


6/2019

2

Polecamy:

Od redakcji ................................. 2

Temat miesiąca ..................... 3-5

Dobre, bo ................................ 6-9

Co nowego ........................ 10-12

Sól w oku ...................................13

Gorące tematy .................. 14-20

Samorząd ........................... 21-23

Ludzkie sprawy ................ 23-29

Ludzie  ................................. 29-32

Historia ................................ 33-34

Kultura ................................. 35-41

Z parafii ............................... 42-44

Oświata ............................... 44-49

Turystyka ...................................50

Sport .................................... 50-54

Policja – Straż .................... 54-55

Baw się z nami  ................. 55-56

Ogłoszenia  ........................ 57-58

Informator luboński ..............58

Ogłoszenia reklamowe .. 59-72
Piotr P. Ruszkowski (redaktor naczelny),  
Hanna Siatka (zastępca redaktora naczelnego),  
Jan Błaszczak,  Stanisław Malepszak (członek hono-
rowy redakcji), Jerzy Nowacki, Paulina Sawicka,  
Beata Stempczyńska, Władysław Szczepaniak,  
Rafał Wojtyniak, Paweł Wolniewicz

Piotr P. Ruszkowski

PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ:
Biuro ogłoszeń:
   Redakcja "Wieści Lubońskich" (w godz. dyżurów)
    tel./fax: 61 810 43 35, kom. 609 616 290, 609 616 277
    e-mail: redakcja@wiescilubonskie.pl
    Biblioteka Miejska 
    (pon., wt., śr. 12 – 19; czw., pt. 9 – 15; sob. nieczynna)

Cennik:
    ogłoszenie drobne  – 1 zł od słowa (+VAT)
    nekrolog – 10 zł (+VAT)
 

Akwizytorzy:
-  Paulina Sawicka – tel. 513 064 503
-  Paweł Wolniewicz – tel. 606 620 668
-  Katarzyna Frąckowiak – tel. 608 132 289
-  Władysław Szczepaniak – tel. 691 469 029

    reklama (Redakcja nie odpowiada za treść reklam)  
     - wydanie papierowe (moduł podstawowy – ok. 5x5 cm)
       37 zł (+VAT), wielokrotnie już od 22,20 zł
     - www – 220x220 px – od 80 zł/mc (więcej na: www.wiescilubonskie.pl)

ŻYCZĄ 
 UDANYCH 
WAKACJI

OD REDAKCJI

Wszystkim Tatom, którzy na co dzień odkrywają 
w  sobie pierwiastek delikatności w  kontaktach 
z dziećmi, miłość bez granic oraz brzemię odpo-
wiedzialności, którzy stale walczą o lepszy byt 
swoich maluchów, którzy na nowo podczas 
odrabiania lekcji dowiadują się, czym są 
mitochondria i kim był Rej, którzy zmę-
czeni po pracy zawożą na trening, an-
gielski czy balet. Dzisiaj z  całego serca 
Wam dziękujemy i życzymy dużo zdro-
wia, siły i uśmiechu. Spełnienia marzeń 
oraz niezachwianego poczucia, że jeste-
ście bohaterami dla swoich bliskich.

Nie tylko upały dają się we zna-
ki i utrudniają normalne funk-
cjonowanie. Proszę wybaczyć 
pewne niedociągnięcia i błędy, 
jakie mogą Państwo zauważyć 
podczas lektury bieżącego nu-
meru „Wieści Lubońskich”. Za-
wodowa kadra Niezależnego 
Miesięcznika Mieszkańców z  powodu 
nagłej choroby, jaka przydarzyła  się 
w najbardziej intensywnym czasie zamy-
kania numeru, uszczuplona została 
o 50%. Z wieloma czynnościami, decy-
zjami, wyborami oraz pracą związaną 
z  adiustacją, makietowaniem tekstów, 
sprawdzaniem itd. pozostałem sam. 
Ostatnio takie doświadczenie przeżywa-
łem przed 1996 rokiem, ale wówczas 
„Wieści Lubońskie” były zdecydowanie 
szczuplejsze. Chcę też usprawiedliwić, 
że w związku z tą sytuacją wiele tematów 
nie zostało ukończonych do tego wyda-
nia. Wszystkich, którzy przekazywali 
informacje z prośbą np. o interwencję, 
a w bieżącym numerze nie znajdą po-
twierdzenia prasowego, przepraszamy 
za zwłokę i prosimy o zrozumienie. Dzię-
kuję też naszym stałym współpracowni-
kom za deklarowaną pomoc w tym trud-
nym czasie. Zapowiada się, że, niestety, 
ta komplikacja potrwa dłużej, dlatego 
wszystkich, którzy chcieliby w  jakikol-
wiek sposób włączyć się w redagowanie 
niezależnej prasy w Luboniu, zapraszam 

na rozmowę. Mojej zastępczyni, 
nazywanej słusznie „mózgiem 
redakcji”, życzymy wiele zdrowia 
i szybkiego powrotu do nas.

QQZa nami Dni Lubonia – święto 
naszego miasta, tym razem ak-
cent położyliśmy na lokalnych, 

rodzimych wykonawcach.
- Polecam też wywiad z panią burmistrz 
M.  Machalską na temat naszej Straży 
Miejskiej.
QQ Chluba Szkoły nr 4 Józef Wawrzyniak 

uhonorowany tablicą pamiątkową na sali 
gimnastycznej powstałej na podarowanym 
przez niego gruncie. Jeszcze przed woj-
ną odbywały się tam ćwiczenia „Sokoła”. 
Tę ciekawą postać i  laskowską rodzinę 
przedstawiliśmy razem ze Stanisławem 
Malepszakiem w książce „200 lat oświaty 
w Luboniu” wydanej w 2008 r.

QQ Przed nami wakacje, urlopy, wyjazdy. 
Życzę zachwycających przeżyć w kontak-
cie z  pięknem natury lub podczas po-
znawczych penetracji cywilizacji świata.
QQ Ojcom, których święto obchodzimy 

w niedzielę, 23 czerwca, życzę, by z en-
tuzjazmem i odwagą chronili swoje ro-
dziny przed złem oraz niezłomnie czynili 
starania, aby pielęgnować takie wartości, 
jak prawda, dobro i miłość.

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”

Czas doświadczeń

Redakcja „Wieści Lubońskich” podejmie współpracę  
z osobami o dziennikarskim zacięciu  

do obsługi lokalnych tematów.
Zainteresowanych proszę o kontakt 609 616 277.

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”
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TEMAT MIESIĄCA

Sobota
W sobotnie popołudnie, o godz. 16 na 
scenie pojawili  się konferansjerzy Ro-
mualda Suchowiak – kierownik WOZiK 
UM oraz Michał Kosiński – prezes LO-
SiR-u. Na wstępie nawiązali do przypa-
dającej w tym roku 65 rocznicy uzyska-
nia przez Luboń praw miejskich, po 
czym w artystycznych programach pre-
zentowały się lubońskie przedszkola.

QQ Około godziny 16.20 na scenie stanęły 
szkraby z lubońskich przedszkoli publicz-
nych i niepublicznych. Przedszkolaki z „Ta-
jemniczej Wyspy” wystąpiły jako pierwsze, 
prezentując dwa utwory na temat swojej 
ojczyzny. Jako kolejne pokazało się tanecz-
nie przedszkole „Tęczowa Kraina”, dzieci 
z „Calineczki” poruszały się m.in. w rytm 
piosenki „Let’s twist again”, a milusińscy 
z „Kubusia Puchatka” śpiewali i tańczyli, 
wymachując kolorowymi chustkami. Na-
stępnie pojawiły się na scenie w czerwo-
nych kapeluszach maluchy z „Pogodnego 
Przedszkola”, a tuż za nimi wystąpiła śpie-
wająco czwórka odważnych przedszko-
laków z placówki „U 7 Krasnoludków”. 
Jako przedostatni „Weseli Sportowcy” 
zaprezentowali układ ruchowy do pio-
senki „Chcemy być” o charakterze ekolo-
gicznym, a na samym końcu uzdolnione 
dzieciaczki z przedszkola „Peter Pan” ku 
zaskoczeniu wszystkich zaśpiewały na żywo 
piosenkę „We are the world”.

QQ Mniej więcej kwadrans po godzinie 17 
na scenę wkroczyła ikona klasyki pol-

skiej muzyki dziecięcej – Majka Jeżow-
ska wraz z  zespołem, która w  trakcie 
ponadgodzinnego koncertu nawiązała 
doskonały kontakt z  publicznością. 
Wykonała chociażby takie utwory jak 
„Ulali po polu i pili kakao”, „A ja wolę 
moją mamę” czy „Kolorowe dzieci”. Już 
w trakcie występu piosenkarka nagro-
dziła publiczność za wspólną zabawę, 
rozdając szczęśliwcom plakaty i płyty 
własnego autorstwa (familijne przeboje 
w nowych wersjach „Marzenia się speł-
niają” i „Bajkowo”), a po zejściu ze sceny 

wręczyła jeszcze mnóstwo autografów. 
Choć autorka znana jest przede wszyst-
kim z twórczości dedykowanej dzieciom, 
to wkrótce będziemy mogli podziwiać 
ją również na Pol’and’Rock Festival! [N]

Dni Lubonia
Podobnie jak w ubiegłym roku Dni Lubonia zorganizowano na Wzgórzu 
Papieskim. Lubonianie i przybyli goście korzystali z przygotowanych 
przez miasto atrakcji w sobotę 8 i w niedzielę 9 czerwca.

cd.  
na str. 
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QQ Zanim pojawiła się jed-
na z  sobotnich gwiazd, na 
scenie złożono gratulacje 
działaczom, trenerowi i pił-
karzom lubońskiej „Stelli”, 
którzy awansowali do Klasy 
Okręgowej piłkarskich rozgry-
wek. Następnie publiczności 
zaprezentowali się laureaci 
Ogólnopolskiego Konkursu 
„Piosenka dla Każdego”. 

QQ  Punktualnie o godz. 19 
wystąpił Piotr Cugowski z ze-
społem. Zaprezentował się 
w dobrze znanym publicz-
ności repertuarze, śpiewając 
piosenki, m.in.: „Kto nie ko-
chał”, Nad przepaścią”, „To jest 
mój dzień”, „Zostań ze mną”. 
Zwracając się do publiczności, 

wspomniał o czekających go w paździer-
niku 40. urodzinach i mającej się ukazać 
nowej płycie. Dodał również, że dobra 
muzyka nigdy się nie starzeje. 

QQ Zanim na scenie pojawiła się następ-
na ikona polskiej piosenki 
– grupa rockowa „IRA”, za-
prezentowała się publiczno-
ści laureatka Grand Prix III 
Ogólnopolskiego Konkursu 
„Piosenka dla Każdego” – 
Agata Frąckowiak z Wolsz-
tyna. Na koniec, o godz. 21 
koncert rozpoczął zespół 
„IRA”, który swoim brzmie-
niem zachęcał publiczność 
do wspólnej zabawy do go-
dzin nocnych.

Niedziela
W niedzielne popołudnie najpierw na 
scenie prezentowały się lubońskie zespo-
ły, w skład których wchodzą seniorzy – 
kolejno: „Lubonianie” „Ton”, „Szarotki”, 
„Kapela Olki znad Szachty”. Następnie 
w  rockowym brzmieniu pokazała  się 
grupa „No Name”, a  po niej wystąpiły 
zespoły „Mushrooms”, „Wizja Lokalna” 
i „Recover Band”. Tuż po godz. 20. wy-
stąpiła obyta już ze sceną młoda, zdolna, 
lubońska wokalistka – Nina Wolińska. 
Zaśpiewała piosenki: „Sutra”, „Jak nie 
my to kto”, „Jaka róża taki cierń”. 
- Na koniec o  godz. 20.45 wystąpiła 
gwiazda wieczoru – zespół „De Mono”.

W czasie dwudniowej imprezy jej uczest-
nicy mogli korzystać z  wesołego mia-
steczka, stoisk gastronomicznych – rów-

nież „Strefy piwa”, gdzie serwowano piwo 
o  zawartości do 3,5% alkoholu, stoisk 
z wikliną, kwiatami i ceramiką. Na licz-
nych stoiskach prezentowali się również 
lubońscy przedsiębiorcy oraz lokalne 
instytucje i stowarzyszenia, m. in. Ośro-
dek Kultury, Dom Dziennego Pobytu 
Senior Wigor, „Stella”, TMML, Stowa-
rzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum 
Lubońskie”. Mieli również 
swoje stanowiska: Centrum 
Powiadamiania Ratunkowe-
go 112 z Poznania, „Luvena”, 
„Basen na Fali” i  wiele in-
nych. Należy podkreślić, że 

Q
Odważne krasnoludki z przedszkola „U 
7 Krasnoludków”   fot. Natalia

Q
Przedszkolaki z „Tajemniczej Wyspy”, to ,jak widać wyraźnie, prawdziwi patrioci, 
którzy z szacunkiem i miłością wypowiadają się o swoim kraju   fot. Natalia

Q
Jeszcze łyk wody małych przedstawi-
cieli „Kubusia Puchatka”, przed wyj-
ściem na dużą scenę   fot. Mariusz Mar-
szałkiewicz

Q
Dzieci z „Calineczki” na estradzie pod-
czas tegorocznych Dni Lubonia    fot. 
Mariusz Marszałkiewicz

Q
Majka Jeżowska obdarzona niezwykłym temperamentem estradowym porwała 
do wspólnej zabawy małych i dużych    fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Lody dla ochłody     
fot. Mariusz Marszałkiewicz
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Dni Lubonia

cd.  
ze str. 
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lubońskie firmy i przedsię-
biorcy byli zaproszeni na 
specjalnych, preferencyj-
nych warunkach. Strzelnicę 
urządziło LBK. Zaprezen-

towała się również Poznańska Grupa 
Miłośników Motocykli Zabytkowych 
„Karburator”. 

[PAW]
Towarzystwo Miłośników Miasta Lu-
bonia (TMML) przygotowało dioramę 
prezentującą posterunek wojskowy 
z  okresu Wielkiej Wojny. Był on już 
opanowany przez Powstańców Wielko-
polskich, więc nie mogło też zabraknąć 
cywilów w  strojach z  epoki. Najwięk-
szym zainteresowaniem odwiedzających 

Pod sceną 
w sobotę 
przed wie-
czorem 
głównie 
dzieci z ro-
dzicami   fot. 
Mariusz Mar-
szałkiewicz

Q

Q
Ekipa Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia na dioramie na Wzgórzu Papieskim 
fot. Damian Buszczak

cieszyły się jednak elementy uzbro-
jenia, a najmłodsi chętnie fotogra-
fowali się z żołnierzami przy cięż-
kim karabinie maszynowym. 

Q
Hitem wieczoru sobotniego był koncert Piotra 
Cugowskiego z zespołem   fot. Paweł Wolnie-
wicz

Q
Występ zespołu „Ton”   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Występ zespołu „Lubonianie”   fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
obok

Q
Wesołe miasteczko na Dniach Lubonia w parku Papieskim     
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Lubońskie Bractwo Kurkowe (LBK) 
zorganizowało strzelnicę na broń pneu-
matyczną   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Najwięk-
szym minu-
sem parku 
na wzgórzu 
jest brak 
drzew dają-
cych upra-
gniony cień 
w upalne 
dni   fot. 
Mariusz 
Marszałkie-
wicz

Q

Q
Strzały do bramki na punkty – sprawdzian 
dla piłkarzy   fot. Mariusz Marszałkiewicz 

Q
Występ zespołu „Szarotki   fot. Paweł Wolniewicz
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Q
Na stoisku Stowarzyszenia Kultu-
ralno-Oświatowego „Forum Lu-
bońskie”, które reprezentowali 
w tym roku Magdalena Woźniak 
i Paweł Wolniewicz, odwiedzają-
cym były prezentowane niektóre 
książki (m.in. „Roczniki Historycz-
ne”, „200 lat oświaty w Luboniu” 
„Wybitni Wielkopolanie bł. Ed-
mund Bojanowski, hr. August 
Cieszkowski w 200. rocznicę 
urodzin”) wydane przez stowa-
rzyszenie – stanowiły one jedno-
cześnie nagrody za udział 
w przeprowadzanych konkur-
sach wiedzy o naszym mieście 
oraz patronie „Forum” – Auguście 
hr. Cieszkowskim. Stoisko budzi-
ło zainteresowanie nie tylko 
wśród lubonian (w konkursach 
brali również udział mieszkańcy 
sąsiadujących z Luboniem miej-
scowości) 

TEMAT MIESIĄCA

Q
Występ zespołu „No Name”   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Występ zespołu „Mushrooms”   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Niedzielne popołudnie około godz. 17. Widok z lotu 
ptaka na park Papieski, pomiędzy autostradą A2 (z 
lewej) a ul. Unijną (z prawej) miejsce tegorocznych 
obchodów Dni Lubonia. Widać lokalizację sceny 
(ciemny sześcian u dołu zdjęcia), placu zabaw (w 
okolicach krzyża papieskiego) oraz stoiska rozmiesz-
czone prostopadle do sceny – przy alei oraz na traw-
niku   fot. Rafał Wojtyniakcd.  

ze str. 
5

Konferansjerzy Dni Lubonia 
2019 – Romualda Suchowiak 
i Michał Kosiński   fot. Mariusz 
Marszałkiewicz

Dzielnie pełni-
li też krótką 
służbę w budce 
wartowniczej. 
O kondycję od-

wiedzających zadbały 
sanitariuszki z niewielkie-
go szpitala wojskowego. 
Można było również 
otrzymać bezpłatnie fol-
dery związane z działal-
nością TMML oraz oko-
licznościowe gazety po-
wstańcze. [P.M.]

PAW; Natalia;  
Przemysław Maćkowiak

Q
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DOBRE, BO

17 maja odbyła się w naszej szkole wy-
jątkowa uroczystość. Został uhonorowa-
ny pamiątkową tablicą syn ziemi luboń-
skiej Józef Wawrzyniak. Tablicę ufundo-
wało Lubońskie Bractwo Kurkowe. Na 
uroczystość przybyli: Wiceburmistrz 
Miasta Luboń pan Mateusz Mikołajczak, 
Przewodnicząca Rady Miasta Luboń pani 
Teresa Zygmanowska, Radna Miasta 
Luboń pani Dorota Franek, Prezes Brac-
twa Kurkowego pan Robert Świerczyń-
ski, Ksiądz Kanonik Józef Majchrzak 
oraz rodzina Józefa Wawrzyniaka - pań-

stwo: Pelagia Wawrzyniak, Władysław 
Wawrzyniak, Michał Ratajczak, Alicja 
Weber z córką. Była także pani dr Iza-
bella Szczepaniak - autorka książki pt. 
„Dzieje Ziemi Lubońskiej” oraz przyja-
ciele szkoły: pani Wanda Suleja-Kot 
i pani Irena Skrzypczak. 
Zebranych gości powitała dyrektor 
Agnieszka Antczak. Następnie głos za-
brali pan Mateusz Mikołajczak, pani dr 
Izabella Szczepaniak oraz wnuk naszego 

Dobre, bo uhonorowane

Józefowi Wawrzyniakowi
Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy ku czci bohatera spod 
Monte Cassino na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4

bohatera pan Michał Ratajczak. Wspo-
minano życie i czyny Józefa Wawrzynia-
ka, które najlepiej podsumować zdaniem: 
„Bohaterem może stać się każdy z nas”. 
Uczeń klasy VII a  Krzysztof Wegner 
zapoznał zebranych z życiorysem pana 
Józefa Wawrzyniaka. (rozbudowaną hi-
storię bohatera oraz rodziny związanej 

z Laskiem publikujemy na str. 31). Na-
stępnie uczennica klasy V  b – Marta 
Adamska zaśpiewała pieśń „Czerwone 
maki na Monte Cassino”, a taniec z flagą 
zaprezentowali uczniowie klasy II  a. 
Dalsza część uroczystości odbyła  się 
przed budynkiem sali gimnastycznej. 
Odsłonięcia tablicy dokonała pani dy-
rektor szkoły – Agnieszka Antczak, wi-
ceburmistrz – Mateusz Mikołajczak, 
przedstawiciel rodziny – Michał Rataj-

czak uczeń – Michał Strykowski. Poświę-
cenia tablicy dokonał ksiądz kanonik 
proboszcz Józef Majchrzak. Po odśpie-
waniu hymnu państwowego, złożono 
kwiaty. Na zakończenie uroczystości 
przedstawiciele Bractwa Kurkowego wy-
strzelili honorową salwę, a  zaproszeni 
goście wpisali się do księgi pamiątkowej.
Dziękujemy Radzie Rodziców za ufun-
dowanie wiązanki kwiatów złożonej pod 
tablicą.

P. Maciejewska

Q
Tablica pamięci Józefa Wawrzyniaka 
ufundowana przez Lubońskie Bractwo 
Kurkowe, która zawisła na sali gimna-
stycznej SP4. Przed wojną była to sala 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 
na gruncie podarowanym przez 
J. Wawrzyniaka

Q
Uroczysty moment odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej

Q
Taniec z flagą w wykonaniu uczniów klasy II a podczas uroczystości upamiętnienia 
75. rocznicy walk pod Monte Cassino i uhonorowania jej uczestnika – Józefa Waw-
rzyniaka pochodzącego z Lasku

Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko
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Do Lubonia „trafił” obraz – portret – 
Józefa Bruno Szafarkiewicza, jednego 
z nauczycieli dawnej Szkoły Haliny, dzia-
łającej w latach 1870-1876 w Żabikowie 
w ramach folwarku Augusta hr. Ciesz-
kowskiego. Został namalowany przez 
niemieckiego architekta i malarza z Dre-
zna – Ernsta Lottermosera (1841-1905). 
Obraz olejny namalowano na płótnie 
o  wymiarach 35  x  24  cm. W  prawym 
dolnym rogu znajduje się sygnatura au-
tora. Stare XIX-wieczne, oryginalne 
płótno, zostało wzmocnione (zdublowa-
ne) innym. Na obrazie znajdują się ślady 
dawniejszej naprawy oryginalnego płót-
na oraz wytarcia farby w górnym pra-
wym rogu. Z tyłu napis szarą farbą J. Sza-
farkiewicz Bruno. Rama 45 x 35 cm ma 
ubytki w ornamencie. Obraz został od-
naleziony w Lubostroniu i po niezbędnej 
renowacji znajduje się w Luboniu.

Kim był
Józef Bruno Szafarkiewicz herbu Prus II, 
urodził się 9 września 1821 r. w Goca-
nowie, gmina Kruszwica, powiat ino-
wrocławski. Był najstarszym synem 
Wawrzyńca Szafarkiewicza (ur. 1791 r. 
w Starym Radziejewie, zm. 1863 r.) i Zo-
fii Nepomucyny Francziszki z  domu 
Mieczkowskiej (herbu Zagłoba, ur. 
1800 r. w Liszkowie, zm. 1863 r.). Rodzi-
na mieszkała we wsi Gocanowo nad 

Gopłem pod Kruszwicą, później prze-
niosła się do Poznania. Józef Szafarkie-
wicz – przyrodnik, pedagog – uczęszczał 
do gimnazjum Marii Magdaleny w Po-
znaniu. Od 1841 do 1845  r. studiował 
historię naturalną i matematykę we Fry-
burgu Bryzgowijskim i Berlinie. Na Uni-
wersytecie Humboldta w Berlinie obro-
nił pracę doktorską z zakresu matema-
tyki (16.08.1845  r.) – temat dysertacji: 
„Teoremat Tylora”. Okres próbny jako 
pedagog odbył w  swoim Gimnazjum 
Marii Magdaleny w  Poznaniu (1845-
1846). Uczył też w  szkole św.  Michała 
w Poznaniu. Od 1853 r. do Wielkanocy 
1867 r. był wyższym nauczycielem (Obe-
rlehrer) w Szkole Realnej w Poznaniu, 
gdzie 16 kwietnia 1866 r. został miano-
wany na stopień profesora. Między 1870 
a1876 r. nauczał przyrody oraz techno-
logii kopalnych materiałów opałowych 
w Wyższej Szkole Rolniczej w Żabikowie. 
Później był działaczem m.in. Poznań-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
Józef Szafarkiewicz był redaktorem 
„Przeglądu Poznańskiego” (1848  r.), 
a w 1862 r. objął po Antonim Rose re-
dakcję „Ziemianina”. Jest autorem pierw-
szego klucza do oznaczania roślin i wy-
danych drukiem dzieł, m.in.: „Stan 
rzeczy w  Wielkim Księstwie Poznań-
skim” (1848 r.), „O łosiu przedpotopo-
wym” (rozprawa umieszczona w progra-

Dobre, bo pozyskane

Prof. Józef Szafarkiewicz

mie Szkoły Realnej w Poznaniu 1863 r.), 
„Tablice geologiczne Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego”, „Historia Naturalna dla 
szkół” (kurs I z 60. drzeworytami oraz 
kurs  II z  85. drzeworytami), a  także 
kilku rozpraw florystycznych oraz geo-
logicznych.
Zmarł w wieku 71. lat w Poznaniu 27 
lipca 1892 r., pogrzeb odbył się w para-
fii farnej. Na cmentarzu zasłużonych na 
wzgórzu św. Wojciecha w  Poznaniu 
znajduje się tablica nagrobna śp. Józefa 
Szafarkiewicza.

Ożenił  się w  1851  r. z  Emilią z  domu 
Malinowska, (ur. 1824  r., zm. 
2.04.1869 r.). Ich dzieci: Stanisław (ur. 
1853  r., zm. 1885  r. – architekt, żona 
Maria z  d. Kurnatowska), Anna (ur. 
12.07.1854 r., zm. 10.05.1855 r.), Kazi-
mierz (ur. 03.03.1856  r. ,  zm. 
22.07.1856  r.), Adam-Nikodem (ur. 
1860 r., żona Franciszka z d. Grobelna), 
Jadwiga (zwana Figa – nauczycielka) 
i  Aniela (zamężna z  dr. Wojciechem 
Laurentowskim). Po przedwczesnej 
śmierci, w wieku 45. lat, pierwszej żony, 
Józef w  1871  r. ożenił  się z  Ludwiką 
z Siemiątkowskich.

Świadectwem spoistości ówcze-
snej rodziny Szafarkiewiczów 
jest dedykacja uczyniona przez 
Józefa Szafarkiewicza dla stryja 
Nikodema Szafarkiewcza na 5. 
stronie swojej rozprawy doktor-
skiej: Najdroższemu Stryjowi / 

Nikodemowi Szafarkiewiczowi / Mężowi 
bardzo szlachetnemu i godnemu / Z po-
wodu wielu dobrodziejstw doznanych od 
Niego.

zebrał PPR

Nieznany dotąd portret jedne-
go z profesorów Szkoły Haliny 
– Józefa Bruno Szafarkiewicza 
– z herbem Prus II, wykonany 
przez Ernsta Lottermosera 
(sygnatura w prawym dolnym 
rogu); olej, płótno o wymia-
rach 35 x 24 cm. Na obrazie 
ślady dawniejszych napraw 
oraz ubytki farby w górnym 
prawym rogu. Obraz z ramą 
ma wymiary 45 x 35 cm    fot. 
Piotr P. Ruszkowski

Q
Tył obrazu – XIX-wieczne oryginalne 
płótno zostało wzmocnione. Pozosta-
wiono odkryty napis szarą farbą: 
J. Szafarkiewicz Bruno    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
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18 maja 2019 r. ks. abp Stanisław Gądec-
ki przewodniczył uroczystości inaugu-
racji Nawiedzenia Obrazu Jasnogórskie-

go w Archidiecezji Poznańskiej. Uroczy-
sta msza św. odbyła się w kościele pw. 
Nawiedzenia NMP, na poznańskich 
Ratajach.
W uroczystości na placu przed ko-
ściołem uczestniczyły tłumy wier-
nych. We mszy św. brało udział 30 
chórów z całej Archidiecezji. Dało to 
liczbę ok. 700 śpiewaków. Wśród 
nich znalazł się chór „Bard” z Lubo-
nia oraz „Francesco” z  Wir, które 
przygotowywały się pod kierownic-
twem dyrygenta Arkadiusza Klem-
czaka. W  czasie mszy, chórami dy-

rygowało na przemian dwóch dyry-
gentów, ks. prałat Szymon Daszkie-
wicz i  ks. Szymon Bajon. Niektóre 

utwory wykonane były z towarzysze-
niem Orkiestry Reprezentacyjnej Sił 
Powietrznych z Poznania.
Około dwa miesiące wcześniej, chóry 
zgłoszone do uczestnictwa we mszy, 
otrzymały „Zeszyt nutowy”, zawiera-
jący wszystkie pieśni obowiązujące 
w czasie uroczystości „Powitania Mat-
ki Bożej, w Znaku Ikony Jasnogórskiej”. 
Tak przygotowane zespoły wykonały 
cały program bez pomyłek. Zgroma-
dzeni wierni podziękowali chórom 
gromkim aplauzem. W listopadzie tego 
roku, kopia Ikony Jasnogórskiej na-
wiedzi dekanat Luboński.

Zarząd chóru „Bard”

Dobre, bo historyczne

Chóralne śpiewanie
Peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Archidiecezji 
Poznańskiej z udziałem lubońskiego chóru „Bard”

Q
Przy ołtarzu podczas sprawowania Mszy św. na powitanie kopii obrazu Matki Bo-
skiej Jasnogórskiej w naszej archidiecezji udział wzięli lubonianie z „Bardu”

Q
Chórzyści „Bardu” na historycznym 
wydarzeniu 18 maja 2019 roku

Z przyjemnością ogłaszamy, 
że Ośrodek Kultury w  Lu-
boniu 31  maja otrzymał 
nagrodę „Anioł Kultury 
2019 roku”. Tytuł ten przy-
znaje Stowarzyszenie Kultu-
ralno-Sportowe „Integracje” 
za wkład w  organizację 
Światowego Przeglądu Folk-
loru „INTEGRACJE”, który 
realizowany jest już od 2001 
roku. Jako wielkie wydarze-
nie kulturalne wymaga 
współpracy wielu osób. 
Anioł jest metaforą czysto-
ści, dobroci i  opieki, jak 
również symbolem sztuki 
i kultury.

Nominowani do Anioła Kul-
tury w 2019 roku byli: Ośro-
dek Kultury w Luboniu, Mag-
dalena Murawska-Murek, Radio Afera, 
Palmiarnia Poznańska, Fotis Sound, 
Wojciech Nadolny, Robert Dymidziuk, 
Józef Sarniak, Maurycy Przybyłowicz, 
Hanna Kubacka.

Uroczysta Gala odbyła  się ostatniego 
dnia maja w  Akademickim Centrum 
Kultury „TROPS” w Poznaniu. Nagrodę 
odebrała dyrektor Ośrodka Kultury 
w Luboniu Pani Regina Górniaczyk.

Renata Toporska

Dobre, bo nagrodzone

OK Luboń – Aniołem Kultury

Q
Wyróżnienie „Aniołem Kultury” dla Ośrodka  
w Luboniu

Czytaj, pisz, dzwoń, ogłaszaj się!
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Czasami potrzeba tradycyjnej pocztów-
ki, którą chcielibyśmy wysłać znajomym,  
np. z życzeniami lub z jakąś informacją. 
Urząd Miasta Luboń wydał cztery kart-
ki pocztowe, które bezpłatnie można 
otrzymać np. w: Urzędzie Miasta, Bi-
bliotece Miejskiej, Ośrodku Kultury oraz 
Urzędzie Pocztowym przy ul. Wschod-
niej. Kartki są kolażem starych i nowych 
ujęć tego samego miejsca i przedstawia-
ją: Zakłady Chemiczne, Zakłady Ziem-
niaczane, kościół św. Barbary i SP nr 2. 
Wzory pochodzą z wystawy plenerowej 
„Mój Luboń. Tradycja i Współczesność”, 
którą w maju ubiegłego roku zorgani-
zowała Biblioteka Miejska ze Stowarzy-
szeniem „Pozytywny Luboń”, a  która 
była eksponowana  do końca roku w kil-

Dobre, bo pocztowe

Kartki z Lubonia

Q
Przykładowa widokówka przedstawiająca przedwojenną Szkołę Katolicką w Żabi-
kowie, czyli dzisiejsza Cieszkowiankę (SP 2)  oprac. Studio Trakcja

ku miejscach miasta. Oryginalne kolaże 
przygotowała Agnieszka Krupieńczyk 
ze Studia Trakcja (czytaj: „WL” 05-2018, 
str.  4). Wydawcą kart pocztowych jest 
Urząd Miasta Luboń, który 4 wzory 
wydał w nakładzie ośmiu tysięcy sztuk. 
Dodatkowo, by wyróżnić pocztówki 
mogące ginąć w gąszczu rozkładanych 

ulotek, zostały one wyeksponowane na 
specjalnie dla nich zaprojektowanych, 
lekkich i  ekologicznych, tekturowych 
stojakach.
Widoki  dość dokładnie opisano na re-
wersach, co stanowi dodatkowy walor 
edukacyjny.

(I)

Stojaki do ekspozycji darmowych pocz-
tówek wydanych przez miasto Luboń   
fot. Piotr P. Ruszkowski

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

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

CO NOWEGO

Multiagencja ubezpieczeniowa „Fidia” 
mieszcząca  się przy ul.  Wojska  Pol-
skiego 4a (obok lodziarni „Pastelowa”) 
oferuje ubezpieczenia: domu/miesz-
kania, komunikacyjne, turystyczne, 
na życie i NNW, transportowe, firm/
odpowiedzialność cywilna, rejestrację 
samochodów. Biuro współpracuje z kil-
kunastoma Towarzystwami Ubezpiecze-
niowymi, takimi jak: Warta, Link 4, PZU, Allianz, Ergo Hestia, Axa, HDI, MTU, 
Generali, Gothaer, Compensa, Aviva, Proama, Interrisk, You Can Drive. Istnieje 
również możliwość dowiezienia umowy pod konkretny adres. Zapraszamy do 
biura od pn. do pt. w godzinach 10 – 17. Zachęcamy do kontaktu 570 500 413, 
570 500 443 (od pn. do sob. w godzinach 9 – 21).   fot. Natalia

W Dniu Dziecka (01.06.), na prawo od głów-
nego wejścia do największego supermarketu 
w  naszym mieście – Intermarché (obecnie 
najszybciej rozwijająca się sieć franczyzowa 
w Polsce), funkcjonującego od czterech lat 
przy ul.  Żabikowskiej 53  B, uruchomiono 
budkę z lodami – „Lodolandia”. Oferuje się 
tu i poleca lody świderki z automatu, desery 
lodowe oraz gofry. Budka jest czynna od pon. 

do sob. w godz. 11–20 oraz w niedziele handlowe 10–20.   fot. Paweł Wolniewicz

Salon dla psów „Lucky Dog Beauty & Spa” 
został przeniesiony z ul. Żabikowskiej 39 na 
ul. Powstańców Wlkp. 79 (pawilon 1). W ofercie 
ma m.in. kąpiele psów, stylizację psich fryzur, 
rozczesywanie, trymowanie, strzyżenie. Uma-
wianie wizyt – telefon 790 599 034.   fot. Natalia

Przy ul. Powstańców Wielkopolskich 79 
(pawilon  5) otwarto punkt oferujący 
motocyklową odzież używaną (damską, 
męską i dziecięcą). Zaprasza w soboty 
w godz. 9 – 14, w niedziele i pozosta-
łe dni tygodnia kontakt telefoniczny: 
501 65 66 55.   fot. Natalia

„ACTIO Rehabilitacja” zaprasza do nowego 
gabinetu przy ulicy ks. Streicha 29A (tuż obok 
sklepu „Społem”), oferując kompleksowe le-
czenie fizjoterapeutyczne. Gabinet funkcjonuje 
w godzinach 7 - 20, przed każdą wizytą prosimy 
o kontakt telefoniczny 720 730 876. Zachęcamy 
również do skorzystania z darmowych konsul-
tacji fizjoterapeutycznych.   fot. Natalia

Pizza Pasta Mezzani mieszcząca  się 
przy ul. Żabikowskiej 47c rozszerzyła 
zakres swojej działalności. Urucho-
miono tutaj drugą klimatyzowaną salę, 
która powstała z myślą o organizowa-
niu imprez okolicznościowych, takich 
jak urodziny, komunie, stypy itp. oraz 
konferencji (pomieszczenie wyposa-
żono w rzutnik multimedialny). Sala 

pomieści ok. 40 osób. Restauracja Pizza Pasta Mezzani w okresie letnim zaprasza 
od pn. do sob. w godzinach 12-22, natomiast w niedz. 12-20. Więcej informacji 
na portalu FB.   fot. Natalia

W połowie maja, na ścianie, pod 
zegarem w holu lubońskiego ma-
gistratu zamontowano monitor. 
Załatwiający w Urzędzie Miejskim 
sprawy mogą się zapoznać z wy-
świetlanymi na nim ogłoszeniami, 
dotyczącymi m.in.: e-Usług, po-
datków i opłat lokalnych, gospo-
darowania odpadami komunal-
nymi, szkoleń oraz innymi komu-
nikatami. Pojawiają  się na nim 
również informacje o  szybkim 
i wygodnym a także bezpiecznym 
oraz poufnym załatwianiu spraw 
urzędowych 24 godziny na dobę 
7 dni w tygodniu (https://eurzad.
lubon.pl). Funkcjonująca w  ten 
sposób platforma komunikacyjna 
jest niewątpliwie pomocna dla 
przebywających w holu petentów 
zainteresowanych urzędowymi 
informacjami i ogłoszeniami.

PAW

Informator świetlny

Q
Szczegółowych informacji na temat wyświetla-
nych na monitorze tekstów można zasięgnąć 
w znajdującej się w holu magistratu Kancelarii 
Ogólnej   fot. Paweł Wolniewicz
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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
)

Miasto Luboń rozstrzygnęło w kwietniu 
br. przetarg nieograniczony na budowę 
odcinka ul. Wschodniej do ul. Okrzei. 
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło 
Konsorcjum Firm: Zakład Robót Dro-
gowych Krystyna Michałkowska i „Wo-
dan” Instalacje Sanitarne Andrzej Szy-
pura, z  kwotą 1  847  975,86 złotych. 
Projekt jest współfinansowany w  85% 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020.
W zakresie budowy zostaną wykonane:
QQ jezdnia o nawierzchni bitumicznej
QQ jednostronny chodnik
QQ miejsca postojowe – ok. 27, w tym 2 

miejsca dla osób o ograniczonej sprawności
QQ budowa oświetlenia ulicznego.

Rozpoczęcie prac związanych z budową 
zaplanowano w lipcu br.

UML

Wschodnia przebita
W lipcu rusza budowa odcinka Wschodniej do Okrzei

Q
Brakujący do utwardzenia odcinek ul. Wschodniej od ronda Stulecia Odzyskania 
Niepodległości na skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II do ul. Okrzei (stan z kwietnia 
2019 r.)   fot. Rafał Wojtyniak

Przygotowany do budowy najwęższy pas drogowy na przelotowej ul. Wschodniej, 
przy włączeniu w skrzyżowanie z ul. Okrzei i przedłużenie ul. Cieszkowskiego. Wg 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miał być to odcinek jedy-
nie pieszo-rowerowy   fot. Rafał Wojtyniak

Q
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Prywatny żłobek „ Liliputki”

Oferujemy opiekę od pn. do pt. w godz. 6.30 - 17
Opłata najniższa w Luboniu z pełnym wyżywieniem – 700 zł.

Oferta specjalna - opieka weekendowa i całodobowa – 10 zł/godz.
Tel. 607 656 982, 61 8 993 140 

www.zlobek-liliputki.pl

Luboń, ul. Kasztelańska 5

Zapisy przyjmujemy przez cały rok

Pragniemy poinformować, że aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo naszych pociech, posiadamy monitoring

(Y
0

9
5

)

Przed czterema miesiącami informowali-
śmy (czytaj: „WL” 02-2019, s. 13), że bur-
mistrz Małgorzata Machalska uczestniczy-
ła w podpisaniu umów najpierw na zakup 
trzech nowych autobusów marki Solaris 
z  silnikami hybrydowymi (czytaj: „WL” 
02-2018, s. 10), później na zakup dwóch 
z  silnikami dieslowskimi (czytaj: „WL” 
06-2018, s. 10). We wtorek, 11  czerwca 
w lubońskim magistracie, tym razem bur-
mistrz Michał Popławski uczestniczył 
w podpisaniu umowy na zakup czterech 
kolejnych nowych autobusów Solaris Urbi-
no 12, z silnikami dieslowskimi o pojem-
ności 6,7   dm3, które spełniają normę 
emisji spalin Euro  6 (koszt jednego to 

934 900 zł netto). Umowę podpisali prezes 
Spółki „Translub” – Zbigniew Bernat 
i przedstawiciel firmy Solaris Bus & Coach 
– dyrektor sprzedaży – Andrzej Sienkie-
wicz. W spotkaniu uczestniczyli również 
inspektor ds. pozyskiwania środków ze-
wnętrznych UM – Małgorzata Matysiak 
oraz kierownik Działu Eksploatacji i Prze-
wozów Translubu, prokurent Tomasz Jó-
zefczak. Zakup autobusów jest elementem 
projektu, który realizuje Miasto w ramach 
dofinansowania unijnego „Kompleksowe 
przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i pro-
mocji zrównoważonej mobilności miejskiej 
w Mieście Luboń z priorytetowym zna-
czeniem niskoemisyjnych form transpor-
tu oraz Inteligentnych Systemów Trans-
portowych”, na który uzyskało w ubiegłym 
roku 4  400  000  zł dotacji (koszt brutto 
autobusów wynosi 4 6000 000 zł). Zakres 
projektu obejmuje: zakup czterech auto-
busów, modernizację pięciu zatok autobu-
sowych, wdrożenie rozwiązania z zakresu 
Inteligentnych Technologii Transporto-
wych na dwóch skrzyżowaniach, budowę 
stacji roweru miejskiego oraz kampanię 
informacyjno-promocyjną projektu. Jak 
nam powiedział Tomasz Józefczak, auto-
busy mają po 12 m długości i pomieszczą 
około 90 pasażerów, w tym 33. na miej-
scach siedzących. Z kolei Andrzej Sienkie-
wicz nie ukrywał zadowolenia, ze autobu-
sy produkowane i dostarczane Luboniowi 
przez jego firmę dobrze służą mieszkań-
com naszego miasta. Podkreślił również, 
że są wyposażone we wszystkie urządzenia 
dostępne aktualnie w naszej aglomeracji 
(m.in.: system zliczania pasażerów, klima-
tyzacje całopojazdową, elektroniczny sys-
tem informacji pasażerskiej oraz monito-

ring). Dodał, że przyszedł czas, żeby na 
ulicach Lubonia pojawiły się również au-
tobusy o napędach elektrycznych. Temat 
podchwycił Michał Popławski, który 
z przykrością stwierdził, że niestety, póki 
co nie mamy w  pobliżu infrastruktury 
zapewniającej odpowiednie ich ładowanie, 
jednak do tematu powróci po zaistnieniu 
takowego na pętli górczyńskiej i na Dębcu. 
Ponadto Zbigniew Bernat nie ukrywał 
zadowolenia, że stopniowo, ale systema-
tycznie flota „Translubu” jest odmładzana. 
Podpisanie umowy pozwoli na wyzłomo-
wanie czterech wyeksploatowanych do 
granic możliwości autobusów.

