQ 15.07.2018 (niedziela), godz. 9 – Pusz-

czykowo (limit miejsc wyczerpany)
QQ 4.08.2018 (sobota), godz. 9 – Pusz-

czykowo

QQ 5.08.2018 (niedziela), godz. 15.15 – 
Puszczykowo
QQ 15.08.2018 (środa), godz. 15.15 – Ro-

galinek
QQ 17.08.2018 (piątek), godz. 17 – Pusz-

czykowo
QQ 25.08.2018 (sobota), godz.   9 – Ro-

galinek
QQ 26.08.2018 (niedziela), godz. 9 – Pusz-

czykowo
QQ 31.08.2018 (piątek), godz. 17 – Pusz-

czykowo
QQ 2.09.2018 (niedziela), godz. 9 – Pusz-

czykowo

Ważne informacje
Organizator zobowiązuje się do zapew-
nienia bezpieczeństwa uczestnikom 
spływu, gwarantuje nadzór instruktorski 
oraz stosowny sprzęt ratunkowy:
a)  przygotowuje kajaki turystyczne typu 

RIO i wiosła dla wszystkich uczest-
ników, w tym cztery kajaki z dodat-
kowymi miejscami dla dzieci,

b)  wyposaża każdego uczestnika w ka-
mizelkę asekuracyjną,

c)  przeprowadza z uczestnikami spływu 
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa 
na wodzie, sygnalizacji oraz zasad 
poruszania się na szlaku wodnym,

d)  zapewnia opiekę dwóch instruktorów 
kajakarstwa, z których jeden prowa-
dzi spływ (szlakowy), a drugi znaj-
duje się w środku grupy uczestników,

e)  zabezpiecza motorówki z  ratowni-
kiem posiadającym sprzęt ratunkowy 
oraz apteczkę,

f)  ubezpiecza uczestników od następstw 
nieszczęśliwych wypadków.

Spływ może zostać odwołany przez or-
ganizatora w wyjątkowych sytuacjach:
– bardzo wysoki stan wody w  rzece, 
zagrażający bezpieczeństwu uczestników 
spływu,
– bardzo złe warunki atmosferyczne (np. 
długotrwała burza z piorunami).
Inne warunki pogodowe takie, jak wiatr, 
słońce, opady atmosferyczne itp., nie 
będą powodem odwołania spływu.

LOSiR

Na kajaki!

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 19 maja, godz. 12 – teatrzyk kamishibai 
połączony z warsztatami plastycznymi – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 19 maja, godz. 20 – rozważania różańco-

we w plenerze – krzyż na rogu ulic Dożyn-
kowej i Chopina
QQ 20 maja – 13. rajd rowerowo-pieszy „Śla-

dami Historii” (Ogród Pamięci Komorniki,  
– start: godz. 10. 
QQ 21 maja, godz. 12 – „Wspomagamy mamy!” 

– wykład Joanny Anger, autorki książki „Ala-
antkowe BLW” – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42 – wstęp wolny
QQ 21 maja, godz.  17 – Kino „Kamera” – 

projekcje nowości �lmowych w kameralnej 
atmosferze – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 21 maja, godz. 16-18 – dyżury radnych dla 

mieszkańców: Piotr Goryniak – Urząd Miasta, 
pl. E. Bojanowskiego 2; Patryk Bartkowiak – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42; Kata-
rzyna Ekwińska – Gimnazjum nr 1, ul. Armii 
Poznań 27; Magdalena Woźniak – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ 22 maja, godz. 17 – Wernisaż wystawy 

twórców z Uniwersytetu Artystycznego w Po-
znaniu ” – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp wolny
QQ 23 maja, godz. 12 – wykład Joanna Hu-

merczyk dla sekcji bibliotecznej Lubońskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z okazji ob-
chodów Roku Ireny Sendlerowej – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ 23 maja, godz. 12 – wykład Joanna Hu-

merczyk dla sekcji bibliotecznej LUTW 
z okazji obchodów Roku Ireny Sendlerowej 
QQ 23 maja, godz. 17 – spektakl dla dzieci 