PAW

Cztery autobusy

Q
Moment podpisania umowy z dyrektorem Andrzejem Sienkiewiczem (z prawej)   
fot. Paweł Wolniewicz

Ronda NCL nazwane

Rondo na skrzyżo-
waniu ulic Jana 
Pawła II i Pułaskie-
go otrzymało na-
zwę Poznańskiego 
Czerwca 1956     
fot. Rafał Wojtyniak

Q

Q
Skrzyżowanie rondowe po-
między ulicami Wschodnią 
a Jana Pawła II ma nadaną na 
sesji RML nazwę Stulecia 
Odzyskania Niepodległości     
fot. Rafał Wojtyniak
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SÓL W OKU
Sprawy, które rażą, bolą, przeszkadzają, bulwersują, nominowane przez czytelników do lubońskiego tytułu „Sól w oku” 

Przy przejściu dla pieszych na ul. So-
bieskiego, w  pobliżu sklepu spożyw-
czego „Społem”, po jednej stronie uli-
cy i Ośrodkiem Kultury z drugiej, jest 
sygnalizacja świetlna. Zamontowana 
niegdyś dla bezpieczeństwa przechod-
niów, w dużej mierze dzieci korzysta-
jących z popołudniowych zajęć w OK, 
od południowej strony, czyli jadąc od 
ul. Krętej, jest zasłonięta przez rozro-
śnięty grochodrzew. Zapewne po 

pierwszym wypadku służby miejskie 
sprawą pilnie się zajmą. Czyżby urzęd-
nicy od ochrony środowiska blokowa-
li pielęgnację zieleni podczas kwitnie-
nia? – „nabijają” się niektórzy. Sygnał 
został dedykowany przez mieszkańców 
szczególnie Straży Miejskiej, której 
notowania jeszcze bardziej spadły po 
ostatnio ujawnionych kompromitują-
cych nagraniach.

(I)

Do pierwszej tragedii
W marco-
wym nu-
merze 
„Wieści 
Luboń-
skich” na stronie 15 za-
mieszczono artykuł „Dez-
informacja”. Traktował 
o tym, czym są i do czego 
powinny służyć poziome 
tablice ostrzegawcze za-
montowane na specjalnych 
wysięgnikach, by informo-
wać kierowców wysokich 
samochodów o możliwości 
przejazdu pod wiaduktem 
kolejowym na ul. Powstań-
ców Wlkp. Krótko po tej 
interwencji prasowej służ-
by przywróciły funkcje 
tych znaków. Minął ty-
dzień, może dwa i bramkę 
przy wjeździe od strony 
ul. Armii Poznań zawinię-
to na belkę. Czekałem, 
kiedy ktoś odpowiedzialny 
za szeroko rozumiany po-
rządek w naszym mieście 
to zauważy. Minęły dwa 
miesiące i nic. Gdy przeczytałem i obej-
rzałem w Internecie, jak zachowuje się 
oraz czym zajmuje od kilku lat Straż 
Miejska w Luboniu nie mam wątpliwo-

ści, że ich wzrok zauroczony jest zupeł-
nie innymi obiektami.

(KZ)

List do redakcji

A pod mostem bez zmian

Q
Owinięte wokół belki łańcuchy, na których pomalowa-
ny w żółto-czarne pasy znak ostrzegawczy potencjal-
nie ma pomagać kierowcom samochodów ciężaro-
wych i informować, czy zmieszczą się pod wiaduktem    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Być może niektórym przeszkadzają es-
tetyczne wiaty usytuowane na lubońskich 
przystankach autobusowych. Nie po raz 
pierwszy dali o sobie znać wandale – tym 
razem na przystanku na żądanie przy 
ul. Armii Poznań, przed wiaduktem 
nad autostradą, gdzie przystają auto-
busy jadące w kierunku Poznania. Wy-
jęto dolną szybę w konstrukcji północ-
nej ściany wiaty i porzucono ją opodal. 
Przy okazji uszkodzono profile, w któ-
rych szyba była osadzona. Na szczęście 
jeden z okolicznych mieszkańców ocze-
kujący tu często na autobus powiado-
mił o fakcie pracowników „Translubu”, 
którzy szybę zabezpieczyli i dzięki temu 

uda się ją ponownie zamontować. Re-
agujący w imponujący i godny naśla-
dowania sposób lubonianin sprawił, że 
koszty naprawy wiaty będą dużo niższe, 
a przecież jako społeczność ponosimy 
je wszyscy. Warto wspomnieć, że wcze-
śniej znajdujący się w sąsiedztwie wiaty 
kosz na śmieci został zdemolowany. 
Nieodparcie nasuwa się pytanie – komu 
przeszkadza ład i  porządek w  naszym 
mieście? Być może w  przypadku zde-
montowanej szyby, w  oczekiwaniu na 
autobus komuś było duszno i postanowił 
pod wiatę wpuścić trochę północnego 
wiatru?

PAW

Brak wentylacji?

Q
Estetyczna wiata została uszkodzona przez wandala   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Słabo widoczne, bo zasłonięte przez wybujałe drzewo, światła sygnalizacji 
świetlnej na ważnym przejściu dla pieszych w Lasku, na ul. Sobieskiego    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Spękane i z poważnymi ubytkami pasy 
przejścia dla pieszych na ul. Unijnej. 
Jakość asfaltu tej kilkunastoletniej jezd-
ni jest w  stanie nadającym się pilnie 
do wymiany na nowy dywanik.

(I)

Jakość

Q
Kosztowna technologia trwałej (nie 
jedynie malowanej) zebry przejścia dla 
pieszych i przeprawy rowerowej nisz-
czeje na skutek złej jakości samej jezdni   
fot. Hanna Siatka

Wychodząc przez bramę 
główną z cmentarza na ul. 
Cmentarną, niektórzy za-
bierają z sobą śmieci, by 
porzucić je na przystanku, 
tuż przy wejściu na ne-
kropolię. Czy to sygnał, że śmietników 
na terenie cmentarza jest za mało? 
A może rozmieszczone są zbyt daleko 
– z  drogi dla odwiedzających mogiły 
swych najbliższych.

(I)

Po drodze

Przystanek autobusowy na ul. Cmen-
tarnej w niedzielny wieczór. Pełen kosz 
otoczony jest cmentarnymi śmieciami   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
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Burmistrz Miasta Luboń 10 maja ogło-
sił I przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości gruntowej, 
będącej własnością Miasta Luboń, po-
łożonej przy ul.  Dębieckiej – działka 
nr 3/52 o powierzchni 0,8349 ha, ar-
kusz mapy 1, obręb Luboń, księga 
wieczysta KW nr P02P/00094377/9 
Sądu Rejonowego - Poznań Stare Mia-
sto w Poznaniu.
Cena wywoławcza działki wynosi 
3 079 600 zł netto, co daje ok. 368,86 zł 
za metr kwadratowy.
Nieruchomość jest położona na obsza-
rze objętym Miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
(mpzp) „Luboń Północ” zatwierdzo-
nym uchwałą Rady Miasta Luboń nr 
LI/394/2018 (8.11.2018 r.) i oznaczona 
jest w planie symbolem UC/U – jako 
teren rozmieszczenia obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaży po-
wyżej 2000 m2 lub zabudowy usługo-

wej. Przypomnijmy, wcześniej był 
w mpzp to teren zieleni znajdujący się 
w pobliżu Strumienia Junikowskiego, 
z czego na niewielkim fragmencie po-
zostawiono zieleń izolacyjno-krajobra-
zową.
Nieruchomość jest niezabudowana 
i niezagospodarowana. Kształt działki 
regularny, zbliżony do trapezu, po-
wierzchnia bez utwardzeń, miejscowo 
porośnięta krzewami i  niskimi drze-
wami. Dostęp do drogi publicznej 
przewidziany jest z  istniejącej ulicy 
Dębieckiej. Obecnie brak urządzonego 
wjazdu na teren tej działki.
Przetarg na nieruchomość odbędzie się 
18 lipca, o godz. 11 w sali nr 208 Urzę-
du Miasta Luboń.
Wadium w  formie pieniężnej za wy-
stawioną na sprzedaż nieruchomość 
wynosi 155 000 zł i należy je wpłacić 
na konto depozytowe Urzędu Miasta 
do 12.07.2019 r.

Miasto sprzedaje zieleń

Osobami uprawnionymi do udzielania 
informacji są:
Mateusz Olejniczak – Kierownik Wy-
działu Spraw Komunalnych, tel. 
61 813 00 11, wew. 73, pok. 114 oraz 

Paulina Czerwińska – Inspektor ds. 
gospodarki gruntami, tel. 61 813 00 11, 
wew. 40, pok. 101.

(I)

Q
Działka 3/52 sąsiadująca z Centrum Handlowym „Factory” (na mapce oznaczona na 
czerwono) zostaje przez miasto sprzedana. Ta ostoja naturalnej zieleni, rosnąca 
przy torfowiskach w pobliżu Strumienia Junikowskiego, płuca w centrum miasta 
niebawem zamieni się w kolejne wielkopowierzchniowe sklepy   wg. e-mapa geo-
system – www.lubon.pl

Q
Dziewicza zieleń w centrum Lubonia – widok od ul. Dębieckiej, na wniosek zainte-
resowanych zostaje sprzedana pod handel wielkopowierzchniowy lub usługi   fot. 
Piotr P. Ruszkowski

Prowokacja, manifest czy …? Pytanie 
zadawali sobie niektórzy przechodnie 
ul. Dąbrowskiego, widząc w oknie wiel-
kiego motyla w siedem kolorowych pa-
sków. Temat na czasie, więc kojarzyli 
z tęczą LGBT. Jaki cel przyświecał tym, 
co motyla robili i  wywiesili na widok 
przechodniów? Po interwencji telefo-
nicznej drażniący przedmiot zdjęto.

(t)

Tęcza w oknie

Q
W oknie I piętra Zespołu Szkół od stro-
ny ul. Dąbrowskiego, wystawiono tę-
czowego motyla pokaźnych rozmiarów   
fot. Piotr P. Ruszkowski
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Dawniej nasza 
jednostka przy-
pominała cen-
tralę telefonicz-
ną, ponieważ 
każde połącze-
nie przekierowy-
waliśmy do stosownych służb, natomiast 
obecnie rola zgłaszającego zdarzenie, 
dzwoniącego na numer alarmowy 112 
kończy się powiadomieniem jego ope-
ratora, który przyjmując zgłoszenie, sa-
modzielnie nadaje sprawie dalszy bieg 
– powiedzieli pracownicy Centrum Po-
wiadamiania Ratunkowego (CPR) w Po-
znaniu przy ul. Wiśniowej 13 A – zastęp-
ca kierownika– Jarosław Teśluk i infor-
matyk – Przemysław Śmigielski.

Trochę historii
Poznańskie CPR funkcjonuje od 9 lute-
go  2012  r. Jest jednym z  siedemnastu 

działających na terenie Polski. W pierw-
szym etapie kierowane były tu połącze-
nia na numery alarmowe 112 oraz 999 
tylko z obszaru Poznania i powiatu po-
znańskiego. Następnie, 9 maja 2012 roku 
wdrożono ogólnopolski System Infor-
matyczny Centrów Powiadamiania Ra-
tunkowego (SI CPR) przeznaczony do 
obsługi zgłoszeń na numer alarmowy 

112. Wtedy rozpoczęto systematyczne 
poszerzanie obszaru działania CPR 
i stopniowe przekierowywanie wywołań 
numerów alarmowych: 999, 998 i 997 na 
numer alarmowy 112 z  terenu całej 
Wielkopolski.

Organizacja i misja
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
jest jednostką Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Wielkopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Pozna-
niu. Przed siedmioma laty zostało po-
wołane w celu pełnienia służebnej misji, 
jaką jest niesienie pomocy społeczeństwu 
w  obliczu różnych zagrożeń – przede 
wszystkim życia i  zdrowia. Pracujący 
przy ul.  Wiśniowej Jarosław Teśluk 
i Przemysław Śmigielski podkreślili od-
powiedzialność i specyfikę pracy w CPR 
oraz to, jak ważny jest profesjonalny 
i  efektywny kontakt z  ludźmi, którzy 
znaleźli się w różnych niespodziewanych 
i  kłopotliwych sytuacjach życiowych. 
Mówili o doniosłej roli operatorów, któ-
rzy odbierając zgłoszenia, muszą być 
dobrymi psychologami, umiejętnie pro-
wadzić rozmowy – neutralizując napię-
cie – cały czas panować nad ich przebie-
giem oraz szybko podejmować decyzje. 
Właśnie od nich zależy los potrzebują-

cych pomocy. Każdy z operatorów biegle 
włada minimum jednym językiem ob-
cym i  doskonale  się uzupełniają jako 
zespół. Potrafią oni udzielić informacji, 
jak się zachować w obliczu nieszczęścia 
i  poinstruować, jak udzielić pierwszej 
pomocy do czasu przybycia na miejsce 
zdarzenia stosownych służb. Na przykład 
przyjmując zgłoszenie o pożarze, opera-
tor zbierając niezbędne informacje (co?, 
gdzie?, kiedy?) zapisuje je w komputerze, 
jednocześnie przekazując drogą elektro-
niczną do Straży Pożarnej, gdzie dyżur-
ny pogromca ognia odczytuje je na swo-
im monitorze i  stosownie do sytuacji 
błyskawicznie podejmuje działania. 
Z kolei, jeżeli zgłoszenie dotyczy zagro-
żeń o charakterze medycznym, operator 
łączy osobę wzywającą pomocy z dys-
pozytorem medycznym, który w następ-
nym etapie, zanim dojedzie karetka 

pogotowia, instruuje, jak się zachować. 
SI CPR jest ujednolicony w całej Polsce 
i występuje tu tzw. zastępowalność. In-
nymi słowy, gdy w  przypadku zajęcia 
linii telefonicznych do wszystkich dyżu-
rujących operatorów w Poznaniu, połą-
czenie alarmującego zostaje automatycz-
nie przekierowane do wolnego w  tym 
czasie operatora w  jakimkolwiek CPR 
i w jakimkolwiek województwie. Analo-
gicznie do Poznania docierają niekiedy 
sygnały alarmowe z innych województw. 
W  ramach ujednoliconego systemu, 
dzwoniąc pod nr 112 o  pomoc, mogą 

również się zwrócić Polacy przebywają-
cy za granicą (w większości państw eu-
ropejskich), a także obcokrajowcy prze-
bywający w Polsce i chcący się skontak-
tować za pośrednictwem CPR z instytu-
cjami funkcjonującymi w  ich krajach. 
Poznańskie Centrum jest w  tej kwestii 
głównym w Polsce, zrzeszonym w EENA 
(European Emergency Num-
ber Association), czyli Euro-
pejskim Stowarzyszeniu Nu-
meru Alarmowego 112, obej-
m u j ą c y m  a k t u a l n i e 
19  państw. Każdy obywatel 

Q
Siedziba poznańskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Wiśnio-
wej 13 A   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Siedząca przy stanowisku nr 6 lubonianka – pani Anna chwaliła sobie przede 
wszystkim dogodny dojazd do pracy   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Nad sprawnym funkcjonowaniem CPR 
na miejscu czuwają zastępca kierowni-
ka– Jarosław Teśluk i informatyk – Prze-
mysław Śmigielski (z prawej)    
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Podczas szkolenia w jednej z funkcjonalnych sal CPR. Rocznie Centrum szkoli po-
nad 650 osób z całej Polski   fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
na str. 
16

Halo, 112? Potrzebna pomoc… Europejski Numer 
Alarmowy
Instrukcjapostepowania

Centrum Powiadamiania Ratunkowe-
go Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu
Dzwoń w przypadku zagrożenia:
QQ życia i zdrowia,
QQ środowiska,
QQ mienia,
QQ bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wybierając numer alarmowy 112:
1. Poczekaj na zgłoszenie się operatora 
numerów alarmowych.
2. Zachowaj spokój i  odpowiadaj na 
pytania.
3. Podaj dokładny adres zdarzenia (uli-
ca, miejscowość, gmina, powiat, woje-
wództwo lub numer i kilometr drogi).
4. Opisz, co się stało i udziel dodatko-
wych informacji dotyczących zgłoszenia 
(np. liczba i stan poszkodowanych, inne 
dodatkowe okoliczności).
5. Wykonuj polecenia operatora nume-
rów alarmowych.
Ważne! Operator numerów alarmo-
wych poinformuje o przyjęciu zgłosze-
nia i przekazaniu do właściwych służb. 
W  razie potrzeby, operator numeru 
alarmowego połączy do dyspozytora 
medycznego, który zbierze dodatkowe 
informacje medyczne.
Pamiętaj!
1. Nie rozłączaj się do czasu zakończe-
nia rozmowy przez operatora numerów 
alarmowych.
2. Gdy sytuacja  się zmieni, zadzwoń 
ponownie na numer alarmowy 112 
i poinformuj o tym.
3. Bezpośrednio po zakończeniu rozmowy 
nie korzystaj z telefonu do czasu przy-
jazdu służb – mogą oddzwaniać w celu 
pozyskania dodatkowych informacji.
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będący na terenie kraju, któ-
ry obejmuje EENA, będący 

w  stanie nagłego zagrożenia życia lub 
zdrowia, otrzyma bezpośrednią pomoc.

Kadra
Obecnie w poznańskim CPR pracuje 70  
osób: kierownik, jego zastępca, dwóch 
informatyków, pracownik administra-
cyjny, psycholog, pozostali to operatorzy 
numeru alarmowego 112. W sumie może 
tu pracować 121  operatorów, jednak 
procent wakatów sięga 40 %. Pod wzglę-
dem ilości pracowników jest to drugie 
po Katowicach CPR w  naszym kraju. 
Praca przebiega w systemie dwuzmiano-

wym 12/12 godzin. Tydzień pracy wy-
nosi 40 godzin. W tej budżetowej jedno-
stce panują dobre warunki socjalne 
(zaplecze, trzynasta pensja, „wczasy pod 
gruszą”, premie). Średnie wynagrodzenie 
miesięczne brutto w ubiegłym roku wy-
nosiło 3 800 zł.

Szkolenia
Poznańskie CPR jest jedynym w Polsce, 
w którym odbywają się szkolenia opera-
torów numeru alarmowego 112 przygo-
towujące i  kwalifikujące do podjęcia 
pracy kandydatów z terenu całego kraju 

(nie ma ograniczeń wiekowych, nato-
miast wymagane jest minimum średnie 
wykształcenie, znajomość przynajmniej 
jednego języka obcego i dobra obsługa 
komputera). Są to szkolenia centralne 
trwające dwa tygodnie, składające  się 
z  części teoretycznej i  praktycznej (m.
in.: symulacje rozmów, pozorowane zgło-
szenia, instrukcja udzielania pierwszej 
pomocy, zajęcia z psychologii). Szkolenie 
kończy się stosownym egzaminem kwa-
lifikującym do podjęcia pracy w  CPR 
i co trzy lata – panelowo są odnawiane. 
Rocznie szkolenia kończy tu ponad 
650 osób z terenu całej Polski (oferty dla 
zainteresowanych podjęciem pracy na 

stanowisku operatora nume-
rów alarmowych znajdują się 
na stronie: www.poznan.
uw.gov.pl zakładka: oferty 
pracy).

Akcent luboński
W CPR przy ul. Wiśniowej na 
stanowiskach operatorów te-
lefonów alarmowych pracuje 
także troje lubonian. Główny-
mi ich zadaniami są: przyjmo-
wanie zgłoszeń alarmowych, 
współpraca z: Policją, Państwo-
wą Strażą Pożarną i Państwo-
wym Ratownictwem Medycz-
nym, obsługa zgłoszeń obco-

języcznych oraz udzielanie 
pomocy osobom, których życie 
lub zdrowie są zagrożone.

Docelowo wszystkie połącze-
nia na numery alarmowe (tzw. stare 
dziewiątki) będą przekierowywane na 
numer 112. W listopadzie ubiegłego roku 
został przekierowany nr 997. Kierownic-
two poznańskiego CPR zachęca – w ra-
zie potrzeby do dzwonienia pod ten 
europejski numer alarmowy, który 
w perspektywie ma szansę stać się nu-
merem światowym. Resztę profesjonalnie 
załatwią operatorzy. Należy podkreślić, 
że nieuzasadnione połączenie lub blo-
kowanie numeru, zgodnie ze stosowną 
ustawą jest karalne.

PAW
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Q
Na stoisku – punkcie informacyjnym CPR na Wzgó-
rzu Papieskim, podczas tegorocznych Dni Lubonia, 
poznańskie Centrum reprezentowali od lewej: 
Karolina i Przemysław Śmigielscy oraz Kama Biniek   
fot. Paweł Wolniewicz

Halo, 112? Potrzebna pomoc…

Mogło dojść do przestępstwa. Drugie 
nagranie pochodzi z  czerwca 2016  r. 
Pijana kobieta siedzi na ziemi i próbuje 
odpalić papierosa. Strażniczki stoją nad 
nią i się z niej śmieją. Jedna ze strażni-
czek podchodzi do kobiety i wypina swój 
tyłek przed jej twarzą, udając, że pierdzi. 
Druga strażniczka, która do tej pory się 
śmiała, zwraca koleżance uwagę: – Mag-
da, bo jak ktoś nas obserwuje, weź  się 
uspokój.
- Zawiadomienie w tej sprawie przyjęliśmy 
w  ubiegłym tygodniu. Na nagraniach 
widać zachowania poniżające innego 
człowieka. W ocenie policjantów mogło 
dojść do przestępstwa, dlatego materiały 
wraz z nagraniami wysłaliśmy do proku-

ratury z wnioskiem o wszczęcie śledztwa 
- mówi nam Andrzej Borowiak, rzecznik 
wielkopolskiej policji.

Bo byli agresywni. Dotarliśmy do straż-
niczek. Jedna z nich przekonuje, że pija-
ny mężczyzna w radiowozie kopał no-
gami w  tył fotela i  „nie reagował na 
grzeczne prośby”, by się uspokoił. Tyle 
że na nagraniu widać, że mężczyzna leży 
spokojnie na kanapie, opierając nogi 
o drzwi.
Strażniczka twierdzi, że ko-
bieta widoczna na drugim 
nagraniu też była agresywna: 
– Rzucała w nas puszkami po 
piwie, wyzywała, szarpała za 

„Leż, bo cię w  skrzynkę wpakujemy”, 
„Weź te nogi, bo wyjdę i ci wp...” – gro-
ziły strażniczki miejskie z Lubonia. Na 
filmach, które same wykonały, widać, 
jak poniżają i obrażają nietrzeźwe osoby. 
I śmieją się, jakby miały dobrą zabawę.

Nagrania znalazł na komputerze członek 
rodziny jednej ze strażniczek miejskich. 
Zaniósł je na policję i do nas. Pierwszy 
film pochodzi z czerwca 2015 r. Straż-
niczka filmuje wnętrze radiowozu. Na 
tylnej kanapie leży pijany mężczyzna 
w brudnym ubraniu.
- Ta ku... puściła bąka. Przestajesz chra-
pać, raz, raz, raz... Ja pie... Ale cuchniesz, 
tej – mówi strażniczka.

- Nie wiem ile, ale za chwilę się porzygam, 
ku..., i na niego haftnę – odpowiada jej 
koleżanka.

Strofują, podnoszą głos, grożą. Straż-
niczki: – Na ch...  się kładłeś spać 
w tramwaju, w autobusie. Tylko robotę 
robisz.
Mężczyzna próbuje się poruszyć. Straż-
niczki go strofują: – Nie dotykać tam, 
leżeć i się nie ruszać. I nie oddychać, ku..., 
najlepiej.
Patem podnoszą głos i grożą: – Weź te 
nogi, bo wyjdę i ci wp... za chwilę. Połóż 
te nogi, ku..., na ziemię raz. Giry, ku..., 
na podłogę.

cd.  
obok

Q
Stopklatka z nagrania picia piwa w radiowozie Straż Miejskiej

Znęcały się i filmowały
Głośno o lubońskiej Straży Miejskiej 
Przedruk za „Gazetą Wyborczą” 15.05.2019 r.
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nogę. Wiele osób nie wie, jak 
wyglądają takie interwencje.
Tyle że na nagraniu nie widać 
żadnej agresji: kobieta spo-
kojnie siedzi na ziemi, 
a strażniczki się nad nią pa-

stwią. – Czekałyśmy na karetkę. Musia-
łyśmy jakoś rozluźnić atmosferę – tak 
strażniczka tłumaczy szydzenie z  nie-

trzeźwej. Twierdzi, że filmy miały być 
zabezpieczeniem na wypadek, gdyby 
ktoś zarzucił im niewłaściwe zachowanie.
Druga strażniczka płacze do słuchawki, 
że filmy zostały „wycięte z  kontekstu”. 
– Nie widać, jak ta pani nas opluwa, jest 
agresywna.
- Wiem o tych nagraniach. W związku 
z tym złożyłem rezygnację ze stanowiska 
komendanta, która została przyjęta. Po-
czuwam się do odpowiedzialności – mówi 
nam szef straży miejskiej w  Luboniu, 
Paweł Dybczyński. Komendant dodaje, 

że nikt nie skarżył się wcześniej na straż-
niczki, a one same dobrze wywiązały się 
ze swoich obowiązków. – Ocena tego, 
co zobaczyłem, może być tylko jedno-
znacznie negatywna – dodaje komen-
dant.
- Zachowania uwidocznione na filmach 
są karygodne i niedopuszczalne. Straż-
nik miejski powinien wykonywać swoje 

czynności z szacun-
kiem i zachowaniem 
godności każdej oso-
by – mówi „Wybor-
czej” burmistrz Lu-
bonia Małgorzata 
Machalska. Dodaje, 
że obie strażniczki 
przebywają na zwol-
nieniu lekarskim, 
więc na razie ma 
związane ręce.

Osoby prymitywne. 
Nagrania pokazali-
śmy prof. Krzyszto-
fowi Podemskiemu, 
socjologowi 
z  UAM. – Zacho-
wanie tych strażni-
czek jest okropne. 
Osoby zdegradowa-

ne społecznie, pijane, zanieczyszczone, 
niestety są narażone na pogardę i oka-
zywanie niechęci. Nikt nie powinien 
tego robić, ale nie żyjemy w  świecie 
idealnym. Natomiast funkcjonariusze 
publiczni, którzy takie osoby transpor-
tują, opiekują się nimi, nie mają prawa 
używać takiego języka, robić żartów, 
kpić. Ta historia pokazuje też, że gdy 
brakuje ludzi do pracy w straży miejskiej, 
przyjmuje się osoby bardzo prymitywne 
– komentuje prof. Podemski

Julia Theus, Piotr Żytnicki

Q
Kadry z filmu nagranego w czerwcu 2016 r. dokumentujące-
go upokarzanie pijanej kobiety   fot. za „Gazetą Wyborczą”

Czy natychmiast po uzyskaniu tych 
informacji zabezpieczono takie narzę-
dzia służbowe, jak np. laptopy, telefony 
komórkowe strażników itp. oraz zba-
dano, co zawierają?

QQ Nie zabezpieczaliśmy tych narzędzi, 
ponieważ, jak wynikało z informacji z pro-
kuratury i  od strażników, te materiały 
zdjęciowe znajdowały się na prywatnym 
sprzęcie, i dlatego właśnie znalazły świa-
tło dzienne.

Ale nie sprawdzili Państwo, czy na 
służbowych urządzeniach są takie in-
formacje?

QQ Sprawdzaliśmy na podstawie rozmo-
wy z komendantem i strażnikami, pyta-
jąc, czy dysponują jakimkolwiek mate-
riałem zdjęciowym i filmowym? Złożyli 
oświadczenie, że nie. Nie miałam pod-
staw, by uznać, że jest inaczej. Przyjęłam 
to oświadczenie za prawdziwe. 

Czy wśród tych materiałów, którymi 
Pani dysponuje są takie, które świadczą 
o  zachowaniach mających znamiona 
przestępstwa?

QQ Nie oceniałam tych materiałów pod tym 
kątem, mając informacje z prokuratury, 
która jest do tego powołana. Podjęłam 
natomiast kroki w zakresie prawa pracy. 
Niezwłocznie po otrzymaniu materia-
łów z  prokuratury przeprowadziliśmy 
postępowanie wyjaśniające, rozmawia-
liśmy z obecnymi w pracy osobami, któ-
rych te materiały dotyczą. W stosunku do 
tych, którzy byli nieobecni, i do tej pory 
ich nie ma, nie było takiej możliwości.

Ilu osób dotyczy ta sprawa?

QQ Trzech – dwóch strażniczek i strażnika.

Czyli tych, które pojawiają się na zdję-
ciach z Facebooka?

QQ Tak. Ostatecznie decyzje w  sprawie 
umów o pracę podjęto w stosunku do 
czterech strażników, ale filmy dotyczy-
ły trojga.

Czy materiały, którymi Pani dysponu-
je, dotyczą jedynie zdarzeń pokazywa-
nych w  Internecie (zachowań wobec 
bezdomnej kobiety i pijanego mężczy-
zny oraz spożywania alkoholu przez 
strażników), czy również innych, któ-
re można by uznać za skandaliczne?

QQ Nie. W materiałach, które otrzymałam 
w marcu z prokuratury były dwa zdarzenia 
– z kobietą będącą pod wpływem alkoholu 
oraz spożywaniem najprawdopodobniej 
alkoholu w pojeździe Straży Miejskiej. 
Były też zdjęcia z dyżuru nocnego w sie-
dzibie Straży pokazujące drzemiących 
strażników oraz zdjęcia prywatne doty-
czące jednej z osób. O zachowaniu wobec 
przewożonego samochodem służbowym 
mężczyzny pod wpływem alkoholu, do-
wiedziałam się z mediów.

Z jednej strony mówi Pani o prawdo-
podobnym spożywaniu alkoholu przez 
strażników, a z drugiej – w swoim Sta-
nowisku wysłanym do mediów – czy-
tamy: „Nie ma tolerancji dla alkoholu 
w pracy”.

QQ Spożywanie alkoholu nie jest bezpo-
średnią przyczyną rozwiązania umowy 
o pracę, bo nie mam dowodu na to, że 
w butelkach, które widać w rękach strażni-
ków, był rzeczywiście alkohol. Nie dyspo-
nuję również wynikami pomiarów, które 
mogłyby to udowodnić. Było to nagranie 
odległe – z czerwca 2016 r. (z kobietą – 
również z czerwca 2016, a z mężczyzną 
odwożonym do izby wytrzeźwień – 1 
czerwca 2015). Jeżeli nawet w butelkach 
nie było alkoholu, to zachowanie straż-
ników i tak godzi w dobre imię funkcjo-
nariusza Straży Miejskiej, bo patrząc na 
tę scenę można sądzić, że piją alkohol, 
co uwłacza godności munduru.

Sygnały o nieprawidłowościach w Stra-
ży Miejskiej pojawiały się od dawna. 
Np. o tym, że wspólne patrole strażni-
ków i policji mają bardziej znamiona 
spotkań towarzyskich, które kończą się 
kawą w  komisariacie lub w  siedzibie 
straży.

QQ Do mnie takie uwagi nie docierały 
i żadne inne, które zmusiłyby mnie do 
podjęcia radykalnych działań. Informacja 
z marca była pierwszą.

jaki jest system kontroli nad Strażą 
Miejską ze strony Burmistrza czy peł-
nomocnika Burmistrza do spraw wła-
snościowych, który urzęduje w budyn-
ku dworca obok Straży Miejskiej?

QQ Pytanie o jakich kontrolach Państwo 
mówią?

Niezapowiedzianych, takich, jak w in-
nych zakładach, np. pod kątem bycia 
w pracy pod wpływem alkoholu. Po-
wodujących, że można się spodziewać 
nadzoru. Np. poprzez weryfikację in-
formacji na temat interwencji u osób, 
których te działania dotyczyły. Zbada-
nia opinii tych osób.

QQ Gdybym miała podejrzenia, że w sie-
dzibie straży czy podczas pracy strażni-
ków może dojść do picia alkoholu, to pod 
takim kątem, będąc w siedzibie Straży 
sprawdzałbym ją. Zaglądałabym do biurek, 
koszy na śmieci, do kieszeni mundurów 
strażników (tu zaskoczona 
takimi oczekiwaniami – celo-
wo przesadzam). Natomiast 
nie miałam takich przypusz-
czeń, ani takiej wiedzy. By-
wając tam niezapowiedzia-

O  SKANDALU

W jaki sposób dowiedziała  się Pani 
o ekscesach w lubońskiej Straży Miej-
skiej?

QQ O części tych spraw dowiedziałam się 
z pisma przesłanego do nas przez Pro-
kuraturę Rejonową Poznań-Wilda, któ-
ra otrzymała dokumenty na ten temat 
za pośrednictwem Prokuratora Gene-
ralnego. W styczniu br. do Prokuratury 
Krajowej trafił anonim, do którego za-
łączono materiały zdjęciowe i filmowe. 
Do Urzędu Miasta Luboń, pismo wraz 
z materiałem zdjęciowym wpłynęło 25 
marca br. Prokuratura oznajmia w nim, że 
po przeanalizowaniu plików zapisanych 
na płycie CD, które otrzymała, nie stwier-
dza, że zachowania tam nagrane wyczer-
pują znamiona przestępstw określonych 
w Kodeksie Karnym, i tym samym kieruje 
je do oceny Burmistrza, jako przełożo-
nego funkcjonariuszy Straży Miejskiej, 
w zakresie ewentualnego postępowania 
dyscyplinarnego. Po przeprowadzeniu 
kontroli, wyniki sprawy mają być prze-
kazane zwrotnie.

Czy wiadomo, ile było plików?

QQ Owszem, do pisma prokuratura do-
łączyła bowiem płytę CD ze zdjęciami 
i filmami. Nie są to jednak wszystkie ma-
teriały, które krążyły w mediach. Część 
uzyskałam później od członka rodziny 
jednego ze strażników, a część od gazety 
„Fakt”. Najpełniejszy materiał pochodził 
od mediów.
Ponadto od komendanta lubońskiej po-
licji dowiedziałam się o złożeniu kolej-
nego zawiadomienia do prokuratury, 
które trafiło tam poprzez komisariat 
policji w  Komornikach. Jak  się domy-
ślam, prokuratura wszczęła już postępo-
wanie o  możliwości popełnienia prze-
stępstwa w związku z tym zawiadomie-
niem. Kto je złożył, nie wiem. Być może 
są też jeszcze nieznane mi materiały, 
które dadzą podstawy do innej oceny, 
aniżeli ta, którą prokuratura podała w pi-
śmie do mnie z marca, bowiem w wy-
wiadzie dla „Gazety Wyborczej” rzecznik 
prokuratury stwierdził, że jest podstawa, 
by wszcząć postępowanie karne.

Nadzór nie jest odpowiedni
O zachowaniach lubońskich strażników miejskich mówiła ostatnio cała Polska. Za sprawą mediów 
przedstawiano je w różnych aspektach i interpretacji. Co o tej sprawie i nadzorze myśli Burmistrz Miasta – 
Małgorzata Machalska
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nie, czy ja, czy mój zastępca, 
a zdarzało się to wielokrotnie, 
kiedy sprawa wymagała natych-
miastowego kontaktu ze strażą, 
nigdy nie mieliśmy podejrzeń 
i podstaw, by sądzić, że dzie-

je się coś złego. Informacja, że strażnicy, 
być może, spożywają alkohol, dotarła do 
mnie dopiero w tym roku. Nie miałam 
też sygnałów, że osoby, co do których 
strażnicy podejmowali interwencje, są 
traktowane w sposób niegodny. Gdyby 
tak było, to sprawdzałabym te sytuacje. 
Teraz, po doświadczeniach, jakie mam, 
będę musiała założyć taką możliwość. 
Oczywiście, że miałam pełne zaufanie. 
Póki nie mam podstaw, że coś się dzieje, 
nie pójdę do mieszkańca, którego doty-
czyła interwencja, by go pytać, czy nie 
został źle potraktowany.

Teraz, po incydentach sprzed lat (2015, 
2016 r.), które wyszły na jaw nie wsku-
tek nadzoru, ale przypadkowo, pisze 
Pani (w „Stanowisku Burmistrza Mia-
sta Luboń wobec nieprawidłowości 
w  Straży Miejskiej w  Luboniu” z  14 
maja), że będziecie „wypracowywać 
procedury i standardy, które pozwolą 
uniknąć takich zdarzeń w przyszłości”. 
Do tej pory nie działała tu zasada 
ograniczonego zaufania?

QQ Zgadzałabym się z zarzutem o brak 
nadzoru pod warunkiem, że po obej-
rzeniu tych materiałów można byłoby 
dojść do wniosku, że są tam zachowania 

możliwe do wyeliminowania poprzez 
określone procedury, zachowania prze-
łożonych czy Burmistrza, jako organu 
nadzoru. Ewidentnie zauważam nato-
miast, że zdarzenia uwidocznione na 
filmach mają swoje podłoże w cechach 
osobowościowych tych strażników, nie 
w braku nadzoru nad nimi. Gdyby one 
zachowywały się podobnie w stosunku 
do swoich kolegów czy przełożonych, 
to można by podejrzewać, że podobnie 
postępują podczas interwencji. Żadne 
procedury nie wpłyną na zmianę cha-
rakteru i osobistego podejścia do inne-
go człowieka.

Przyjmując do pracy w  Straży Miej-
skiej, Urząd ma chyba narzędzia po-
magające weryfikować kandydatów – 
badania psychologiczne, testy itd.

QQ Oczywiście, każdy strażnik przechodzi 
proces przygotowawczy do służby. Musi 
zdać egzamin, po odbyciu którego i udo-
wodnieniu kwalifikacji ma możliwość 
ubiegania się o zatrudnienie na czas nie-
określony. W rozmowie kwalifikacyjnej 
nie wyszło, że ta osoba ma takie cechy 
i będzie się tak zachowywała w przyszłości.

Uwagi co do pracy strażników poja-
wiały się również w „Wieściach Luboń-
skich”, np. w postaci listów od miesz-
kańców, opinii na temat zadań straż-
ników, braku ich reakcji na negatywne 
zjawiska podczas niektórych patroli 
czy na zgłaszane sygnały od lubonian. 
W sondażu na temat przydatności Stra-
ży Miejskiej dla miasta większość 
mieszkańców wyraziła dezaprobatę. 
Czy te sygnały nie dawały powodów, 
by kontrolować Straż pod względem 
merytorycznym?

QQ Każdorazowo, kiedy pojawiała się kon-
kretna kwestia, była ona wyjaśniana. Dawa-
liśmy wytyczne, czego strażnicy nie powinni 
robić, a co powinni, że powinni szybciej 
reagować, skuteczniej. Komendant zobowią-
zywał się do wdrażania pewnych procedur. 
Trzeba jednak pamiętać, że straż miejska 
zawsze będzie miała złą opinię. To insty-
tucja ciesząca się najmniejszym zaufaniem 
spośród wszystkich służb. Tak jak strażacy 
ratujący nam życie i mienie cieszą się dużą 
sympatią i szacunkiem, tak straż miejska, 
która ma za zadnie pilnować porządku, 
upominać, karać, nie jest darzona takim 
poważaniem. To zjawisko ogólnopolskie. 
Wielokrotnie starano się poprawić jej wi-
zerunek, stąd akcje pomocowe z udziałem 
strażników, np. przy wypompowywaniu 
wody (nasi strażnicy zakupili pompy, by 
pomagać mieszkańcom Lubonia).

Pomijając ekscesy, które wyszły na jaw 
w  ostatnim czasie, jak Pani, jako 
zwierzchnik, ocenia pracę lubońskiej 
Straży Miejskiej?

QQ W tej chwili moja ocena jest skażona. 
Co do przydatności, nie mam jednak wąt-
pliwości, że Straż Miejska w Luboniu jest 
konieczna. Tym bardziej, że obarczaliśmy 
ją ostatnio różnymi dodatkowymi zada-
niami, np. z zakresu ochrony środowiska. 
Nie łudźmy się, policja, nawet jeśliby miała 
więcej etatów, nie realizowałaby zadań, 
które wykonuje Straż Miejska. Nawet 
jeślibym przeniosła etaty straży do po-
szczególnych wydziałów Urzędu, to tacy 
strażnicy-urzędnicy nie zrealizowaliby 
tych zadań tak, jak dotychczas, dlatego, 
że pracowaliby od 8 do 15, nie mieliby 
dyżurów, nie mówiąc już o weekendach. 
Organizacja i sfinansowanie tych nadgo-
dzin byłoby trudniejsze.

Mieszkańcy, którzy obserwują pracę 
strażników, widzą, że np. w stosunku 
do pana X przymykają oko na to jak 
parkuje, że ma przerośnięty żywopłot, 
jego posesja nie ma podświetlonego 
numerku itd. Natomiast inni są przez 
strażników traktowani bardziej rygo-
rystycznie.

QQ Mam więc prośbę do wszystkich 
mieszkańców mających oczekiwania 

Nadzór nie jest odpowiedni
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wobec Burmistrza jako organu, który 
kontroluje pracę strażników i powinien 
wyciągać konsekwencje z niewłaściwego 
ich zachowania, abym dowiadywała się 
o takich zachowaniach – konkretnych, 
popartych przykładami. Pozwoli mi to 
wyrobić sobie podejście co do tych spraw. 
Takie sygnały do mnie osobiście nie do-
cierały. Komunikacja między mieszkań-
cami a mną jest jak widać za słaba w tym 
zakresie.

Mieszkańcy się boją. Znamy przykłady, 
że informacje o  nieprawidłowościach 
zgłoszone służbom, wracały rykoszetem 
do osób, które o nich komunikowały.
Czy, Pani zdaniem, to dobrze, trans-
parentnie, że strażnikiem miejskim jest 
osoba, która mieszka w Luboniu?

QQ To na pewno trudniejsza sytuacja, niż 
gdy strażnikiem jest osoba spoza Lubonia. 
Zresztą mówią to również sami strażnicy, 
kiedy muszą interweniować u swoich są-
siadów. Korzystniej jest, gdy strażnik nie 
pracuje tam, gdzie mieszka, natomiast nie 
zawsze jest to możliwe. Nie ma też możliwo-
ści prawnych, by nie zatrudniać na miejscu 
takich osób, jeśli składają podania do pracy.

Już dawno strażnicy na Zachodzie zo-
stali wyposażeni w  urządzenie, które 
monitoruje ich pracę, kiedy są na in-
terwencjach. W  Luboniu ten wątek 
zaistniał już podczas wizyty funkcjo-
nariuszy z Anglii na początku lat 90.