„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska  42 – 
wstęp 5 zł
QQ 24 maja, godz. 13.30-15 – bezpłatne 

porady logopedyczne logopedy i terapeuty, 
Karoliny Umerle – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
QQ 25 maja – II  Międzygminny Konkurs 

Piosenki „Śpiewać każdy może” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 25 maja, godz. 17 – otwarte obrady Rady 

Miasta Luboń – Urząd Miasta, pl. E. Boja-
nowskiego 2, sala sesyjna 208
QQ 25 maja, godz. 19 – Spektakl dla dorosłych 

pt. „Seks dla opornych” – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97 – bilety w OK (40 zł) lub 
na Bilety24 (43 zł)
QQ 26 maja , godz. 10-14 – wycieczka Luboń-

skim Szlakiem Architektury Przemysłowej 
– bilety: 15 zł normalny, 12 zł ulgowy, rezer-
wacja: infolubon@gmail.com, 61 813 00 72 
i 500 287 325 (Ośrodek Kultury)
QQ 26 maja, godz.  12 – program zabaw 

i  animacji dla dzieci – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 26 maja, godz. 20 – spotkanie na modlitwie 

różańcowej – �gura Matki Boskiej z Nazaretu 
przy para�i św. Jana Bosko
QQ 27 maja, godz. 15-18 – Dzień Dziecka na 

Wzgórzu Papieskim – patrz str. 7
QQ 28 maja, godz.  12 – Kino „Kamera” – 

projekcje nowości �lmowych w kameralnej 
atmosferze – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 30 maja, godz. 12 – wykład dla sekcji bi-

bliotecznej LUTW z okazji obchodów Roku 
Zbigniewa Herberta – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp wolny

QQ 2 czerwca, godz. 12 – Biblioteka w plenerze 
– animacje „Zatańczymy na hawajskiej plaży” 
– Plaża Miejska, ul. Rzeczna – wstęp wolny
QQ 4 czerwca, godz. 12 – Kino „Kamera” – 

projekcje nowości �lmowych w kameralnej 
atmosferze – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 4 czerwca, godz. 16-18 – dyżury radnych 

dla mieszkańców: Andrzej Okupniak – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; Adam Dwora-
czyk – Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42; 
Marek Samulczyk – Gimnazjum nr 1, ul. Armii 
Poznań 27; Paweł Krzyżostaniak – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ 5 czerwca, godz. 17 – Podróże pasją. Fa-

scynujące opowieści o  ludziach, zabytkach 
i  kulturze z  najdalszych zakątków świata 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska  42 – 
wstęp wolny
QQ 6 czerwca, godz. 12 – wykład Sergiusza 

Myszograja dla sekcji bibliotecznej LUTW 
z okazji obchodów Roku Konfederacji Bar-
skiej – Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp wolny
QQ 6 czerwca, godz. 18 – spotkanie operowe 

„Wokół Wielkiej Sceny” – z  największymi 
głosami polskich teatrów rozmawia redak-
tor Piotr Nędzyński – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 7 czerwca, godz. 10.10 – przedstawienie 

dla dzieci pt. „Chuch Świstodmuchowski!” 
(Filharmonia Pomysłów) – Ośrodek Kultu-
ry, ul. Sobieskiego 97 – wstęp 2 zł/os, grupy 
zorganizowane po wcześniejszym zgłoszeniu
QQ 7 czerwca, godz.  17 – Koncert klasyki 

dla dzieci – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp 5 zł
QQ 8 czerwca – XIV Luboński Przegląd Pio-

senki Przedszkolnej – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97
QQ 9 i 10 czerwca – DNI  LUBONIA – patrz 

str. 11
QQ 9 czerwca, godz. 12 – Animacje z ulu-

bionymi bohaterami książek poprowadzi 
Bajanka – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp 5 zł
QQ 10 czerwca, godz. 9 – „Bieg na Powitanie 

Lata” – start sprzed stadionu, ul. Rzeczna – 
patrz str. 54
QQ 11 czerwca, godz. 12 – „Wspomagamy 

mamy!” pt. „Porozumienie bez przemocy” – 
spotkanie z ekspertem z poradni „Hipokam-
pus”, Natalią Minge – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ 11 czerwca, godz. 17 – Kino „Kamera” – 

projekcje nowości �lmowych w kameralnej 
atmosferze – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42 – wstęp 5 zł
QQ 13 czerwca, godz. 12 – wykład Sergiusza 

Myszograja dla sekcji bibliotecznej LUTW pt. 
„Poznański Czerwiec” – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ 15 czerwca – zakończenie roku kultural-

nego w Ośrodku Kultury – ul. Sobieskiego 97
QQ 25 czerwca – 20 lipca – półkolonie letnie 

dla dzieci– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskie-
go 97 – patrz str. 56
QQ 30 czerwca – wycieczka Lubońskim Szla-

kiem Architektury Przemysłowej – bilety: 
15  zł normalny, 12  zł ulgowy, rezerwacja:  
infolubon@gmail.com, 61 813 00 72 i 500 287 325 
(Ośrodek Kultury), obowiązują wcześniej-
sze zapisy
QQ 23-27 lipca – półkolonie letnie dla senio-

rów – Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97– 
patrz str. 11

oprac. HS
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OGOSZENIA

Zgony

Śluby

07.04.2018 r.
QQ Stanisław Matysiak ur. 1952 r.

08.04.2018 r.
QQ Halina Kantor ur. 1949 r.

10.04.2018 r.
QQ Janina Głuszak ur. 1940 r.

13.04.2018 r.
QQ Bernard Michalak ur. 1952 r.

25.04.2018 r.
QQ Edmund Wasielewski ur. 1937 r.

29.04.2018 r.
QQ Urszula Wilk ur. 1944 r.

Jagoda Wawrzyniak
z-ca kierownika USC i Wydziału  

Spraw Obywatelskich UML

02.04.2018 r.
QQ Henryk Wojtyniak ur. 1928 r.

02.04.2018 r.
Jan Dolata ur. 1959 r.
04.04.2018 r.
QQ Maria Pietrusiak ur. 1925 r.
QQ Stanisław Młynek ur. 1962 r.

Zawarto 13 związków małżeńskich, 11 
par nie wyraziło zgody na publikację 
danych.

06.04.2018 r.
QQ Waldemar Klessa i Anna Kaźmierczak

21.04.2018 .
QQ Marcin Cybała i Magdalena Gramza

Uwaga!
Informujemy, że 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób �zycz-
nych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo-
rządzenie o  ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. nr 119 str. 1), na podstawie 
którego dane osobowe są jeszcze bardziej chronione niż na podstawie obowią-
zującej do tej pory polskiej „Ustawy o ochronie danych osobowych” z 29.08.1997 r. 
(t. jedn. Dz. U. 2016 poz. 922). W związku z  tym, od dnia 25.05.2018  r. nie 
będziemy już podawać do mediów informacji o zgonach oraz zawartych mał-
żeństwach w Luboniu.

Urząd Stanu Cywilnego

Podziękowanie

Wszystkim osobom, które w tych ciężkich dla nas chwilach dzieliły 
z nami smutek i żal, okazały wiele serca, duchowego wsparcia, współ-
czucia i życzliwości oraz wzięły liczny udział w uroczystościach po-
grzebowych naszego syna, brata, kuzyna, wujka i przyjaciela

śp. Ks. Sławomira Stronki

pragniemy serdecznie podziękować za obecność, modlitwę, słowa 
wsparcia, liczne intencje mszalne oraz za złożone wieńce i kwiaty.

W szczególności dziękujemy Ks. Edmundowi Jaworskiemu i Ks. Kon-
stantemu Mrozkowi za ogromną pomoc w organizacji uroczystości 
pogrzebowych oraz za wielkie wsparcie duchowe dla naszej rodziny.