QQ Mówimy o kamerach? – Takowe za-
mierzamy wprowadzić. Na pewno te 
urządzenia będą w samochodach służ-
bowych, czy na umundurowaniu rów-
nież? – to kwestia finansów. Za wcześnie, 
by informować publicznie o zmianach, 
które chcemy wprowadzać.

SPRAWY  PERSONALNE

Kiedy można się spodziewać rozstrzy-
gnięcia konkursu na nowych pracow-
ników Straży Miejskiej?

QQ Do końca maja można było składać 
podania. Na początku czerwca je rozpa-
trzymy. Po czym zaprosimy kandydatów 
na rozmowę.

Kto będzie je weryfikował? Czy jakaś 
komisja?

QQ Z  pewnością urzędnicy – Sekretarz 
Miasta, ja i moi Zastępcy. W skład ko-
misji konkursowej wejdą ponadto Skarb-
nik Miasta, radni: Marek Samulczyk i Pa-
weł Wolniewicz oraz Komendant Policji 
w Luboniu i Komendant Straży Miejskiej 
w Mosinie. Rozstrzygnięcie konkursu na-
stąpi w trzecim tygodniu czerwca.

Czy w  stosunku do wszystkich osób, 
które miały być zwolnione, wyegzekwo-
wano już te decyzje?

QQ Nie przestały jeszcze pracować, na-
tomiast umowy o pracę ulegną rozwią-
zaniu. Bądź to na mocy porozumienia 
stron, tak jak w przypadku komendanta 
i  jednego ze strażników, którzy będą 
pracować do końca czerwca; bądź na 
podstawie oświadczenia o rozwiązaniu 
umów bez wypowiedzenia (z artyku-
łu 52 Kodeksu Pracy), które złożyłam 
– w  przypadku pozostałych dwóch 
strażników (pań, które przebywają na 
zwolnieniach – przyp. red.).

Skąd taka postawa komendanta?

QQ Jak sam powiedział w wywiadzie dla 
„Gazety Wyborczej”, czuje się odpowie-
dzialny za sytuację.

Czy w materiałach, którymi Pani dys-
ponuje albo o których Pani wie, są ta-
kie, które obciążają komendanta?

QQ Nie. Nie ma nic, co by go obciążało.

Co chciałaby Pani dopowiedzieć na ten 
temat?

QQ Cóż, jestem przybita, że to co się sta-
ło, mogło mieć miejsce w Luboniu. Że 
trzeba było czegoś takiego, by znaleźć się 
w głównym wydaniu wiadomości. To dla 
mnie duży cios.

Z Pani wypowiedzi nie wynika jednak 
refleksja, że coś trzeba zrobić, by o ta-
kich zdarzeniach nie dowiadywać się 
z  zewnątrz. Czy nie mamy swoich 
służb, procedur?

QQ Pewne procedury mogą 
ograniczyć niektóre zacho-
wania, jednak jeśli ktoś ma 
w sobie cechy, które pokazują 
materiały zdjęciowe i filmo-

cd.  
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Hanna Siatka (z prawej) podczas wywiadu z Burmistrz Lubonia Małgorzatą Machal-
ską    fot. Piotr P. Ruszkowski
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we, to procedury ich nie wy-
eliminują.

Zastanawiające jest, że te 
materiały były realizowane 

przez osoby, których skandal dotyczy. 
Idąc dalej tym tropem, gdyby nie „na-
iwność” tych osób…

… to sprawy te nie ujrzałyby światła dzien-
nego. To fatalne. Aż trudno nie powiedzieć, 
że dobrze się stało, że się ujawniły. Nieste-
ty. Jeżeli nie miałam żadnych sygnałów, to 
nie mogłam przypuszczać, że strażnik 
zachowuje się w taki sposób. Do głowy by 
mi to nie przyszło! Gdybym miała takie 
przypuszczenia, że to możliwe, to postę-
powałabym inaczej. Teraz tak właśnie będę 
robić.

PODSUMOWANIE

My dzisiaj rozmawiamy o Straży Miej-
skiej, ale sygnały o  nieprawidłowo-
ściach w  instytucjach miejskich od 
czasu do czasu się pojawiają.

QQ To ja proszę o konkrety! Braku reakcji 
nie możecie mi zarzucić.

Cały czas wskazujemy na to, że te spra-
wy powinny wychodzić wcześniej, a nie 
dopiero po sygnałach z zewnątrz.

QQ Powinny i nie wyszły.

Czy w związku z sytuacjami, które po-
wodują takie wzburzenie, w jakiś spo-
sób działacie Państwo w tzw. między-
czasie?

QQ Przyjęłam, jak widać, za dobrą 
monetę stwierdzenia komendanta 
miejskiego podczas zdawania co-
rocznych sprawozdań, że nie ma 
żadnych nieprawidłowości. Albo 
też komendant, jako bezpośredni 
przełożony, nie był w  stanie sam 
tego stwierdzić, co okazało się błę-
dem. Wyciągnął z tego wnioski, sam 
stwierdził, że źle kierował jednostką 
i stąd jego rezygnacja. Do głowy by 
mi nie przyszło, żeby działać pre-
wencyjnie w tym zakresie.

cd.  
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Pytamy, co się po tych i innych sygna-
łach zmieniło? 

QQ Oczywiście, że się zmieniło! Jeśli py-
tacie o  zatrudnianie członków rodzin, 
wydałam np. wytyczne do wszystkich 
jednostek miejskich – wprost zakaz – 
zatrudniania członka rodziny, podając, 
do którego stopnia pokrewieństwa i po-
winowactwa.

W związku z tym, że od marca wie Pani 
o alkoholu w Straży Miejskiej, to czy 
pod tym kątem przeprowadzono kon-
trole w innych jednostkach miejskich?

QQ Gdzie? – w Bibliotece czy Ośrodku 
Kultury? Nie. Wiem, że w spółce „Kom-
-Lub” takie kontrole są wykonywane stan-
dardowo na bieżąco.

Ostatnio do redakcji trafił sygnał, że 
panowie, którzy odbierają śmieci, byli 
„na gazie”…

QQ Pierwsze o tym słyszę, niezwłocznie 
podejmę kroki i zobowiążę prezesa Kom-

-Lubu do sprawdzania. Jeśli to się po-
twierdzi, takie osoby przestaną pracować.
Mam apel do mieszkańców, by nie 
żądali ode mnie konkretnych działań 
i  reakcji na sytuacje, o  których nie 
wiem. Muszę podejmować działania 
w oparciu o konkretny przepis prawa. 
W przypadku spółek, zgodnie z Ko-
deksem Spółek Handlowych, mam 
jedynie określone kompetencje – 
mogę wyrazić opinię, sformułować 
generalne zasady, ale nie mogę np. 
wydawać prezesom poleceń perso-
nalnych.

Pańskie oko konia tuczy, czyli nadzór 
właścicielski nad tymi miejskimi in-
stytucjami, łącznie ze Strażą Miejską, 
jest odpowiedni?

QQ Jak widać nie jest. O tym, jak i co się 
zmieni, powiem w odpowiednim czasie, 
bo właśnie nad tym pracujemy. Życie 
wyprzedza moją wyobraźnię. Te wyda-
rzenia biją we mnie, jako Burmistrza.

rozmowę przeprowadzili: Hanna Siatka 
i Piotr P. Ruszkowski

Obrady „Okrągłego Stołu” z wiosny 1989 
roku przyniosły decyzję o  pierwszych, 
jak to się dziś mówi, częściowo demo-
kratycznych i wolnych wyborach. Wy-
znaczono je na 4 czerwca. Kampania była 
więc krótka i bardzo dynamiczna. Zaan-
gażowani w nią ludzie, setki tysięcy ludzi, 
nie mędrkowali wtedy na temat częścio-
wych czy też w pełni wolnych wyborów. 
Czuli, że to historyczna chwila, szansa, 
przed którą staje nasz kraj, by spełnić 
marzenia towarzyszące milionom od 
1945 roku, często okupione cierpieniem, 
prześladowaniami i  nierzadko ofiarą 
życia. Oczywiście, jak to normalnie 
bywa, „Okrągły Stół” i wybory miały też 
przeciwników, i  po stronie ówczesnej 
władzy, i po stronie „opozycji demokra-
tycznej”, jak ją wtedy nazywano. We 
władzy byli nimi tzw. „twardogłowi”, po 
stronie społecznej głównie ci, którzy, 
z różnych przyczyn, nie znaleźli miejsca 
przy stole i podstolikach negocjacyjnych 
lub byli przeciwni układaniu się z komu-
nistami. Ten ostatni scenariusz był prak-
tycznie niemożliwy do zrealizowania, 
bez trudnych do przewidzenia skutków. 
Inne widzenie tamtej rzeczywistości jest, 
moim zdaniem, ahistoryczne. Władza 
wprawdzie słabła, ale miała dość siły 
i środków, by pomysł ewentualnie siło-
wego rozwiązania spacyfikować, a w ra-
zie potrzeby krwawo stłumić, samodziel-
nie lub z obcą pomocą. Zaś pogląd, że 
tamten ustrój sam by wkrótce upadł, jest 
mało racjonalny. Pokojowe oddanie czę-
ści władzy stronie solidarnościowej było 
nie tylko rozsądne, ale też zapobiegało 
narodowej katastrofie, wzbudziło podziw 
„wolnego świata” i  chęć naśladowania 
w innych zniewolonych, niesuwerennych 
krajach. Tak też  się wkrótce stało. To 
„Okrągły Stół” i Wybory’89 odmieniły 
tę część świata, nazywaną obozem so-
cjalistycznym. Zazdroszczono nam 
i  wzorowano  się na nas. Na naszych 
oczach zmieniał  się ustrój polityczny 

w  Polsce i  wokół niej. Niełatwy był to 
proces, wymagał wielu kompromisów 
i  pokonywania wielorakich przeszkód. 
Nie byłby możliwy bez szerokiego zaan-
gażowania we wszystkich sferach życia 
społecznego. Wielką rolę w tym poko-
jowym ruchu odegrały powstające ad 
hoc, choć pod patronatem „Solidarności”, 
komitety obywatelskie, przygotowujące 
wybory po tzw. wówczas stronie społecz-
nej.

Jak to było w Luboniu?
Mieli po trzydzieści kilka lat. Byli pełni 
wiary, świadomi, że rodziła  się wielka 
szansa na zmiany w Polsce. Młodzi, z do-

świadczeniem „Solidarności” i  stanu 
wojennego. Piotr Ruszkowski z  Anną 
Tomczak byli na spotkaniu z  Lechem 
Wałęsą i  prof. Januszem Ziółkowskim 
w Arenie. Kontaktowali się też z Macie-
jem Musiałem i innymi aktywnymi ludź-

mi tworzącego się Komitetu Obywatel-
skiego w Poznaniu. Zbieranie podpisów 
popierających kandydatów strony spo-
łecznej do sejmu i  senatu rozpoczął 
w Luboniu Piotr Ruszkowski, wówczas 
członek grupy synodalnej przy parafii 
św. Jana Bosko. Zwrócił się do księdza 
proboszcza Stefana Patryasa o pozwo-
lenie na ich zbieranie po mszach. Tę 
zgodę otrzymał, ale poza terenem bu-
dynku kościoła. Stolik ustawił więc 
przed świątynią. Wkrótce dołączyli do 
niego inni. Krzysztof Moliński, wówczas 
młody pracownik naukowy – matema-
tyk. Później Roman Haremza, przewod-
niczący NSZZ „Solidarność” w Zakła-

dach Ziemniaczanych i  inni, np. Jarek 
Taberski, z którym w czwórkę stanowi-
li tymczasowe prezydium Samorządo-
wego Komitetu Obywatelskiego (SKO), 
oraz Marek Maciejewski, Krzysztof 
i  Anna Tomczakowie, Marek Bartosz, 

Jadwiga Czornik, Krzysztof Wichłacz, 
Grzegorz Łukowski, Janusz Lenkiewicz 
i  inni, w  sumie kilkanaście osób. Na 
ulicy Powstańców Wielkopolskich  2a, 
w  domu Krzysztofa Molińskiego, roz-
poczynała działalność ta grupa luboń-
skich „pionierów”. Wspomagały ich Ewa 
i Renata Wawrzyniakówny, Jolanta Sza-
frańska, Małgorzata Czornik... Dlaczego 
to robili? Czuli powinność działania, 
organizowania, informowania o potrze-
bie aktywnego udziału w  wyborach. 
Przywozili z  Poznania plakaty, ulotki, 
rozdawali i rozklejali. Nie było wówczas 
wolnego rynku papieru, by wydrukować 
ich więcej, brakowało nawet kleju do 
plakatowania. Zdobywali go z Zakładów 
Ziemniaczanych. Pracownicy wystawia-
li słoiki z klejem w umówionych miej-
scach. Był bardzo mocny, trudny do 
zerwania. To tylko zabawny szczegół tej 
działalności, ale pokazujący skalę trud-
ności organizacyjnych. Główny ciężar 
wszystkich przedwyborczych działań 
wzięła jednak na siebie, zdaniem R. 
Haremzy, „Solidarność” odradzająca się 
do legalnej działalności. Jej struktury, 
bardzo przerzedzone latami stanu wo-
jennego i  późniejszymi, były jednak 
zdolne do podjęcia tak trudnego zada-
nia, w  tak krótkim czasie. Zbliżał  się 
dzień wyborów. W  „maluchu” Piotra 
Ruszkowskiego, oklejonym jak słup 
ogłoszeniowy, zorganizowali punkt in-
formacyjny, który działał do zakończe-
nia głosowania. Ustawiony na drodze 
do lokalu wyborczego, na stadionie, 
spełniał swoje zadanie (Odnotował to 
„Expres Poznański”, czytaj na str.  20). 
Ten lokal wyborczy chyba celowo usy-
tuowano w miejscu oddalonym, nigdy 
wcześniej niewykorzysty-
wanym do takiego celu. Na 
nic zdały  się te wybiegi 
władz, bo oni byli bardzo 
przekonujący i zdetermino-
wani. Cel był jeden – wy-
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Nasz wielki, polski i międzynarodowy sukces!
Wybory 4 czerwca 1989 roku, wspominają założyciele Samorządowego Komitetu Obywatelskiego w Luboniu

Q
W siedzibie redakcji „Wieści Lubońskich” Jerzy Nowacki (w środku) w rozmowie 
o 1989 roku z lubonianami prof. Krzysztofem Molińskim (z prawej), Romanem 
Haremzą i wykonującym zdjęcie Piotrem Ruszkowskim
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Nasz wielki, polski i międzynarodowy sukces!
grać wszystko, co  się da. 
Niezdecydowani – mówi 
Krzysztof Moliński – po 
rozmowie z  nami już nie 
mieli wątpliwości. Fre-

kwencja okazała się imponująca. W ko-
misji wyborczej był Roman Haremza, 
jedyny ze strony społecznej. Pozostali 
zasiadający w  tych gremiach mieli 
doświadczenie wyborów peerelow-
skich, w  których, jak sami mówili, 
wszystko, tak czy owak, musiało  się 
zgadzać. To nie było łatwe zadanie 
w pojedynkę skutecznie kontrolować 
pracę komisji. Gdy przystąpiono do 
liczenia głosów, z każdą chwilą rosło 
zdumienie komisji. Zwycięstwo strony 
społecznej było miażdżące. Ten wy-
borczy sukces podbudował ich do jesz-
cze intensywniejszego działania. Mie-
siąc po wyborach oficjalnie powołali 
do życia Samorządowy Komitet Oby-
watelski w Luboniu, stawiający sobie 

jako cel nie tylko skonsumowanie 
sukcesu wyborczego, ale włączenie się 
w prace nad zmianami w funkcjono-
waniu władz lokalnych i  tworzeniu 
rzeczywistego samorządu. Przewod-
niczącym SKO został Krzysztof Mo-
liński, członkami prezydium Roman 
Haremza, Piotr Ruszkowski i Jarosław 
Taberski. Wszyscy spotkali się z Ma-
ciejem Musiałem 4 lipca 1989 roku na 
werandzie u K. Molińskiego i podpi-
sali dokument założycielski. Fasadowe 
rady narodowe miały być już wkrótce 
zastąpione rzeczywistym samorządem. 
Jeszcze przez prawie rok funkcjono-
wania starej struktury odchodząca 
władza, czując chyba wiatr historii, 
zapraszała do współpracy członków 
SKO. Z  dzisiejszej perspektywy oce-
niają zgodnie ten czas, jako bardzo 
aktywny i  skuteczny w  realizowaniu 
wielu społecznych postulatów. Wśród 
nich zmiany nazw niektórych ulic, na 

przykład z Dzierżyńskiego na 
Armii Poznań. Po niespełna 
rocznej działalności, w pierw-
szych wolnych wyborach sa-
morządowych , jakie odbyły się 
w maju 1990 roku, SKO wysta-
wiło 25 kandydatów. Wszyscy 
znaleźli się w radzie pierwszej 
kadencji, która miała 28 rad-
nych. Krzysztof Moliński został 
przewodniczącym rady, Piotr 
Ruszkowski jego zastępcą, Ro-
man Haremza jednym z  rad-
nych zwycięskiego klubu, po-
wtórzyli niejako skład z prezy-
dium SKO. Tak zaczęła  się 
dalsza ich działalność samo-
rządowa pod rządami nowej 
ustawy, mającej urzeczywistnić 
demokratyczne zasady funk-
cjonowania lokalnej samorząd-
ności. Co wtedy myśleli? Czy 
mieli poczucie uczestniczenia 
w wydarzeniach na miarę histo-
rii? Mówią, że nie, bo w działa-
niu nie ma czasu na taką reflek-
sję. Dla nich to była normalna 
konieczność dążenia do zmia-
ny starego porządku. Kim są 
po trzydziestu latach bohate-
rowie tego wspomnienia? Na-
dal są ludźmi aktywnymi. 
Krzysztof Moliński jest profe-
sorem zwyczajnym, doktorem 
habilitowanym Uniwersytetu 
Przyrodniczego w  Poznaniu, 
Roman Haremza na emeryturze 
działa społecznie, a Piotr Ruszkowski 
to redaktor naczelny „Wieści Luboń-
skich”.

Postscriptum:
Mam i swoje wspomnienie tamtego pa-
miętnego dnia. Po długiej nieobecności 
w  Polsce dojechałem do Warszawy 4 
czerwca. Popołudnie i część nocy spę-
dziłem w sztabie wyborczym Jacka Ku-
ronia, a  nad ranem, gdy odwiozłem 
zmęczonego już bardzo kandydata do 
domu na krótki odpoczynek, przenio-
słem się do siedziby Komitetu Obywa-
telskiego w  kawiarni „Niespodzianka” 

przy placu Konstytucji. Byli tam obecni 
kandydaci z plakatów z Wałęsą, opozy-
cjoniści, działacze Solidarności, pisarze, 
artyści, wolontariusze. Czekała wszyst-
kich prawdziwa niespodzianka – zwy-
cięstwo wyborcze, wielki sukces. Przykra 
dla ówczesnej władzy, choć trzeba przy-
znać, przyjęta spokojnie. Zaczynała się 
nowa historia Polski.

Jerzy Nowacki

Historia tworzenia samorządu w Lubo-
niu została opisana w 5. tomie „Roczni-
ka Historycznego Lubonia” przez Mag-
dalenę Woźniak-Patej.Q

Po 30 latach od pamiętnego 4 czerwca 1989 roku wspominają ten czas Roman 
Haremza, Krzysztof Moliński i Piotr Paweł Ruszkowski   fot. Jerzy Nowacki

Q
Dokument z 4 lipca 1989 r. dotyczy formalnego 
utworzenia Samorządowego Komitetu Obywa-
telskiego w Luboniu, co miało miejsce dokład-
nie miesiąc po wyborach do Sejmu i Senatu. 
W skład tymczasowego prezydium weszli: 
Krzysztof Moliński, Roman Haremza, Piotr Pa-
weł Ruszkowski i Jarosław Taberski. Trzech 
pierwszych zasiadało później w pierwszej Ra-
dzie Miasta Luboń, a w 1995 r. współzakładało 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum 
Lubońskie” – obecnego wydawcę „Wieści Lu-
bońskich”   arch. Piotr P. Ruszkowski
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„Expres Poznański” w poniedziałek 5 
VI 1989  r. na pierwszej stronie arty-
kułem pod tytułem: Udziałem w wy-
borach, w atmosferze powagi i spoko-
ju daliśmy wyraz nadziejom związa-
nym z  budowaniem socjalistycznej 
demokracji parlamentarnej opisuje 
wybory z niedzieli 4 czerwca. Wśród 
migawek z Poznania i okolic znalazł się 
także Luboń. Przypomnijmy sobie, co 
wówczas napisano:

KROK POZA POZNAŃ
Nie mieliśmy kłopotów z  dotarciem do 
Komisji Wyborczej nr 3 w Luboniu. Przed 
lokalem rzucające się w oczy transparen-
ty z  napisem „Solidarność”, samochód 
oblepiony plakatami tej organizacji, 

a  w  nim osoba 
udzielająca infor-
macji.
Już w lokalu, miesz-
c z ą c y m   s i ę 
w  Ośrodku Sportu 
przy ul.  Rzecznej, 
za stołem, gdzie 
wydawano karty 
do głosowania, 
było 6 osób, w tym 
2 z wpiętym znaczkiem „Solidarności”. 
Tę opcję reprezentował też przewodni-
czący komisji, Roman Haremza. Po 
informacje o przebieg głosowania ode-
słał nas do Marii Nowakowskiej. Po-
wiedziała nam, że pierwsi wyborcy 
(młode małżeństwo) odwiedzili lokal 

30 lat temu
Lubońskie migawki wyborcze z poznańskiej prasy

o  godz. 6.05. Przy oddzielnym stoliku 
siedziało 8 mężów zaufania: Emilia Be-
celewska-Bąk i Czesław Fajfer z ramienia 
„Solidarności” oraz Zenon Twardowski 
z PZPR. Pani oświadczyła: powiedziano 

nam, że jesteśmy strażnikami 
prawdy, więc liczę, ile osób przy-
szło głosować, potem sprawdzę ile 
kart będzie w urnie.   
 Krystyna Czajka i Halina Per-
nak

Reporter „Expresu Poznańskiego” uchwy-
cił w lokalu wyborczym pro-
fesora Krzysztofa Molińskie-
go – szefa ówczesnego Samo-
rządowego Komitetu Obywa-

cd.  
obok

Q
Logo „Expresu 
Poznańskiego”

Mama, tata i syn w wyborczym 
lokalu. Głosują nie tylko dla siebie, 
ale i tego kilkulatka, aby jemu było 
lepiej i łatwiej. Zapewne dzień wybo-
rów poprzedziły dyskusje w domu, 
na kogo głosować i dlaczego. Nie 
wiemy, czy byli zgodni – na pewno 
jednak nie obojętni   fot. Andrzej 
Szozda („Expres Poznański”)

Q
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telskiego (SKO) z żoną Anną 
oraz dziećmi: Andrzejem 
i Dorotą (na ręku). Oblepiony 
plakatami samochód – punkt 
informacyjny – należał zaś do 

Piotra P. Rusz-
kowskiego, 
wówczas jednego z założycieli SKO w Lu-
boniu    (I)

Przed większością komi-
sji wyborczych w Pozna-
niu i województwie zor-
ganizowano punkty 
informacyjne Komitetu 
Obywatelskiego „Solidar-
ność”. Udzielano infor-
macji o swoich kandyda-
tach, proponowano 
program. W oczy rzuca-
ły się wielkie hasła i pla-
katy. Rolę swoistego 
słupa ogłoszeniowego 
pełnił nawet ten szczelnie 
oklejony „maluch”   fot. 
Andrzej Szozda („Expres 
Poznański”)

cd.  
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Aquanet
Plan rozwoju infrastruktury podziemnej 
wodociągowo-kanalizacyjnej zapropo-
nowanej przez Aquanet na lata 2018-
2027 został przyjęty jednogłośnie.

Strategia na lata
Po co komu strategia rozwoju, zapytają 
ci, którzy nie lubią planowania perspek-
tywicznego. Konieczna jest, odpowiedzą 
zwolennicy racjonalnego i przyszłościo-
wego wyznaczania celów do osiągnięcia. 
Poza wszystkim jest taki obowiązek usta-
wowy, bowiem słusznie mieszkańcy, ich 
reprezentanci, władze miasta, powinni 
uczestniczyć w  procesie tworzenia do-
kumentów wyznaczających przyszłość 
gminy, miasta, najbliższego otoczenia, 
wielkich inwestycji i  małych przedsię-

wzięć, rozwoju materialnego wspólnej 
przestrzeni i życia kulturalnego, intelek-
tualnego, społecznego. Im szersza deba-
ta, tym bliższy i własny staje się ten plan. 
Przynajmniej takie założenia leżą u pod-
staw tworzenia strategii. Podczas obrad 
komisji i na sesji przedstawiła je radna 
Anna Bernaciak, która naukowo zajmu-
je się samorządem, kompetencję do two-
rzenia strategii ma zatem pełną. Cel 

nadrzędny: Uczynić 
miasto Luboń bezpiecz-
nym, stabilnym, zrów-
noważonym oraz sprzy-
jającym włączeniu spo-
łecznemu. Będzie reali-
zowany według trzech priorytetów :
1. Dostępna, bezpieczna i  atrakcyjna 
przestrzeń miejska.
2. Rosnąca jakość życia mieszkańców 
i włączenie społeczne.
3. Poprawa bezpieczeństwa ekologiczne-
go i ochrona środowiska.
W dyskusji aktywny był, jak zawsze, 
radny Marek Samulczyk, pytał o  wizję 
przedszkola nr 5 i  dostępu do rzeki, 
sugerując, że ich brakuje. Burmistrz 
Machalska odpowiedziała, że jest zarów-
no wizja przedszkola, jak i  dostęp do 

Warty, np. plaża, są w Strategii, a pozo-
stałych terenów nie można przejąć z po-
wodu obciążeń hipotecznych. Te dwie 
kwestie były już dyskutowane wielokrot-
nie i są radnym znane. Radny Krzyżo-
staniak wskazał na dostępność Warty 
poprzez budowę plaży.
Co do linii tramwajowej to dotychcza-
sowe opinie organów decyzyjnych są 
negatywne.

O strategii, pieniądzach, zasłużonym i nowych nazwach
Co ustalono podczas 9. sesji Rady Miasta Luboń, 16 maja 2019 r.

QQ Nowej przeprawy mostowej wszyscy 
oczekiwaliby chętnie, pod warunkiem zbu-
dowania obwodnicy południowej i takie 
jest stanowisko rady w tej kwestii. Jest 
ono jednoznaczne, most nie powinien 
powstać bez obwodnicy południowej, 
ale decyzja w tej sprawie nie zależy od 
miasta. Strategię przyjęto jednogłośnie. 
(czytaj też: sondaż na str. 22)

Dotacja
Podjęto jednogłośnie decyzję o przezna-
czeniu 200 tysięcy złotych na rozwój 
terenów zielonych.

Nowe nazwy
QQ Komisja komunalna zaopiniowała po-

zytywnie wniosek mieszkańca o nada-
nie imienia Hipolita Cegielskiego części 
nowej ulicy. Radny Wolniewicz przypo-
mniał, że od dawna postuluje zasadność 
uhonorowania powstańców wielkopol-
skich z Lubonia. Stanowisko to wsparł 
radny Budzyński. Rada podjęła decyzję 
19 głosami za, przy 1 przeciw i przy 1 
wstrzymującym się.
QQ Gorącą dyskusję wywołała propozy-

cja nadania imienia Klimatyczna jednej 
z ulic. Wniosek o taką nazwę skierował 
jeden z jej mieszkańców. Radni przeciwni 
tej nazwie argumentowali, nie bez racji, 
że na uhonorowanie czeka nadal wielu 

niekwestionowanych 
zasłużonych mieszkań-
ców Lubonia. Zwolen-
nicy nie tyle nazwy, co 
zasady, że szanuje się 
wnioski mieszkańców, 
sugerowali jej przyję-
cie. W przerwie obrad 
próbowano zadzwo-
nić do wnioskodawcy 
z prośbą o odstąpienie 
od proponowanej na-
zwy. W końcu postano-
wiono jednogłośnie, na 

wniosek radnego Okupniaka, raz jeszcze 
podjąć rozmowę na temat tej nazwy ulicy 
podczas spotkania komisji komunalnej.
QQ Między ulicami Wschodnią a  Jana 

Pawła II będzie rondo Stulecia Odzy-
skania Niepodległości. Tu nie pojawi-
ły się wątpliwości, główne rondo Nowego 
Centrum Lubonia będzie nosiło właśnie 
taką nazwę. Radni zdecydowali o  tym 
jednogłośnie.
QQ Drugie rondo, między ulicami Jana 

Pawła II i Pułaskiego otrzymało jednogło-
śnie nazwę Poznańskiego Czerwca 1956.

Zasłużony
Ksiądz kanonik Józef Majchrzak jedno-
głośną decyzją rady, na wniosek podpi-
sany przez sześćdziesięcioro parafian, 
otrzymał medal Zasłużony dla Miasta 
Luboń. Przez 22 lata pracy w  parafii 
Maksymiliana Marii Kolbego ksiądz 
Majchrzak zasłużył się nie tylko parafia-
nom, ale całej społeczności lubońskiej, 
podejmując wiele inicjatyw społecznych, 
opiekuńczych, kulturalnych. Rada pod-
jęła decyzję jednogłośnie.

Zmiany w budżecie
Dokonano koniecznych 
zmian w budżecie, zarówno 
po stronie dochodów jak 
i wydatków. Pytania i kon-

Q
Rada Miasta nadała imię kawałeczkowi przyszłej ulicy równoległej do ul. Pułaskie-
go w Centrum Lubonia. Będzie kiedyś tworzyć skrzyżowanie z odnogą obecnej 
ul. Wschodniej biegnącej od ul. Pułaskiego (przy stacji Pogotowia Ratunkowego), 
nieregularnym zawijasem w stronę głównej ul. Wschodniej. Teraz jedynie działka 
89/3 (ciemnoszara) otrzymała miano Hipolita Cegielskiego, pozostałe działki, które 
są już wydzielonym przyszłym pasem drogowym (na mapce oznaczyliśmy delikat-
ną szarością): na wschód – 90/1; 92/1; 93/1 oraz na zachód – część 88/6, 87/14; 
87/11; 87/8 nadal są bezimienne. Należy mieć nadzieję, że sąsiedzi nienazwanych 
jeszcze działek nie złożą wniosków odrębnych o innego patrona?

cd.  
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Q

Radna Anna Bernaciak prezentuje Strategię dla Lubonia   fot. Jerzy Nowacki
Q
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trowersje wzbudziło kilka 
zmian. 
QQ Radny Samulczyk pytał o do-

tację do samochodu dla policji 
w wysokości 50 tysięcy złotych. 
To będzie 50% kosztu zakupu. 

QQ Następnie oburzył się na ekwiwalent 
w wysokości 40 tysięcy złotych za nie-
wykorzystany urlop. Dowodził, że to 
jest niezgodne z przepisami o urlopie. 
Konkludował, że straż miejska nie tyl-
ko dużo kosztuje, ale jest niewydolna, 
a nawet patologiczna. Ostatnio ujaw-
niony skandal z nagrania niedopusz-
czalnej interwencji strażniczek, które 
obiegło internet, przepełnił czarę goryczy. 
Radny Samulczyk nie wykluczył nawet 
wniosku o likwidację straży. W wątpli-
wość postawiono jednak jego przeko-
nanie, że obowiązki straży, zwłaszcza 
w sprawach porządkowych, przejmie 
policja, która ma za mało funkcjonariu-
szy wobec aktualnych zadań. Burmistrz 
Machalska stanowczo podkreśliła, że 
konsekwencje wobec straży będą zde-
cydowane i surowe.
- Radny pytał także, czy 50 tysięcy wię-
cej na wymianę pieców z tradycyjnych 
węglowych na ekologiczne, jest kwotą 
wystarczającą. Sugerował jej zwiększenie. 
Burmistrz Popławski potwierdził, że 

niewykluczone jest pozyskanie dodat-
kowej puli pieniędzy na ten cel. Miesz-
kańcy w dalszym ciągu składają wnioski 
o dofinansowanie zakupu pieców zgod-
nych z wymogami ochrony powietrza.
Zmiany w budżecie przyjęto 13 głosami 
za, przy 8 wstrzymujących się. W ślad 
za tą uchwałą wprowadzono zmiany 
w prognozie wieloletniej.
- Radny Samulczyk kwestionował kolej-
ne dofinansowanie dla LOSiR-u w wy-
sokości 160 tysięcy złotych. Burmistrz 
Mikołajczak wyjaśnił, że LOSiR będzie 
inwestorem prac na stadionie przy ulicy 
Rzecznej. Takie rozwiązanie jest, jego 
zdaniem, korzystne, bo spółka może 
odliczyć VAT, a miasto nie. Burmistrz 
Machalska stwierdziła, że spółka jest na 
tyle dobrze zarządzana, że może wes-
przeć miasto przy realizacji takich zadań, 
z korzyścią dla budżetu. Radni Krzyżo-
staniak i Budzyński wsparli to stanowi-
sko, stwierdzając, że spółka pod nowym 
kierownictwem wzbudza zaufanie jako 
inwestor. Padła nawet sugestia, że 
w przyszłości mogłaby wziąć na siebie 
także inne inwestycje. Uchwałę przyjęto 
13 głosami za, przy 1 przeciw i 7 wstrzy-
mujących się.

Obserwator luboński
JN

O strategii, pieniądzach, zasłużonym 
i nowych nazwach

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

Redakcja

Mieszkańcy pytają
Apel

- Tak jak zapowiedziałem, w  pierwszej 
kolejności ocenialiśmy rekomendowane 
przeprawy w  ramach programu „Mosty 
dla Regionów”. Te oceny są pozytywne. 
W  najbliższym czasie spodziewam  się 
kolejnych dobrych informacji dla oczeku-
jących samorządów – mówił w Poznaniu 
Jerzy Kwieciński.
- To bardzo dobra wiadomość dla Wiel-
kopolski. Jestem przekonany, że te inwe-
stycje bardzo silnie uaktywnią lokalne 
społeczności – mówił wojewoda wielko-
polski Zbigniew Hoffmann. Prof. Zdzi-
sław Krasnodębski zwrócił natomiast 
uwagę na działania rządu Prawa i Spra-
wiedliwości, które łączą infrastruktural-
nie Polskę. – Był taki okres, kiedy połą-
czenia się rwały, zwłaszcza między wspól-
notami lokalnymi. Mosty, które mają 
okazję powstać, mają ogromne znaczenie, 
ponieważ budują na nowo więzi – pod-
kreślił prof. Zdzisław Krasnodębski, wi-
ceprzewodniczący Parlamentu Europej-
skiego.

Ocena wniosków
75 samorządów wnioskowało o dofinan-
sowanie przygotowania dokumentacji 
potrzebnej do budowy przepraw. Na 

realizację programu „Mosty dla Regio-
nów” rząd przeznaczył 2,3 miliarda zł. 
Jednostki samorządu terytorialnego 
mogą otrzymać dofinansowanie do 80% 
wartości inwestycji. Szacowany przez 
wnioskodawców późniejszy koszt budo-
wy przepraw, dla których złożono wnio-
ski, wynosi ponad 4 miliardy zł. Zgodnie 
z  zapisami Ustawy o  Funduszu Dróg 
Samorządowych, inwestycje przygoto-
wane w  ramach programu „Mosty dla 
Regionów” będą mogły uzyskać dofinan-
sowanie na etap budowy ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych, który-
mi dysponuje Minister Infrastruktury.

Tomasz Stube
Gabinet Wojewody

Czy wniosek Starostwa Powiatowego, 
które chce wybudować most przez 
Wartę w Luboniu i połączyć rondami 
ul. Armii Poznań z Poznańska w Cza-
purach, o której to inicjatywie pisa-
liśmy w ubiegłym miesiącu na str. 14 
„Most, który powinien łączyć” znaj-
dzie poparcie w ramach tego progra-
mu? Na decyzję Warszawy musimy 
jeszcze poczekać.

W sprawie mostu
Podczas konferencji prasowej Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 
pozytywnie oceniło zarekomendowane mu propozycje z rządowego 
programu „Mosty dla Regionów”. Nie ma jeszcze stanowiska, co do 
wniosku Starostwa Poznańskiego, które chce wybudować most przez 
Wartę w Luboniu (czytaj „WL” 05-2019, str. 14)

Pozytywna decyzja dotyczy doku-
mentacji mostu przez Wartę w oko-
licach Konina. Koszt budowy prze-
prawy w miejscowości Biechowy wraz 
z niezbędnymi drogami dojazdowy-
mi, w  ciągu drogi powiatowej nr 
3217P szacowany jest na 90 mln zł. 
Po przygotowaniu dokumentacji bu-
dowa będzie mogła być dofinanso-
wana z Funduszu Dróg Samorządo-
wych, którym dysponuje Minister-
stwo Infrastruktury. Jako ciąg dro-
gowy będzie stanowił alternatywę dla 
drogi krajowej nr 25 i przejmie ruch 
przejeżdżający obecnie przez Konin 
w kierunku Lichenia, ośrodków tu-
rystycznych, i dalej na północ Polski 
(Bydgoszcz, Toruń). Najbliższy most 
na Warcie znajduje  się w  Koninie. 
Aktualnie w  planowanym miejscu 

mostu funkcjonuje jedynie przepra-
wa promowa o ograniczonej nośno-
ści funkcjonująca tylko w dzień.
Minister J. Kwieciński poinformował 
także, że pozytywną ocenę otrzymał 
rekomendowany most na Noteci 
w gminie Czarnków. Aktualnie roz-
ważane są 2 warianty: w  nowym 
przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 
lub w nowym przebiegu drogi woje-
wódzkiej nr 178. Przeprawa ma klu-
czowe znaczenie dla poprawy warun-
ków ruchu drogowego w  regionie 
i uzupełni lukę w sieci transportowej, 
zlikwiduje tzw. „wąskie gardło”, za-
pewni dostęp do obszarów kluczo-
wych dla rozwoju gospodarczego 
województwa.
Nowe przeprawy otrzymają dofinanso-
wanie na dokumentację.

Pytanie to nasunę-
ło  się po konfe-
rencji zorganizo-
wanej przez wła-
d z e  L u b o n i a 
„Most, który po-
winien łączyć”. 
W jej trakcie, rzekomo w imieniu 
mieszkańców, nasi włodarze 
sprzeciwiali się budowie jedynie 
mostu i połączenia ul. Armii Po-
znań z ul. Poznańską w Czapurach 
bez powstania obwodnicy do 
ul.  Głogowskiej (czytaj „WL” 05-
2019, str. 14). Oto, co o  inicjatywie 
Starostwa Poznańskiego myślą miesz-
kańcy.

QQ Dawno tak dużego przebicia na „tak” 
nie mieliśmy w naszych sondażach. Aż 
80,6 % pytanych jest za tą inwestycją. 
Oto niektóre komentarze: „Nie będzie 
trzeba jeździć przez zapchany Poznań”, 
„Koniecznie z przejściem dla pieszych 
i drogą dla rowerów, nie jak zrobiono 
most dla autostrady”, „Będę miał dużo 
bliżej”, „Kiedyś chociaż był prom w Kąt-
niku”, „Genialna inicjatywa”, „Szkoda, 
że 5 lat musimy czekać”, „To bardzo 
ułatwi nam życie”, „Nie można przy-
spieszyć tej inwestycji?”, „Skoro nie za 
nasze pieniądze”, „Polepszy komuni-
kację w mieście”.

QQ Jedynie 13,2% pytanych jest przeciwna 
tej inwestycji. Oto ich argumenty: „Będą 
korki w Luboniu”, „Może to ułatwienie, ale 
nie dla lubonian”, „Będzie jeszcze więk-
szy ruch lokalny”, „To będzie obwodnica 
na autostradę”, „Wystarczy w Czapurach 
zrobić zjazd na autostradę”.

Sondaż
Powiat chce z programu „Mosty dla regionów” w najbliższych 5 latach 
zafundować Luboniowi budowę mostu na Warcie przy Zakładach 
Chemicznych, czyli połączenie ul. Armii Poznań z ul. Poznańską 
w Czapurach. Czy jest Pani/ Pan za taką inwestycją?

Odpowiedzi mieszkańców

80,6%

13,2%

Odmówiło 1,4%

Tak

NieNie ma zdania 4,8%

QQ Nie mających zdania też wyjątkowo 
mało – 4,8 %, i tu zanotowaliśmy takie 
dopowiedzenia: „Niech drogi naprawiają, 
a nie nowe mosty budują”, „To nie moje 
rejony”, „Nie wiem nawet, gdzie to jest”.

QQ Internauci podobnie głosowali: 85% 
„tak”, 13% „nie”, 2% „nie miało zdania”.

QQ Wśród radnych też większość na „tak” 
z zastrzeżeniem prawie wszystkich – „Ale 
z obwodnicą do ul. Głogowskiej”. Prze-
ciwni budowie mostu byli: I. Kaczma-
rek i B. Tarasiewicz. Nie miała zdania 
B. Łakomy. Z 9 osobami nie udało się 
skontaktować.

Sondaż przeprowadzili: Wiktoria Ku-
charska, Miłosz Latosi, Jerzy Nowacki 
(wśród władz), Magda Wieczorek, Rafał 
Wojtyniak (Internet).

oprac. PPR
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QQ Po lekturze odpowiedzi na pyta-
nie w sprawie budynku komunalnego 
przy ul. Armii Poznań 66, zadane w ub. 
miesiącu, chciałbym zapytać, w ilu wy-
padkach w Luboniu jest tak, że miasto 
nie jest właścicielem gruntu, na którym 
stoi budynek wchodzący w skład zasobu 
miasta? Jaki to procent ogólnej liczby 
posiadanych przez Luboń budynków 
mieszkalnych? Czy sprawy te są regulo-
wane? Jak to wygląda w przypadku tego 
konkretnego budynku przy ul. Armii 
Poznań 66?   (tel)

Odp.: Miasto nie jest właścicielem dwóch 
budynków mieszkalnych. Stanowi to 

7,6  % wszystkich budynków. Jedna ze 
spraw jest uregulowana w tym sensie, że 
przeprowadzono postępowanie sądowe 
i nie ma wątpliwości, kto jest właścicie-
lem. Osoby te nie przystąpiły jednak do 
odbioru od Miasta tego budynku. Dru-
gi przypadek to właśnie ul. Armii Po-
znań 66. Ta sprawa nie jest regulowana. 
Stan faktyczny można określić jako 
szczególnie skomplikowany. Wpisy wła-
sności są w zamkniętej księdze wieczystej 
z 1922 r. W tamtym czasie było 7 współ-
właścicieli.