Pragniemy również podziękować Księżom Biskupom z Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej, Księżom przybyłym z Archidiecezji Gnieźnieńskiej 
i Poznańskiej oraz grupie z Lubonia  z ks. kanonikiem Bernardem 
Cegłą na czele.

Podziękowania należą się również Druhom Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Targowej Górki, bez których ostatnia droga ich Kapelana, 
nie byłaby tak uroczysta i piękna. Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom 
z Zespołu Szkół z Targowej Górki dziękujemy za obecność i modlitwę.

Nie sposób wymienić wszystkich, którzy brali udział w organizacji 
i uroczystościach pogrzebowych, jednak każdemu z osobna składamy 
wielkie Bóg zapłać i polecamy Was Bożej opiece.

Rodzice i brat z rodziną
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Serdeczne wyrazy współczucia

p. Agnieszce Górnej
nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 2

z powodu śmierci

śp. Mamy
składa

społeczność Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Augusta hr. Cieszkowskiego

Ogłoszenia drobne

Bezpłatne ogłoszenia drobne w sprawie pracy można kierować do redakcji: 
e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.pl) oraz na kartkach (wrzucać 
do niebieskich skrzynek pocztowych na terenie miasta lub przynieść do re-
dakcji, ul. Wschodnia 23A/62).
Przypominamy, że jako bezpłatne przyjmujemy ogłoszenia, które 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

Korepetycje
QQ Matematyka, �zyka – nauczyciele, dojazd; 

tel. 532 996 938   (h-039 III-VIII)
QQ Korepetycje – matematyka wszystkie 

poziomy zaawansowania – absolwent PP 
– z dojazdem do ucznia; tel. 724 215 530   
(h-205 IX-V)
QQ Korepetycje j. angielski z  dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (r-018 II-V)
QQ Korepetycje – matematyka, �zyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(r-018 II-V)
QQ Chemia, �zyka, matematyka – korepetycje, 

gimnazjum; tel. 785 602 439   (r-018 II-V)

QQ Angielski, niemiecki – korepetycje z dojaz-
dem do ucznia; tel. 723 517 463   (r-018 II-V)

Praca
QQ Zakład dekarsko-blacharski przyjmie pra-

cowników; tel. 606 666 153   (t-II-V)
QQ Potrzebna pani do biura rachunkowego. 

Znajomość programu Varico i Płatnik; tel. 
505 621 942, ram_biur@poczta.onet.pl
QQ Nowa restauracja w  Luboniu zatrudni 

pomoc kuchenną; tel. 501 158 574.   (r-V)
QQ Potrzebna osoba do sprzątania w Centrum 

Handlowym w Luboniu; tel. 501 158 574.   (r-V)
QQ Stolarnia Luboń zatrudni pracownika na 

½ etatu, tel. 502 390 846   (h-V)

niego mężczyznę, który wy-
rwał wycieraczki, zarysował 
przednią maskę oraz szybę 
zaparkowanego samochodu 
Seat Leon.

QQ W nocy z 24 na 25 kwietnia, w godz. 
19-11 na ul. Fabrycznej nieznany spraw-
ca przebił opony zaparkowanych samo-
chodów marki: VW LT, Peugeot Boxer 
oraz Fiat Panda. Łączne straty – 5 000 zł.

QQ Pomiędzy 28 a 29 kwietnia, w godz. 
6.55-19, na ul. Akacjowej, pod nieobecność 
domowników, wyrywając zamek drzwi 
tarasowych, włamano się do domu jedno-
rodzinnego i dokonano kradzieży trzech 
futer i czterech zegarków. Straty – 16 300 zł.
QQ W okresie od 29 kwietnia o godz. 21 

a 30.04, godz. 7.30, na parkingu przy ul. 
Osiedlowej, nieznany sprawca zarysował 

ostrym przedmiotem powłokę lakierni-
czą citroena C4. Straty 800 zł.