Oprac. Dariusz Springer
Z-ca Dyrektora Biura Majątku Komunalnego

Czyszczenie własności

Szanowna Pani, inwestycja od samego 
początku budziła wątpliwości. Projekt, 
przygotowanie inwestycyjne było fa-
talne.
Wychodząc z działki furtką dla pie-
szych, idzie się jezdnią do ul. Sikor-
skiego, brak możliwości przejścia na 
chodnik, który kończy się na jezdni. 
Po obu bokach tereny zielone, obec-
nie zadeptane. Możliwość wyjścia po 
prawej stronie przy ścianie garaży 
murowanych jest utrudniona, bo nie 
ma schodów. Część działkowców 
mieszka obok w blokach, są i tacy, co 
idą na przystanek autobusowy przy 
autostradzie.
Kostka brukowa ma już zagłębienia, 
w których po opadach stoi woda. Przed 
bramą wjazdową płytki „kanalik ście-
kowy” odprowadza wodę do jednej 
studzienki. Duży opad powoduje na-
pływ wody na działki. Utrudnia wywóz 
odpadów.
Skarpa z parkingiem samochodowym 
wzmocniona jest palami o konstrukcji 
schodkowej. Małe dzieci, pomimo upo-
mnień, wspinają się po tych stopniach. 
Palisada musi mieć zabezpieczenie 
przed możliwością wspinania się. Pro-
jekt powinien uwzględniać zabezpie-
czenie w  postaci skosów na górnych 
powierzchniach pali.
Uważam, że na dziś powinno być 
ostrzeżenie o stosownym zakazie wcho-
dzenia na palisadę.
Projektant wykazał brak „zdrowego 
rozsądku”, a zatwierdzający urzędnicy 

– brak krytycyzmu 
i bezmyślność.
Piszę z uwagi na koszty 
w  ewentualnych spra-
wach odszkodowaw-
czych za doznane urazy 
i utratę zdrowia.

Paweł Kaczmarek

List otrzymała do wiadomości również 
Rada Miasta Luboń.

Odp.: W odpowiedzi na Pana spostrze-
żenia dot. inwestycji informujemy, że 
budowę drogi do ogródków działko-
wych ROD „BRATEK” zrealizowano 
na podstawie zatwierdzonego projektu 
budowlanego decyzją ZRiD. Należy tu 
zaznaczyć, że o wykonanie przedmio-
towej inwestycji wielokrotnie zabiega-
li przedstawiciele ROD „BRATEK”. 
Biorąc pod uwagę istniejące w  tym 
miejscu zagospodarowanie obsługują-
ce tereny nie należące do Miasta Luboń 
– miejsca postojowe wraz ze skarpą 
i schody terenowe - jedynym rozwią-
zaniem było zagospodarowanie istnie-
jącego pasa terenu wykorzystywanego 
jako dotychczasowy dojazd do ogród-
ków. Zgodnie z informacją udzieloną 
na Komisji Komunalnej zostanie roz-
patrzona możliwość wykonania zabez-
pieczenia, które powstanie na wyko-
nanej palisadzie z elementów betono-
wych.

Oprac. Henryka Grygier
Dyrektor Biura Majątku Komunalnego

List do redakcji

Burmistrz Miasta Luboń
Dotyczy drogi dojazdowej do ROD „Bratek”

W ramach współpracy między Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Po-
znaniu i lubońskim magistratem, w pią-
tek, 17 maja w godz. 11-14 w holu Urzę-
du Miasta odbyły się konsultacje z miesz-
kańcami związane z zakresem emerytur. 
W tym dniu ekspert ZUS z-ca Naczel-
nika Wydziału Świadczeń Emerytalno-
-Rentowych Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych I  Oddziału w  Poznaniu przy 
ul. Dąbrowskiego 18 – Izabela Kwaśna-
-Roszkiewicz zainteresowanym dwudzie-
stu dwojgu lubonianom udzieliła infor-
macji dotyczących przyznania świadczeń 
emerytalnych. Między innymi: Kto 
może się o nie ubiegać?, jakie w tym celu 
należy przedłożyć dokumenty?, komu 
przysługuje prawo do przeliczenia i pod-

wyższenia emerytury?, jakie przysługu-
ją dodatki do świadczeń i kto może się 
o nie ubiegać?. Ponadto doradzała: kiedy 
najlepiej złożyć wniosek o  emeryturę 
powszechną?, czy można nabyć prawa 
do emerytury wcześniej?, a także odno-
śnie prawa do rekompensat oraz kapita-
łu początkowego – w tym sprawowania 
opieki nad dzieckiem. Poza tym pani 
Izabela instruowała zainteresowanych 
jak wypełniać różne wnioski i formula-
rze. Krótko mówiąc ułatwiała w ten spo-
sób, jak sobie radzić w gąszczu nie za-
wsze zrozumiałych – dla nas petentów 
– wytycznych i przepisów. Jak się dowie-
dzieliśmy, podobne dyżury w lubońskim 
magistracie będą cyklicznie powtarzane.

PAW

Dyżur eksperta

Q
Dyżur eksperta Izabeli Kwaśnej-Roszkiewicz cieszył się dużym zaintere-
sowaniem przyszłych emerytów   fot. Paweł Wolniewicz

QQ Czy miasto mogłoby wpłynąć na 
to, by zmiany w rozkładach jazdy au-
tobusów lubońskich mogły zachodzić 
w taki sposób (np. dwa razy do roku, jak 
to było w dodatku z rozkładem jazdy 

do „Wieści Lubońskich”), że można by 
te rozkłady drukować? Byłoby to dla 
nas – starszych lubonian – dużym uła-
twieniem. Nie korzystamy z Internetu, 
nie możemy się więc zapoznawać na 

Będzie rozkład jazdy!

QQ Chciałabym prosić za pośrednictwem 
redakcji „Wieści Lubońskich” o wyja-
śnienie kwestii parkowania samochodów 
na ulicach w  sposób, który utrudnia 
mieszkańcom stawianie pojazdów przy 
swoich posesjach. Sama jestem w takim 
nieszczęśliwym położeniu, że zakłady 
mechaników samochodowych znajdu-
jące się w pobliżu i na mojej ulicy unie-
możliwiają mi parkowanie, bo auta ich 
klientów zajmują miejsca innym. Zda-
niem Urzędu nie ma żadnego sposobu, 
aby temu zaradzić.   (nazwisko znane 
redakcji)

Odp.: W odpowiedzi na pytanie odno-
śnie parkowania pojazdów w  obrębie 
pasa drogowego informuję, że zasady 

postoju i  zatrzymywania samochodów 
określone są w sposób precyzyjny przez 
ustawę Prawo o  ruchu drogowym. 
W przypadku, jeśli pojazd zaparkowany 
jest na drodze publicznej, zgodnie z okre-
ślonymi w  Ustawie zasadami nie ma 
podstaw do podjęcia interwencji. Jedno-
cześnie informuję, że w przypadku po-
rzucenia pojazdów w pasie drogowym 
po upływie ważności ubezpieczenia OC 
pojazd jest usuwany z  terenu miasta 
i odstawiany na okres dziewięciu mie-
sięcy na parking strzeżony. Po upływie 
dziewięciu miesięcy pojazd przechodzi 
na własność miasta i podlega unieszko-
dliwieniu.

Oprac. Paweł Dybczyński
Komendant Straży Miejskiej Miasta Luboń

Nie ma rady

bieżąco z wprowadzanymi zmianami, 
a zdarza się, że dowiadujemy się o nich, 
dopiero będąc już na przystanku.   (tel)

Odp.: W odpowiedzi na pytanie w spra-
wie rozkładów jazdy informuję, że zna-
czące zmiany w rozkładzie wprowadza-
ne są wraz z  wejściem szkolnego lub 
wakacyjnego rozkładu jazdy. W trakcie 

obowiązywania ułożonych rozkładów 
mogą zaistnieć jedynie drobne korekty 
minutowe. Jednocześnie informuję, że 
rozkład jazdy zostanie wydrukowany 
w  Informatorze Miasta Luboń wraz 
z  wejściem szkolnego rozkładu jazdy 
od września 2019 r. 

Oprac. Mateusz Olejniczak
Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych
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Czystka w Straży Miejskiej
Działanie naszej p. Burmistrz Małgorzaty 
Machalskiej wcale nie jest „natychmiasto-
we”. Otóż nasz mały światek luboński i jego 
kierownicza siła stał się „sławny” w Polsce 
po wyemitowaniu w telewizji TTV Express 
programu informacyjnego o godz. 21.45 
(w korzystnej porze). Czterokondygnacyj-
ny budynek dworcowy z liniami kolejo-
wymi w dwóch kierunkach rzadko bywa 
otwarty jako poczekalnia dla podróżnych. 
Jest on zajmowany „ku chwale Straży 
Miejskiej”, również nieczęsto dostępnej dla 
podróżnych. Ta pożyteczna instytucja 
mogłaby mieć siedzibę gdzie indziej i być 
otwarta nieprzerwanie przez całą dobę. 
W pomieszczeniu najłatwiej dostępnym 
z ulicy na parterze powinien siedzieć oficer 
dyżurny. Do jego obowiązków należałoby 
prowadzenie dziennika, w którym odno-
towałby, o której godzinie i po kim przejął 
służbę, komu i kiedy ją zdał, czy w czasie 
jego dyżuru zdarzyło się coś ważnego i jaki 
miało przebieg. Oficer dyżurny powinien 
mieć do dyspozycji co najmniej dwóch 
funkcjonariuszy, tzw. „służbowych” do 
wysłania patrolu w radiowozie. Byłoby to 
obowiązkowe przy przejęciu od kogoś 
informacji, że widział osobę leżącą, którą 
może być niekoniecznie nietrzeźwy, ale 
ktoś schorowany, pobity itp. Do opraco-
wania regulaminu Straży i kontroli jego 
przestrzegania jest potrzebny komendant. 
Jeżeli funkcjonariusz ten nie potrafi nale-
życie wypełniać swoich obowiązków, na-
leży go wymienić. Ale, czy zastępca Bur-
mistrza p. Mateusz Mikołajczak wskutek 
przeciążenia obowiązkami będzie w stanie 
lepiej zarządzać strażnikami, zwłaszcza 
nowo powołanymi? Czy nie byłoby ko-

rzystniej nominować ko-
mendanta w  wyniku 
konkursu?

Okolica dworca ko-
lejowego
Kiedyś obok budynku dworca funkcjo-
nował kiosk „Ruchu”, w którym można 
było kupić: prasę, słodycze, papierosy, 
baterie, plastry opatrunkowe, żarówki 
itp. W pobliżu działał też sklep ogólno-
spożywczy z  szerszym asortymentem 
towarów, w szczególności różnymi na-
pojami. Przydałaby  się tablica kierun-
kowa informująca, gdzie jest najbliższy 
postój taksówek. Pytał mnie o to jeden 
z przyjezdnych pociągiem, który chciał 
szybko dotrzeć na cmentarz, a później na 
uroczystość po pogrzebie. Oczywiście nie 
mogłem mu doradzić, jak może sprowa-
dzić do siebie jakiegoś taksówkarza. Przy-
dałby się słup informujący, gdzie jest naj-
bliższa apteka, punkt medyczny, cukiernia, 
jadłodajnia, kościół. Drogowskaz do baru 
mlecznego, kina, księgarni jest niepotrzeb-
ny, bo ich nie ma w naszym mieście. Może 
znajdzie się wśród radnych kształconych 
w kulturoznawstwie jakiś aktywista, który 
potrafiłby doprowadzić do przywrócenia 
księgarni czy kina, bo takie przybytki 
kiedyś tu były.
Na tym kończę niniejszy list do „Wieści 
Lubońskich” jako rzecznika wszystkich 
mieszkańców Lubonia. Mam od dawna 
zamiar napisać tekst o  innej tematyce, 
ale interesującej mniejszą liczbę osób. 
Ten przewidywany list musiał ustąpić 
miejsca dzięki telewizji, bo Luboń k. 
Poznania został zrównany z Poznaniem.

Tadeusz Pawlęty

List do redakcji

O Straży i dworcu
Refleksje obywatelskie po przeczytaniu Stanowiska Burmistrz 
Małgorzaty Machalskiej wobec nieprawidłowości w Straży Miejskiej 
opublikowanego w majowych „WL” na str. 4 „Burmistrz wyrzuca 
strażników” i inne uwagi dotyczące dworca kolejowego

Reprezentacja Lubońskiej Rady Seniorów

Imię i nazwisko kandydata
Organizacja zgłaszająca

lub lista poparcia
Maria Błaszczak PTTK w Luboniu

Adam Gabler Stowarzyszenie Społeczny 
Fundusz Ludzi Dobrej Woli

Jan Kaczmarek Lubońskie Towarzystwo 
Kulturalne

Lechosław Kędra Z listy poparcia
Urszula Koronkiewicz Chór Bard

Maria Kowalczyk Parafialny Zespół Caritas parafii 
pw. św. M.M Kolbego

Rajmund Krusinski Stowarzyszenie Kulturalno- 
Oświatowe „Forum Lubońskie”

Aleksandra Lorenc ZHP Luboń

Maria Nowakowska Uniwersytet Luboński 
Trzeciego Wieku

Bożena Paczkowska-Gajdzińska Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów

Henryk Przewoźniak Z listy poparcia

Irena Skrzypczak Uniwersytet Luboński 
Trzeciego Wieku

Włodzimierz Sroczyński Uniwersytet Luboński 
Trzeciego Wieku

Elżbieta Stefaniak Uniwersytet Luboński 
Trzeciego Wieku

Wanda Suleja-Kot „Szarotki”

Elżbieta Szajek Parafialny Zespół Caritas parafii 
pw. św. Jana Pawła II

Czesław Szafczyk Parafia pw. św. M.M Kolbego
Jerzy Zieliński PCK Lubonianka

Chciałbym prosić o interwencję w imieniu 
swoim oraz wszystkich rodziców spaceru-
jących w okolicach lodziarni „Pastelowa” 
przy ulicy Wojska Polskiego. Od momen-
tu powstania lodziarni nie można swobod-
nie przejechać tam wózkiem. Po jednej 
stronie znajdują się drzewa, które rosną na 
środku chodnika, po drugiej parkują klien-
ci lodziarni, nie bacząc na zachowanie 
odpowiedniej ilości miejsca na chodniku. 
Niejednokrotnie sytuację zgłaszano straży 
miejskiej, która, jak widać po ostatnich 
wydarzeniach, ma inne „priorytety”.
Nie mam nic przeciwko temu miejscu i życzę 
właścicielowi jak najlepiej. Szkoda tylko, że 
zapomniał o parkingu dla klientów.
Proszę o interwencję i stworzenie zaka-
zu postoju i parkowania na ulicy Wojska 
Polskiego, aby wszyscy mieszkańcy Lu-
bonia mogli swobodnie korzystać z miej-
skich chodników.

nazwisko znane redakcji

Odp. W  odpowiedzi na 
pytanie w sprawie orga-
nizacji ruchu na ulicy 
Wojska Polskiego infor-
muję, że na wniosek 
Przedsiębiorstwa Transportowego „Trans-
lub” poparty przez Radnych Komisji Ko-
munalnej Rady Miasta Luboń zostanie 
opracowany projekt zmiany stałej organi-
zacji ruchu na ulicy Wojska Polskiego 
w Luboniu w celu poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Aktualnie trwa wybór 
wykonawcy ww. dokumentacji. Zgodnie 
z projektem umowy, Wykonawca będzie 
zobowiązany do dostarczenia dokumen-
tacji wraz ze wszystkimi wymaganymi 
prawem uzgodnieniami do 31.08.2019 r. 
Wprowadzenie wnioskowanego oznako-
wania będzie możliwe po zakończeniu prac 
projektowych.

Oprac. Mateusz Olejniczak
Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych
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Parkowanie przy lodziarni 
„Pastelowa”

Biorąc pod uwagę systematyczny 
wzrost liczby lubonian powyżej 60 roku 
życia, uznając za konieczne większe 
zintegrowanie osób starszych, Rada 
Miasta Luboń (RML) uchwałą 
z 29 stycznia 2015 r. powołała Luboń-
ską Radę Seniorów (LRS) oraz nadała 
jej Statut. Celem było umożliwienie 
tym reprezentantom zajmowania sta-
nowiska w sprawach dotyczących se-
niorów i  zwiększenia ich aktywności 
w  tym zakresie. Innymi słowy LRS 
miała się włączyć w procesy decyzyjne 
w rozstrzyganiu istotnych spraw i kwe-
stii lubońskich seniorów. Składa  się 
z  przedstawicieli osób starszych, re-
prezentantów organizacji pozarządo-
wych zrzeszających lub działających 
na rzecz osób starszych oraz przedsta-
wicieli instytucji miejskich, zajmują-
cych się problemami seniorów w na-
szym mieście. Jej siedzibą jest luboński 
magistrat. Do zadań LRS jako podmio-
tu o charakterze konsultacyjnym, do-
radczym i inicjatywnym należą przede 
wszystkim: integracja i  wspieranie 
środowiska osób starszych oraz pre-
zentowanie ich zbiorowych potrzeb; 
zwiększenie udziału seniorów w pra-
cach na rzecz środowiska lokalnego 
oraz w działaniach międzypokolenio-
wych, wykorzystanie ich potencjału, 
czasu, wiedzy i doświadczenia zawo-
dowego. Zadania te są realizowane 
m.in. poprzez współpracę z władzami 
naszego miasta, przedstawianie pro-
pozycji w zakresie ustalania prioryte-
tów i  działań na rzecz seniorów, po-

dejmowanie działań na rzecz profilak-
tyki i  ochrony zdrowia, wspieranie 
różnych form działalności kulturalnej, 
rekreacyjnej, sportowej i edukacyjnej, 
a  także współdziałanie i  współpracę 
z organizacjami oraz instytucjami dzia-
łającymi na terenie Lubonia – w aspek-
cie organizacji działań na rzecz senio-
rów.
Zgodnie z uchwałą kadencja LRS trwa 
3 lata. Pierwsza 15-osobowa Rada Se-
niorów została wybrana w maju 2015 
roku. Z rocznym poślizgiem, obecnie 
(16 maja) Rada Miasta Luboń zatwier-
dziła skład drugiej kadencji Rady Se-
niorów. Przy okazji zmieniono statut, 
w  którym zwiększono liczbę LRS do 
20 osób. Na kadencję 2019-2022 za-
twierdzono wszystkich 18 zgłoszonych. 
W nowej radzie jest 14 osób z poprzed-
niego składu (w tabelce nazwiska 
w szarych polach), ubyła Zofia Skok-
-Łukomska. Jedynie Luboński Uniwer-
sytet III  wieku ma reprezentację aż 
4-osobową, pozostali jednoosobowo 
będą działać z ramienia danej organi-
zacji lub instytucji. Dwóch panów 
dostało się nie z rekomendacji organi-
zacji, tylko z  list poparcia, uzyskując 
co najmniej 20 podpisów mieszkańców 
(szare pole w 2. kolumnie). Przewod-
niczący zostanie wybrany 28 czerwca, 
poprzednio był nim Włodzimierz Sro-
czyński.
Poniżej tabela w układzie alfabetycznym 
nowego składu Rady Seniorów (10 kobiet 
i 8 mężczyzn).

PAW & PPR

Rada Seniorów
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pozwala na wykonywanie prac ogrod-
niczych.

Mieszkańcy zostali powiadomieni ko-
munikatem o rozpoczęciu prac ogrod-
niczych, co nie zawsze poskutkowało 
kontaktem ze strony przeciwnych temu 
osób. Lokatorzy, którzy przybyli do Spół-
dzielni z prośbą o danie czasu na wyko-
panie własnych kwiatów, taką zgodę 

otrzymali. Inne wartościowe rośliny 
rosnące na terenie zostały przesadzone 
w  okolicy danego budynku. Niektóre 
fragmenty zieleni na prośbę mieszkań-
ców pozostawiono.

Posiadamy na terenie Spółdzielni bar-
dzo duży obszar terenów zielonych 
i  do jego utrzymania Spółdzielnia 
zawarła umowę z profesjonalnym Cen-
trum Ogrodniczym „SALIX” Piotr 
Kowalczyk, Stare Tarnowo 10, 64-020 
Czempiń. Ww. firma w  dniach 6-18 

czerwca 2019 r. na terenie Spółdzielni 
przy budynkach na ulicy Żabikowskiej 
62C, 62D, 62E, 62F, dokonała rewita-
lizacji zieleni pomiędzy klatkami scho-
dowymi w  wyżej wymienionych bu-
dynkach. Prace polegały na usunięciu 
starej roślinności, często przerośniętej 
i  zachwaszczonej, odchwaszczeniu 
mechanicznego podłoża i  przygoto-
waniu terenu pod nowe nasadzenie. 

Do nasadzeń wybrano dwie odmiany 
tawuły japońskiej (spiraea japonica 
Little Princess i spiraea japonica Gold-
flame)
Przy wyborze roślin z tej grupy kiero-
wano  się tym, że są one odporne na 
warunki miejskie i łatwe w pielęgnacji. 
Ponadto teren wokół roślin został wy-
łożony włókniną ogrodniczą, co ma 
ograniczyć przerastanie chwastów, 
natomiast do wykończenia użyto sor-
towanych zrębków drewnianych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
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Otrzymaliśmy od mieszkańców osiedla 
sygnały w sprawie likwidacji ogródków 
przy blokach, które wcześniej zostały 
przez lokatorów założone i  przez lata 
były przez nich pielęgnowane. Niektóre 
zagospodarowane w ten sposób tereny 
uczestniczyły w  miejskich konkursach 
„Zielony Luboń” i były w nich nagradza-
ne.
Jak informują mieszkańcy, zdemonto-
wano również przy okazji zainstalowane 
przez nich siatki (miniogrodzenia) za-
bezpieczające rośliny przed niszczącym 
działaniem psich odchodów. Po wyko-
paniu kwiatów i  innych roślin, które 
nadawały tym miejscom charakter uroz-
maicony i wyjątkowy, sprowadzona przez 
Spółdzielnię firma nasadziła jednolite 
krzewy.
W ostatnim czasie, bez konsultacji 
z  mieszkańcami, wycięto też drzewa 
i rozbudowano parkingi.
Mieszkańcy czują się gospodarzami tych 
terenów. Za pośrednictwem „Wieści Lu-
bońskich” pytają o  powód obecnych 

działań oraz o  politykę Spółdzielni 
w kwestii zieleni na osiedlu:
1. Kto i  na jakiej podstawie podjął 
decyzję o  likwidacji przyblokowych 
ogródków?
2. Jaki głos w tej sprawie mieli właści-
ciele lokali i jednocześnie współwłaści-
ciele gruntów, na których stoją bloki 
z tą zielenią?
3. Dlaczego w  Luboniance przy po-
szczególnych blokach nie przeprowa-
dzono konsultacji lub np. ankiet 
w sprawie nowego zagospodarowania 
terenów zielonych?

Odpowiedź
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Luboniu 
informuje, że zieleń w rejonie budynków 
przy ul. Żabikowskiej 62 C, D, E, F w Lu-
boniu nie została zlikwidowana, lecz 
zrewitalizowana. Ogródki założone wie-
le lat temu nie zawsze były pielęgnowa-
ne, a  bardzo częsta opuszczone przez 
poprzednich założycieli, którzy sprzeda-
li mieszkania bądź zdrowie obecnie nie 

Osiedlowa zieleń

Q
Usuwanie „starej zieleni” z pasów przyblokowych    fot. Władysław Szczepaniak

Q
W to miejsce posadzono jednorodne krzewy i obłożono zrębami drewnianymi    
fot. Władysław Szczepaniak

Tegoroczne Walne Zgromadzenie miało charakter sprawozdaw-
czy. Zebranie otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Spół-
dzielni pan Marek Radwański. Zgodnie z  proponowanym po-
rządkiem obrad, wybrano Prezydium Walnego Zgromadzenia 
oraz komisje: skrutacyjną i wniosków. Przedstawiono sprawoz-
dania z  działalności Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Komisji 
Rewizyjnej RN Spółdzielni wraz z oceną sprawozdania finanso-
wego za rok 2018. Po dyskusji nad przedstawionymi sprawozda-
niami podjęto uchwały objęte porządkiem obrad oraz udzielono 
absolutorium członkom Zarządu. Przyjęto także „Główne kie-
runki działania Spółdzielni Mieszkaniowej w  Luboniu na lata 
2020-2025”. Spółdzielnia Mieszkaniowa istnieje od 1959 roku 
i w tym roku w grudniu obchodzi jubileusz 60-lecia powstania. 
W związku z tym Zarząd SM przygotował dla swoich członków 
miłą niespodziankę – tort urodzinowy, którym można było się 
uraczyć podczas przerwy w obradach. Były też długopisy i cu-
kierki krówki z okolicznościowym logo Spółdzielni.

Jan Błaszczak

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni bardzo dziękują przy-
byłym za uczestnictwo i zaangażowanie.
Pozostałym Spółdzielcom życzymy dobrego zdrowia i pomyślno-
ści na kolejne 60 lat.

Walne „Lubonianki”
W poniedziałek, 27 maja w holu Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Luboniu odbyło się Walne Zgromadzenie 
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu, 
zwołane przez Zarząd Spółdzielni

Przedruk z  ze strony WWW 
Radia Poznań:
Prokuratura oskarżyła Rober-
ta S. o to, że nieumyślne spo-
wodował u  kobiety ciężki 
uszczerbek na zdrowiu. Śled-
czy ustalili, że pracownica nie 
miała zezwolenia na pracę 
i wymaganych badań, nie była 
przeszkolona, a maszyna nie 
miała osłony.
Alona Romanenko jest przeko-
nana o winie oskarżonego: Nie 
była sprawna maszyna, bo jakby 
była sprawna, to nie doszłoby do 
tego wypadku. Jest bardzo ciężko. 
Bardzo mnie boli ręka. Oskarżony 
ani razu do mnie nie zadzwonił 
po wypadku. Nie zaproponował 
żadnej pomocy. Nie usłyszałam 
też słowa „przepraszam”. Nie 
mam ręki, jestem młoda, chciał-
bym szybko dostać protezę. Chcia-

łabym, żeby oskarżony poniósł 
karę.
- Maszyna parzyła żonie skórę. 
Ona cały czas była przytomna 
i  świadoma. Nie wiem, jak to 
można było przeżyć. Cały czas 
nie mogą sobie tego ułożyć 
w głowie – mówi mąż Alony.

Robert S. nie przyznał  się do 
winy. Nie chciał w sądzie skła-
dać wyjaśnień i  odpowiadał 
tylko na pytania swojego 
obrońcy. Twierdzi, że Alona 
została przeszkolona przed roz-
poczęciem pracy, choć nie ma 
na to dokumentu. Według 
oskarżonego, maszyna nie mu-
siała mieć osłon, bo nie wyma-
gał tego producent, a kontrole-
rzy Państwowej Inspekcji Pracy 
nie mieli zastrzeżeń. – Do dziś 
nie wiem, jak pokrzywdzona to 

zrobiła. Był to po prostu nie-
szczęśliwy wypadek – powie-
dział w sądzie oskarżony.

Magdalena Konieczna
Radio Poznań

Proces w sprawie tragedii w pralni
W poznańskim Sądzie Rejonowym rozpoczął się proces w sprawie głośnego zdarzenia 
z 15 grudnia 2017 r., do którego doszło w pralni przy ul. Szkolnej w Luboniu. 
Początkująca pracownica z Ukrainy straciła tam lewe ramię, które dostało się pod 
rozgrzane walce maszyny maglującej (czytaj „WL” 02-2018, str. 13)

Q
Alona Romanenko, która 
w grudniu 2017 r. uległa wy-
padkowi i straciła lewą rękę 
pracując w lubońskiej pralni   
fot. Radio Poznań
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Jestem po lekturze listów a także odpo-
wiedzi zamieszczonych w  „Wieściach” 
oraz na stronie www.echolubonia.pl, 
które są ripostą mojego listu do redakcji 
„Tak się nie robi”. Z ubolewaniem od-
bieram nagonkę na miesięcznik miesz-
kańców w  wykonaniu pani Izabelli 
Szczepaniak. Jako że jestem powodem 
tego „konfliktu” (polemiki), pozwolę się 
do tego odnieść, wyjaśniając moje in-
tencje.

Podkreślam, że głównym powodem mo-
jej interwencji, czyli napisania listu do 
redakcji, był zamieszczony pod ryciną 
na stronie 166 książki „Dzieje Ziemi 
Lubońskiej” opis, który brzmi: „…, źró-
dło ilustracji: zbiory Izabelli Szczepa-
niak”.

„Zbiór”
W „Liście otwartym” Pani Izabelli Szcze-
paniak czytam: „…przygotowując opra-
cowanie „Dziejów Ziemi Lubońskiej” 
przez wiele lat, dzięki uprzejmości wielu 
lubońskich rodzin, gromadziłam digita-
lizowane zdjęcia archiwalne i dokumen-
ty, dotyczące Lubonia, Lasku i Żabikowa, 
tworząc w ten sposób cenną bazę ikono-
graficzną.” W książce mającej 412 stron 
znajduje się 59 ilustracji. Słowa „zbiory” 
użyto zaledwie w kilku przypadkach. 
Wyrażenia „zbiory Izabella Szczepaniak” 
występują tylko w trzech podpisach do 
widoków starych pocztówek w pierwszej 
partii druku. W  drugiej partii druku 
wymieniono ilustrację na str.  124 na 
współczesne zdjęcie dworca w Luboniu, 
dlatego pozostają już tylko dwie tak 
opisane fotografie. Jedna to na stronie 
128 widok ze starej pocztówki przedsta-
wiający fabrykę drożdży, drugą jest ta ze 
str.  166, której oryginał jest w  moim 
posiadaniu.

Taki podpis „Źródło ilustracji: zbiory 
Izabelli Szczepaniak” jest dla mnie 
i wielu czytelników książki jednoznacz-
ną informacją dotyczącą posiadacza 
przedmiotu, tj. oryginału. Utwierdzać 
w  tym mogą pozostałe podpisy w  tej 
książce z opisem „zbiory”, które jedno-
znacznie wskazują właśnie na posiadaczy 
przedmiotów. Bo czyż np. ryciny na 
stronach 18 i  24 – „zbiory Muzeum 
Archeologiczne Poznań” lub na str. 203 
– „zbiory Luvena SA”, czy ze str. 226 – 
„zbiory rodziny Czyż” nie mówią o tym, 
gdzie znajdują się przedmioty prezento-
wane, w tym oryginały fotografii wyko-
rzystane w książce?
Czy więc podpis pod będącą w  moim 
posiadaniu pocztówką „zbiory Izabelli 
Szczepaniak” mógł mnie dotknąć i za-
boleć, a moja reakcja w tym świetle sta-
je się uzasadniona?

Przykład
Czym jest posiadanie wyjątkowego 
egzemplarza jakiejś rzeczy? Myślę, że 
archeolog, historyk z tytułem nauko-
wym doskonale powinien to wiedzieć 
i  rozumieć. Powiedzmy na przykład, 
że pan dr Jan Kowalski posiada jeden 
ze 100 znanych starych toporków tego 
samego kształtu, materiału i wytwórcy, 
ale ten jego różni się tym od pozosta-
łych artefaktów będących w  różnych 
rękach i miejscach, że ma wyrytą np. 
jakąś dedykację uczynioną ręką daw-
nego użytkownika tego narzędzia. 
Dodajmy jeszcze, że przedmiot ten ma 
np. 700 lat, czyli że nie obowiązuje tu 
na pewno prawo autorskie, które tak 
chętnie przywołuje pani I. Szczepaniak. 
Przedmiot ten nie jest też wystawiany 
na widok publiczny, np. w jakiejś ga-
blocie – podobnie jak moja pocztówka. 
Teraz pytanie. Czy jeśli zrobiłbym 

List do redakcji

Burza o „zbiory”
sobie, bez zgody posiadacza toporka, 
czyli pana dra Jana Kowalskiego np. 
telefonem komórkowym zdjęcie tego 
kolekcjonerskiego egzemplarza, a na-
stępnie w  jednej ze swych publikacji 
ilustrację taką zamieściłbym i pod nią 
podpis „źródło ilustracji: zbiór własny 
autora tekstu”, to byłoby w porządku? 
Jak mógłby zareagować wówczas po-
siadacz tego przedmiotu, czytając to 
pod ilustracją kolekcjonerskiego, o wy-
jątkowych cechach, toporka, który 
tylko on posiada? Wzburzenie byłoby 
wielkie, dlatego należy zrozumieć moją 
reakcję.

Moja pretensja
Pani Izabella Szczepaniak pisze: w opu-
blikowanym na łamach „Wieści Luboń-
skich” anonimowym tekście zarzucono 
mi wykorzystanie zdjęcia archiwalnej 
kartki pocztowej bez zgody kolekcjone-
ra, co odczytuję jako celowe wprowa-
dzanie opinii publicznej w błąd! Zarzu-
ca też zarządowi „Forum” nieumiejęt-
ność czytania ze zrozumieniem. Od-
noszę wrażenie, że to pani Izabella 
Szczepaniak nie przeczytała mojego 
listu „Tak  się nie robi” z  należytym 
zrozumieniem. Napisałem tam m.in. 
tak: Jest to dość znana, stara kartka 
pocztowa przedstawiająca widok dzi-
siejszego placu Edmunda Bojanowskie-
go, której duża kopia znajduje  się na 
klatce schodowej w drodze do sali sesyj-
nej w Urzędzie Miasta. Nie byłoby te-
matu, gdyby nie pewne szczegóły. 
Opublikowana pocztówka różni się od 
standardowych tych widoków tym, że 
nad budynkami autor korespondencji 
zamieścił ręcznie dodane opisy – to 
bardzo charakterystyczne dla tego 
egzemplarza. Tak się składa, że posia-
daczem oryginału tego właśnie wido-
ku jestem ja! W innym miejscu uzna-
łem: … Nie wolno przypisywać sobie 
źródła ilustracji, jeśli danej fotografii się 
nie posiada oraz … Można było zapy-
tać, to pozwoliłbym na publikację z od-
powiednim dopiskiem, lub nic nie pisać 

o tym, skąd jest to zdjęcie. Nie byłoby 
tej prowokacji, którą uważam za dużą 
bezczelność!

Oświadczenie
Oświadczam z  całą stanowczością, że 
moja pretensja, zdziwienie oraz obu-
rzenie nie dotyczy widoku na archiwal-
nej kartce pocztowej, co próbuje wmó-
wić pani Izabella Szczepaniak, lecz 
zamieszczenia w  publikacji zdjęcia 
przedmiotu – wyjątkowego, jedynego, 
kolekcjonerskiego egzemplarza – pocz-
tówki (jak wymyślony przykład toporka 
z kolekcji pana Jana Kowalskiego opisa-
ny wyżej). Przede wszystkim moją iry-
tację i wzburzenie budzi podpis – „źró-
dło ilustracji: zbiory Izabelli Szczepa-
niak”! Oprócz treści, na takie rozumie-
nie moich żalów dobitnie wskazują ilu-
stracje zawarte w „Wieściach” przy liście 
„Tak się nie robi”!

Kompromitacja, wprowadzanie 
w błąd
Dlaczego będący w  moich rękach 
oryginał pocztówki z  wyjątkowymi 
cechami, który kupiłem drożej niż te 
same standardowe widoki, autorka 
książki może uznać zbiorem własnym 
w przypadku posiadania jedynie wer-
sji zdigitalizowanej (elektronicznej)? 
W „Liście otwartym” tłumaczy czy-
telnikom, pisząc o  dokonanych za-
biegach, które można uznać za inge-
rencję twórczą chronioną prawem. 
Stwierdzam, że żadnej ingerencji nie 
dokonano, nawet ewidentne zabru-
dzenia tej wyjątkowej pocztówki nie 
zostały skorygowane. Taka postawa 
oraz niestosowne tłumaczenia są dla 
mnie wprowadzaniem opinii publicz-
nej w błąd!
W pismach swoich szkaluje pani redak-
tora naczelnego Piotra Ruszkowskiego, 
chcąc go skompromitować 
i zniesławić, bezpodstawnie 
sugerując, że jest współod-
powiedzialny za mój tekst.

QQ  Jak powinien postąpić (jakie po-
winien podjąć działania?) obywatel 
w przypadku, gdy sąsiad robi ze swojego 
mieszkania salę gimnastyczną i hała-
suje w nim piłkami?  (tel)

Odp.: W przypadku zakłócania ciszy nocnej, porząd-
ku publicznego lub spokoju publicznego należy za-
wiadomić policję, w celu podjęcia działań w sprawie 
o wykroczenia. Jeżeli natomiast prowadzona w są-
siednim lokalu działalność wywiera szkodliwą imisję 
na lokal sąsiedni, poszkodowany powinien dociekać 
swych roszczeń przed Sądem powszechnym z  po-
wództwa cywilnego na podstawie art. 144 w związku 
z art. 222, par.2 k.c.

Oprac. Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

O rozbudowaną odpowiedź poprosiliśmy też kance-
larię adwokacką. Problem uciążliwości sąsiedzkich 
jest dość częstym zjawiskiem, warto więc wiedzieć, 
jak należy w takich przypadkach postępować i  re-
agować. 

Wolnoć, Tomku,  
w swoim domku?

Słynna maksyma głosi „wolność człowieka kończy się 
tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka”. 
Jak  się to odnosi do stosunków sąsiedzkich? Cisza 
nocna, co do zasady obowiązuje w godzinach pomię-
dzy 22 a 6. Wskazane ramy czasowe nie dają upraw-
nienia do hałasowania, słuchania głośnej muzyki itp. 
w  pozostałych godzinach. Co zrobić, jeśli sąsiad 
nadmiernym hałasem uprzykrza nam życie? W dzi-
siejszym artykule udzielam odpowiedzi na pytanie 
jednej z naszych Czytelniczek.
Jeśli do czynienia mamy z sytuacją opisaną powyżej, 
należy pamiętać, że przysługuje nam kilka rozwiązań, 
poczynając od polubownych (ugodowych), kończąc 
na sądowych.
Rozwiązanie polubowne:
QQ W pierwszej kolejności proponuję odbyć z sąsia-

dem rozmowę i wytłumaczyć mu w sposób grzeczny 
oraz spokojny, że czynności/działania, które podejmu-
je (co prawda w swojej nieruchomości) mają wpływ 
na komfort korzystania z nieruchomości sąsiedniej. 
Nadto, zwróćmy uwagę, że hałas ten jest uciążliwy 
i nie do zniesienia, poprośmy sąsiada o wyrozumia-

łość i o uszanowanie naszej prośby. Takie działanie 
nic nas nie kosztuje, a może zaoszczędzić dalszego 
stresu i powstania konfliktu sąsiedzkiego.
QQ Jeśli powyższe nie przyniesie oczekiwanego rezul-

tatu, warto pomyśleć o tym, aby oficjalnie skierować 
do sąsiada pismo (tu można skorzystać z  pomocy 
profesjonalisty).
QQ Ale, co w przypadku, gdy nasze pismo zostanie zba-

gatelizowane, a uporczywy sąsiad czuje się bezkarny? 
Ustawodawca przewidział taką sytuację i zaproponował 
nam dwa rozwiązania prawne: na gruncie przepisów 
ustawy Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu cywilnego.
Zgodnie z Kodeksem wykroczeń:
„Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybry-
kiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek 
nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicz-
nym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności 
lub grzywny” (art. 51 § 1 k.w.)
Zatem, jeśli sąsiad ignoruje nasze prośby 
o spokój i ciszę, możemy wezwać policję 
lub straż miejską. Służby te mogą ukarać 
sąsiada za jego naganne zachowanie.

Prawnik radzi
Jak powinien postąpić (jakie podjąć działania?) obywatel w przypadku, gdy sąsiad robi ze 
swojego mieszkania salę gimnastyczną i hałasuje w nim piłkami? (pytanie od czytelniczki)

cd.  
obok

cd.  
obok
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To dzięki „Wieściom Luboń-
skim” i  artykułom tam za-
mieszczanym dowiaduje-
my  się ciekawych rzeczy 
oraz, co ważniejsze, sami 
mieszkańcy też mogą się wy-

powiadać. Ja z tego skorzystałem, a za-
chęcił mnie artykuł z  marca „Nie do 
wiary”, z którego opinia publiczna do-
wiedziała się o tym, że ilustracja z pani 
własnych zbiorów zamieszczona na 
str. 124 omawianej książki, przedstawia 
widokówkę dworca z Lubania Śląskiego, 
a nie z naszego Lubonia! Czy nie jest to 
kompromitacja? To nie gazeta panią 
dyskredytuje, tylko sama się pani kom-
promituje takim blamażem! Dzięki ta-
kiemu czasopismu możemy się o  tym 
dowiedzieć. Tłumaczenie tego błędu 
z  gatunku niepojętych, przedstawił 
Ośrodek Kultury (wydawca). Pani jako 
autorki nie stać było na przeproszenie 
czytelników swojej książki za tę kom-
promitującą wpadkę, przecież też z pani 
„zbiorów”!
Jestem jednym z tych czytelników, który 
ze spotkania promocyjnego z Panią po-
siada egzemplarz książki „Dzieje Ziemi 
Lubońskiej” z  dedykacją. Pozwoliłem 
sobie na krytykę innej ilustracji, która 
mnie dotyczy, uznając, że prawdę trzeba 
pokazywać i racji bronić.

Przeprosiny
Swoim listem do redakcji nie miałem 
zamiaru nikogo pomawiać, obrażać czy 
podważać kompetencji. Skorzystałem 
jedynie z prawa przedstawienia na forum 
„Wieści” faktu oraz skomentowania spra-
wy, która mnie zdziwiła, dotknęła i obu-
rzyła. Jeśli domaganiem  się rzetelności 
opisów oraz obroną swego, listem do 
redakcji „Tak się nie robi” opublikowanym 
w kwietniu na str. 40. zniesławiłem panią 
Izabellę Szczepaniak, autorkę książki 
„Dzieje Ziemi Lubońskiej”, to przepra-
szam – nie było to moją intencją, co 
starałem się wykazać powyżej.
Przepraszam też pana Piotra Ruszkow-
skiego i  „Forum Lubońskie” za burzę, 
którą wywołał mój list. Dziękuję!

autor listu „Tak się nie robi”

Wykorzystanie powyższego listu lub jego 
fragmentów pozostawiam do decyzji ad-
resata – redaktora Piotra Ruszkowskiego 
oraz „Forum Lubońskiego”. Pozwalam też 
na dokonanie skrótów i zmian, pozosta-
wiając sens moich wypowiedzi.
Z podziękowaniami i życzeniami sukce-
sów

Z kolei, jeśli powyższe nie 
poskutkuje, możemy skorzy-
stać z ochrony cywilnopraw-
nej.
Zgodnie z  Kodeksem cywil-
nym:

„Właściciel nieruchomości powinien 
przy wykonywaniu swego prawa po-
wstrzymywać  się od działań, które by 
zakłócały korzystanie z nieruchomości 
sąsiednich ponadprzeciętną miarę, wy-
nikającą ze społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia nieruchomości i stosun-
ków miejscowych.” (art. 144)
Są to tak zwane immisje, które dzieli się 
na:
QQ bezpośrednie – stanowią bezpośred-

nią ingerencję w sferę cudzej własności, 

w stosunkach sąsiedzkich w zabudowie 
wielorodzinnej raczej rzadko występują,
QQ pośrednie – pośrednio oddziałują 

na nieruchomość sąsiednią, właśnie na 
przykład na skutek wytwarzania hałasu, 
zakłócając korzystanie z nieruchomości 
sąsiednich.
Dla występowania immisji kluczowa jest 
ocena, czy przy korzystaniu z nierucho-
mości przez jednego z właścicieli (sąsia-
da) wystąpiła tzw. „ponadprzeciętna 
miara”. Przy ocenianiu przeciętnej mia-
ry należy uwzględnić przeznaczenie 
nieruchomości (np. miejsce, wiejskie, 
miejscowość uzdrowiskowa itd.), które 
wynika z  jej charakteru i  sposobu ko-
rzystania z niej.

W przypadku, gdy negatywne zachowa-
nia sąsiada zakłócają korzystanie z nie-
ruchomości sąsiednich ponadprzecięt-
ną miarę, wynikającą ze społeczno-go-
spodarczego przeznaczenia nierucho-
mości i stosunków miejscowych, a roz-
mowy z sąsiadem nie przynoszą pożą-
danych skutków, należy wystąpić do 
sądu z  powództwem o  zaniechanie 
naruszeń.
Należy pamiętać, że w procesie cywil-
nym to na powodzie (osobie inicjują-
cej postępowanie) będzie spoczywał 
ciężar dowodu – wykazania/udowod-
nienia, że jest on właścicielem sąsied-
niej nieruchomości oraz że zakłócanie 
spokoju faktycznie miało miejsce. 
W związku z tym, aby odnieść sukces 

procesowy, należy zgromadzić odpo-
wiednie dowody. Mogą nimi być na 
przykład zeznania świadków, czy 
wskazanie konkretnych dni, w których 
interweniowała policja, nagrania, zdję-
cia itd.
Przed podjęciem decyzji o wystąpieniu 
na drogę cywilną, należy szczegółowo 
przeanalizować każdą sprawę, bowiem 
nie każde subiektywne odczucie może 
znaleźć ochronę prawną na drodze 
sądowej.

Marta Ast – adwokat
AST – Adwokaci. Kancelaria 

Adwokacka
Siedziba: ul. Poznańska 1/15, 
Poznań, filie Września i Śrem

www.ast-adwokaci.pl
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Witam serdecznie, piszę do was w spra-
wie boiska na ulicy Kołłątaja. Nowe 
boisko zostało oddane pod jurysdykcję 
LOSiR-u, a co za tym idzie, jest wynaj-
mowane różnym szkółkom piłkarskim, 
i nie tylko, podobno „bezpłatnie” – tak 
mi powiedziano. Natomiast problem 
polega na tym, że jest ogólnodostępne 
tylko między godziną 15-17 i w godzi-
nach 20-22. Tylko wtedy dzieci mogą 
z tego boiska korzystać, w innym czasie 
są wręcz wyrzucane, bo odbywa się tre-
ning albo mecz, albo, co gorsza, w sobo-
tę i niedzielę jakiś turniej, i też nie wol-
no z tego miejsca korzystać.
Dzieci, jak takie sierotki, siedzą i czeka-
ją, aż ich wpuszczą...
Kiedy było stare boisko, to nikt się nie 
interesował, nikt trawy nie kosił, siatki 
na bramkę nie założył, szkła po butel-
kach nie pozbierał, ale wtedy można było 
chociaż pograć w  piłkę bez problemu, 
a teraz nie ma takiej możliwości, ponie-
waż do godziny 15 ma prawo z boiska 
korzystać szkoła SP1, a  w  następnych 
godzinach, tak jak pisałem wyżej, szkół-
ki piłkarskie.
Więc proszę was o  interwencję w  tej 
sprawie, bo mnie brakuje siły przebicia. 
Odsyłają mnie od jednej do drugiej 
osoby, a  na końcu i  tak słyszę, że nie 
mogę korzystać z  boiska. To niech na 
nim założą kłódkę i  tablice z zakazem 
wstępu, a  dzieciaki znowu będą pod 
pomnikiem na rynku przesiadywać...
Wyobrażacie sobie wakacje, kiedy nie 
można wejść na boisko?!
Jak ja mam powiedzieć synom, że nie 
mogą iść na boisko grać w piłkę?!

nazwisko znane redakcji

Odp.: Odpowiadając na pytanie, pragnę 
wyjaśnić wątpliwości czytelnika. Boiska 
znajdujące  się na ulicy Kołłątaja przy 
boisku Stelli Luboń oraz boisko przy hali 
Losir są zarządzane przez LOSiR sp. 
z o.o. Podobnie jak w poprzednich latach 
co roku w marcu odbywa się spotkanie 
wszystkich zainteresowanych w sprawie 
udostępnienia boisk na okres wiosna – 
lato. Każdy klub, szkółka, akademia 
piłkarska (w których trenuje łącznie ok. 
600-700 lubońskich dzieci) i grupy zor-
ganizowane składają zapotrzebowanie 
godzin na prowadzenie zajęć, które są 

weryfikowane i  wpisane do grafików 
działalności obiektu. Z dniem 1 kwietnia 
funkcjonuje grafik obowiązujący na tych 
boiskach, który jest przestrzegany przez 
wszystkie kluby, przy kontroli użytko-
wania przez pracowników Losir-u. 
Ale bardzo ważną kwestią jest zagwa-
rantowanie uczestnikom niezrzeszo-
nym godzin otwartych dla każdego – 
tzw. openów. Chciałbym nadmienić, 
że boiska są udostępniane bezpłatnie 
wszystkim. Liczba godzin dostępnych 
dla każdego wydaje się być dostatecz-
na – (Losir prowadzi analizę obsady 
godzin ogólnodostępnych). Boisko przy 
hali Losir oferuje od poniedziałku do 
piątku 16 godzin, w sobotę i niedzielę 
18,5 godziny. Boisko przy stadionie 
Stelli dostępne jest w formule „open” 
w  ciągu tygodnia w  wymiarze 14,5 
godziny, a w sobotę i niedzielę 20 go-
dzin. Łączny czas ogólnodostępny to 
ponad 40  % czasu funkcjonowania 
obiektów. Wątpliwości czytelnika budzą 
również sobotnie turnieje. Do dzisiaj 
odbyły się trzy, które trwały od 2 do 3 
godzin w ramach rozgrywek Wielko-
polskiego Związku Piłki Nożnej (dzie-
ci występując w  nich, reprezentują 
Miasto Luboń), z pewnością nie miały 
negatywnego wpływu na komfort ko-
rzystania z boiska. Pozostałe godziny 
w weekendy są wolne i wystarczy tylko 
zadzwonić i zrobić rezerwację na wy-
brany dzień i godzinę. Pragnę również 
uspokoić czytelnika – w czasie wakacji 
zasadniczo obiekty będą ogólnodostęp-
ne. Po wakacjach nastąpi otwarcie 
zmodernizowanego boiska przy 
ul. Rzecznej. Do dyspozycji mieszkań-
ców w formule otwartej będzie boisko 
przy ul.  Jaśminowej (oprócz dostęp-
nych przy ul. Poznańskiej, Puszkina). 
Mam nadzieję, że wpłynie to na zwięk-
szenie dostępności boisk. Bardzo dzię-
kuję za Pana uwagi – na pewno spró-
bujemy udoskonalić jesienny grafik 
korzystania z  boisk piłkarskich, aby 
maksymalnie zrównoważyć „interesy” 
dzieci trenujących w klubach i szkół-
kach piłkarskich oraz tych, które re-
kreacyjnie chcą pograć sobie z kolega-
mi czy rodzicami.

Oprac. Michał Kosiński
Prezes LOSiR Sp. z o.o.

List do redakcji

Dla kogo boisko?
Zarządzeniem Wewnętrznym nr 03/2019 
z 6 czerwca burmistrz Małgorzata Ma-
chalska powołała komisję konkursową 
do wyboru kandydata na stanowisko 
Komendanta Straży Miejskiej Miasta 
Luboń. Natomiast w celu przeprowadze-
nia naboru powołano Komisję Rekruta-
cyjną w składzie: Mateusz Mikołajczak 
– zastępca burmistrza (Przewodniczący 
Komisji), Michał Popławski – zastępca 
burmistrza, Janusz Piasecki – Sekretarz 
Miasta, Mirosław Stromczyński – Skarb-
nik Miasta, Paweł Wolniewicz – radny 
RML, Marek Samulczyk – radny RML, 
Dariusz Majewski – Komendant Komi-
sariatu Policji w  Luboniu, i  Jarosław 
Dobicki – Komendant Straży Miejskiej 
w Mosinie. Aplikujący na ww. stanowi-
sko składali stosowne dokumenty w ter-
minie do końca maja. W  wyniku ich 
merytorycznej, formalnoprawnej wery-
fikacji, na rozmowy kwalifikacyjne za-
proszono pięciu kandydatów. Przesłu-
chania odbyły  się w  lubońskim magi-
stracie, we wtorek, 12 czerwca (2 kan-
dydatów) oraz w  środę, 13  czerwca 
(3 kandydatów), wszyscy spoza obecnej 
kadry strażników. Burmistrz Małgorza-
cie Machalskiej zostanie przedstawiony, 
zdaniem komisji, najlepszy w celu ewen-
tualnej akceptacji. Wyniki naboru i syl-
wetkę nowego Komendanta SM przed-
stawimy w lipcowym wydaniu „WL”.

PAW

Konkurs na 
Komendanta SM

Potrzebna 

 interwencja 

prasowa?

Dzwoń 

609 616 277
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Gorąca akcja
Kolejna – 96. akcja poboru krwi zor-
ganizowana przez Klub Honorowych 
Dawców Krwi PCK „Lubonianka” im. 
bł. E. Bojanowskiego w Luboniu, któ-
ra miała miejsce w niedzielę, 9 czerw-
ca, w  SP1 była udana. Członkowie 
Zarządu są dumni z mieszkańców Lu-
bonia i sąsiednich miejscowości, którzy 
również tym razem nie zawiedli, tym 
bardziej, że było gorąco. Zgłosiło  się 
88 osób. Po wstępnej weryfikacji i ba-
daniach przeprowadzonych przez pra-
cowników Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa 
w  Poznaniu, krew mogło oddać 67 
osób (w tym 17 kobiet), co przyniosło 
30,150 l życiodajnej „cieczy”. Także na 
tę akcję przybyła osoba, która po raz 
pierwszy podzieliła się tym bezcennym 
lekiem. Była nią Sandra Gadzińska 

z Poznania. Zwierzyła się, że zachęciła 
ją do tego cała rodzina. Pani Sandra 
planuje w  przyszłości oddawać krew 
nadal w tym miejscu. Bartłomiej Jan-
kowski oddawał krew już 20. raz. Pod-
kreślił, iż lubi robić to w  tej szkole, 
gdyż jest tu wygodniej niż w  trakcie 
terenowych akcji. Oddawanie krwi 
uznał za „dobry nawyk”. W przygoto-
wanie akcji poboru krwi byli zaanga-
żowani: Józef Wyzujak, Zbyszko Woj-
ciechowski, Tadeusz Nawrot, Piotr 
Nowak. Zgodnie z  miłą tradycją dla 
krwiodawców zostały przygotowane 
upominki przekazane przez sponsorów, 
którymi byli: „Ziołolek” Sp. z  o.  o., 
Dramers SA, ASO Diesel Wachowiak 
z Poznania. Zarząd Klubu „Lubonian-
ka” składa podziękowania dyrektorowi 
SP1 – Grzegorzowi Aniole za udostęp-
nienie pomieszczeń w szkole.

Z HDK

Q
Zbyszko Wojciechowski wręcza piłki   fot. Robert Wrzesiński

Na przedszkolnej spartakiadzie
Przedstawiciele Klubu HDK PCK „Lu-
bonianka” towarzyszą dzieciom 
z Przedszkola nr 5 „Weseli Sportowcy” 
w różnych imprezach. Po raz kolejny 
odwiedzili młodych ludzi na Przedszkol-
nej Spartakiadzie Sportowej Luboń 2019, 
która odbyła się we wtorek, 4 czerwca. 
Byli to prezes – Jerzy Zieliński, wicepre-
zes – Zbyszko Wojciechowski oraz czło-
nek Klubu – Irena Skrzypczak. Uczest-
ników imprezy powitały Małgorzata 
Urbaniak oraz Żaneta Pawlik. Żaneta 
Pawlik oraz Wojciech Pietrusiński repre-
zentowali Akademię Piłkarską Reissa 
i  przeprowadzili rozgrywki piłkarskie 
dla chłopców. Pani Żaneta zaplanowała 
konkurencje sportowe dla dziewczynek. 
Te zajęcia prowadziły Małgorzata Urba-
niak oraz Joanna Byczkowska. Dziew-
czynki wzięły udział w  turnieju dwa 

ognie, uczestniczyły też w konkurencjach 
podawania piłek, skokach na piłkach, 
przenoszeniu górą, dołem. W rozgryw-
kach piłkarskich chłopców I. miejsce 
zajęło przedszkole Tip Topka Odkrywcy, 
II. nr 1 Pogodne Przedszkole, III. nr 5 
Weseli Sportowcy. „Lubonianka” ufun-
dowała piłki dla tych drużyn oraz dwóch 
najlepszych piłkarzy. Nagrody wręczał 
Zbyszko Wojciechowski. W  turnieju 
dziewcząt dwa ognie I. było przedszko-
le Tip Topka Odkrywcy, II. nr 5 Weseli 
Sportowcy, III. nr 1 Pogodne Przedszko-
le. Akademia Piłkarska Reissa wszyst-
kich uczestników spartakiady obdaro-
wała dyplomami oraz smyczami do 
kluczy. Dyrektor przekazała trzem 
drużynom pamiątkowe dyplomy. Dy-
plomami uhonorowała także krwio-
dawców.

Robert WrzesińskiQ
Sala w SP1 podczas niedzielnej akcji HDK. Na drugim fotelu od prawej Bartłomiej 
Jankowski   fot. Robert Wrzesiński

Kieruję do Państwa swoje wątpliwości 
w zakresie terminu odbioru śmieci z do-
mów jednorodzinnych. Niezrozumiałym 
jest dla mnie, dlaczego miasto Luboń 
zapewnia wywóz śmieci zmieszanych 
tylko co 2 tygodnie. O ile jestem jeszcze 
w  stanie zrozumieć okres zimowy, to 
w przypadku letniego panujące tempe-
ratury powodują rozkład śmieci w ku-
błach, a co za tym idzie – fetor i muchy. 
Proszę o pomoc w ustaleniu, czy istnie-
je możliwość zwiększenia częstotliwości 
wywozu śmieci na cotygodniowy, przy-
najmniej w okresie letnim.
Zapewne też nie każdy z mieszkańców 
może być zainteresowany takim roz-
wiązaniem, ale w  tej sytuacji może 
istnieje możliwość indywidualnej de-
klaracji i podpisania umowy na coty-
godniowy odbiór śmieci od osób za-
interesowanych.
Z góry dziękuję za pomoc w ustaleniu 
tej kwestii.
Z poważaniem

nazwisko znane redakcji

Odpowiedź UML
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące 
zwiększenia częstotliwości odbioru 
zmieszanych odpadów komunalnych 
uprzejmie informuję, że zgodnie z za-
pisami uchwały nr XVII/104/2016 
Rady Miasta Luboń z  dnia 4 lutego 
2016 r. w sprawie Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
Miasta Luboń w zabudowie jednoro-
dzinnej odbiór tych odpadów nastę-
puje z  częstotliwością co 2 tygodnie. 
Jest to standard przyjęty w większości 
gmin w Polsce, w tym w okolicznych 
gminach. Zwiększenie częstotliwości 
odbioru wyżej wymienionych odpadów 
w zabudowie jednorodzinnej wiązało-
by się ze znacznym zwiększeniem kosz-
tów systemu gospodarowania odpada-
mi, które przełożyłoby się na koniecz-
ność ponownego wzrostu opłaty za 
gospodarowanie odpadami. Sytuacja 
w  gospodarce odpadami w  ostatnich 
latach jest bardzo trudna. Wzrost opła-
ty marszałkowskiej oraz nałożenie 

List do redakcji

Śmieciowa troska
dodatkowych obowiązków na firmy 
gospodarujące odpadami, w  związku 
plagą pożarów, przekłada się na zwięk-
szenie kosztów zagospodarowania od-
padów komunalnych. Obawiamy się, 
że przyszły rok przyniesie kolejne pod-
wyżki w  Regionalnej Instalacji Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych. 
Także konieczność dostosowania Punk-
tu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych do nowych wymagań 
wymusi poniesienie dodatkowych 
kosztów przez Miasto. Przewidujemy, 
że powyższe czynniki przyczynią  się 
do kolejnej znacznej podwyżki opłat 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Mając powyższe na uwadze, 
w naszej opinii, obciążanie wszystkich 
mieszkańców miasta Luboń dodatko-
wymi kosztami w  celu zwiększenia 
częstotliwości odbioru odpadów zmie-
szanych w zabudowie jednorodzinnej, 
byłoby niesprawiedliwie dla osób, dla 
których odbiór tych odpadów z  czę-
stotliwością co 2 tygodnie jest w  zu-
pełności wystarczający.
Niestety nie ma możliwości zmiany dekla-
racji o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami z nieruchomości zamiesz-
kałych, w celu zwiększenia częstotliwości 

odbioru odpadów, gdyż jak wspomniano 
powyżej, częstotliwość ta jest ustalona 
w aktach prawa miejscowego. W przypad-
ku, gdy na nieruchomości prowadzona jest 
działalność gospodarcza możliwe jest 
zwiększenie częstotliwości odbioru zmie-
szanych odpadów komunalnych, gdyż 
kwota opłaty stanowi iloczyn liczby po-
jemników opróżnianych miesięcznie oraz 
stawki opłaty za pojemnik określonej wiel-
kości.
Od 17 lutego 2020 r. zacznie funkcjono-
wać odbiór wszystkich odpadów ulega-
jących biodegradacji (w tym bioodpa-
dów, czyli resztek jedzenia) z nierucho-
mości zamieszkałych. Mieszkańcy będą 
zobowiązani wyposażyć nieruchomości 
w  pojemniki do zbiórki bioodpadów. 
Wtedy problem z zagniwaniem odpadów 
zmieszanych powinien ustąpić, gdyż 
resztki jedzenia i inne odpady ulegające 
biodegradacji nie będą trafiały do po-
jemnika na odpady zmieszane, a odbiór 
odpadów ulegających biodegradacji 
w  okresie letnim będzie prowadzony 
częściej.

Kamila Mazurek
Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami

Wydział Spraw Komunalnych
Urząd Miasta Luboń
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wych. Zostaliśmy zabrani do szpitala 
w Nowym Sączu.

W rękach gestapo
Po podleczeniu Kazimierz Strączkowski 
powrócił do Lubonia i  kontynuował 
pracę z rodzicami. Niestety, 17 grudnia 
1941 r. stał się dla niego dramatycznym 
dniem. Został bowiem aresztowany 
przez gestapo za kolportaż nielegalnych 
gazetek i ulotek. Jak wspomina jego syn 
Marian, był aresztowany wraz z bratem 
Antonim (jego sylwetkę przedstawiliśmy 
szeroko – czytaj: „WL” 10-2016, s. 36), 
natomiast resztę rodziny wysiedlono. 

Bracia zostali osadze-
ni w  więzieniu przy 
ul.  Młyńskiej w  Po-
znaniu. Następnie, od 
24  czerwca 1942  r., 
przebywali karnie 
w  Mrowinie, potem, 
od 17  marca 1944  r. 
byli więzieni w Domu 
Żołnierza, gdzie pod-
czas okupacji znajdo-
wała się siedziba Kie-
rowniczego Urzędu 
Gestapo, później Fortu 
VII. 27 marca 1944 r. 

przewieziono ich do Żabikowa, czyli 
„Więzienia policji bezpieczeństwa i obo-
zu wychowawczego”.

„Piekło” w Gross-Rosen
W lipcu 1944  r. rozpoczął  się kolejny 
etap obozowego „piekła”. Kazimierza 
i Antoniego Strączkowskich – jak wspo-
minali: Zostaliśmy zabrani do obozu 
w  Gross-Rosen. Był to trzeci transport. 
1. transport – zawodowi przestępcy Sach-
senhausen, 2. – 10 000 radzieckich nie-
wolników, którzy zostali zlikwidowani, 3. 
transport był mieszany. Po likwidacji 
Rosjan, ja miałem nr lagrowy 11459 – 
wspominał Kazimierz.
Warto przypomnieć, że KL Gross Rosen 
(polska Rogoźnica) był niemieckim na-
zistowskim obozem koncentracyjnym, 

tzw. wychowawczym obozem pracy pod-
ległym wrocławskiemu gestapo. Praco-
waliśmy tam w z  innymi więźniami 
w gospodarstwie rolnym. Powstał latem 
1940 r. Od 1944 stał na czele potężnego 
imperium, w  skład którego wchodziło 
ponad 100 placówek (podobozy pracy) 
na terenie Śląska, Czech oraz Niemiec. 
Miały one bardzo zróżnicowany charak-
ter ze względu na pełnioną funkcję.
Kazimierz Strączkowski wraz z bratem 
wykonywali niewolniczą pracę w  Ko-
mando Verwaltung. W życiorysie Kazi-
mierz uzupełnił informacje o  pobycie 
w tym obozie – Byłem w blokach nr 9, 
10, 8, 3, 14, 6. W latach siedemdziesią-
tych wrócił dwukrotnie w  to miejsce 
z  synem – Marianem, żeby 
mu je pokazać.

LUDZKIE SPRAWY / LUDZIE

Apel
W imieniu drużyny Luboński KS 
juniora młodszego B1 (rocznik 2002-
2003) próbujemy nie doprowadzić 
do rozwiązania drużyny, która gra 
ze sobą już parę dobrych lat. Mamy 
za mało zawodników i  Klub chce 
rozwiązać drużynę. Jako rodzice 
walczymy, by do tego nie dopuścić. 
Wydrukowaliśmy na własny koszt 
banery i plakaty. Szukamy również 
innych możliwości, by dotrzeć do jak 
największej liczby młodych piłkarzy.
Może się okazać, że pomimo 2. miej-
sca w tabeli awansujemy do I Ligi 
Wojewódzkiej, więc tym bardziej 
musimy mieć wzmocnienie. Była-
by wielka szkoda, gdyby wieloletnie 
zaangażowanie chłopaków i trenera 
Krzysztofa Piskuły, byłego zawodni-
ka Lecha Poznań, poszło na marne.
Chętnych prosimy o  kontakt: 
665 778 973.

Kazimierz Strączkowski za rozpowszech-
nianie ulotek podczas okupacji hitlerow-
skiej został więźniem politycznym obo-
zów koncentracyjnych. Dotyczące go 
informacje znalazły  się w  aktach Koła 
ZBoWiD (Związek Bojowników o Wol-
ność i Demokrację) w Żabikowie.

Młodość
Urodził  się 4 marca 1919 r. w Nowym 
Mieście nad Wartą, powiat Jarocin. Jego 
ojcem był Wojciech (oficer armii au-
striackiej podczas I  wojny światowej), 
matką Ludwika z d. Bąk. W 1922 r. za-
mieszkał w  Luboniu, przy ul. Wojska 
Polskiego w gospodarstwie matki. W la-
tach 1926-1933 uczęszczał do szkoły 
powszechnej w Żabikowie. W roku 1936 
rozpoczął naukę w dwuletniej wieczoro-
wej szkole ogrodniczej w Poznaniu. Do 
1939 r., a także w trakcie okupacji, pra-

cował z  rodzicami 
w  gospodarstwie 
rolnym matki w Lu-
boniu.

Akcja zbrojna 
w Limanowej
W latach 1939-1941 
Kazimierz Strącz-
kowski znalazł  się 
w górach. Odnoto-
wał w koresponden-
cji do Koła ZBo-
WiD w Luboniu.

- Brałem udział w pierwszej niezorgani-
zowanej akcji w  Limanowej. Nastąpiła 
tam zdrada i  zostaliśmy naprowadzeni 
na reflektory niemieckie. Cała akcja za-
kończyła  się śmiercią oddziału. Rano 
mieszkańcy znaleźli nas troje jeszcze ży-

W obozowym „piekle”
Kazimierz Strączkowski (1919-1980)

Do redakcji zadzwonili mieszkańcy ko-
rzystający ze sklepu spożywczego „Le-
wiatan” znajdującego się przy ul. Polnej 
z  prośbą o  nagłośnienie i  interwencję 

prasową. Poznańska spółka Aquanet, 
która w tym rejonie buduje sieć wodo-
ciągową, wykonuje to w  starym stylu. 
Prace zakończono na pewnym etapie 

Jak w PRL i przez prawie 2 tygodnie nie widzia-
no tu żadnego pracownika. Wycięli 
asfalt w stosunkowo „młodej” ul. Po-
lnej, po skończonej pracy ubytek wy-
pełnili betonowymi klockami, zamiast 
przywrócić nawierzchnię bitumiczną. 
Najgorsze to, że na samym przejściu 
dla pieszych pozostawiono hałdę zie-
mi z wykopu, z którego wystaje rura. 
Całość ogrodzono taśmą ostrzegaw-
czą. Teraz jest tu niebezpieczne obej-
ście dla pieszych prowadzące przez 
ulicę. Całe szczęście, że nie jest bardzo 
ruchliwa, ale rodzice boją  się dzieci 
puszczać do sklepu. Pytają, dlaczego 
zostawiono rozgrzebaną budowę, na 
której nic  się nie robi? Jest to teren 
miejski. Czy służby porządkowe mo-
nitorują zakres prowadzonych prac 
i bezpieczeństwo w ich rejonie?

(I)

Wykop w jezdni zabezpieczono kostką betonową zamiast asfaltem. Dalej 
w chodniku kolejna dziura w ziemi na wysokości przejścia dla pieszych na ul. Na-
gietkowej, w której nic się nie dzieje. Budowę nazwano „Z czasów PRL-u”, na której 
„brygada pracy socjalistycznej” ma czas na wszystko...   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q

Q
Niebezpieczne obejście jezdnią. Chodnik z głębokim wykopem i pasy przejścia dla 
pieszych zawalone ziemią. Widok z ul. Nagietkowej   fot. Piotr P. Ruszkowski

cd.  
na str. 
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Q
Portret Kazimierza 
Strączkowskiego

Q
Irena Strączkow-
ska – żona Kazi-
mierza

Q
Były obóz zagłady „Gross Rosen” – widok na bramę wejściową i dzwon apelowy 
(z prawej)
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Flossenbürg i Dachau
8 lutego 1945 r. bracia zostali 
wyprowadzeni do Hersbruck 
– 24  km od Norymbergii 
w Bawarii. Znajdował się tam 

jeden z  podobozów niemieckiego KL 
Flossenbürg (obozu pracy istniejącego 
od 1938 r.).
Przewieziono ich 8 lutego 1945 r., Ka-
zimierz przebywał w Komando Hers-
bruck, mając numer obozowy 85877. 
14 kwietnia 1945 r. nastąpiła ewaku-
acja. Bracia znaleźli się w wiosce Aper-
hem, wraz z współwięźniami podlegał 
pod KL Dachau (obóz pracy założony 
w  1933  r.).Spotkali tam towarzysza 
broni z kampanii wrześniowej, o na-

zwisku Ziajko który pochodził z Wie-
liczki.

Koniec gehenny
Kazimierz Strączkowski zanotował: 
Dnia  29  IV  1945  r. uwolniony przez 
wojska alianckie. Od dnia uwolnienia 
przebywałem w  polskim ośrodku Fre-
ising – Bawaria. Do kraju wróciłem 
pierwszym transportem w  grudniu 
1945 r. Według informacji uzyskanych 
od syna Mariana bracia uwolnieni 
przez aliantów zostali razem i  razem 
wrócili do domu. Wrócił z  nimi do 
Polski również wspomniany wcześniej 
Ziajko. Uzupełnijmy informację, że 
główny KL Dachau, został wyzwolony 

29 kwietnia 1945 r. przez 
wojska amerykańskie.
W aktach ZBoWiD odno-
towano, że Kazimierz 
Strączkowski w  obozach 
koncentracyjnych w Gross-
-Rosen oraz Dachau był 
maltretowany i zmuszany 
do ciężkich prac. Tam też 
nabawił się choroby płuc. 
Po wojnie został inwalidą 
wojennym I  grupy. Taki 
stosunek esesmanów do 
polskich więźniów wynikał 
z  ogólnych politycznych 
wytycznych Heinricha 
Himmlera, uznających Polaków za bez-
wartościowych rasowo... W obozach karę 
stanowiła nie tylko wyniszczająca praca. 
Do tego dochodziło szereg wymyślnych 
tortur za różne, najmniejsze nawet prze-
winienia.

Rodzina
W grudniu 1948 r. Kazi-
mierz Strączkowski oże-
nił się z Ireną Stachowiak. 
Mieli dwoje dzieci: Maria-
n a  u r o d z o n e g o 
29.11.1949  r. oraz Teresę 
ur. 02.10.1952  r., zm. 
15.02.2002  r. Państwo 
Strączkowscy mieszkali 
przy ul. Wojska Polskie-
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W obozowym „piekle”

Q
Niektóre odznaczenia lub minia-
turki Kazimierza Strączkowskiego

Q
Syn Kazimierza Strączkowskiego z żoną 
Haliną z d. Przebierała, pochodzącą ze 
Świerczewa ze wzruszeniem wspomi-
nali ojca i teścia, prezentując jego zdję-
cia oraz zachowane po nim dokumenty 
i odznaczenia   fot. Paweł Wolniewicz

go 3 (obecnie 6). 
Pani Irena uro-
dziła się 19 sierp-
n i a  1 9 2 5   r. 
w  Rudniczem, 
powiat Poznań, 
w rodzinie robot-
niczej. Jej ojcem 
był Stanisław, 
matką Maria z d. 
Leśniak. Uczęsz-
czała do szkoły 
powszechnej 
w  Żabikowie. 
Edukację ukoń-
czyła w  1939  r. 
W trakcie okupa-
cji  pracowała 
w  gospodarstwie 
u  Niemca w  Lu-
boniu. Po wyzwo-
leniu w  latach 
1945-1948 była zatrudniona dorywczo 
w rolnictwie. Do śmierci Kazimierza była 
na jego utrzymaniu, prowadząc z  nim 
działką ogrodniczą. Znalazła się w trud-
nej sytuacji materialnej. Od 5 marca 
1981 r. była podopieczną Koła ZBoWiD 

w Żabikowie, nr leg, 1347/31, 
nr ewidencji – 474717. Jako 
jej zawód w aktach odnoto-
wano: gospodyni domowa. 
Na wniosek ZBOWiD-u 
przyznano jej w drodze wy-
jątku specjalną emeryturę.
Zmarła 12 lutego 1999 r.

Aktywność
W aktach ZBoWiD zapisano, 
iż Kazimierz Strączkowski do 
domu w  Żabikowie wrócił 
w 1946 roku. Jak to określono, 
„z całą pasją, płynącą z miło-
ści umiłowanej Polski” oddał 
wszystkie swoje siły pracy 

społecznej w  Luboniu. „Z całą jeszcze 
młodzieńczą pasją” godził ją z  pracą 
zawodową ogrodnika. Utrzymywał siebie 
i rodzinę z ogrodnictwa o powierzchni 
0,83 ha, usamo-
dzielniając  się 
po przejęciu go-
spodarstwa po 
rodzicach.
Od dnia powsta-
nia  Z arządu 
Gminnego 
Związku Samo-
pomocy Chłop-
skiej, 1952  r., 
pełnił w  zarzą-
dzie funkcję 
skarbnika – aż 

do chwili zachorowania. Był założycielem 
pierwszego punktu skupu przy placu 
Wielkopolskim w Poznaniu. Do momen-
tu, gdy ciężko zachorował, należał do 
społecznej komisji cen. Jako radny był 
członkiem komisji rolnej i podatkowej. 

Interesował się motory-
zacją, uwielbiał jeździć 
motocyklem oraz węd-
kować. Równocześnie 
w okresie powojennym 
należał do Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Lu-
boniu. Za tę działalność 
został uhonorowany 
dwiema odznakami 
z Zarządu Powiatowego 
w  Poznaniu. Odznakę 
za wysługę 10 lat w OSP 
dostał 25 kwietnia 
1970 r. Kolejna odznaka 
za wysługę 20 lat zosta-
ła mu przyznana 12 
września 1978 r.

Za udział w walce zbrojnej z Niemcami 
w  latach 1939-1945 został odznaczony 
Odznaką Grunwaldzką (22 lipca 1973 r.). 
Posiadał też Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski nadany 4 kwietnia 
1980 r.
Od 13 kwietnia 1972 r. należał do Koła 
ZBoWiD w  Żabikowie, nr legitymacji 
– 20301, ewidencji - 238031. Był człon-
kiem Związku Inwalidów Wojennych 
PRL, nr leg. – 042683, ewidencji – 259??? 
(Zaświadczenie nr 441207 z  7 lutego 
1977 r.)

Od 2 stycznia 1974  r. pan Kazimierz 
leżał nieuleczalnie chory w szpitalu. Tam 
zmarł 28 września 1980 roku. Razem 
z żoną są pochowani na cmentarzu w Ża-
bikowie

Robert Wrzesiński i Paweł Wolniewicz

Q
Marian Strączkowski wskazuje dom rodzinny wybudowany 
przez ojca przy ul. Wojska Polskiego 6 (poprzednio 3)   fot. Pa-
weł Wolniewicz

Q
Irena i Kazimierz Strączkowscy z córką – Teresą w dniu 
przyjęcia przez nią sakramentu I Komunii Świętej

Q
Wesele Ireny i Kazimierza Strączkowskich, przed domem rodzinnym Ireny, przy ul. 
Sobieskiego 36, z lewej państwa młodych matka Kazimierza – Ludwika, natomiast 
z prawej rodzice panny młodej – Stanisław Stachowiak i Maria z d. Leśniak

Q
Antoni Strączkowski 
brat Kazimierza, razem 
byli w obozie

Q
Ogrodnictwo Strączkowskich w 1952 r. Za budynkami – dzi-
siejsza ul. Wojska Polskiego
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liwując zajęty przez hitlerow-
ców klasztor. Fakt ten zdecy-
dował o powodzeniu polskiego 
natarcia… Skuteczny ogień 
pozwolił pokonać Niemców. 
Za ten czyn i  odwagę Józef 
Wawrzyniak uzyskał stopień 
majora oraz odznaczono go 
orderem Virtuti Militari. 
W 1947 r. ewakuowano go do 
Anglii, skąd w maju 1947 r. 
wrócił do Polski. Posiadał 
wiele odznaczeń polskich 
i zagranicznych.

Losy wojenne rodziny
Na początku wojny całe go-
spodarstwo przejęli Niemcy. 
Wszystkie maszyny przewie-
ziono do folwarku na Marce-
linie w Poznaniu i zmuszono 
Adama Wawrzyniaka do ich 
obsługi. Ponieważ pozwolono 
mu mieszkać we własnym 
domu, na Marce-
lin codziennie 
dojeżdżał rowe-
rem. Dwóch star-
szych synów – 

Q
Msza św. odprawiana przed ścianą przedwojennej sali „Sokoła” przez ks. prob. Jana 
Zarembę z Wir z okazji zakończenia okupacji niemieckiej. Uwagę zwracają obecne 
na tej ceremonii sztandary odrodzonych towarzystw, które na rozkaz władz komu-
nistycznych zostaną rozwiązane, a ich działalność zakazana (15 sierpnia 1945 r.). 
W ołtarzu polowym jasnogórski wizerunek Matki Boskiej Królowej Polski, nad nim 
Oko Opatrzności Bożej

Q
Józef Wawrzyniak (z le-
wej) – prezes od 1932 r. 
TG „Sokół” Gniazdo Lasek 
w towarzystwie druhów 
w rogatywkach sokolich 
i mundurze tego Towarzy-
stwa Gimnastycznego. 
Z prawej Józef Ptak – 
pierwszy prezes laskow-
skiego „Sokoła”. 

LUDZIE

Rodzice i gospodarstwo
Ojciec Józefa, Adam Wawrzyniak uro-
dzony w 1874 r. w Sikorzynie koło Go-
stynia. Ożenił  się z  Marią Sroczyńską 
urodzoną w 1882 r. w Śmiglu. Miał z nią 
czterech synów: Michała, Jana, Józefa 
(urodzonego 1 maja 1910  r. w  Lasku) 
i Franciszka oraz dwie córki: Antoninę 
i  Marię. Po sprzedaniu gospodarstwa 
w  Sikorzynie Adam kupił na licytacji 
ziemię państwową we wsi Lasek. Zabu-
dowania gospodarcze znajdowały się po 
zachodniej stronie ul. Sobieskiego (na-
przeciw wylotu ul. 1 Maja, dawniej ul. 
Wawrzyniaka). Pola należące do tego 
gospodarstwa leżały wzdłuż ul. 1 Maja 
po obydwu stronach. Około 1930  r. 
Adam Wawrzyniak rozpoczął parcelację 
części pól położonych po południowej 
stronie wspomnianej ulicy, wówczas 
drogi polnej, i obdzielił wydzielonymi 
działkami swoje dzieci. Józef otrzymał 
od ojca działkę o  powierzchni ok. 
3 200 m2.

Praca i działalność do 1939 r.
Od ok. 1932 r. Józef pracował jako 
kierowca w redakcji dużego i po-
czytnego „Kuriera Poznań-
skiego”, a wolne chwile, po-
cząwszy od 1928 r., poświęcił 
na działalność w  Towarzy-
stwie Gimnastycznym „So-
kół” gniazdo Lasek. Gdy 
w  1932  r. Józef Wawrzyniak 
został prezesem TG „Sokół”, 
zezwolił młodzieży, jak i całe-
mu społeczeństwu, na korzy-
stanie ze swej działki. Zaczę-
to urządzać na niej imprezy 
sportowe, kulturalne i  roz-
rywkowe. Gdy kilka lat póź-
niej rozpoczęto przy wydatnej 
pomocy finansowej Adama Wawrzy-
niaka wznosić salę „Sokoła”, Józef 
Wawrzyniak tę działkę Towarzystwu 
po prostu podarował. Możemy go zatem 
uznać za dobroczyńcę dzisiejszej SP nr 4, 
która tę salę i działkę w całości przejęła 
na cele szkolne.