Statystycznie
QQ zatrzymano na gorącym uczynku 12 

sprawców, w tym 1 nietrzeźwego kierowcę,
QQ wylegitymowano 283 osoby,
QQ zatrzymano 2 osoby poszukiwane li-

stem gończym,
QQ tymczasowo aresztowano 1 osobę 

podejrzaną o dokonanie przestępstwa,
QQ samobójstw 0,
QQ przestępstw narkotykowych 0,
QQ fałszerstw 0,
QQ oszustw 8 (głównie zakupy internetowe)
QQ znaleziono zwłoki.

Na podstawie danych z  Komisariatu 
Policji Luboń

PPR

Kronika policyjna
cd.  
ze str. 
52SERWIS AGD

tel. 601 714 909
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Paweł Dobrowolski

SERWIS AGD
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Paweł Dobrowolski

LODÓWKI
ZAMRAŻARKI

61-8755-555    601-586-312
NAJTANIEJ U KLIENTA

EXPRESOWO
LUBOŃ - WSCHODNIA

(F167)

NAPRAWA
PRALEK

wszystkie

kom. 504-274-213

tel. 618 331 296
Laureat konkursu

“Najlepsze w Polsce” (B
0

0
4

)

SPRÊ¯YNY
JULIUSZ MICHALAK

motoryzacyjne i specjalne

Luboñ
ul. Armii Poznañ 38
tel./fax 813-16-95

wyrób - sprzeda¿

(B025)

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

(P
61

07
)

QQ Pracownia Wykrojników w Luboniu za-
trudni młodego pracownika do montażu wy-
krojników (do przyuczenia). Mile widziane 
wykształcenie poligra�czne; Kontakt tel. 693 
526 614   (r-V)

Usługi
QQ Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
QQ Karcher – czyszczenie: dywanów, wy-

kładzin, tapicerek meblowych i samocho-
dowych. Czyszczenie, konserwacja skór 
– auto – dom. Polerowanie, zabezpiecze-

nie lakieru. Wystawiam faktury VAT. Tel. 
600 217 065   (r-109 V)
QQ Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, ma-

larskie, ślusarskie, stolarskie, hydrauliczne – 
złota rączka – tel. 503 712 456   (h-082 IV,V)
QQ Naprawa 24h, montaż: junkersów, kotłów, 

kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101   (h-
058 III-VIII)

Nieruchomości
QQ Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam działkę 

budowlaną, uzbrojoną 700 m2 przy jeziorze, 
tel. 600 322 991   (h-083 IV-V)

LODÓWKI
NAPRAWA U KLIENTA

Gdy Naprawiamy Dojazd Gratis!

509 803 303
Luboń - Żabikowska (P

1
4

6
)

PRALKI
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ALARMOWE
QQ KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
QQ POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15, wypadki, nagłe 
zacho rowania – tel. 112 lub 999
QQ POMOC DORAŹNA

 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
tel. 61 898 42 40
QQ STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzysowe-

go, tel. 601 986 986
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 Odpadów – 
 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. 61 307 25 27, pn.-pt. 8 – 19, sb. 8.30-13.30

– „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 
- CH Venus - ul. Sobieskiego (24h)

INSTYTUCJE PUBLICZNE
QQ URZĄD MIASTA LUBOŃ

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
oce@lubon.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
QQ BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
QQ MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
QQ KOŚCIOŁY

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. Sobieskiego 81, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskie-
go – pl. E. Bojanowskiego, tel. 61 813 01 22

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13
QQ MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne

wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
QQ BIBLIOTEKA MIEJSKA

 http://www.biblub.com.pl,
- ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  

pon., wt., śr. 11-19; czw., pt., sob. 9-15
- Filia nr 3 – Zakłady Chemiczne (Przychod-

nia), tel. 785 874 382, pn. 10 – 18,  
wt., śr. 8 – 16 
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. Armii Poznań 27,  

tel. 61 813 04 42, tel. 61 810 28 38
- Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81
- Nr 5, ul. Kołłątaja 1, tel. 61 893 23 16
- Szkoła Podstawowa i Punkt Przed-

szkolny im. św. Filipa Neri 
 ul. Armii Poznań 27,  tel. 793 130 703
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

NAPRAWA

LODÓWEK - ZAMRAŻAREK
LAD CHŁODNICZYCH

EXPRESOWE NAPRAWY U KLIENTA
NAJTANIEJ, GWARANCJA

61 893 50 22                       501 005 006

(F168)

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA
NA PIECZYWO CUKIERNICZE

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
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SOLARIUM
FRYZJER

FRYZJER
KOSMETYKA

LUBOŃ
UL. GEN. SIKORSKIEGO 9

LUBOŃ
UL. PONIATOWSKIEGO 66A

618 992 182 618 139 187

www.malibulubon.pl

ZAPRASZAMY !

SOLARIUM
(F

0
2
0
)

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)

(F061)

SZCZEPIENIA PRZECIW
WŚCIEKLIŹNIE

GABINET
WETERYNARYJNY

dr Paweł Antosik
specjalista chirurg

Luboń, ul. Siostry Faustyny 1

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

(Y
6
1
3
4
)

- dopasowanie do sylwetki gratis
- końcówki serii -60%
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Nauka Pierwszego 
Tańca dla Młodej Pary 

Tel. 509 492 588
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pn. i pt. 9-15
wt. śr. czw. 11-17
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PROFESJONALY

MONTAż ANTEN
RTV - SAT�

NAPRAWA SPRZĘTU

INSTALACJA
I URUCHOMIENIE

CYFROWEJ TV DVB-T

tel. 606 23 14 99

(F
6
2
2
6
)

Mariusz Frąckowiak

(P
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5
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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

(Y
6
4
3
3
)

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
1

3
7
)

SERWIS OKIEN
Sobecki Zbigniew, tel. 664 779 961

KONSTRUKCJE  STALOWE
SPAWANIE  ALUMINIUM

KRATY PŁOTY BRAMY SCHODY

( )62-030 Luboń,  ul.Pułaskiego 6 tel. 06 1  8102-938, fax 8933-746
Kom. 602177144         Kom. 602177145           www.almetplast.pl 

(B
3
0
2
3
)

(B019)

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

KALORYFERY
Markowe

nowe i używane

500 200 478, 618 193 076
Puszczykowo, pn.-pt. 8-17

. . zasobniki    pompy c.o.
. . bojlery    piece c.o.

(K
0
1
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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

(F070)

CZŁONEK KOMISJI TECHNICZNEJ 
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DEKARZY

ZATRUDNIĘ BLACHARZY DEKARZY!

PRZYJMĘ
UCZNIÓW

www.wimax-meble.pl
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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

Bond-Rembud
Remonty mieszkań
szpachlowanie, malowanie,
tapetowanie
płytki, panele
docieplanie budynków
sucha zabudowa typu GK
cyzelowanie
tynki maszynowe lekkie

507 168 967
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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

(K041)

ul. Żabikowska 47
(ryneczek naprzeciwko SP2)

 PRACOWNIA TAPICERSKA 

tel. 697 135 253

(K
0
7
0
)

Meb le  na  zamówien ie

Pro jek towan ie  meb l i

Renowac ja  meb l i

Tap ice rka  samochodowa

(F
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3
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)

Nowo otwarta Restauracja

 CZERWONE KRZESŁO
Luboń, ul. 11 Listopada 53

Zaprasza wt. – niedz. 12-20
Od wtorku do piątku danie dnia

16 zł (zupa + danie główne)

Organizujemy uroczystości okolicznościowe 
(chrzciny, komunie, stypy itp.)

tel. 798 316 388

(Y
4
4
7
)

Przyjmujemy zamówienia na 
wyroby garmażeryjne 
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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)

(Y114)

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

(Y103)
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rok założenia 2001

OKNA, DRZWI, 
BRAMY, ROLETY  
OKNA, DRZWI, 

BRAMY, ROLETY  

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

(P018)

(F
0
9
8
)