Losy wojenne Józefa
W 1939 r. po niemieckiej na-

paści na Polskę, redakcja 
„Kuriera Poznańskiego” 
wysłała go na Węgry. Na-
stępnie przez Jugosławię, 
Grecję i Turcję dotarł do 

Syrii będącej wówczas 
pod zarządem Francji 
i  tam wstąpił ochotni-
czo do organizującej się 
Samodzielnej Brygady 
Strzelców gen. Stanisła-
wa Kopańskiego. W jej 
szeregach walczył w Pa-
lestynie, Egipcie oraz 
w Libii na pustyni i pod 

Tobrukiem.
W 1942 r. po ukończeniu Szkoły Pod-
chorążych w  Palestynie wrócił przez 
Jordanię do swej zorganizowanej jed-
nostki w Iraku. Po dalszych przeszkole-
niach w  ramach 3.  Dywizji Strzelców 
Karpackich wchodzącej w skład 2. Pol-
skiego Korpusu Armii Andersa został 
skierowany ponownie do Egiptu. 
W  Aleksandrii załadowano go wraz 
z kolegami na statek i przywieziono do 
Włoch. Tam brał udział w walkach, m.in. 
pod Monte Cassino (11-18 maja 1944 r.), 
gdzie wsławił się jako współorganizator 
wciągnięcia ciężkich dział na wzgórze 
324 na wprost klasztoru. Melchior Wań-
kowicz autor książki o Monte Cassino 
i uczestnik walk napisał o Józefie Waw-
rzyniaku „rajdzista” – był jednym z naj-
wytrwalszych polskich szoferów wojsko-
wych. Jego brawurowa jazda po wąskich, 
górskich ścieżkach, pod nieprzyjacielskim 
ogniem sprawiła, że Józef Wawrzyniak 
wszedł do grona największych bohaterów 
polskiego szturmu na górę klasztorną. To 
właśnie on był pomysłodawcą i jednym 
z wykonawców akcji przetransportowania 
ciężkich dział na wzgórze nr 324. Dzięki 
temu pomysłowi można było zapewnić 
polskim oddziałom szturmującym Mon-
te Cassino wsparcie artyleryjskie, ostrze-

Józef Wawrzyniak 
(1910-1980) 
chluba SP nr 4

Q
Józef Wawrzyniak w mundurze wojsko-
wym ok. 1947 r., na kieszeni odznaka 
3. Dywizja Strzelców Karpackich, powy-
żej baretki odznaczeń

Q
Adam Wawrzyniak z Lasku  
– ojciec Józefa

Q
Odznaka 3. Dywizji 
Strzelców Karpackich, 
jaką nosił Józef Wawrzy-
niak (na odwrocie okrę-
giem napis: WIARA- WY-
TRWAŁOŚĆ-ZWYCIĘ-
STWO)

cd.  
na str. 
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Józef Wawrzyniak (3. z lewej) 
– Egipt 24.11.1940 r.    
fot. za http://werakon.cba.pl/ 
Echo Lubonia

Q
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Michała i Jana – wywieziono 
na roboty do Niemiec. Trzeci 
syn, Józef, jak już wspomnia-
no, zniknął z Polski.
W 1941 r. Adam Wawrzyniak 
wraz z żoną Marią i najmłod-

szym synem Franciszkiem zostali aresz-
towani za zabicie świni. Przez dwa ty-
godnie więziono ich w  nieludzkich 
warunkach w  budynku Żandarmerii 
w Luboniu przy ul. Okrzei. Adama, po 
związaniu rąk z tyłu ciała, powieszono 
na haku. Syn Franciszek ze związanymi 
nogami był powieszony głową w  dół. 
Żonę Marię zamknięto w skrytce pod 

schodami. Celem tortur było zdo-
bycie informacji o miejscu pobytu 
Józefa. Torturowali Moldenhauer, 
Hase i burmistrz Reimann.
Po dwóch tygodniach Adam i Fran-
ciszek zostali przewiezieni do wię-
zienia we Wronkach, a  Maria do 
Fordonu w Bydgoszczy. Adam zmarł 
w  więzieniu 5.07.1944  r. wskutek 
otrucia. Świadkiem śmierci był syn 
Franciszek. Dowie-
dział  się on, że ojciec 
przeniesiony został do 
szpitala więziennego 
i aby się z nim spotkać, 

Józef Wawrzyniak 

cd.  
ze str. 
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Q
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – Gniazdo Lasek ok. 1938 r. Prezes – Józef Wawrzyniak ozna-
czony numerem 13, obok Józef Ptak (12) – współzałożyciel i pierwszy prezes gniazda Lasek. 
Oprócz nich rozpoznano: Kazimierza Siejakowskiego (1), Leona Adamskiego (9), Józefa Leonarczy-
ka (26). Wszystkich, którzy potrafią rozpoznać inne osoby, prosimy o kontakt z redakcją

Q
Zdjęcie wykonane w 1963 r. Na pierwszym planie wykopy pod 
nową szkołę w Lasku, z lewej dawny budynek Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół” – Gniazdo Lasek wybudowany przed wojną 
na gruntach udostępnionych przez Józefa Wawrzyniaka. Towarzy-
stwo Gimnastyczne „Sokół” istniejące w całej Polsce, mające za 
wzór Sokołów czeskich, rozwinęło swoją działalność po I wojnie 
światowej. Podstawowym jego celem było uprawianie sportu 
– przede wszystkim lekkoatletyki i gimnastyki z elementami 
musztry oraz urządzanie turniejów sportowych połączonych z za-
bawami. Gniazdo Lasek było bardzo aktywne, na zakupionym 
gruncie zbudowało dużą salą z zapleczem. Po przerwie wojennej 
mieszkańcy Lasku próbowali odtworzyć działalność „Sokoła”, lecz 
nowe władze komunistyczne dostrzegły w tym środowisku patrio-
tyczno-narodowym i katolickim swego śmiertelnego wroga, któ-
rego należało zlikwidować. I tak się stało. Towarzystwo zostało po 
spisaniu wszystkich członków rozwiązane, a majątek skonfiskowa-
ny. W pustej sali odbywały się jedynie od czasu do czasu zabawy 
ludowe (1 Maja, 22 Lipca, dożynki). Do interesujących zdarzeń 
dziejących się na sali należy zaliczyć tzw. „Sądy Ludowe”, organizo-
wane ok. 1960 r. Odbywały się one w sali wypełnionej po brzegi 
żywo reagującą publicznością, przede wszystkim młodzieżą. Spra-
wy dotyczyły chuligańskich wybryków, drobnych kradzieży i bó-
jek. Przed publicznością stał długi stół pokryty zieloną tkaniną, 
a za nim siadał sędzia i ławnicy z Poznania. Na lewym, wąskim 
końcu było miejsce dla oskarżyciela, komendanta lubońskiej mili-
cji Kazimierza Świerczyńskiego. Oskarżeni, a było ich zazwyczaj 
kilku, siedzieli pod ścianą z prawej strony, wystawieni na drwiny 
publiczności. Oskarżeni kolejno stawali przed sędzią, a komen-
dant odczytywał akt oskarżenia. Potem w kompletnej ciszy sala 
wysłuchiwała odpowiedzi oskarżonych i słów skruchy. Kary w po-
staci bezpłatnej, kilkutygodniowej pracy w Wielkopolskich Zakła-
dach Przemysłu Ziemniaczanego egzekwowane były w terminie 
dwóch tygodni. Dziś młodzież ucząca się w SP 4 rozwija tu, w sali 
gimnastycznej swą tężyznę fizyczną

cd.  
obok

Gen. Henryk Kowalówka urodził się 5 
stycznia 1897 r. w Brzezince pod Wado-
wicami. W 1914 r. wstąpił jako ochotnik 
do Legionów Józefa Piłsudskiego i służył 
w I Brygadzie. W 1916 r. wcielono go do 
armii austriackiej, a następnie wysłano 
na front włoski, gdzie został ranny. Po 
powrocie do kraju związał się z Polską 
Organizacją Wojskową. Brał udział w 
wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r., 
podczas której został ciężko ranny. Za 
odwagę i waleczność awansowano go do 
stopnia podporucznika i odznaczono 
Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Mi-
litari. W okresie międzywojennym pro-
wadził także ożywioną działalność spo-
łeczną, był opiekunem Zarządu Okręgu 
Polskiego Czerwonego Krzyża. W 1939 r. 
został awansowany do stopnia podpuł-

kownika. W czasie kampanii 
wrześniowej służył w 72. Puł-
ku Piechoty. Uczestniczył w 
walkach granicznych na Gór-
nym Śląsku. Brał także udział 
w nocnym uderzeniu na To-
maszów Lubelski. Unikając internowania, 
przedostał się do Kielc, a później do 
Krakowa. Był współzałożycielem kon-
spiracyjnej Organizacji Orła Białego, 
organizował Okręg Śląski Związku Wal-
ki Zbrojnej (ZWZ), następnie został 
Komendantem Okręgu Poznańskiego 
Armii Krajowej (AK). Ze względów kon-
spiracyjnych przyjmował różne pseudo-
nimy takie jak „Kosiarz”, „Dziedzic”, 
„Profesor”, „Zrąb”. Jako tymczasową 
siedzibę Okręgu wybrał Ostrów Wielko-
polski. Kierował akcją scaleniową z Na-

Pamiętamy!
75 lat temu w Żabikowie rozstrzelano Generała Henryka 
Kowalówkę

rodową Organizacją Wojsko-
wą (NOW) i Narodową Orga-
nizacją Bojową (NOB). Dzię-
ki swojej energicznej pracy 
przyczynił się do rozbudowa-
nia struktur sztabowych i te-
rytorialnych Okręgu Poznań-
skiego AK, a także sieci wy-
wiadowczej i Kedywu. Henryk 
Kowalówka przygotował 
także plan działań operacyj-
nych Okręgu Poznańskiego w 

obliczu działań powstańczych. Wielo-
krotnie przemierzał podległy mu teren, 
by kontaktować się z inspektorami rejo-
nowymi i komendantami obwodów. 
Aresztowany 22 stycznia 1944  r. był 
poddany brutalnemu śledztwu w siedzi-
bie gestapo w Domu Żołnierza w Pozna-
niu. Rozstrzelano go 2 czerwca 1944 r. 
na terenie obozu karno-śledczego w 
Żabikowie. Pośmiertnie awansowany do 
stopnia generała brygady.

Jacek Nawrocik

Q
Henryk Kowalówka

Q
Pomnik poświęcony Generałowi Hen-
rykowi Kowalówce na terenie byłego 
obozu karno-śledczego w Żabikowie   
fot. Piotr P. Ruszkowski
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skaleczył sobie rękę. Felczer 
polecił mu, żeby podawał ojcu 
krople. Franciszek zorientował 
się, że w butelce znajdowała się 
trucizna (na dnie widoczna 
była trupia czaszka), dlatego 

jej zawartość wylewał do siennika. Po 
dwóch dniach zirytowany felczer stwier-
dziwszy „brak poprawy zdrowia”, sam 
podał krople. Zgon nastąpił tego samego 
dnia. Adam Wawrzyniak został pocho-
wany na cmentarzu we Wronkach.

Po wojnie
Po wojnie żona Adama – Maria i  syn 
Franciszek wrócili do domu. W maju 

cd.  
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W 2019 roku przypada 80.  rocznica 
Tajnej Organizacji Nauczycielskiej 
(TON) – konspiracyjnego Związku Na-
uczycielstwa Polskiego powstałego 
w październiku 1939 r. w Warszawie. Od 
pierwszych dni okupacji hitlerowskiej 
TON organizowała tajne nauczanie, 
pomoc dla nauczycieli, ukrywała poszu-
kiwanych przez Niemców, pomagała 
osadzonym w  więzieniach i  obozach. 
Tajne nauczanie było odpowiedzią na 
działania okupantów.

W tzw. Kraju Warty, rządzonym przez 
gauleitera Arthura Greisera, zawód na-
uczyciela polskiego przestał istnieć w 1940 
roku. Dekret prezydenta regencji poznań-
skiej z  28 lutego 1940 roku nakazywał: 
„Zwolnić z  natychmiastowym skutkiem 
wszystkich nauczycieli polskich z  zajęć 
szkolnych. Zwolnienie należy zakomuni-
kować polskim nauczycielom ustnie. Na 
razie nauczania polskich dzieci nie będzie. 
Przedsięwziąć zatem należy środki, aby 
dawnych polskich nauczycieli, gdyby nie 
mieli, względnie nie mogli być wysiedleni, 
przenieść przynajmniej do miejsc, w któ-
rych byliby nieszkodliwi (np. obóz pracy)”.
W niemieckich szkołach ludowych Gre-
iser zarządził zatrudnianie tylko Niem-
ców. Nauka odbywała się wyłącznie po 
niemiecku.
Mimo grożących kar, nauczyciele służy-
li młodzieży. Tysiące z nich straciło życie 
w obozach i więzieniach gestapo.

Doceniając trud i  bohaterstwo na-
uczycieli TON, związek Nauczyciel-
stwa Polskiego ufundował przed 
swoją siedzibą w Warszawie pomnik 
jako dowód wiecznej pamięci, człon-
kowie lubońskiego Oddziału ZNP 
również dołożyli swoją cegiełkę. Cze-
kamy na upamiętnienie naszych bo-
haterów.
Z Luboniem związani byli: Barbara Kita 
i Walerian Kita, Mieczysława Kominek, 
Hanna Kuryłło, Wanda Niwińska-Pro-
niewska i Irena Rogalewicz. Ich sylwet-
ki przedstawiono w „Wieściach Luboń-
skich” 10 lat temu. Niestety, wszyscy już 
nie żyją. A może żyją uczniowie z tam-
tych lat?
Pani Hanna Kuryłło zapamiętała takich 
uczniów: Ala i Andrzej Kujawa, Halina 
Nowacka, … Kaczmarek, Marian, Mie-
czysław i Józef Taberscy, Krystyna Woj-
ciechowska i  jej brat, Teresa i  Andzia 
Wojciechowskie, … Polak, Jarek …, 
Janusz Dekert, Zbigniew, Wanda i Bo-
gusław Robińscy, Teresa i  Genowefa 
Dobre, Aleksander i Konrad Styszyńscy, 
Zofia, Halina i Danuta Idaszak.
Może ktoś z Państwa podzieli się swoimi 
wspomnieniami.

Zajęcia odbywały się na osiedlu Zakła-
dów Ziemniaczanych, w  Drożdżowni, 
na ulicach: Fabrycznej, Matejki, ks. Stre-
icha, Dworcowej i Okrzei.

Małgorzata Okulicz-Kozaryn

Bohaterowie tajnego nauczania

1947 r. wrócił Józef Wawrzyniak i za-
czął czynić starania o ponowne otwar-
cie działalności Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół”, lecz władze komu-
nistyczne nie wyraziły na to zgody. 
Mimo tego nie zraził  się i  był nadal 
czynnym i  otwartym dla społeczeń-
stwa Lasku działaczem. Zmarł 4 listo-
pada 1980 r. w Poznaniu, pochowany 
na cmentarzu parafialnym w Wirach. 
W  1992  r. nadano mu pośmiertnie 
wstęgę błękitno-czarną Kawalera Or-
deru Virtuti Militari. Za swe obywa-
telskie i  patriotyczne zasługi został 
w 2006 r. ogłoszony patronem Towa-
rzystwa Miłośników Miasta Lubonia 
(TMML).

Na podstawie książki „200 lat oświaty 
w Luboniu” 2008 r., Stanisław Malepszak 
i Piotr P. Ruszkowski, str. 130; „WL” 06-
2009, str.  5 „Uzupełniony życiorys”; 
i innych

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

Kalendarium lubońskie
czerwiec – okrągłe rocznice

185 lat temu
QQ W czerwcu 1834  r., by usprawnić 

dowóz cegieł z  cegielni we wsi Ża-
bikowo (dziś ul. Powstańców Wlkp.) 
nad Wartę, uruchomiono kolej żelazną 
o ciągu konnym, w ten sposób wyty-
czono dzisiejsze ulice: Powstańców 
Wlkp., Dąbrowskiego i Rzeczną (ce-
gielnia w Żabikowie była jedną z trzech 
produkujących budulec na potrzeby 
cytadeli poznańskiej, pozostałe dwie 
znajdowały się nad Wierzbakiem i na 
Ratajach).   (11, s. 48)

175 lat temu
QQ Od 27 czerwca do 3 sierpnia 1844 r. 

gościem hr. Augusta Cieszkowskie-
go (właściciel folwarku w Żabikowie) 
w jego majątku w Wierzenicy był pi-
sarz Zygmunt Krasiński.   (11, s. 166)

115 lat temu
QQ Pierwszym nauczycielem szkoły w La-

sku (ul. Sobieskiego) został 6 czerwca 
1904 r. Sylwester Węclewicz (pracował 
tam w latach 1904-1919).   (13, s. 93)

110 lat temu
QQ 21 czerwca 1909 r. oddano do użytku 

nowo wybudowaną szkołę ewangelic-
ką w Żabikowie Kolonii (podstawowy 
segment dzisiejszej SP 1 od ul. Ponia-
towskiego).   (13, s. 264)

80 lat temu
QQ w czerwcu 1939 r. zakończenie roku 

szkolnego w  Szkole nr  2 odbyło  się 
w  Sali Chmielnickiego przy krzyżu 
żabikowskim (dawna karczma żabi-
kowska).   (13, s. 171)
QQ W czerwcu 1939  r. społeczność 

szkoły w  Żabikowie (obecnie SP  2) 
pożegnała zmobilizowanego do wojska 
kierownika Antoniego Formanowskie-
go (w kraju trwały przygotowania do 
wojny).   (11, s. 73)

75 lat temu
QQ 2 czerwca 1944 r. w obozie hitlerow-

skim w Żabikowie odbyła się egzekucja 
komendanta Okręgu Poznańskiego 
Armii Krajowej, gen. Henryka Kowa-
lówki.   („WL” 08-2004, s. 21)

70 lat temu
QQ Do czerwca 1949 r. w Szkole nr 2 

(ul. Żabikowska) zakończono pro-
ces wyrównywania poziomu wiedzy 
u  uczniów pozbawionych w  czasie 
wojny dostępu do nauki.   (13, s. 182)

65 lat temu
QQ Od 23 czerwca do 16 lipca 1954 r. 

zespół laborantów z Muzeum Arche-
ologicznego w Poznaniu (w tym Stefan 
Stanisławski z Lubonia) pod kierun-
kiem mgr Mieczysławy Piaszykowej 
prowadził badania na tzw. stanowisku 
Lasek III, leżącym tuż przy dzisiejszej 

ul. Armii Poznań, po jej wschodniej 
stronie (między ul. Wodną, a Stawną), 
będącym osadą ludności kultury pu-
charów lejkowatych sprzed 4 tys. lat. 
Odkryto m.in. wielką ilość fragmentów 
naczyń ceramicznych, siekierki krze-
mienne oraz przęśliki tkackie.   (4, s. 18)

60 lat temu
QQ W czerwcu 1959 r. w Szkole Pod-

stawowej nr 4 uruchomiono pierwszy 
telewizor.   („WL” 09-2004, s. 27)

45 lat temu
QQ 7 czerwca 1974 r. zmarła w Gdyni 

pochodząca z  Lubonia siostra miło-
sierdzia Cecylia Hernes ze Zgroma-
dzenia św. Wincentego à Paulo, córka 
lubońskiego gospodarza, Antoniego 
Hernesa.   (17, s. 197-219)

40 lat temu
QQ 1 czerwca 1979  r. nadano Szkole 

Podstawowej nr 1 imię Romana Pasi-
kowskiego.   (8)

35 lat temu
QQ W czerwcu 1984 r. funkcjonariusze 

lubońskiego Komisariatu Milicji Oby-
watelskiej ustalili i zatrzymali sprawców 
gwałtu, do którego doszło 18.06.1984 r. 
w byłym obozie hitlerowskim w przy ul. 
Niezłomnych w Żabikowie.   („Ekspress 
Poznański” z 27.06.1984 r.)

25 lat temu
QQ 11 czerwca 1994 r. odbyła się druga 

edycja miejskiego „Konkursu wiedzy 
o Luboniu” pod hasłem: „Swego nie 
znacie…”. Poszerzono formułę o mło-
dzież i  dorosłych. Pierwszą edycję, 
w 1993 r., w której uczestniczyły je-
dynie dzieci szkół podstawowych, 
wygrała Magdalena Woźniak, obecnie 
radna Rady Miasta z  ugrupowania 
Forum Obywatelskie Luboń.   („WL” 
05-1994, s. 6)
QQ W czerwcu 1994  r. prowadzono 

budowę skrzyżowania ul. Żabikow-
skiej i Kościuszki, włączając do ruchu 
ul. 11 Listopada, jako główną, z ulicą 
Kościuszki – jako podporządkowaną.   
(„WL” 06-1994, s. 1)
QQ W czerwcu 1994  r. powstał kom-

pleks obiektów sportowo-rekreacyjnych 
przy ul. Poznańskiej i Buczka.   („WL” 
06-1994, s. 3)
QQ 16 czerwca 1994 r. w Zakładach Che-

micznych zlikwidowano Dział Ochro-
ny i  zastąpiono straż przemysłową 
fachowcami z  firmy ochroniarskiej 
(wtedy „Meduza”).   (6, s. 73)
QQ 19 czerwca 1994 r. odbyły się po-

wszechne wybory samorządowe do 
Rady Miejskiej Lubonia 2. kadencji. 
Radnymi zostali: Stanisław 
Brzeski, Wojciech Maciej 
Dutka (delegat do Sejmi-
ku Samorządowego), Bog-
dan Jędrzejewski, Zdzisław 

cd.  
na str. 
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Józef Wawrzyniak z żoną Ireną 
w dniu nadania Szkole Podsta-
wowej nr 25 w Poznaniu imienia 
„Bohaterów Monte Cassino” 
(18.05.1972 r.). Placówka ta była 
pierwszą w Polsce szkołą, która 
otrzymała patronów z II Korpu-
su Polski   fot. za http://werakon.
cba.pl/ Echo Lubonia

Q
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Kujawa, Tomasz Linkiewicz, 
Zofia Mania, Leszek Mylka, 
Józef Neubauer (wiceprzewod-
niczący, delegat do Sejmiku 
Samorządowego), Michał 
Nowacki (wiceprzewodni-

czący), Tadeusz Nowak, Mieczysław 
Pohl, Ryszard Olszewski, Jerzy Palusz-
czak, Bronisław Podżerek, Zbigniew 
Popow, Marek Schmidt, Włodzimierz 
Smogur, Zofia Skok-Łukomska, Grze-
gorz Skrok, Andrzej Sobiło, Zdzisław 
Szafrański (przewodniczący), Marian 
Szymański, Stefan Wiatr. Burmistrzem 
Lubonia został ponownie Włodzimierz 
Kaczmarek, jego zastępcą Marek Bar-
tosz, a Dariusz Listkiewicz, Tadeusz 
Waliczak i  Zbigniew Jankowski – 
członkami Zarządu miasta.   („WL” 
07-08-1994, s. 6)
QQ 13 czerwca 1994 r. na uroczystości 

związane z 50. rocznicą powstania LKS-u 
przybył m.in. prezes Polskiego Związku 
Piłki Nożnej – Kazimierz Górski.   (WL 
7-8-1994, s. 15)

20 lat temu
QQ 13 czerwca 1999 r., podczas VII piel-

grzymki do Polski, Ojciec Święty Jan 
Paweł II ogłosił w Warszawie Edmunda 
Bojanowskiego (1814 – 1871) błogosła-
wionym.   (3, s. 247; 11, s. 172; „WL” 
07-2004, s. 22)
QQ 13 czerwca 1999 r. zmieniono nazwę 

placu Wolności na plac bł. Edmunda 
Bojanowskiego.   (11, s. 61)

15 lat temu
QQ 1 czerwca 2004 r. Krzysztof Piskuła 

i Zbigniew Zakrzewski zdobyli Puchar 
Polski w piłce nożnej.   („WL” 06-2004, 
s. 29)
QQ 12 czerwca 2004  r. w  Luboniu od-

był się zjazd księży Dekanatu Lubońskie-
go (powstał w wiosną 2004 r.).   („WL” 
07-2004, s. 21)
QQ 19 i 20 czerwca 2004 r. podczas Dni 

Lubonia wystąpiły zespoły „Elektryczne 
Gitary”, „Pawlak Orkiestra”, „Makowiec-
ki Bend” i „Pudelsi” oraz soliści: Ania 
Dąbrowska i Marcin Rozynek.   („WL” 
05-2004, s. 9)
QQ 23 czerwca 2004  r. podczas sesji 

Rady Miasta złożono oficjalny wniosek: 
O  wydzielenie przy Urzędzie Miasta 
specjalnej komórki doraźnej do spraw 
informacji i pomocy mieszkańcom Lu-
bonia w  staraniach o  odszkodowania 
związane ze skutkami wprowadzenia 
„Obszaru ograniczonego użytkowania 
dla lotniska w Krzesinach”.   („WL” 07-
2004, s. 2)
QQ 23 czerwca 2004 r. przyjęto uchwa-

łę o  wieloletnim finansowaniu przez 
miasto hali widowiskowo-sportowej 
(dziś miejska spółka LOSiR ).   („WL” 
07-2004, s. 8)
QQ 23 czerwca 2004  r. Rada Miasta 

Luboń przyznała medal „Zasłużony 
dla Miasta Luboń” Janinie Baumann 
(emerytowanej nauczycielce SP 4), ks. 
Stanisławowi Streichowi (pośmiertnie), 
Eugeniuszowi Kowalskiemu (PTTK), 
Jerzemu Paluszczakowi (Kom-Lub), 
Wielkopolskiemu Przedsiębiorstwu 
Przemysłu Ziemniaczanego i Zakładom 

Chemicznym.   (13, s. 36;  „WL” 10-2004, 
„Wademekum lubońskie”, cz. 8, s. 30)
QQ 29 czerwca 2004 r. otwarto w Po-

znaniu most Rocha. Konstruktorem 
był lubonianin Marek Jusik.   („WL” 
07-2004, s. 10)
QQ W czerwcu 2004 r. film „Magiczne 

drzewo” Andrzeja Maleszki, w którym 
główną rolę zagrał lubonianin Wojtek 
Molski, zdobył pierwszą nagrodę na 
Międzynarodowym Festiwalu Filmo-
wym w  Monachium w  kategorii fil-
mów o  tematyce dziecięcej.   („WL” 
08-2004, s. 23)

10 lat temu
QQ 5 czerwca 2009 r. ks. bp Grzegorz 

Balcerek wmurował pierwszy bloczek 
betonowy naziemnej części fundamentu 
przyszłej świątyni przy ul. Źródlanej 
(dziś kościół pw. św. Jana Pawła  II).   
(„WL” 07-2009, s. 9)
QQ 5 czer wca 2009  r.  ogłoszono 

pier wszy dla Lubonia pomyślny 
wyrok w  sprawie sądowej z  Woj-
skowym Zarządem Infrastruktury, 
o  odszkodowanie za nadmierny 
hałas samolotów F-16 z  Krzesin.   
(„WL” 09-2009, s. 24)
QQ 7 czerwca 2009 r. w Polsce odby-

ły  się drugie wybory do Parlamentu 
Europejskiego.   („WL” 06-2009, s. 19)
QQ 26 czerwca 2009  r. „Wieści Lu-

bońskie” otrzymały Certyfikat Jako-
ści „Najlepsze w Polsce” w XI edycji 
konkursu usług (dawniej „Dobre, bo 
polskie”).   („WL” 07-2009, s. 5)
QQ 27 do 28 czerwca 2009 r. dokona-

no wymiany kratownicowego przęsła 
wiaduktu kolejowego na linii Poznań-
-Wolsztyn, nad linią Poznań-Wrocław, 
przy pętli autobusowej na ul. Armii 
Poznań.   („WL” 07-2009, s. 2-3)

5 lat temu
QQ 6 czerwca 2014 r. przerwano Walne 

Zgromadzenie członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Spójnia”, decydując 
o  wprowadzeniu biegłego rewidenta.   
(„WL” 06-2014, s. 2)
QQ 6 czerwca 2014  r. władze Lubonia 

otrzymały od Centrum Edukacji Obywa-
telskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności w Warszawie tytuł „Samorząd 
Przyjazny Szkole Rozwijającej Uczenie 
Się Uczniów.   („WL” 07-2014, s. 7)
QQ 11 czerwca 2014 r. Szkoła Podstawo-

wa nr 1 okazała się druga w powiecie 
w sporcie, w roku szkolnym 2013-2014. 
Podsumowanie rywalizacji odbyło się 
w Puszczykowie.   („WL” 07-2014, s. 58)
QQ 12 czerwca 2014 r. podczas Walne-

go Zgromadzenia Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Luboniu („Lubonianka”) 
wybrano nową Radę Nadzorczą: Maria 
Błaszczak, Elżbieta Brzozowska, Ma-
rianna Łbik, Krzysztof Osik, Marek 
Radwański, Elżbieta Stefaniak, Teresa 
Ślusarczyk, Renata Wojciechowska 
(Czempiń) i  Stefania Zagajewska.    
(„WL” 07-2014, s. 34)
QQ 13 czerwca 2014 r. lubonianin Bar-

tosz Dubiak zdobył brązowy medal 
w Maratonie Kajakowym na Mistrzo-
stwach Europy w Piestanach (Słowa-
cja).   („WL” 07-2014, s. 7)

QQ 14 czerwca 2014 r. odbyła się pre-
miera filmu pt. „100 lat dumy i trady-
cji” wyprodukowanego przez Luvenę 
SA z  okazji 100-lecia firmy (wcze-
śniej – Zakłady Chemiczne). Luvena 
obchodziła ten jubileusz wspólnie 
z  mieszkańcami podczas Dni Lubo-
nia zorganizowanych na stadionie 
miejskim przy ul. Rzecznej.   („WL” 
07-2014, s. 8 i 11)
QQ 14 czerwca 2014  r., podczas Dni 

Lubonia wystąpił popularny polski 
zespół „Golec uOrkiestra”.   („WL” 
07-2014, s. 12)
QQ 16 czerwca 2014 r. odbyło się in-

auguracyjne posiedzenie nowej Rady 
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Luboniu („Lubonianka”). Wybrano 
przewodniczącego – Elżbietę Brzozowską, 
jej zastępców – Mariannę Łbik i Teresa 
Ślusarczyk oraz członków Prezydium 
i przewodniczących komisji stałych (In-
westycyjno-Techniczna i Członkowsko-
-Mieszkaniowa).   („WL” 07-2014, s. 34)
QQ 18 czerwca 2014  r. wybrano nowy 

zarząd klubu piłkarskiego z ul. Rzecz-
nej: Karol Bąkowski (prezes), Stanisław 
Wojski (zastępca), Paweł Kierojczyk 
(skarbnik) oraz z nazwy „Fogo Luboń” 
powrócono do miana: Luboński Klub 
Sportowy.   („WL” 07-2014, s. 59)
QQ 20 czerwca 2014 r. zmarła wielolet-

nia pielęgniarka przychodni kolejowych 
w Luboniu, Łucja Sielska z d. Czajkow-
ska – od lat 50. XX  wieku, najpierw 
na placu Wolności w Żabikowie (dziś 
plac Edmunda Bojanowskiego), potem 
przy ul. Dworcowej (bezpośrednio po 
II wojnie – sanitariuszka).   („WL” 08-
2014, s. 37)
QQ 24 czerwca 2014 r. w związku z remon-

tem zamknięto przejazd pod wiaduktem 
kolejowym na ul. Powstańców Wlkp. 
Remont ten był elementem przebudo-
wy torów i infrastruktury PKP na trasie 
Poznań-Wrocław.   („WL” 07-2014, s. 3)
QQ 25 czerwca 2014 r. pożegnano odcho-

dzącą na emeryturę dyrektor SP 4 – Iza-
belę Poprawkę.   („WL” 07-2014, s. 53)
QQ 26 czerwca 2014 r. SP 2 pożegnała 

dyrektor Teresę Zygmanowską, która 
po 32. latach pracy w szkole przeszła 
na emeryturę (dyrektorem Dwójki była 
przez 16 lat). W tym samym roku je-
sienią została przewodniczącą Rady 
Miasta Luboń).   („WL” 07-2014, s. 51)
QQ 27 czerwca 2014  r. Rada Miasta 

podjęła uchwałę o zaciągnięciu przez 
Miasto kredytu długoterminowego 
w wysokości ponad 11 mln zł na re-
alizację bieżącego budżetu.   („WL” 
07-2014, s. 20)
QQ 27 czerwca 2014  r. Rada Miasta 

uchwaliła zwolnienie żłobków (pla-
cówki niepubliczne) od płacenia po-
datku od nieruchomości.   („WL” 07-
2014, s. 20)
QQ 27 czerwca 2014 r., w związku z za-

miarem kandydowania na stanowisko 
burmistrza w wyborach samorządo-
wych, Marek Samulczyk (ówczesny 
przewodniczący Rady Miasta) wy-
stąpił z Klubu Radnych „Samorządny 
Luboń”, uważając, że z jednego klubu 
nie powinno startować na to stano-
wisko dwóch kandydatów.   („WL” 
07-2014, s. 21)
QQ W czerwcu 2014 r., w związku z bu-

dową kanalizacji sanitarnej zamknięto 

ul. Sobieskiego na odcinku od ul. 1 Maja 
do Krętej.   („WL” 06-2014, s. 12)
QQ W czerwcu 2014 r., przed Dniami 

Lubonia, utwardzono kostką brukową 
teren o powierzchni 800 m2 pomiędzy 
boiskiem asfaltowym a  budynkiem 
gospodarczym na stadionie przy ul. 
Rzecznej.   („WL” 06-2014, s. 24)
QQ W czerwcu 2014  r., z  okazji 60. 

rocznicy uzyskania przez Luboń praw 
miejskich, przy wjazdach do Lubonia 
ustawiono 5 tzw. witaczy.   („WL” 07-
2014, s. 9)
QQ W czerwcu 2014  r. na ul. Wojska 

Polskiego (okolice skrzyżowania z Po-
przeczną i Kołłątaja) obok Gimnazjum 
nr 2 (dziś SP 5) zainstalowano muldy, 
barierki i nowe oznakowanie poziome.   
(„WL” 07-2014, s. 10)
QQ W czerwcu 2014  r. w  Luvenie SA 

pracowało ok. 270 osób. W  firmach 
zewnętrznych, w tym w Parku Przemy-
słowym, ok. 430.   („WL” 07-2014, s. 13)
QQ W czerwcu 2014 r., w ramach mo-

dernizacji trasy kolejoweu E-59, zde-
montowano część tunelu nad pierw-
szym torem na dworcu kolejowym 
pochodzącego z ok. 1909 r., w miejsce 
którego powstał nowoczesny.   („WL” 
07-2014, s. 16)
QQ W czerwcu 2014 r. firma „Memento 

Mori” poddała renowacji krzyż przy-
drożny przy ul. Poznańskiej.   („WL” 
07-2014, s. 32)
QQ W czerwcu 2014 r., przed jesiennymi 

wyborami samorządowymi, powstało 
ugrupowanie Lubońska Inicjatywa 
Obywatelska.   („WL” 06-2014, s. 11)

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa 
XX wieku. Luboń k. Poznania” Grażyna 
Balińska, Wrocław 2000; 3 – „Luboń 
i  okolice. Dzieje osadnictwa i  dzie-
więciu parafii” Stanisław Malepszak, 
Luboń 2002 i 2005; 4 – „Wykopaliska 
archeologiczne w Luboniu”, Stanisław 
Malepszak, Błażej Stanisławski, Luboń 
1998; 5 – „50 lat Lubońskiego Klubu 
Sportowego 1943 – 1993”, Stanisław 
Malepszak, Luboń 1993; 6 – „Zakła-
dy Chemiczne Luboń SA 1914-1999. 
Tradycja i  współczesność”, Andrzej 
Zarzycki, Luboń 1999; 8 – Bibliote-
ka Miejska – „Kalendarium Lubonia” 
(www.biblub.com); 10 – uchwały Rady 
Miasta Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzieje 
wsi i fundacji Augusta Cieszkowskiego” 
Stanisław Malepszak, Luboń 1999; 13 
–„200 lat oświaty w Luboniu” Stanisław 
Malepszak i Piotr P. Ruszkowski, Luboń 
2008; 15 – Kronika Komisariatu MO 
w Luboniu (1974-1990); 16 – „Lubo-
nianie w Powstaniu Wielkopolskim”, 
Luboń 2009; 17 – „Rocznik Historycz-
ny Lubonia” – tom 1, Luboń 2011; 18 
– „Rocznik Historyczny Lubonia” – 
tom 2, Luboń 2012; 25 – „Bambrzy”, 
Maria Paradowska, Poznań 1998]; 30 
– BZCz (Biblioteka Zawartości Czaso-
pism); „Wieści Lubońskie” 1994, 2003, 
2004, 2013-2017

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

oprac. HS

cd.  
ze str. 
33

Kalendarium lubońskie



6/2019

35

KULTURA

Śladami walk o twierdzę
W pogodną niedzielę, 5 maja Towarzy-
stwo Miłośników Miasta Lubonia 
(TMML) zorganizowało 62. Wieczór 
Historyczny nawiązujący do 74. roczni-
cy zakończenia II  wojny światowej. 
Główną atrakcją był spacer śladami walk 
o Festung Posen w Lasku oraz Łęczycy. 
Nie zabrakło też rekonstruktorów od-
twarzających sylwetki żołnierzy walczą-
cych w twierdzy. Wieczorem 22 stycznia 
1945 r., 1. Batalion Piechoty Zmotory-
zowanej Gwardii Armii Czerwonej do-
wodzony przez kapitana Aleksieja Ku-
nina przedostał się po lodzie przez War-
tę w Kątniku. Wykorzystując brak opo-
ru wojsk niemieckich, zdobył przyczółek 

na zachodnim brzegu rzeki. Na zamar-
zniętej rzece ułożono drewniane bale, 
po których następnego dnia przejechało 
kilkanaście lekkich wozów bojowych 
20. Brygady Zmechanizowanej Gwardii 
dowodzonej przez podpułkownika Aliek-
sieja Anfimowa. Łęczycy broniły oddzia-
ły niemieckie składające  się przede 
wszystkim z niedoświadczonych żołnie-
rzy jednostek tyłowych (lasu broniła 

kompania tłumaczy). Kluczowa przepra-
wa przez rzekę umożliwiła wojskom 
radzieckim dokonanie manewru oskrzy-
dlającego Poznań i w konsekwencji uzy-
skanie dalszej drogi na Berlin. Walki 
o Festung Posen zakończyły się dopiero 
23  lutego, gdy zdobyto ostatni punkt 
niemieckiego oporu, jakim była Cytade-
la. W  trakcie spaceru udaliśmy  się na 
miejsce zatrzymania w Łęczycy niemiec-
kiego pociągu ewakuacyjnego jadącego 
w nocy z 22 na 23 stycznia w kierunku 
Wrocławia. Badania autora oparte na 
materiałach archiwalnych oraz relacjach 
świadków pozwoliły na rekonstrukcję 
prawdopodobnego przebiegu wydarzeń, 
przez co wyjaśniono wiele wątpliwości 

i niedomówień. W Łęczycy obejrzeliśmy 
także dawny cmentarz ewangelicki. Olę-
derska wieś należała od 1777 r. do lute-
rańskiej parafii św. Krzyża w Poznaniu, 
a następnie do nowej parafii w Żabiko-
wie, po jej erygowaniu w 1907 r. Obecnie 
właścicielem nieczynnej nekropolii jest 
Skarb Państwa, a zarządza nim katolicka 
parafia św. Floriana w Wirach. Niedaw-
no cmentarz o  powierzchni około 

Z TMML

1000  m2 został uporządkowany stara-
niem Rady Sołeckiej oraz miesz-
kańców. Szczególne zainteresowa-
nie uczestników spaceru zwrócił 
zadbany nagrobek Rudolfa (1869-
1956) i Berty (1880-1945) Steinke. 
Była to jedna z bardziej poważa-
nych rodzin w miejscowości.
Następnie obejrzeliśmy polowy 
punkt oporu piechoty z pozosta-
łościami umocnień wykonanych 
jesienią 1944  r. Powstały one na 
dość stromym stoku doliny Warty 
podczas przygotowań do obrony 
Festung Posen. Z kolei w pobliskim 
gospodarstwie Polcynów 23 stycz-
nia znalazł schronienie ranny ma-
szynista feralnego pociągu. Jednak 
kilka dni później został zastrzelony, 
po odnalezieniu go przez Rosjan.
Spacer odbył  się w  ramach 62. 
Wieczoru Historycznego oraz 

IX  Fortecznego Weekendu zorganizo-

wanego przez Towarzystwo Miłośników 
Miasta Lubonia podczas „Poznania za 
pół ceny” będącego przedsięwzięciem 
Poznańskiej Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej. Wsparło nas także Miasto Lu-
boń.

W Starej Kopalni w Wałbrzychu
W trakcie wyjazdu 21 maja 2019 roku 
na Dolny Śląsk mieliśmy okazję zwiedzić 
Muzeum Przemysłu i  Techniki Stara 
Kopalnia w Wałbrzychu. Na dzisiejszym 
obszarze Polski najstarszym obszarem 

wydobycia węgla kamiennego 
jest Dolnośląskie Zagłębie 
Węglowe. Jego początki się-
gają XVI wieku, jednak wtedy 
pozyskiwano kopalinę dość 
prostymi metodami. Pierwsza 
z prawdziwego zdarzenia ko-
palnia Fuchs (Lis) powstała 
w  1770 roku w  Białym Ka-
mieniu, będącym obecnie 
dzielnicą Wałbrzycha. W tym 
czasie ustanowiono w  Pru-
sach zrewidowane prawo 
górnicze. Wszystkie kopalnie 
podporządkowano Wyższym 
Urzędom Górniczym (Obe-
rbergamt) powołanym w kil-
ku obszarach Prus. Dla Śląska 
powstał on w 1769 roku we 
Wrocławiu i  podlegały mu 
Deputacje Górnicze, później-

sze Urzędy Górnicze (Bergamts). W 1778 
roku utworzono je w Gierczynie, Wał-
brzychu i Złotym Stoku, a rok później 
w  Tarnowskich Górach. Kopalnia pod 
różnym zarządami i  nazwami (Julia, 
Biały Kamień, Thorez) działała nieprze-
rwanie do 20 września 1996 roku. Szu-
kając dla niej nowej funkcji, w 2009 roku 
powołano Park Wielokulturowy Stara 
Kopalnia. Rok później gmina Wałbrzych 
uzyskała dotację z Ministerstwa Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego w  ramach 
projektu „Rewitalizacja i  adaptacja na 
cele kulturalne byłej KWK „Julia” finan-
sowanego z  Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Jego reali-
zacja pozwoliła nie tylko na uratowanie 
budynków z lat 1867-1924, ale również 
przystosowanie ich do nowych zadań 
o charakterze kulturalnym. Park po re-
witalizacji uroczyście otwarto w  2014 
roku. Po muzeum członków Towarzy-

stwa Miłośników Miasta Lubonia opro-
wadzał z ogromną pasją oraz zaangażo-
waniem Gerard Brzoza - wieloletni 
emerytowany pracownik wałbrzyskich 
kopalń. W trakcie zwiedzania największe 
wrażenie wywarły na nas zachowane 
oryginalne urządzenia. Najbardziej efek-
towne, i to nie tylko dla mi-
łośników zabytków techniki, 
były elektryczne maszyny 
wyciągowe szybu „Julia” 
z  przetwornicami prądu 
zmiennego na stały. Części 
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Q
Uczestnicy spaceru śladami walk o Festung Posen w pobliżu linii kolejowej Po-
znań-Wrocław. W głębi dom zamieszkały przez jednego ze świadków zatrzymania 
niemieckiego pociągu ewakuacyjnego jadącego w nocy z 22 na 23 stycznia 1945 r. 
w kierunku Wrocławia   Zbiory Przemysława Maćkowiaka

Q
W trakcie spaceru zwiedziliśmy także XIX-wieczny cmentarz ewangelicki w Łęczycy. 
Ostatnimi pochowanymi na nim osobami było małżeństwo Rudolfa i Berty Steinke   
fot. Przemysław Maćkowiak

Q
Wizja lokalna w 2004 r. z udziałem świadka zatrzy-
mania pociągu ewakuacyjnego w nocy z 22 na 23 
stycznia 1945 r. – Światosława Borszczowa (z lewej) 
w pobliżu dawnego domu Borszczowów przy ul. 
Dworcowej (obecnie nieistniejący). W głębi – droga 
Poznań-Mosina oraz przejazd kolejowy na drodze 
do Kątnika   Zbiory Przemysława Maćkowiaka

Q
Członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia z przewodnikiem Gerardem 
Brzozą na terenie Muzeum Przemysłu i Techniki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Jest 
on byłym pracownikiem wałbrzyskich kopalń, dlatego jego opowieść była pełna 
pasji i zaangażowania. Zbiory Przemysława Maćkowiaka.
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elektryczne zostały wyprodu-
kowane w  1911 roku przez 
Siemens Schuckert Werke 
w Berlinie, natomiast elemen-
ty mechaniczne w  Donner-
smarckhütte z  Zabrza. 

W  trakcie zmian własnościowych lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku uratowa-
no nie tylko same urządzenia, nawet 
z tabliczkami znamionowymi, ale rów-
nież części zapasowe w  oryginalnych 
opakowaniach. Przeszliśmy także trasę 
podziemną, obejrzeliśmy warsztaty me-
chaniczne. Jak się okazuje, obiekty po-
przemysłowe można sensownie zago-
spodarować, z czym ewidentnie mamy 
problem w  naszym mieście. Gorąco 

polecamy odwiedziny tego niezwykłego 
miejsca!

Na Festiwalu Jeździeckim w Babo-
rówku
W dniach 23-26 maja 2019 roku gościliśmy 
„fotograficznie” na Festiwalu Jeździeckim 
Batorówko 2019 odbywającym się od po-
nad dziesięciu lat w  tej wielkopolskiej 
miejscowości pod Szamotułami. Organi-
zatorzy festiwalu uzyskali w  2009 roku 
prawo organizacji zawodów międzynaro-
dowych we Wszechstronnym Konkursie 
Konia Wierzchowego (WKKW). Jest to 
olimpijska konkurencja jeździectwa i chy-
ba jedna z najbardziej widowiskowych ze 
sportów konnych. Wymaga dużego do-
świadczenia i jest wszechstronnym spraw-
dzianem konia oraz jeźdźca. Składa  się 
z trzech prób: ujeżdżenia, terenowej (kros), 

skoków przez przeszkody. Waż-
ne są też szczegółowe badania 
weterynaryjne koni. W  ubie-
głym roku Międzynarodowa 
Federacja Jeździecka podniosła 
rangę zawodów do czterech 
gwiazdek. Dzięki temu w tym 
roku zawodnicy walczyli mię-
dzy innymi o  kwalifikację do 
Igrzysk Olimpijskich To-
kio 2020. W sobotnich próbach 
terenowych rywalami Polaków 
byli Białorusini i Rosjanie, choć 
nasi zawodnicy wypadli najle-

cd.  
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Q
Elektryczna maszyna wyciągowa szybu 
Julia-Wschód o mocy 658/1196 kW 
z przetwornicami prądu zmiennego na 
stały. Prędkość jazdy dla ludzi wynosiła 
6 m/s, dla przewozu urobku to 12 m/s. 
Były one eksploatowane, aż do za-
mknięcia kopalni w 1996 roku. Fot. 
Przemysław Maćkowiak.

piej. Ostatni dzień Festiwalu 
Jeździeckiego Baborówko 
upłynął na skokach przez 
przeszkody rozgrywanych 
w WKKW. Najbardziej emo-
cjonujące były kwalifikacje 
do Igrzysk Olimpijskich. 
Zakończyły  się one świet-
nym sukcesem biało-czerwo-
nych, dzięki czemu wystawią 
oni drużynę po raz pierwszy 
od igrzysk w  2004 roku 
w Atenach. Nasz kraj będzie 
miał szansę zawalczyć ze-
społowo o medal olimpijski 
w ekipie prowadzonej przez 
trenera Kadry WKKW Mar-
cina Konarskiego.