FIRMA MEB-TECH
PIOTR KOCHNER

zabudowy korytarza
meble kuchenne
meble na wymiar
meble biurowe 
i do przedszkoli
usługi stolarskie

tel. 0-600 063 032
e-mail: mebtechkochner@gmail.com
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61 8130 813

           Otwarte
00 00      pon. - pt. 7 -21

00 00sob. 8 -15
(pod kominem)
Luboń, ul. Armii Poznań 49 (dawniej Auto-Ziem) Uwaga! Podczas przeglądu sprawdzanie gratis (na życzenie klienta)

      amortyzatorów         płynu układu chłodzenia         płynu hamulcowego
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Hala
przeglądów

Badanie VAT dla Urzędów Skarbowych

BEZDOTYKOWA  MYJNIA  SAMOCHODOWA

00 00Czynna 9 -21

SPRZEDAŻ GRUZU 
Z RECYKLINGU

NA PODBUDOWY DRÓG, 
PLACÓW, PARKINGÓW

tel. 61 8105 645

Przeglądy rejestracyjne wszystkich typów pojazdów
ZAPRASZAMY

Hala
myjni
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PRZEWÓZ OSÓB
TEL. 575 100 991 

e-mail: biuro@wirbus.pl

www.wirbus.pl

(Y
3
8
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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

(F
2

1
8

)

- 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

(W
0
0
7
)

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

Naprawa pralek 

 

tel. 501 315 761

automatycznych i zmywarek
oraz sprzedaż używanego 
sprzętu agd z gwarancją.

(K
0
1
6
)
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REGENERACJA FILTRÓW DPS

TRANSPORT WYWROTKĄ DO 3T
ŻWIR

PIASEK

GRUZ

ZIEMIA

siatkomax@onet.pl

OGRODZENIA, SIATKI, PŁOTY
MONTAŻ (Y022)

785 100 335

TKĄ DO 3T

Skup pojazdów
do KASACJI.

Płacimy GOTÓWKĄ
transport GRATIS!

tel. 618 163 809
609 562 981

(P
0
7
6
)

(Y
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1
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   prawa jazdy kat. A,B,C,D,E
   szkolenie e-learningowe
   ADR / doradcy ADR
   kwalifikacji wstępnej
   szkolenie okresowe (kierowcy kat. C, D co 5 lat)
                                   

LIGA OBRONY KRAJU
Ośrodek Szkolenia Kierowców

w Poznaniu ul. Czechosłowacka 108
zaprasza na kursy:zaprasza na kursy:zaprasza na kursy:zaprasza na kursy:zaprasza na kursy:

informacje i zapisy:
www.lok.org.pl; biuro.oskpoznan@lok.org.pl

tel. 61-830-10-96, 516-196-933

MYJNIA
RÊCZNA
ul. 11 Listopada 104
kom. 693-822-795

(W009)
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44 lata doświadczenia
i tradycji

MONTAŻ INSTALACJI
LPG

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
3
3
0
)

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

(W
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Uwaga! Dojazd do stacji kontroli od ul. Paderewskiego

WYWÓZ - PRZYWÓZ
- ż w i r , 
   - z i e m i a ,
      - k r z a k i ,
         - g r u z ,
            - b e t o n 

usługi HDS

Tel. 888 579 622

(K
0
5
4
)
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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

(Y
1
2
4
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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. Władysława Reymonta 17
(stara 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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6
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(Y058)

Piżamy Koszule Podomki znanych firm

 
pon. - pt. 10-18
sob. 10-14

Poznań, ul. Ściegiennego 47a
(przy cmentarzu górczyńskim)

tel. 61 662 03 76

(Y
3
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)

Specjalistyczny sklep z ponad 20-letnim stażem

od XS do 7X - przystępne ceny, dobra jakość

(P
0
2
3
)
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korony i mosty porcelanowe
prace z własnego laboratorium

protezy natychmiastowe i bezklamrowe
leczenie zachowawcze

wybielanie

IMPLANTY

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

NAPRAWA
PROTEZ

ZĘBOWYCH
(możliwe również

na poczekaniu)
.