Archiwalne popołudnie 
z zamkami
W piątek, 7 czerwca człon-
kowie Towarzystwa Miłośników Miasta 
Lubonia wzięli udział w XII spotkaniu 
z  cyklu „Popołudnie z  dokumentem” 
zorganizowanym przez Archiwum Pań-
stwowe w Poznaniu z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Archiwów. W tym wy-
jątkowym dniu placówki tego typu na 
całym świecie przypominają o  swoim 
znaczeniu dla zachowania zbiorowej 
pamięci. Święto ustanowiono 9 czerwca 
2008 roku w 60. rocznicę założenia Mię-
dzynarodowej Rady Archiwów (Inter-
national Council on Archives). Organi-
zacja ta powstała w 1948 roku pod au-
spicjami UNESCO, a  jej celem było 
promowanie korzystania z zasobów oraz 
ich ochrona. „Popołudnie z dokumen-
tem” odbyło się tym razem w Archiwum 
Archidiecezjalnym w Poznaniu, a tema-

tem wiodącym były „Zamki w Wielko-
polsce”. Poprowadził je dyrektor Archi-
wum Państwowego w Poznaniu Henryk 
Krystek oraz dr Przemysław Wojcie-
chowski. Dominowały tematy związane 
z wielkopolskimi zamkami oraz źródła-
mi rękopiśmiennymi do ich analizy 
(prof. Tomasz Jurek, Jerzy Łojko, Mariusz 
Jankowski). Zostały też przedstawione 
wyniki badań związane z  zamkami 
w Sierakowie (Robert Jędrzejczak), Pyz-
drach (Robert Michał Czerniak) oraz 
Gostyniu (Maria Wawrzyniak). Odby-
ła  się rownież promocja wydawnictwa 
multimedialnego „Źródła do dziejów 
zamków wielkopolskich do schyłku 
XVIII wieku”.

Przemysław Maćkowiak
Prezes TMML

Q
Ekipa Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia z jedną z sędziów na wodnej prze-
szkodzie terenowej w trakcie konkursu Kros CCIYH2*-S o puchar Stadniny Kunowo. 
Zbiory Przemysława Maćkowiaka

 W trakcie konkursu CCI04*-L o nagrodę 
mecenasa zawodów Romana Roszkie-
wicza i puchar Lotto na najwyższym 
stopniu podium stanął rewelacyjnie 
spisujący się Paweł Spisak (POL) startu-
jący na 12-letnim wałachu Banderas (w 
środku). Drugie miejsce zajął mistrz 
świata oraz dwukrotny złoty mistrz 
olimpijski Michael Jung (GER) na 11-let-
nim wałachu Fischerchipmunk FRH (z 
lewej) oraz Jan Kamiński (POL) na Jard 
(z prawej). Wrażenia członków Towarzy-
stwa Miłośników Miasta Lubonia z za-
wodów były niesamowite! Fot. Przemy-
sław Maćkowiak.

Q

Q
„Popołudnie z dokumentem” w Archiwum Archidie-
cezjalnym w Poznaniu. Na zdjęciu od prawej dr Prze-
mysław Wojciechowski, Jerzy Łojko będący duszą 
wydawnictwa „Źródła do dziejów zamków wielkopol-
skich do schyłku XVIII wieku” oraz Przemysław Mać-
kowiak z Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia   
fot. Maria Wawrzyniak

O piątych urodzinach lubońskiej Szkoły 
Tańca New Dance School (NDS) infor-
mowaliśmy przed czterema miesiącami 
(czytaj: „WL”02-2019, s. 33). Pierwszy 
weekend czerwca był dla NDS niezwykle 
udany. W sobotę, i niedzielę (01 i 02.06) 
na III  Ogólnopolskim Turnieju Tańca 
w Oleśnicy koło Wrocławia tancerki NDS 
aż 33 razy stawały na podium (12 razy na 
I miejscu, 10 – na II oraz 11 – na III. Na 
sześć formacji NDS, które występowały 
na tych zawodach, aż cztery stanęły na 

podium (formacja NDS GANG – I miej-
sce, NDS MINIJAZZ – I, NDS JAZZ – 
I,NDS CREW – III). Ponadto jedna for-
macja (BDS STARS) została wyróżniona 
spośród 12  innych grup. Rewelacyjnie 
spisały  się również solistki oraz duety, 
które stanęły na podium, zajmując I i II 
miejsca. Właścicielki NDS dziękują wspa-
niałym tancerkom oraz wspierającym ich 
rodzicom za weekend pełen wrażeń oraz 
za cały sezon, który przyniósł wiele suk-
cesów.  PAW

Udany sezon NDS

Q
Formacja do 8 lat NDS MINIGANG, zdobyła złoto w kategorii Taniec Nowocze-
sny, wygrywając z sześcioma innymi zespołami   zbiory NDS
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Postanowiliśmy wybrać się w plener na 
wędrówkę po Rogalińskim Parku Kra-
jobrazowym. Cieplejsze i  dłuższe dni 
sprzyjają wypadom za miasto. Chcieli-
śmy ten dzień spędzić na świeżym po-
wietrzu, błogo, aktywnie i  ciekawie, 
a  przede wszystkim zrelaksować  się 
i odpocząć od codziennej bieganiny. Nikt 
z  nas nie zaprzeczy i  wszyscy dobrze 

wiedzą, że tradycja majowych wypadów 
za miasto jest nadal aktualna. Na miejsce 
naszej wycieczki nieprzypadkowo wy-
braliśmy niewielką i spokojną miejsco-
wość Czmoniec, położoną w  powiecie 
poznańskim, w gminie Kórnik, bo chcie-
liśmy mieć pewność, że znajdziemy tutaj 
miejsce relaksu i wspaniałe widoki. Wy-
ruszyliśmy rankiem z  Lubonia i  przez 

Uniwersytecka majówka
W czwartek, 9 maja słuchacze Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego 
Wieku udali się autokarem na majówkę do Czmońca, na terenie 
Rogalińskiego Parku Krajobrazowego

Puszczykowo, Rogalin, Świątniki, Radze-
wice, Trzykolne Młyny dotarliśmy na 
skraj wsi Czmoniec, gdzie rozpoczyna się 
„Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza – 
Bobrowy Szlak”. Po prawej stronie, przy 
wąskiej leśnej drodze z tabliczką kieru-
jącą na ścieżkę oczekiwał na nas prze-
wodnik pan Zbyszek, który poprowadził 
nas po tej trasie. Biegnie ona przez kom-
pleksy leśne i równinne obszary łąk nad-
rzecznych, skąd rozciąga  się mocarny 
widok na starorzecze Warty oraz jej 
naturalne rozlewisko. Właściwie wyty-
czono tutaj trzy drogi spacerowe o róż-
nym stopniu trudności: dla najmłod-
szych, średnio zaawansowanych i  za-

awansowanych, różniące się między sobą 
długością. Było ciepło, ale czuło  się 
w powietrzu nadchodzącą zmianę aury. 
W pewnym momencie pogoda nieco się 
załamała i istniała obawa, że się rozpada, 
dlatego wybraliśmy wariant dla średnio 
wytrwałych, czyli szlak zielony długości 
ok. 2,5 km. Tablice edukacyjne informu-
ją o roślinności i zwierzętach występu-
jących na tym terenie. Podczas wędrów-
ki widzieliśmy żerujące na łące żurawie 
i  czaple białe oraz ślady działalności 
bobrów w postaci nor, powalonych, ogry-
zionych i zaostrzonych jak ołówki drzew 
oraz stert wiórów. Z 14-metrowej drew-
nianej wieży widokowej, którą można 
uznać za wielką atrakcję szlaku, podzi-
wialiśmy panoramę okolicy. Rozciąga się 
z  niej wspaniały widok na rozległe 
ukwiecone łąki z dębami szypułkowymi 
i starorzecze Warty, co sprzyja celebro-
waniu wyjątkowych chwil. Pobyt 
w  Czmońcu zakończyliśmy biesiadą 
w miejscowym wigwamie, gdzie czekał 
na nas poczęstunek w  postaci kawy, 
herbaty, placka, chleba ze smalcem, ogór-
ków kiszonych i kiełbasy z ogniska. Były 
tańce i śpiewy, a oprawę muzyczną za-
pewnili nam dwaj akordeoniści. Wszyscy 
wspaniale się bawili. Do Lubonia wróci-
liśmy zadowoleni i  zrelaksowani. Wy-
cieczkę zorganizowała Sekcja Turystyki 
Pieszej i Krajoznawczej ULTW. Wszyst-
kich szukających ciszy i spokoju zachę-
camy do podziwiania pięknych krajobra-
zów z perspektywy ścieżki przyrodniczej 
w  Czmońcu. My na pewno wrócimy 
tutaj jeszcze nie raz.

Maria i Jan Błaszczakowie

Q
 Studenci Lubońskiego Uniwersytetu III Wieku na majówce w Rogalińskim Parku Krajobrazowym   fot. Piotr Kusy

Kowboje pomagają
Na zaproszenie organizatora, Huberta 
Łaganowskiego, lubońscy kowboje wzię-
li udział w Integracyjnym Pikniku Ma-
jowym „Kultury Świata” Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
i  Aktywności Lokalnej „Dla Ciebie”, 
który odbył  się 11  maja na terenie 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedzi-
skach. Na początku zgromadzeni obej-
rzeli spektakl w wykonaniu podopiecz-
nych Stowarzyszenia oraz występy dzie-
ci z  pobliskiego przedszkola „Wesołe 
Skrzaty” oraz Szkoły Podstawowej z Wę-
glewa. Wiele radości sprawiły przybyłym 
rodzinom pokazy muzyczne i wokalne, 
dmuchany zamek, zjeżdżalnia oraz sto-

iska edukacyjne. Sheriff Cordell z luboń-
skiego miasteczka country, przy pomo-
cy kowbojów Cristal i Leo zaprezentował 
westernowe atrakcje. Oprócz ich kow-
bojskiego obozu rozłożyła się też wioska 
indiańska oraz stoiska rękodzielników. 
Zainteresowani mogli poznać kulturę 
słowiańskich wojów z grodu Pobiedziska 

oraz kasztelanii ostrow-
skiej. Na mechanicz-
nych rumakach przyby-
li wielkopolscy moto-
cykliści z grupy WM40. 
Zakręciło się Koło For-
tuny, w  którym każda 
cegiełka wygrywała. 
Podczas pikniku odby-
ła się zbiórka publiczna, 
której celem było uzy-

skanie fundu-
szy na organi-
zację wakacyj-
nych zajęć 
rehabilitacyj-
no-terapeu-
tycznych dla 
podopiecz-
nych Stowa-

Z miasteczka country rzyszenia. Dużą popularnością 
wśród młodzieży cieszył się skate-
park i place zabaw oraz atrakcje dla 
miłośników sportów ekstremal-
nych. Funkcjonowały tez punkty 
gastronomiczne.

Występ Dallasów
W Nojewie 11 maja po raz trzeci 
odbył się, Piknik Country pod ha-
słem „Natura, pstrągi, konie, coun-
try”. W  tym pięknym miejscu ofi-
cjalnego otwarcia na terenie restau-
racji „Stary Młyn” dokonał Bur-
mistrz Gminy Pniewy – Jarosław 
Przewoźny wraz z  właścicielem 
restauracji Markiem Wawrzynia-
kiem. Muzyka i taniec - to wszyst-
ko gwarantowało wspaniałą zabawę 
oraz niezapomniane chwile. Na 
scenie zobaczyliśmy znakomity występ 
grupy Taneczno-Westernowej „Dallas 

Country” z Lubonia, która swój pokaz 
artystyczny połączyła z nauką tańca co-
untry dla publiczności. Jak przystało na 

ważne wydarzenie, nie zabrakło 
gwiazd country. Koncert zespo-
łu „Country Zenit” oraz prze-
bojowa Urszula Chojan z zespo-
łem „Country Show Band” po-
rwali do tańca przybyłych gości. 
Organizatorzy nie zapomnieli 
o  najmłodszych uczestnikach 
pikniku. Przygotowano dla nich 
zabawy: łapanie na lasso, konkur-
sy, dmuchańce. Najważniejsze, że 
było miło i sympatycznie. Przy-
byli goście, opuszczając Nojewo, 
dzielili się spostrzeżeniami i kon-
trowersjami dotyczącymi majo-
wego wydarzenia.

Zbigniew Henciel
Sheriff Cordell

Q
Grupa Taneczno-Westernowa „Dallas Country” z Lubonia 
oraz fani w Nojewie na Pikniku Country   fot. Zbigniew 
Henciel

Q
Kowbojska konkurencja polegająca na wbija-
niu gwoździ dziurawym młotkiem cieszyła się 
zainteresowaniem na Integracyjnym Pikniku 
w Pobiedziskach   fot. Zbigniew Henciel

Q
Trochę westernu i trochę bajki z Czerwonym Kapturkiem. Lubońscy kowbo-
je na Integracyjnym Pikniku Majowym „Kultury Świata” w Pobiedziskach
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Wielki słownik ortograficzny, rocznik 
2017, kontra lubońscy śmiałkowie
W upalne czwartkowe popołudnie, 30 
maja, w holu Szkoły Podstawowej nr 5 
o  godzinie 17.30 rozpoczęło  się XVII 
Lubońskie Dyktando „Złote Pióra” 2019. 
Jak co roku ze starannie przygotowanym 
tekstem, naszpikowanym trudnościami 
ortograficznymi, przybył prof. UAM dr 
hab. Jarosław Liberek. W szranki stanę-
ło 11 drużyn: reprezentacja Urzędu Mia-
sta (M. Machalska, A. Andrzejczak, R. 
Stachowiak), Biblioteki Miejskiej (B. 
Szałamacha, K. Janusz, A. Begier), „Du-
dziaki” (A. Dudziak), grupa „Młodzi 
zdolni” (A. Stachowiak, P. Lanzberczak, 
I. Pietruszka), szczep ZHP Żabikowo (B. 
Wilczek, A. Kowańska, E. Adamczak), 
pracownicy SP 5 (J. Szczodrak, P. Hącia, 
K. Dzydzan), lubońscy policjanci (M. 
Żwawiak, K. Niewiada, T. Ryczak, D. 
Błaszczyk) oraz uczniowie z  SP 1 (D. 
Nadajczyk, Z. Rózga), Zespół Szkół nr 
3 (Z. Ciesielczak, A. Adamczak, M. Po-
bojewska, H. Światowy), SP 4 (B. Cze-
chowicz, N. Misiaczyńska, J. Adam) i SP 
5 (J. Paszko, A. Manikowska, P. Jakimiń-
ska, W. Dudziński). W tym roku uczest-

nicy rywalizowali w dwóch kategoriach: 
junior (7, 8 klasy SP oraz 3 klasy gimna-
zjum – 4 drużyny) oraz senior (dorośli 
– 7 drużyn). Wszyscy przyszli z uśmie-
chem na twarzy i  z  niecierpliwością 
oczekiwali na rozpoczęcie dyktanda. Po 

„Złote Pióra” 2019
O pewnym Melchizedeku, Bożydarze oraz urokliwej woltyżerce 
i wuefistce – Hermenegildzie, czyli lubońskie dyktando „Złote Pióra” 2019

słowach Jarosława Liberka, że pisanie 
łatwych dyktand mija się z celem, nikt 
już nie miał złudzeń, że gładko pójdzie. 
Gdy już wszystkie zasady zostały omó-
wione, gość odczytał w  całości tekst 
o znikczemniałym ginekologu-położni-
ku, który po zjedzeniu halucynogennych 
grzybków miał różne ciekawe przygody. 
Pan Liberek mówił głośno, wyraźnie 
i dostojnie, za każdym razem zważając 
na podniesione ręce uczestników, sygna-

lizujące prośbę o  po-
wtórzenie tekstu. Pod-
czas pisania były burz-
liwe konsultacje, a nie-
którzy dostali nawet 
z  zapału wypieków. 
Gdy już drużyny odda-
ły swoje prace, prowa-
dzący podziękował, że 
wszyscy wytrwali i nikt 
nie uciekł, mimo że 
drzwi były otwarte. Ko-
misja udała się do sali, 
w  której sprawdzała 
dyktanda, a uczestnicy 
sięgnęli po komórki, by 
sprawdzić w Internecie 
pisownię kłopotliwych 
wyrazów. Czas oczeki-
wań umilały wszystkim 
występy uczniów SP 5: 

Martyna Janiszewska, Bogumiła Rosa 
oraz Piotr Olejniczak zagrali na forte-
pianie, Karol Golczak na gitarze, a  na 
koniec zaśpiewała Katarzyna Kobusińska. 
Wszystkim bardzo się podobały występy, 
o  czym świadczyły nieśmiałe i  śmiałe 
„tańce” na krzesełku oraz podrygiwanie 
nóżką. Następnie wjechał tort z cukierni 
Pavlova. Do jego uroczystego pokrojenia 
została zaproszona przez Jolantę Walczak 
(dyrektor SP 5) burmistrz, Małgorzata 

Machalska. Obie panie włożyły foliowe 
rękawiczki i z gracją rozkroiły przepysz-
ne ciasto. Po konsumpcji okazało się, że 
komisja w składzie: M. Wagner (SP 5), 
B. Małecka (SP 5), K. Wilińska-Jóźwiak 
(SP  1), A. Szal (ZS  3), M. Piechocka 
(SP 4) pod przewodnictwem J. Liberka 
sprawdziła konkursowe prace. Po chwi-
li nerwowego napięcia wszystko było już 
jasne: w kategorii junior zwyciężyła re-
prezentacja Zespołu Szkół nr 3, a w ka-
tegorii senior - przedstawicielki biblio-
teki miejskiej. Zwycięzcy otrzymali 
cenne statuetki i upominki.
Impreza zdecydowanie należała do uda-
nych. Jej organizatorkami były Anna 
Wodzyńska-Skotarczak, Mo-
nika Siwek i Aleksandra So-
łecka; za oprawę muzyczną 
odpowiadała natomiast Do-
rota Mucha. Warto jeszcze 

Q
Autor tradycyjnego dyktanda luboń-
skiego prof. Jarosław Liberek odczytuje 
tekst uczestnikom „sprawdzianu” nie 
tylko z ortografii   fot. Beata Stemp-
czyńska

Q
Łamią się głowy nad pisownią w języku ojczystym   fot. Beata Stempczyńska

Q
W kategorii junior zwyciężyła reprezentacja Zespołu Szkół w Luboniu    
fot. Beata Stempczyńska

cd.  
obok

W pierwszą sobotę czerwca rozpoczę-
to letni sezon na utworzonej przed 
trzema laty, nieopodal stadionu przy 
ul. Rzecznej, plaży miejskiej. Zainsta-
lowano zdemontowany jesienią pomost, 
przybyło kilka elementów ułatwiających 
korzystanie z plaży osobom niepełno-
sprawnym – m.in.: zjazd do pomostu, 
podesty do natrysku i  toi toi stojący 
przy parkingu. Tegoroczny sezon na 
tym rekreacyjnym miejscu rozpoczęto 
mocnym akcentem. Wieczorem ponad 
150 osób obejrzało w ramach letniego 
kina film pt. „Narodziny gwiazdy”. Na-
stępnego dnia, w samo południe, na-
stąpiło taneczne otwarcie plaży. Przez 
cały sezon, miejmy nadzieję, będzie ona 
tętniła życiem. Do końca sierpnia, w so-

boty o godz. 21.30 zapraszamy na se-
anse kina letniego. Zajęcia fitness dla 
młodzieży i dorosłych zumba (wtorki 
godz. 18), aerobik shape (środy – 18) 
i  joga (soboty – 11). Ponadto liczne 
zajęcia i  warsztaty, m.in.: zajęcia pla-
styczne, sensoryczne, dla dzieci z nie-
pełnosprawnością oraz spotkania z bi-
blioteką i nauka gry na ukulele.

PAW

Otwarcie plaży

Dzięki iście letniej aurze plaża szyb-
ko się zapełniała spragnionymi słonecz-

nych kąpieli lubonianami, zwłaszcza 
dziećmi, które obchodziły w dniu otwar-

cia swoje święto   
fot. Paweł Wolniewicz

Q
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„Złote Pióra” 2019

dodać, że zmagania ortogra-
ficzne od zawsze odbywa-
ły się SP 5, gdyż to właśnie 
ówczesna polonistka G  2, 
Jolanta Turzańska, była ich 

Tekst Dyktanda 2019
(Luboń, 30 maja 2019 r.)

Znikczemniały do cna ginekolog-położnik o  starotestamentowym imieniu 
Melchizedek wylegiwał  się na niemalże trzyipółhektarowej posiadłości. Był 
niemożebnie niewydarzony i zniedołężniały. Uparcie leżąc, nie próbował się 
pionizować. Nieleżenie nie leżało w jego naturze. Pod wpływem zeszłoniedziel-
nego obiadu z grzybami halucynogennymi marzył i z cicha bajdurzył. Najsam-
pierw wyimaginował sobie, że jedzie beemwicą w kolorze bahama yellow nad 
jeziora augustowskie, a stamtąd do Puszczy Augustowskiej. Potem wyobraził 
sobie, jak szejk arabski, który siedział z nim w snack-barze i wypił shake’a, daje 
mu milion dolców na lot do Stanów i zwiedzanie mostu Brooklińskiego. Ze 
strachu przed podróżą Melchizedek odmawia Litanię loretańską do Najświęt-
szej Marii Panny i śpiewa hymny w tonacji e-moll i C-dur. W końcu jednak 
nie leci, bo śni, że przychodzi do niego masarz pracujący w mięsnym i robi mu 
masaż tajski. W dalszej części majaczeń ujrzał przyjaciela Bożydara, pędziwia-
tra i  hulajduszę, który lubił sobie zakrzyknąć „hulaj dusza!”. Gdy już miał 
wrażenie, że zjawi się przed nim ukochana woltyżerka Hermenegilda, obudził się 
nagle. Wszystko przez przejeżdżającego po chamsku przez jego posiadłość 
nieuważnego huląjnożystę. Cóż miał zrobić? Wstał ociężale i poszedł do Her-
menegildy, która istniała również poza snem, ale nie była woltyżerką, lecz 
wuefistką uczącą WF-u w podstawówce przy ul. (ulicy) gen. (Generała) Sikor-
skiego. W jej ramionach poczuł się jak młody bóg.

Przygotował: dr hab. Jarosław Liberek
Instytut Filologii Polskiej UAM

Q
W kategorii senior „Złote Pióro” wywal-
czyły przedstawicielki Biblioteki Miej-
skiej – od lewej: K. Janusz, B. Szałama-
cha i A. Begier   fot. Beata Stempczyń-
ska

Q
Tort z cukierni Pavlova kroi burmistrz 
Małgorzata Machalska w asyście dyrek-
tor SP 5 Jolanty Walczak   fot. Beata 
Stempczyńska

pomysłodawczynią. Dyktando popro-
wadziły uczennice, Martyna Kajca i Ju-
lia Drozdowska. Z niecierpliwością cze-
kamy na następną edycję.

B.S.

cd.  
ze str. 
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Letnie godziny otwarcia Biblioteki
Drodzy Czytelnicy, informujemy, iż od 1 czerwca do 31 sierpnia obowiązują 

wakacyjne godziny otwarcia.  
Biblioteka w soboty będzie nieczynna, pozostałe dni bez zmian.

Poniedziałek 11-19
Wtorek 11-19
Środa 11-19

Czwartek 9-15
Piątek 9-15

Sobota – nieczynne

Biblioteka na Plaży
Po raz drugi zapraszamy najmłodszych 
do wspólnej zabawy w bibliotecznej stre-
fie animacji na plaży miejskiej. W każdy 
czwartek o godz. 12 zapraszamy Was na 
Teatrzyk Kamishibai, twórcze warsztaty 
i wspólne zabawy. W soboty oferujemy 
kino letnie, gramy co tydzień o  21.30; 
wstęp wolny.

Mała Książka – Wielki Człowiek
Biblioteka Miejska w  Luboniu bierze 
udział w kampanii „Mała książka – wiel-
ki człowiek”, która kierowana jest do 
najmłodszych czytelników. Każdy trzy-
latek, który jest zapisany w  systemie 
bibliotecznym, otrzyma książkę oraz 
Kartę Małego Czytelnika. Po odbiór 
czytelniczych wyprawek zapraszamy do 
wypożyczalni dla dzieci i młodzieży.

Wokół Wielkiej Sceny
W ramach Tygodnia Bibliotek zaprosi-
liśmy naszych czytelników na wspólne 
spotkanie z  redaktorem Nędzyńskim 
i jego gośćmi. Podczas kolejnego opero-
wego wydarzenia wysłuchaliśmy naj-
piękniejszych arii i utworów w wykona-
niu Rafała Korpika, solisty Teatru Wiel-
kiego w  Poznaniu, a  towarzyszyła mu 

pianistka Olga Lemko. Było to pierwsze 
spotkanie z  głosem basowym spośród 
wszystkich oferowanych
w cyklu „Wokół Wielkiej Sceny”. Kolejny 
koncert tuż po wakacjach. Zapraszamy!

Festiwal Kulturka
11 maja mieliśmy ogromną przyjemność 
współorganizować pierwszą edycję Fe-

stiwalu Kulturka. Im-
preza była dedykowa-
na  najmło dszym 
mieszkańcom naszego 
miasta. Przez cały 
dzień odbywały  się 
koncerty, spektakle 
i animacje. Gościliśmy 
Szkółkę Smykałkę z za-
jęciami ogólnorozwo-
jowymi dla maluchów, 
zajęcia ukulele, Teatr 
Krak-Art., BajOlę, 
Wujka Ogórka oraz 
Teatr Fuzja. Było ko-
lorowo i wakacyjnie!

Z Biblioteki Miejskiej

Q
Laureaci konkursu pięknego czytania 

Q
W ramach Tygodnia Bibliotek spotkanie pt. „Wokół Wielkiej Sceny”

XVII Konkurs Pięknego Czytania
W tym roku po raz siedemnasty zapro-
siliśmy najmłodszych uczniów luboń-
skich szkół podstawowych do udziału 
w  Konkursie Pięknego Czytania. 6 
czerwca ponad 60 uczniów klas I-III 
zmierzyło się
z fragmentami „Pięciopsiaczków” oraz 
„Legend polskich” Wandy Chotomskiej, 
walcząc o tytuł Mistrza Pięknego Czy-
tania. Zwycięzcy zostali nagrodzeni na-
grodami książkowymi, a każdy z uczest-
ników otrzymał pamiątkowy dyplom 
oraz upominek ufundowany przez mia-
sto Luboń. Wszystkim raz jeszcze gra-
tulujemy!

Klaudia Janusz

Q
Zabawy najmłodszych podczas festiwalu „Kulturka”
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Na najmłodszych czekały liczne atrakcje: 
karuzela, dmuchana zjeżdżalnia, malowa-
nie buziek, bańkolandia i zajęcia z senso-
plastyki. Filharmonia Pomysłów przygo-

towała program animacyjny pt. „Muzycz-
ne miasteczka zabawy”. Podczas warszta-
tów dzieci mogły przygotować muzozwie-
rzaki. Stowarzyszenie Miłośników Gier 
Planszowych „Kości” zaprezentowało na 
swoim stoisku najnowsze planszówki, 
a Straż Pożarna pokazy strażackie. Podczas 
imprezy na scenie swoje muzyczne, wo-

kalne i  taneczne talenty prezentowały 
dzieci, które przez cały rok kulturalny 
uczestniczą w zajęciach artystycznych pro-
wadzonych w Ośrodku Kultury.

Imprezą towarzyszącą był XIV Bieg Lu-
boński dla Dzieci i Młodzieży, o którym 
w osobnym artykule na str. 51.

Organizatorem Miejskiego Dnia Dziec-
ka był Ośrodek Kultury w Luboniu.

Magda Baranowska
Ośrodek Kultury w Luboniu

Dla Dziecka
26 maja w Parku Papieskim odbyła się impreza plenerowa pod hasłem 
Miejski Dzień Dziecka

Q
Występy dzieci z Ośrodka Kultury gromadziły nie tylko rodziców pragnących 
utrwalić występy swoich pociech   fot. OK

Q
Adrenaliny dzieciom dostarczały awaryjne zjazdy na linie przygotowane przez 
strażaków z Lubonia   fot. Jarosław Androsiuk

Q
W młodym pokoleniu lubonian wszczepiana jest tradycyjna nasza kultura  fot. 
Jarosław Androsiuk

Międzynarodowe warsztaty
W ramach współpracy z  placówkami 
oświaty w  maju zorganizowaliśmy 
w Ośrodku Kultury w Luboniu warszta-
ty plastyczne dla dzieci z Grecji, Hiszpa-
nii, Polski i  Włoch. Po wcześniejszym 
wprowadzeniu w temat nasi goście od-
nosili się za pomocą środków plastycz-
nych do jabłka jako symbolu i jednego 
z najczęstszych przedstawień w sztuce. 
Celem było zwrócenie uwagi na różno-
rodność twórczą przy jednoczesnej roz-
poznawalności i  jednorodności przed-
stawianego owocu. Warsztaty stanowiły 

część zajęć praktycznych prowadzonych 
w ramach projektu Erasmus+ „Women 
in Art. Breaking the invisibility loop”, 
którego współorganizatorem jest Szkoła 
Podstawowa nr 5 w  Luboniu. Zajęcia 
prowadził dr Dariusz Głowacki.

Śpiewnie
III Ogólnopolski Konkurs „Piosenka dla 
Każdego” Luboń  2019, odbył  się 
w Ośrodku Kultury w Luboniu 24 maja. 
Organizatorem konkursu było Stowarzy-
szenie „Galiarda”. Stawiło się 64 młodych 
wykonawców, którzy prezentowali bardzo 
wysoki poziom. Miejsca finałowe i wy-
różnienia zajęły następujące osoby w ka-
tegoriach: 
QQ 5-10 lat – Daria Kwiatkowska (I), Zu-

zanna Talkowska (II), Liliana Ligenza (III); 
wyróżnienia: Łucja Dobrogowska, Wik-

toria Szumna, Julia Łabiak, Daria Kań-
duła, Alicja Bartnik, Gabrysia Bartnik.

QQ 11-14 lat – Anna Chwałczyńska (I), 
Liliana Grzesiak (II), Anna Rozynek, Ja-
goda Stępa, Hania Zabłocka (III); wyróż-
nienia: Agata Brandenburger, Gabriela 
Wszędybył, Weronika Lewandowska, 
Oskar Belak, Milena Szyszka, Natalia 
Szpis, Zuzanna Polak, Oliwia Schmidt, 
Maja Biernat, Natasza Ludwiczak.
- 15-19 lat – Olga Menzel, Julia Breszyk 
(I), Julia Nowaczyk, Urszula Frąckowiak 
(II), III miejsca nie przyznano; wyróż-

nienia: Oliwia Jaryst, Fabian Polus, Zosia 
Kaczmarek, Julia Majchrzak, Tomasz 
Trzeciak
- Grand Prix III Ogólnopolski Konkursu 
„Piosenka Dla Każdego” Luboń 2019 
wywalczyła Agata Frąckowiak.
Zwycięzcom oraz wszystkim uczestni-
kom konkursu serdecznie gratulujemy!

W domu Tewjego Mleczarza
W Ośrodku Kultury w piątkowy wieczór, 
10 maja, mieliśmy przyjemność gościć 
artystów z  Fundacji Fabryka Sztuki 
w  przedstawieniu „Gdybym był boga-
czem”. Była to wyjątkowa gratka dla 
miłośników muzyki i kultury żydowskiej, 
oparta na motywach kultowego musica-
lu Jerrego Bocka „Skrzypek na dachu”. 
Podczas dwóch spektakli lubońska pu-
bliczność mogła wysłuchać m.in.: Duetu 
Goldy i Tewjego, Arię Tewjego – „Gdy-
bym był bogaczem”, „To świt, to zmrok”, 
„Czy mnie kochasz?”.
Wyjątkowi artyści scen polskich prze-
nieśli słuchaczy do świata, którego już 
nie ma, a który przez setki lat współtwo-
rzył kulturowy krajobraz naszego kraju. 
W  trakcie koncertu zatrzymaliśmy  się 
na chwilę w Anatewce, w domu Tewjego 
Mleczarza, którego przypadki, kłopoty, 
dysputy z Bogiem, marzenia indywidu-
alne i zbiorowe dramaty dotyczą każde-
go z nas i każdy z nas rozpoznaje w nich 
siebie.

Na sto gardeł
Jak co roku w maju w Ośrod-
ku Kultury odbył się Przegląd 

Z Ośrodka Kultury

cd.  
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Q
Dr Dariusz Głowacki (z prawej) prowadzi warsztaty w ramach projektu Erasmus+ 
pt. „Women in Art. Breaking the invisibility loop”

Q
 Jedna ze scen muzycznych spektaklu 
„Gdybym był bogaczem”
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QQ uruchomienie wewnętrznej Platformy 
Cyfrowej Bibliotek Publicznych Wielko-
polski, na której będą umieszczane publi-
kacje objęte ochroną prawno-autorską;
QQ warsztaty dla bibliotekarzy, dzieci 

i  młodzieży oraz dorosłych użytkow-
ników w  WBPiCAK i  w  partnerskich 
bibliotekach publicznych – prezentacja 
zmodernizowanego interfejsu WBC, 
przedstawienie możliwości pracy z za-
sobami cyfrowymi;
QQ konferencję podsumowującą – paź-

dziernik 2019, Poznańskie Centrum Su-
perkomputerowo Sieciowe w Poznaniu.
Projekt jest realizowany w ramach pro-
gramu Kultura Cyfrowa od marca do 

grudnia 2019 r. Całkowity koszt projek-
tu to 98 500 zł, w tym uzyskano dofina-
sowanie ze środków Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego (z Fun-
duszu Promocji Kultury) w  wysokości 
61  600  zł, a  pozostałe środki to wkład 
własny WBPiCAK. Partnerzy: Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, Kroto-
szyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fie-
dlera w Krotoszynie, Biblioteka Publiczna 
im. H. Święcickiego w Śremie, Mosińska 
Biblioteka Publiczna w Mosinie, Bibliote-
ka Miejska w  Luboniu oraz Poznańska 
Fundacja Bibliotek Naukowych.
Koordynacja: Alicja Dudzińska, Jaro-
sław Kulczyński – Dział Gromadzenia, 
Opracowania i Udostępniana Zbiorów 
– Pracownia Digitalizacji ,  tel . 
61 664 08 72, 85.

WBPiCAK

KULTURA

Zespołów Śpiewaczych „Nie-
zapominajka”. W  tym roku 
w niedzielę, 12 maja, do Lu-
bonia zjechały zaprzyjaźnio-
ne zespoły z  okolicznych 

miejscowości, aby wspólnie śpiewać 
i biesiadować. W tegorocznym Przeglą-
dzie wzięło udział 10 zespołów: „Aspi-
rynki”, „Chojanki”, „Dębowy Liść”, „Ko-
morniczanie”, „Lutnia”, „Olszyna”, „Sto-
krotki”, „Szarotki”, „TON” oraz „Wesoła 
Gromada”. Razem ponad sto osób śpie-

wało i  wspólnie  się bawiło, spędzając 
miło niedzielne popołudnie.   

(Magda Baranowska)

Zakończenie sezonu
W sobotę, 1  czerwca, o  godz.  15 na 
placu zabaw przy Ośrodku Kultury od-
było  się uroczyste zakończenie roku 
kulturalnego 2018-2019. Festyn rozpo-
czął się występem grupy baletowej, na-
stępnie zaprezentowali  się gitarzyści, 
pojawili się na scenie członkowie Dzie-

Luboński zespół 
muzyczny TON na 
Przeglądzie Ze-
społów Śpiewa-
czych „Niezapo-
minajka”. 

Q
Na placu zabaw za Ośrodkiem Kultury przy ul. Sobieskiego tradycyjnie przygoto-
wana scena na uroczyste zakończenie sezonu kulturalnego 2018-2019. Dyrektor 
Regina Górniaczyk wita przybyłych
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Międzynarodowy Festival Filmowy COR 
AD COR FILM FESTIVAL to inicjatywa 
na filmowej mapie Polski, promująca dzie-
ła młodych twórców amatorskiej sztuki 
filmowej. Rozwija ona również kompeten-
cje językowe uczniów oraz ich motywacje 
do nauki języka angielskiego poprzez wy-
korzystanie technik multimedialnych.
Podczas V edycji Festiwalu Filmów Krót-
kometrażowych, realizowanego we 
współpracy z Instytutem Filmu, Mediów 
i  Sztuk Audiowizualnych UAM w  Po-
znaniu, prezentowano amatorskie filmy 
konkursowe, których mottem przewod-
nim w tym roku był temat: „Jedyną re-
gułą jest miłość”. Festiwalowi towarzy-
szyły tematyczne warsztaty filmowe 
prowadzone przez Mikołaja Drygasa 
i  Dariusza Klincewicza -dziennikarzy, 
operatorów kamer.
Został również wygłoszony wykład prof. 
UAM dra hab. Mikołaja Jazdona (Instytut 
Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych 
UAM w Poznaniu) pod tytułem „Reguły 
miłości. Kino osobne Stanisława Różewi-
cza”. Gościem specjalnym była prof. Pa-
mela Howland – amerykańska pianistka, 

która w swej twórczości sięga po inspiracje 
do najróżniejszych gatunków muzycznych. 
Prof. Howland rozmawiała z  młodzieżą 
na temat zrealizowanego w  2012 roku 
filmu dokumentalnego pt: „Wspominając 
Fryderyka: Geniusz Chopina”.
Patronat nad festiwalem objęli: Urząd 
Miasta Luboń; Stowarzyszenie COR AD 
COR im.  Kardynała J. H. Newmana; 
Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audio-
wizualnych UAM w Poznaniu; Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
Oto wyniki V Festivalu Filmowego: I miej-
sce oraz Nagroda Publiczności – „The art 
of loving” - reż. Jan Dudek, KRF Po Go-
dzinach; II miejsce – „Bez przeszkód” - reż. 
Eryka Wolna, Wiktoria Chrebor, Natalia 
Wróbel, Piotr Foltyniewicz, Bartosz Bu-
chwald; III  miejsce – „Diligitis” - reż. 
Bruno Palatyński. Ponadto jury w składzie 
Dorota Latour oraz prof. UAM dr hab. 
Mikołaj Jazdon postanowiło przyznać 6 
wyróżnień filmom: „Miłość mówi” - reż. 
Natalia Wróbel, Nadia Maciejewska, Jago-
da Wermajster, Marta Tyskińska; „Nie do 
pary” - reż. Marta Kubik, Alicja Bartko-
wiak, Julia Dawidowska, Natalia Kubiak; 

V Międzynarodowy Festiwalu Filmów Krótkometrażowych

Q
Pamiątkowe zdjęcie z gościem specjalnym festiwalu, amerykańską pianistką prof. 
Pamelą Howland

To projekt, dzięki któremu na stronie 
Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej 
(WBC) znajdą  się tytuły i  roczniki 
współczesnych czasopism regionalnych 
pozyskanych głównie z  bibliotek part-
nerskich z  Wielkopolski. Wśród nich 
znajdą się: „Gazeta Jarocińska”, „Rzecz 
Krotoszyńska”, „Głos Śremski”, „Merku-
riusz Mosiński”, „Wieści Lubońskie” 
i „Monitor Wielkopolski”.
Tym sposobem WBC wzbogaci  się 
o  ponad 1  500 numerów lokalnych 
czasopism. Planowana jednocześnie 
modernizacja strony umożliwi przyja-
zną prezentację zasobów i przyniesie 

nowe możliwości wyszukiwania, rów-
nież na urządzeniach mobilnych. Pa-
pierowe egzemplarze periodyków będą 
digitalizowane w Pracowni Digitaliza-
cji Zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej i  Centrum Animacji Kul-
tury (WBPiCAK) w  Poznaniu, która 
jest pomysłodawcą i  koordynatorem 
projektu.
Projekt przewiduje następujące działania:
- digitalizację 1 500 numerów współcze-
snych gazet regionalnych;
QQ modernizację strony Wielkopolskiej 

Biblioteki Cyfrowej służącą poszerzeniu 
dostępności do kolekcji czasopism;

Cyfrowe czasopisma – Wielkopolska
„Wieści Lubońskie” cyfrowo

Q

cięcego Tańca Ludowego, swoje talenty 
wokalne zaprezentowała grupa śpiewu. 
Na koniec scena należała do roztańczo-
nych miłośników  HIP-HOPU. Na festy-
nie nie zabrakło waty cukrowej, popcor-
nu, balonów. Do dyspozycji dzieci był 
również dmuchany zamek oraz zabawa 

z bańkami prowadzona przez firmę Edu-
Land. Po godzinie 18 na scenie gościnnie 
wystąpiły zespoły rockowe: „Zimna Woj-
na” z  Poznania oraz zespół z  Lubonia 
„Mushrooms”. Dziękujemy za wspania-
łą zabawę i wspólnie spędzony czas.   

(Renata Toporska)

„Field of poppies” - reż. Natalia Herós; „A 
one-way love story” - reż. Erika Englebert, 
Vanina Foriers, Timothe Dresse; „Ab ovo” 
- reż. Kinga Tuźnik, Gabrysia Droździel, 
Anna Zdanowska; „Wzlot” - reż. Joanna 
Trejter.
Gratulujemy wszystkim młodym filmow-
com!

Projekt współfinansowany z dotacji Mia-
sta Luboń.
Serdecznie dziękujemy wszystkim mło-
dym twórcom V edycji festiwalu! To Wy 
dajecie nam inspirację do działania i po-
mysły na kolejne edycje.
Zapraszamy za rok!

JNF
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QQ Maj to miesiąc Matki Bożej, okres naj-
piękniejszych nabożeństw, które w naszej 
parafii odbywały się od poniedziałku do 
piątku o godz. 17.30, w sobotę o godz. 18.30, 
a w niedzielę po Mszy św. o godz. 8.