TEL. 602 178 989

(F
1
4
0
)

dr med. W. Skorupski

KARDIOLOG
gabinet: Poznań, ul. Palacza 86

rejestracja telefoniczna codziennie

tel. 61 86 19 740
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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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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

(W
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Naprawy protez na poczekaniu Nagłe przypadki poza godzinami przyjęć
608 030 760602 178 989
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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)

(Y
2
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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 J. Struszyński
NEUROLOG   dr J. Trajgis, dr M. Kołtek  

GINEKOLOG      dr J. Frankiewicz
KARDIOLOG      dr A. Śmierzchała
LARYNGOLOG  dr M. Kałuża
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

(F003)

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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Diagnostyka i leczenie
nietrzymania moczu

UMOWA Z NFZ
NZOZ Poradnia

Ginekologiczno-Położnicza
“FORTE-MED”

(W budynku
“ART - MED”)

tel. 505 467 179

LUBOŃ, ul. Streicha 27

GODZINY PRZYJĘĆ:

dr D. Rogal-Przybylak
śr. 15-18, pt. 8-12

dr K. Komuniecki
pn. 8-18, wt. 14-19,

śr. 8-15

(F
0
1
5
)

Rejestracja telefoniczna
w godz. pracy poradni

ginekologicznej
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specjalista stomatologii ogólnej
Luboń, ul. Leśmiana 10
 (od Poniatowskiego)

Korony pełnoceramiczne i licowane
Protezy zębowe
Wybielanie, kosmetyka jamy ustnej
Leczenie zachowawcze i chirurgiczne
dzieci i dorosłych

Porady - Gratis
Nagłe przypadki na telefon 61 893 12 50, 504 227 043

Porady - Gratis
Nagłe przypadki na telefon 61 893 12 50, 504 227 043

pon, śr, pt: 15-20; wt, czw: 9-15; sob: 9-12 

(Y
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STOMATOLOG
ANNA MILANOWSKAANNA MILANOWSKA

Milmed

pon, śr, pt: 15-20; wt, czw: 9-15; sob: 9-12 

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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GINEKOLOGIA-PO£O¯NICTWO

(B028)

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

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
(F073)

ul. Romana Maya 1a 
(przy Zakładach Chemicznych) 

tel. 618 900 485

(F036)

GABINET LEKARZA RODZINNEGO
lek. med. Hanna Krzyżańska

- EKG
- badania laboratoryjne

- porady ambulatoryjne
- wizyty domowe

Leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (bezpłatnie)
lek. med. Hanna Krzyżańska i lek. med. Kamila Zawieja

ul. Streicha 25/29 
siedziba ART-MED

tel. 618 139 923   

Dr .H .Krzyżańska
Pon. 15-18
Czw. 15-18

Dr .K. Zawieja
Wt. 8-13
Sr. 13-18
Pt. 8-13 

Dr .H .Krzyżańska
Pon. 8.30-13
Wt. 13-18
Sr. 8.30-13
Czw. 8.30-13
Pt.13-18
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KARDIOLOG

Dr med. Roman Klimas

GABINET: Luboń, narożnik ul. Wschodnia 25 / al. Jana Pawła II
30 00Czynny: Pn., Śr.: 16 -19

PRÓBY WYSI£KOWE, EKG, HOLTER, ECHO-SERCA

Rejestracja telefoniczna - tel. 813-10-31

STOMATOLOG
00 00

poniedziałki: 15 -19
lek. stom. Zofia Klimas
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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

(F
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)
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ul. Wschodnia 21, Luboń 

www.facebook.com/Szafonierka-Luboń

(Y
4
8
6
)

Znajdź nas na Facebooku – będziesz na bieżąco z nowościami

Biustonosze
15 zł (wybrane modele)
.

Usługi brafitterskie
(profesjonalne 
dobieranie bielizny)

Zapraszamy na MEGARABATY

Sklep z ekskluzywną
bielizną damską 

i męską
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