QQ Już tradycyjnie w pierwszą niedzielę 
maja, na Mszy św. o godz. 10, 26 dzieci 
przyjęło po raz pierwszy do swojego serca 
Pana Jezusa. W czasie trwania „Białego 
Tygodnia” uczestniczyły one w wieczor-
nych Mszach św., słuchały krótkich homi-
lii skierowanych do nich i otrzymywały 

drobne upominki. W następną niedzielę 
na Mszy św. o godz. 10 spotkały się dzie-
ci, które swoją I Komunię Świętą miały 
w ubiegłym roku.

QQ W sobotę 11  maja nasi parafianie 
i  mieszkańcy Lubonia mogli wysłu-
chać koncertu pt. „Cztery pory roku” 
Antonio Vivaldiego, który rozpoczął się 
o godz. 16. Wykonawcami byli muzycy 
z kapeli dworskiej „Consortium Sedinum” 
ze Szczecina, propagujący muzykę dawną. 
W naszej świątyni wystąpili w następu-
jącym składzie: Mikołaj Zgółka, Goliń-
ski, Łukasz Nazarczuk, Piotr Chrupek, 
Bartosz Kokosza, Sokołowski i Tyrcha. 
Organizatorami koncertu byli: Fundacja 
Akademia Muzyki Dawnej i Miasto Luboń. 

Muzyków powitał ks. proboszcz 
Paweł Dąbrowski. Niektórzy 
z nich gościli w naszej świą-
tyni już kolejny raz. Koncert 

Z parafii św. Jana Pawła II
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Q
5 maja podczas Mszy św. o godz. 10, 26 dzieci przyjęło po raz pierwszy do swojego 
serca Pana Jezusa   fot. Stefan Krukowski

Komunia u Barbary

Q
12 maja w parafii pw. św. Barbary grono dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii 
Świętej   fot. Stefan Krukowski

26 maja, wzorem lat ubiegłych, w Lubo-
niu odbył  się marsz dla życia. Hasłem 
przewodnim tegorocznego marszu było 
zawołanie: „Otwórz serce dla rodziny”. 
Akcja ta wpisuje się w ogólnopolski ruch 
manifestowania przywiązania do trady-

cyjnych wartości promowania rodziny 
i poszanowania życia każdego człowieka 
od poczęcia do naturalnej śmierci. Tra-
dycyjne wartości sprawdzone przez mi-
nione pokolenia są naszym fundamen-
tem życia społecznego i relacji między-
ludzkich.
Marsz życia rozpoczął się mszą św. od-
prawioną przez ks. Piotra Osowskiego 
w kaplicy bł. Edmunda Bojanowskiego 

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Mszę 
świętą poprzedziły pełne dziecięcej ra-
dości występy przedszkolaków z ochron-
ki. Teksty występów przygotowały wy-
chowawczynie przedszkola z  siostrą 
Zofią Kucharską na czele. To nasze ko-

chane dzieci wprowadziły nas w radosny 
nastrój mszy świętej, w której mogliśmy 
dziękować Panu Bogu za dar istnienia 
i miłości otaczających nas ludzi. W ho-
milii ks. Osowski nawiązał do współcze-
snych wydarzeń otaczającego nas świata. 
Nagłaśniane przez media szokujące wy-
darzenia z  niektórych krajów zachod-
nich, które szczycą się wysokim dobro-
bytem, a nie mają miejsca dla osób nie-

uleczalnie chorych, 
gdzie dopuszcza eu-
tanazję, gdzie braku-
je miłości i  elemen-
tarnej wrażliwości na 
drugiego człowieka. 
Tym bardziej nasz 
marsz staje się drogo-
wskazem postępowa-
nia dla nas i dla na-
szych najbliższych. 
Powinniśmy wspierać 
cywilizację życia, 
a  nie cywilizację 
śmierci.
Po mszy świętej 
uformowała  się ko-
lumna osób, która 

Marsz dla życia
Fotoreportaż

Q
Duża flaga Polski niesiona przez przedstawicieli różnych pokoleń   fot. Hanna Siatka

z transparentami, flagami i przy rado-
snym śpiewie przemaszerowała wzdłuż 
autostrady na Wzgórze Papieskie. Jak 
w  poprzednich latach śpiew i  pieśni 
przygotował kościół domowy. Na za-
kończenie zostały złożone kwiaty pod 
pomnikiem „Świadectwo miłości” ze 
znamiennym napisem na cokole: „...
wybierajcie życie, abyście żyli ….”
Zwieńczeniem tego radosnego święta 
były występy dzieci ze Szkoły św. Filipa 
Neri pod kierownictwem pani dyrektor 
Anny Kowalczyk.

Jak zawsze, takie wydarzenia przy-
gotowywane są przez grono licz-
nych osób, dlatego chciałbym ser-
decznie  podziękować władzom 
miasta i  podległym im służbom, 
domowemu kościołowi, siostrom 
służebniczkom, rodzicom i dyrekcji 
Szkoły św.  Fi l ipa Neri  a   także 
wszystkim uczestnikom. Mam na-
dzieję, że spotkamy  się już po raz 
piąty w przyszłym roku.

R. Klimas

Q
Całymi rodzinami uczestniczono w tegorocznym marszu dla życia pod hasłem 
„Otwórz serce dla rodziny”   fot. Hanna Siatka

Q
W finalnym miejscu – Parku Papieskim występy dzieci ze 
Szkoły św. Filipa Neri    fot. Hanna Siatka
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trwał około dwóch godzin, 
zakończył się owacjami 
publiczności na stojąco 
i bisami kapeli dworskiej.

QQ W maju do naszej parafialnej 
Chorągwi Zakonu Rycerzy Jana 
Pawła II dołączyło trzech nowych 
braci, obecnie jest ich jedenastu.

QQ 25 i 26 maja już po raz drugi 
w naszej parafii odbyła się 24-go-
dzinna modlitwa Jerycha Różań-
cowego.

QQ W ostatnim tygodniu maja zosta-
ła zamontowana XII Stacja Drogi Krzy-
żowej – autorstwa poznańskiego artysty 
rzeźbiarza – pana Jacka Nowaka.

H.G.

Q
 Z koncertu pt. „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego, w wykonaniu kapeli dwor-
skiej „Consortium Sedinum” ze Szczecina   fot. Włodzimierz Wasilewski

Q
Nowa – XII Stacja Drogi Krzyżowej – Jezus 
umiera na krzyżu   fot. Włodzimierz Wasilew-
ski
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QQ Ks. mgr Paweł 
Dąbrowski (uro-
dzony w  1962  r.), 
od 2012  r. pro-
boszcz parafii pw. 
św. Jana Pawła  II 
w  Luboniu („WL” 
06-2012, str. 38), de-
kretem abpa Stanisła-
wa Gądeckiego został 
mianowany z dniem 1 
lipca proboszczem pa-
rafii pw. Ducha Świę-
tego i Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Gostyniu. Na jego miejsce przyjdzie 
ostatecznie ks. mgr lic. teologii Mikołaj 
Graja dotychczasowy proboszcz parafii 
pw. św. Wojciecha w Rusku, poczta Ja-
raczewo, dekanat borecki.
Ks. Mikołaj Graja urodził się w 1972 roku, 
wyświęcony 24.05.1997  r. Jego pierwszą 
parafią był kościół pw. św. Małgorzaty 
w Gostyniu. W 1999 r. został wikariuszem 
w par. pw. św. Mateusza Apostoła i Ewan-
gelisty w Poznaniu na osiedlu Orła Białe-
go. Od 2005 r., jako wikariusz, służył w pa-
rafii pw. św. Cyryla i Metodego w Pozna-
niu, przy ul. S.  Wigury  5, gdzie był do 
26.08.2010 r. Następnie został wikariuszem 
w parafii pw. św. Wojciecha w Poznaniu. 
Od 2013 r. jest proboszczem w parafii pw. 
św. Wojciecha w  miejscowości Rusko, 
małej, liczącej 1250 mieszkańców wspól-
noty wiernych. Sędzia diecezjalny, kapelan 
Okręgu Wielkopolskiego ZHR. W grudniu 
2009 r., podczas Koncertu Mikołajkowego 
dla ludzi dobrej woli, organizowanego 
przez Dom Dziecka w Szamotułach, nada-
no mu tytuł „Przyjaciela Domu Dziecka”.

QQ ks. kan. mgr Józef Majchrzak (ur. 
w 1957 r.), proboszcz parafii pw. św. 
Maksymiliana Marii Kolbego w Lubo-

niu od 1999 r., został z dniem 1 lipca 
mianowany proboszczem parafii pw. 
św. Mikołaja w Lesznie. Jego miejsce 
zajmie ks. mgr lic. Przemysław Ko-
nieczny dotychczasowy proboszcz, 
od 2012 r., parafii pw. Świętej Trój-
cy w Osiecznej.
Urodził się w 1971 r., pochodzi z pa-
rafii pw. św. Mateusza z  Opalenicy, 
wyświęcony 23.05.1996 r. Od 1997 r. 
był wikariuszem w parafii pw. Wszyst-

kich Świętych 
w   Kó r n i k u , 
w 1999 r. został 
wikariuszem 
w  parafii pw. 
Świętej Rodziny 
w  Poznaniu na 
osiedlu Koper-
nika. Od 2004 r. 
pełnił służbę 
wikariusza 
w  parafii pw. 
Matki Boskiej 
Bolesnej w  Po-
z nan iu  pr z y 

ul. Głogowskiej 97. Duszpasterz osób 
niepełnosprawnych, był członkiem 
Rady Caritas Archidiecezji Poznańskiej 
(2003).

QQ W związku z odejściem na emeryturę 
ks. Kazimierza Szachowicza – dotych-
czasowego proboszcza parafii pw. św. 
Floriana w Wirach, na jego miejsce od 
1 lipca przyjdzie ks. mgr Jan Polec, od 
1997 r. proboszcz erygowanej w tym sa-
mym roku parafii pw. św. Józefa Opiekuna 
Kościoła Świętego w  Wolsztynie. Uro-
dził się w 1956 r. wyświęcony 24.05.1984 r. 
mgr. teologii, kanonik honorowy Kapituły 
Kolegiackiej Leszczyńskiej.

zebrał PPR

Zmiany księży

Q
ks. Mikołaj Graja 
fot. www.harmel.
weebly.com

Q
Ks. Przemysław Ko-
nieczny   fot. FB para-
fii w Osiecznej

My, Parafianie Parafii Maksymiliana 
Marii Kolbego w Luboniu-Lasku skła-
damy serdeczne podziękowanie Pro-
boszczowi, Ks. Kanonikowi Józefowi 
Majchrzakowi za posługę bożą w na-
szej Parafii od 1997 roku. W tym cza-
sie Ks. Proboszcz prowadził również 
budowę świątyni – kościoła parafial-
nego, wykazując się ogromną skrom-
nością i odpowiedzialnością za powie-
rzone Mu zadanie. Efekt jest taki, że 
powstała świątynia o prostej, ale ele-
ganckiej architekturze. To zasługa Ks. 
Proboszcza, ale również parafian.
Teraz zwierzchnicy Kościoła postano-
wili z dniem 1 lipca br. powołać Ks. 
Proboszcza na nowe stanowisko i prze-
nieść do innej parafii.
Na nowej drodze posługi bożej życzy-
my Ks. Kanonikowi Jozefowi Maj-
chrzakowi wiele osiągnięć osobistych, 
zdrowia i dalszej pełnej zaangażowania 
posługi Bożej w imieniu Chrystusa.

W imieniu parafian
Imię i nazwisko znane redakcji

Podziękowanie

1 czerwca po raz kolejny młodzież Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z para-
fii pw. św. Jana Bosko w  Luboń udała  się na Pola Lednickie. Przyświecało nam 
hasło: „Wiesz, że Cię kocham”. Modliliśmy się podczas mszy św. a także poprzez 
taniec wraz z ponad 60 tysiącami osób. Tradycyjnie o godz. 24 odbyło się przejście 
przez rybę.

Mateusz Niećkowiak

Lednica

Q
Lubońska grupa z parafii pw. św. Jana Bosko na polach lednickich 2019
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Za nami kolejny festyn rodzinny. W tym 
roku wyjątkowy, bo zorganizowany 
z myślą o pewnym małym, bardzo cho-
rym serduszku. Siostra jednego z  na-
szych wychowanków, maleńka Helenka, 
choruje na wadę serca AVSD-ubytek 

przegrody przedsionkowo-komorowej. 
Potrzeba ok. 160 000 zł na jedną ope-
rację, a  dziewczynka powinna mieć 
takich operacji dwie lub trzy. Nasze 
przedszkole postanowiło od stycznia 
do czerwca zbierać pieniądze na lecze-

Festyn w Calineczce

Podczas festynu w przedszkolu „Calineczka” 

nie Helenki. Zebraną kwotę przekażemy 
fundacji. Już od stycznia wszystkie nasze 
dzieci wraz z wychowawczyniami two-
rzyły różne cudeńka do sprzedaży: na 
Dzień Babci i  Dziadka były to piękne 
prace plastyczne, które kupowali nasi 
dziadkowie; walentynki to z kolei słodkie 
wypieki, wykonywane przez panie i dzie-

ci, a kupowane przez rodziców, na Wiel-
kanoc – rodzice wraz z dziećmi i nauczy-
cielkami na specjalnych warsztatach 
tworzyli kartki wielkanocne 
i  „pisankowe” kubeczki na 
świąteczny kiermasz, no i na 
koniec podsumowanie - fe-
styn rodzinny. Było oczywi-

cd.  
obok

Q

102. rocznica
W piątek, 13  maja 2016  r. o  godz. 20. 
proboszcz parafii pw. św. Jana Bosko – 
ks. prał. Roman Kubicki, w  świątyni, 
przy wypełnionych wiernymi ławach, 
odprawił pierwsze w  historii naszego 
miasta Nabożeństwo Fatimskie. Modli-
liśmy się wówczas w  idei objawień fa-
timskich, a  naszym modlitwom towa-
rzyszyła figura Matki Boskiej Fatimskiej 
umieszczona w prezbiterium – dar od 
byłej parafianki ks. proboszcza z  Jeżyc 
– p. Wandy Hoehne. Po trzech latach, 
w poniedziałek 13 maja tego roku zebra-
liśmy się w świątyni, by uczcić 102 rocz-
nicę objawień fatimskich. Uroczystą li-
turgię uświetnił swoją obecnością o. 
superior Krzysztof Ziętkowski OMI. 
Wspólne modlitwy były przeplatane 
Pieśniami Fatimskimi – w blasku lam-
pionów, natomiast po zakończeniu uro-
czystej liturgii, jego uczestnicy przeszli 
dziedzińcem wokół kościoła w procesji 

ku czci Matki Boskiej Fatimskiej. Pro-
boszcz Roman Kubicki zaprasza parafian 
i wszystkich lubonian do udziału w mo-
dlitwie podczas kolejnych nabożeństw, 
które będą odprawiane 13. dnia każdego 
miesiąca o godz. 20.

Różańce w plenerze
Plenerowe, majowe nabożeństwa różań-
cowe zainicjowane przez proboszcza – 
ks. prałata Romana Kubickiego wrosły 
już w  życie naszej parafii. W  sobotni 
wieczór, 18 maja spotkaliśmy się na ró-
żańcowych rozważaniach przy krzyżu 
(o historii krzyża i  jego poświęceniu 
czytaj szerzej: „WL” 01-2016, str.10 
i  „WL” 05-2016, str. 46) u  zbiegu ulic 
Dożynkowej i Fryderyka Chopina, sto-
jącym na posesji państwa Ewy i Adama 
Ruszkowskich. Zbiegło  się to z  rozpo-
częciem peregrynacji historycznej kopii 
cudownego obrazu Matki Boskiej Jasno-
górskiej po Archidiecezji Poznańskiej 

pod hasłem „Z Maryją 
w nowe czasy”, 99. rocz-
nicą urodzin św. Jana 
Pawła II oraz 75. rocz-
nicą bitwy o  Monte 
Cassino. Podczas dru-
giego, majowego spo-
tkania (pierwsze nabo-
żeństwo miało miejsce 
11  maja, przy krzyżu, 
na końcu ul. Nad War-
tą) śpiewaliśmy również 
pieśni maryjne. Na ko-
niec proboszcz – Ro-
man Kubicki podzięko-
wał uczestniczącym 
w  nabożeństwie za 
udział we  wspólnych 
rozważaniach i  modli-
twie. Ostatnie z  tego-

Z parafii św. Jana Bosko

rocznego cyklu spotkań ró-
żańcowych odbyło  się ty-
dzień później, w  sobotę, 
25 maja przy Krzyżu Mile-
nijnym, na skwerze u zbiegu 
ulic Powstańców Wielkopol-
skich i Aleksandra Puszkina.

Urodziny księdza pro-
boszcza
W środę, 12 czerwca obcho-
dził swoje urodziny pro-
boszcz naszej parafii ks. prał. 
Roman Kubicki. Wieczorna 
Msza św. o godz. 18 została 
odprawiona z  inicjatywy 
funkcjonującej przy parafii 
Wspólnoty Żywego Różańca 
przez samego Jubilata, który 
sprawując liturgię, podzię-
kował Panu Bogu za otrzy-
many dar życia. Uroczyste 
nabożeństwo uświetniły 
śpiewem chóry – luboński „Bard” oraz 
„Francesco” z Wir.

Q
Po zakończeniu uroczystej liturgii, jej uczestnicy przeszli 
z lampionami dziedzińcem wokół kościoła w procesji ku 
czci Matki Boskiej Fatimskiej     fot Paweł Wolniewicz

Q
Przy krzyżu, na modlitwie i rozważaniach różańcowych zgromadzili się nie tylko 
mieszkańcy naszego osiedla   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Po Mszy św. życzenia proboszczowi złożyły m.in. od 
lewej: Danuta Wolniewicz (prezes Koła Przyjaciół 
„Radia Maryja”), Ewa Kachelska (prezes Wspólnoty 
Żywego Różańca) i Maria Grześkowiak (prezes przy-
parafialnego „Caritas”)   fot. Paweł Wolniewicz
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ście jak zawsze piękne przed-
stawienie przygotowane przez 
dzieci i panie. W tym roku 
zabraliśmy wszystkich na 
wycieczkę do Zoo, a po na-

szym ogrodzie rozbiegły  się żyrafy, 
krokodyle, małpki, tygrysy, zebry 
i papugi. Tańczyły, śpiewały, recyto-
wały wierszyki i zachęcały wszystkich 
do zakupu losu na loterię, w  której 
każdy los wygrywał oraz do udziału 
w  licytacji przedmiotów dostarczo-
nych przez rodziców i sponsorów. Był 
też smakowity poczęstunek przygo-
towany przez rodziców. Wszystko 
pięknie  się udało, nawet kapryśna 
ostatnio pogoda dopisała. Pragniemy 
wszystkim serdecznie podziękować 
za wsparcie naszej loterii i  licytacji, 
za udział w zabawie i przede wszyst-
kim za ogromne serce dla tego ma-
leńkiego serduszka. Dziękujemy pani 
Natalii, reprezentującej naszego ubez-
pieczyciela PZU, która ufundowała 
m.in. kupon na ubezpieczenie domu 
„PZU dom” oraz wiele drobniejszych 
upominków, panu Pawłowi z wydaw-
nictwa MAC Edukacja za upominki 
książkowe, pani Teresie i panu Rafa-

łowi z firmy Fabianowo sport@beau-
ty za ufundowanie 12 voucherów na 
zajęcia z  badmintona, panu Macie-
jowi z  firmy CSF judo, który ufun-
dował trzy miesięczne wejściówki na 
zajęcia z  judo przy stadionie AWF, 
panu Łukaszowi za ufundowanie 
dwóch miesięcznych wejściówek na 
zajęcia z  piłki nożnej w  naszym 
przedszkolu, panu Krzysztofowi za 6 
voucherów na zajęcia z robotyki, pani 
Marii za trzy kupony na bezpłatną 
konsultację psychologiczną w  jej 
gabinecie,  pani Marcie za płyty 
z  piękną muzyką i  własnoręcznym 
podpisem, pani Zuzi i pani Oldze za 
kupony na darmowe lekcje j. angiel-
skiego w  naszym przedszkolu oraz 
oczywiście wszystkim rodzicom, bez 
których ten festyn by się nie odbył. 
Dziękujemy też panu Miłoszowi, któ-
ry filmował nasz festyn, a  zysk ze 
sprzedaży filmu również przeznaczył 
na „Serduszko Helenki”. Naszą loterię 
wspierali też Basen AWF w Poznaniu, 
Firma Art and Music oraz sklep inter-
netowy Dobre książki pl.
Dzieci, pracownicy i dyrekcja „Calineczki”

Magdalena Pigła

cd.  
ze str. 
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7 czerwca w Ośrodku Kultury w Lu-
boniu odbył  się XVI  Przegląd Pio-
senki Przedszkolnej. Swoje talenty 
wokalne i  taneczne zaprezentowały 
grupy dzieci z 12 Przedszkoli z Lu-
bonia. Wszyscy uczestnicy zaprezen-
towali się wspaniale i zagwarantowa-
li cudowną zabawę. Dziś nie było 

wygranych i  przegranych, wszyscy 
przygotowali się na szóstkę. Na ko-
niec były oczywiście dyplomy, upo-
minki i wspólne zdjęcia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim przed-
szkolakom i ich wychowawcom.

Renata Toporska
OK Luboń

Piosenka Przedszkolna

Q
XVI Przegląd Piosenki Przedszkolnej zgromadził w Ośrodku Kultury utalentowane 
wokalnie dzieci oraz opiekunów i rodziców

QQ W publicznym przedszkolu przy ul. Klonowej w miłej i rodzinnej atmosferze 
uczciliśmy Dzień Mamy i Dzień Taty, organizując festyn rodzinny. Uczestnicy mieli 
okazję wzmocnić swoje więzi rodzinne i zintegrować się podczas wspólnych zabaw. 
Każde dziecko otrzymało kartę, na której zbierało pieczątki za każdą konkuren-
cję sportową, a było ich aż 12, m.in. bieg w workach, tor przeszkód, przeciąganie 
liny, kręgle… Karty zostały wrzucone do pudła i wylosowano kilku szczęśliwców, 
którzy otrzymali nagrody. Na zakończenie wszyscy puszczaliśmy bańki mydlane.
QQ Z okazji Dnia Dziecka nasze przedszkole odwiedził Pan Pianka i wspólnie z przed-

szkolakami tworzył niesamowite rzeczy z pianek. Efekty tej pracy można obejrzeć 
na naszej stronie lub na facebook’u.
QQ Pod koniec maja dwie grupy 6-latków Odkrywcy i Sportowcy udały się do Ochot-

niczej Straży Pożarnej. Wzbogaciliśmy naszą wiedzę, przymierzaliśmy strażackie 
hełmy i kurtki, a nawet wsiedliśmy do wozu strażackiego.

Aleksandra Kurek

W Małych Talentach

Q
6-latkowie z przedszkola Małe Talenty w Ochotniczej Straży Pożarnej

QQ Maj w publicznym przedszkolu 
przy ul. Kopernika 10 A rozpoczę-
liśmy wędrówką po Polsce. Dzieci 
zgłębiły się w kulturę Polski oraz 
poznały symbole największych 
polskich miast. W kolejnym ty-
godniu udaliśmy się do barwnej 
krainy muzyki. Poznaliśmy instru-
menty dawne oraz współczesne. 
Swoją podróż po krainie muzyki 
rozpoczęliśmy od muzyki klasycz-
nej przez jazz, pop, hip-hop aż 
do rocka. Dzieci stworzyły swoje 
instrumenty i chętnie wcieliły się 
w małych wirtuozów.
QQ 8 maja dzieci z grupy Bie-

dronki zdobyły 3. miejsce na IV 
Festiwalu Piosenki Angielskiej.
QQ W maju skupiliśmy  się na 

naszych emocjach. Przedszkol-
ne sale przemieniły się w scenę teatral-
ną, a nasi milusińscy w małych aktorów, 
odgrywając scenki dramowe.
QQ 17 maja z okazji Międzynarodowego 

Dnia Muzeów dzieci z młodszych grup 
udały się na wycieczkę do Muzeum Rol-
nictwa w Szreniawie, a starszaki odwiedzi-
ły Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, 
gdzie zgłębiły wiedze na temat prehistorii.
QQ Maj to oczywiście Dzień Matki. Nasze 

przedszkolaki przygotowały z tej okazji 
teledysk niespodziankę dla swoich ko-
chanych Mam.

QQ Jak co miesiąc dzieci ze starszych grup 
uczestniczyły w warsztatach chemicznych. 
W tym miesiącu dowiedzieliśmy się, jak 
poskromić ogień. 
QQ Maj to w  naszym przedszkolu czas 

niespodzianek. W tym miesiącu odbył się 
konkurs dyrektora pt. „Polska - moja Oj-
czyzna - Wielkopolska wczoraj i dziś”. Dzie-
ci udały się w podróż w czasie, poznając 
swoich przodków oraz znane osobistości 
z Wielkopolski oraz przygotowały gru-
pową pracę plastyczną. Wygrana grupa 
udała się na wycieczkę niespodziankę.

Jagoda Husakowska

Z Czarodziejskiego Ogrodu

Q
Warsztaty chemiczne w przedszkolu Czarodziejski 
Ogród
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QQ W maju wszystkie dzieci z Pogodnego Przed-
szkola przy ul. Sobieskiego uczestniczyły w imprezie 
„Moją ojczyzną jest Polska”, związanej z Dniem 

Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i  Konstytucji 3 
Maja. Przedszkolaki ubrane w  stroje czerwone 
i białe utworzyły flagę narodową. Dzieci dowie-

Z Przedszkola nr 1

Q
Dzień Dziecka – występ Kropelek w Pogodnym Przedszkolu

Q
Dzień Flagi, dzieci ubrane na biało lub czerwono tworzą flagę narodową w przedszkolu przy 
ul. Sobieskiego

działy się w tym dniu, iż flaga Rzeczypospolitej Polskiej jest sym-
bolem państwa, dlatego należy się z nią obchodzić z szacunkiem, 
a wywieszając flagę z okazji świąt państwowych, dajemy wyraz 
uhonorowania oraz obchodzenia przez nas danego święta.
QQ Dzień Dziecka w przedszkolu obchodzony był bardzo radośnie. 

Dzieci tańczyły i śpiewały podczas wspólnego spotkania, odby-
ły  się zawody sportowe. Dzieciaki obejrzały zabawny teatrzyk 
o piratach, a na koniec dnia zjadły lody i inne przygotowane dla 
nich smakołyki.

Iwona Kmiecik

QQ W pierwszym tygodniu maja wszystkie 
przedszkolaki wzięły udział w warsztatach 
pt. „Fascynujący świat mrówek”. Dowie-
dzieliśmy się wielu ciekawych informacji 
na temat życia mrówek oraz mieliśmy 
okazję zobaczyć królową mrówek. Na 
koniec każdy otrzymał certyfikat oraz 
mały upominek.
QQ 8 maja w naszym przedszkolu odbył się 

konkurs poezji patriotycznej. Dzieci ubra-
ne w odświętne stroje recytowały piękne 
wiersze. Pojawiły  się utwory takie jak: 
„Mój dom” Wandy Chotomskiej, „Moja 
mała ojczyzna” Joanny Białobrzeskiej czy 
„Katechizm polskiego dziecka” Władysła-
wa Bełzy. Wyłonione zostały trzy miejsca 
oraz dwa wyróżnienia, ponadto każdy 
otrzymał dyplom za uczestnictwo. Wszyst-
kim jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

QQ W następnym 
tygodniu odwiedził 
nas Teatr Cieni „La-
tarenka”. Tym razem 
zostaliśmy oczaro-
wani historią Jasia 
i Małgosi. Dzieciom 
jak zawsze bardzo się 
podobało i z wiel-
kim zaciekawieniem 
oglądały spektakl.
QQ Kilka dni póź-

niej w  naszym 
przedszkolu poja-
wiło  się objazdo-
we studio nagrań. 
Poznaliśmy różne 

tajniki dźwięku, zmienialiśmy nasze 
głosy, a na koniec wspólnie nagraliśmy 
piosenkę. Było przy tym dużo śmiechu 
i świetnej zabawy.
QQ W ostatnim tygodniu maja nasze przed-

szkolaki wybrały się do Poznania na Scenę 
Wspólną, aby uczestniczyć w przedsta-
wieniu pt. „Mała draka o zwierzakach”. 

U 7 Krasnoludków

Q
Studio nagrań w przedszkolu „U 7 Kra-
snoludków

Jesteśmy zachwyceni spektaklem i bardzo 
chętnie jeszcze tam wrócimy.
QQ 1 czerwca na Wzgórzu Papieskim, 

wspólnie wraz z dziećmi i rodzicami świę-
towaliśmy 10. urodziny żłobka i przed-
szkola „U 7 Krasnoludków”. Jubileusz 
odbył się pod honorowym patronatem 
Burmistrz Miasta Luboń.  Po otwarciu 

uroczystości wszystkie grupy żłobkowe 
oraz przedszkolne zaprezentowały program 
artystyczny. Tematem przewodnim były 
bajki, wiec na scenie pojawiły się m.in. 
krasnoludki, pszczółki, smerfy oraz żabki. 
Następnie nastąpiło podsumowanie kon-
kursu plastycznego „Kartka urodzinowa 
na 10-lecie”. Dziękujemy za wszystkie prace 
i jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom. Po 
zakończeniu części artystycznej rozpo-
czął  się II Krasnoludkowy Marszobieg 
na Orientację. Celem uczestników było 
znalezienie siedmiu punktów i wykona-
nie na nich zadań. Po zdobyciu wszyst-
kich stanowisk na mecie czekały medale, 
pyszny tort urodzinowy oraz poczęstu-
nek. Zwieńczeniem była loteria fantowa, 
w której brali udział wszyscy uczestnicy. 
Serdecznie dziękujemy osobom zaanga-
żowanym w organizację uroczystości oraz 
wszystkim biorącym udział za wspaniałą 
zabawę i wspólne świętowanie.

Katarzyna Ambroży

Na Wzgórzu Papieskim, 1 czerwca 
uczczono 10. urodziny żłobka i przed-
szkola „U 7 Krasnoludków”   fot. Boogart 

Q



6/2019

47

które reprezentował Jan Paweł II i które 
powinny stać się wzorem do naśladowa-
nia dla innych. Przemówienie wygłosiły 
również burmistrz Małgorzata Machal-
ska i przedstawicielka Kuratorium Anet-

ta Szurkowska. Pani Teresa Zygmanow-
ska odczytała uchwałę Rady Miasta i jej 
uzasadnienie, nadającą Szkole Podsta-
wowej nr  5 w  Luboniu imię św. Jana 
Pawła II. Wzruszającym momentem było 
odśpiewanie dwóch hymnów. Najpierw 
chórek dziewcząt z  klasy 3g zaśpiewał 
po raz ostatni hymn gimnazjalny, do 
którego tekst napisała była polonistka, 
Janina Lewandowska, a muzykę skom-
ponowała Dorota Mucha. Następnie chór 
złożony z uczniów klas 0 i 1 odśpiewał 

nowy hymn szkoły, ze słowami i muzy-
ką Anny Augustyniak. Nowy sztandar 
poświęcił ks. kan. Bernard Cegła. 
Uczniowie klasy 5c złożyli kwiaty pod 
pamiątkową tablicą w holu szkoły, po-
święconą Ojcu Świętemu. Maja Usak, 
Marysia Stachowiak, Oliwier Chasiński 
i Kuba Skienkiewicz z klasy 3f przedsta-
wili dokonania Jana Pawła II. Na altów-
ce przepięknie zagrała Zuzia Kowalewska 

z 5a. Następnie w programie artystycz-
nym, przygotowanym przez uczniów 
klasy 5c (Ola Ziółkowska, Basia Zalew-
ska, Zuzia Wojewódzka, Julia Cierniak, 
Maciej Banachowicz, Oliwier Kapuściń-
ski) i panią Małgorzatę Wagner, przypo-
mniano życiorys Papieża, 
wiersze i  ciekawostki zwią-
zane z  Jego osobą. Słowa 
uczniów przerywane były 
prezentacjami różnych mo-
mentów z życia Ojca Święte-

OŚWIATA

17 maja 2019 roku odbyła się w Szkole 
Podstawowej nr 5 uroczystość nadania 
jej imienia świętego Jana Pawła II. Kan-
dydaturę Papieża Polaka wyłoniono 
w referendum przeprowadzonym w ubie-
głym roku szkolnym wśród uczniów, 
rodziców, nauczycieli i  pracowników 
szkoły – ponad 82% z nich było za wy-
borem Jana Pawła  II. Na uroczystość 
przybyło wielu zaproszonych gości – 
burmistrz Małgorzata Machalska, jej 
zastępca Mateusz Mikołajczak, przewod-
nicząca Rady Miasta Lubonia Teresa 
Zygmanowska, kierownik Wydziału 
Oświaty Zdrowia i Kultury UM Romu-
alda Suchowiak, przedstawicielki Kura-
torium Oświaty w  Poznaniu: Anetta 
Szurkowska i  Agata Herda, dyrektor 
Biblioteki Miejskiej Agnieszka Begier, 

Irena Skrzypczak, Zbigniew Jankowski, 
prezes spółki LOSiR Michał Kosiński, 
radny Andrzej Okupniak, przedstawi-
ciele Prezydium Rady Rodziców: Mo-
nika Stróżyńska, Katarzyna Jurewicz, 
Artur Woźniak; proboszcz parafii pw. 
św. Barbary ks. kan. Bernard Cegła, 
dawny katecheta w SP 5 Rafał Nowak 
(obecnie proboszcz parafii w Czapu-
rach), dyrekcja, nauczyciele i cała spo-
łeczność szkolna.
Na początku uroczystości Ala Nowicka 
i  Jakub Buczkowski z klasy 3d gimna-
zjalnej przedstawili gości oraz powitali 
wszystkich obecnych w hali LOSiR. Na-
stępnie wszyscy odśpiewali „Mazurka 
Dąbrowskiego”, a  potem głos zabrała 
dyrektor Jolanta Walczak, która w pięk-
nych słowach przypomniała wartości, 

Św. Jan Paweł  II patronem SP 5
Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Kołłątaja przejęła imię swojego poprzednika – Gimnazjum nr 2
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Q
W hali widowiskowo-sportowej LOSiR-u odbyły się uroczystości nadania imienia 
Szkole Podstawowej nr 5     fot. Łukasz Budzyński

Q
Na baczność prze pocztem sztandarowym SP 5   fot. Łukasz Budzyński

QQ Z okazji Dnia Europy przedszkolaki 
z niepublicznego przedszkola przy ul. Ko-
pernika 4 rozpoczęły maj od poznania 
tradycji i obyczajów Państw UE. Przed-
szkolne sale zamieniły się w stolice krajów 
wspólnoty europejskiej, gdzie czekały na 
dzieci specjalne zadania, konkursy i cie-
kawostki dotyczące państw UE. Z okazji 
tego święta odbył  się także przemarsz 
korowodu europejskiego ulicami miasta.

- Tradycyjnie w maju zorganizowaliśmy 
Festiwal Tańca, który w  tym roku od-
był się pod hasłem „Tańce świata”. Pozom 
występów był bardzo wysoki. Dzieci 
zaprezentowały: polkę, kujawiaka, tango, 
taniec hawajski oraz japoński. Wszyst-
kim grupom serdecznie gratulujemy 
poczucia rytmu oraz fantastycznego 
wykonania niełatwych układów tanecz-
nych.

Z Tajemniczej Wyspy

Q
Zajęcia w przedszkolu „Tajemnicza Wyspa”

QQ Podczas obchodzonego Dnia Kosmosu 
nasze przedszkole zmieniło się w praw-
dziwą przestrzeń kosmiczną, wypełnioną 
małymi kosmitami, gdyż dzieci w tym 
dniu przyszły nieziemsko przebrane. Każ-
da grupa stworzyła inną pracę plastycz-
ną, powstał też układ słoneczny i rakieta. 
Poznaliśmy planety, galaktyki, a nawet 
ufoludki.
QQ Na koniec miesiąca czekała na dzieci 

atrakcja specjalna – obchody Dnia Dziec-
ka. W tym roku ogarnęło nas pirackie 

szaleństwo. W ogrodzie przedszkolnym 
odbyły się konkurencje wodne jak podczas 
prawdziwej bitwy morskiej. Przedszko-
laki, jak na piratów przystało, bawiły się 
fantastycznie, a upominki, które otrzyma-
ły dopełniły szczęścia. Ukoronowaniem 
tego dnia było przedstawienie pt. „Piracka 
przygoda” w  wykonaniu rodziców Po-
szukiwaczy Skarbów oraz Rybek i  tam 
też oczywiście pojawili się piraci. Gra-
tulujemy aktorom wspaniałego występu.

Katarzyna Stępień

Q
Pomiędzy żyrafami pamiątkowe zdjęcie plenerowe maluchów z „Tajemniczej 
Wyspy”
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go, m.in. wyboru na stanowi-
sko papieża, Jego pogrzebu 
oraz wypowiedzi zaczerpnię-
tych z wygłoszonych niegdyś 

kazań. Chór pod dyrekcją Doroty Muchy 
odśpiewał dwie pieśni – „Lolek” i „Abba 
Ojcze”. Na gitarze akompaniował Patryk 
Dondajewski. Piękne dekoracje wyko-
nali Katarzyna Pilarska i Sławomir Woj-
ciak, a nawiązywały do pasji Ojca Świę-
tego – jego górskich wędrówek, narciar-
stwa, spływów kajakowych i piłkarstwa 
w  latach dzieciństwa. Po zakończeniu 
uroczystości wszyscy mogli obejrzeć 
wystawę zdjęć, plakatów i  rysunków 
uczniów, przeczytać cytaty z wypowiedzi 
Papieża, które zawisły na drzwiach sal, 
jednak najcenniejsze pamiątki znala-
zły się w gablotach w holu szkoły – buty 
kardynała Karola Wojtyły, które miał na 
sobie podczas pamiętnego konklawe 

w Rzymie, z którego już nie wrócił do 
kraju, Jego biret kardynalski, piuskę, 
koloratkę, chusteczkę i inne wartościowe 
przedmioty, które Sławomir Wojciak, 
nauczyciel religii w naszej szkole, pozy-
skał dzięki uprzejmości Sióstr Służebni-
czek Maryi z Lubonia, właścicielek tych 
pamiątek. Doniosłość uroczystości pod-
kreśliły galowe stroje uczniów, ozdobio-
ne biało-żółtymi kotylionami, gdyż te 
kolory oznaczają barwy papieskie. 
W holu wyeksponowaliśmy także prace 
uczniów poświęcone naszemu Patrono-
wi (koordynatorki konkursu plastyczne-
go – Katarzyna Ratajczak i Dorota Mu-
cha).
Bardzo dziękujemy Dyrekcji Muzeum 
Martyrologicznego w Żabikowie za wy-
pożyczenie gablot.

Małgorzata Wagner

Św. Jan Paweł  II patronem SP 5
cd.  
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Q
Program artystyczny w wykonaniu uczniów podczas uroczystości nadania imienia 
Jana Pawła II szkole przy ul. Kołłątaja   fot. Łukasz Budzyński

Palić, nie palić? - oto jest pytanie!
W czwartek, 25 kwietnia w  siedzibie 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Poznaniu odbyło się podsu-
mowanie etapu powiatowego konkursu 
na komiks pod hasłem „Palić, nie palić 
– oto jest pytanie?”. Z radością informu-
jemy, że Aleksandra Konieczna (5  a) 
zdobyła wyróżnienie.

Rusz kopytka
Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że 
klasa 6 a zajęła 3. miejsce w konkursie 
tanecznym ogłoszonym przez Teatr Mu-
zyczny w Poznaniu, Blubry 6D - poznań-
skie legendy oraz City Event Poznań. 
Nagranie tańca naszych uczniów spo-
tkało się z dużym uznaniem jury, a war-
to dodać, że konkurencja była duża.

Rozpoczęliśmy sezon wycieczek
Od 20 maja uczniowie SP 2 rozpoczęli 
długo wyczekiwany tydzień wycieczek. 
Oczywiście najbardziej cieszyły te kil-
kudniowe i tzw. zielone szkoły, jednak 
każda okazja, by poznać nowe miejsca 
i  nauczyć  się czegoś w  inny, ciekawy 
sposób jest dobra. Przekonali się o tym 
uczniowie klas 5 f, 5 g, 6 a i 6 c, którzy 
odwiedzili Funkę, położoną nad malow-
niczym jeziorem zwanym Łukomie lub 

zwyczajnie - Charzykowskim. W  tym 
miejscu oprócz odpoczynku na świeżym 
powietrzu w samym środku lasu czeka-
ły na nich takie przyjemności jak: nauka 
wypalania w drewnie, strzelanie z łuku, 
rzeźba, a także zajęcia laboratoryjne oraz 
wykład z ornitologii. To tylko niektóre 
atrakcje - nie zabrakło też rejsów po 
jeziorze. Ten wyjazd wszyscy zapamię-
tają na długo.

Talenty wyróżnione w Puszczy-
kowie
17 maja w Puszczykowie odbył się XIII 
Międzyszkolny Festiwal Piosenki Mało-
lata 2019. Laureaci konkursów szkolnych 
z  wielu wielkopolskich miejscowości 
rywalizowali ze sobą w trzech katego-
riach wiekowych. Naszą szkołę repre-
zentowały laureatki Szkolnego Konkur-
su Piosenki Małolata: Katarzyna Hajdy-
ła, Aleksandra Glapa, Emilia Myssak 
oraz Joanna Olsztyńska. Miło mi poin-
formować, iż wszystkie nasze laureatki 
zaprezentowały  się pięknie podczas 
swoich występów konkursowych. Decy-
zją jury w kategorii klas 1-2 miejsce 1. 
otrzymała Aleksandra Glapa, a Katarzy-
nie Hajdyle przyznano wyróżnienie 
specjalne. W kategorii klas 3-5 Joanna 
Olsztyńska zdobyła wyróżnienie, na-

tomiast w  kategorii klas 
6-8 zwyciężyła była uczen-
nica Cieszkowianki, Nina 
Wolińska.

Mazury są piękne
W minionym tygodniu mia-
ły okazję przekonać  się 
o tym klasy 5 e i 5 c, które 
właśnie ten rejon Polski wy-
brały sobie jako cel kilku-
dniowej wycieczki. Ucznio-
wie najpierw udali  się na 
miejsce największej śre-
dniowiecznej bitwy, czyli na 
Pola Grunwaldu. Tam do-
wiedzieli się, jaki był prze-
bieg tego wydarzenia, co do 
niego doprowadziło i  co 

Z Cieszkowianki

przesądziło o wyniku. Dalej odwiedzili 
skansen w  Olsztynku, gdzie poznali 
realia życia dawnych mieszkańców War-
mii i Mazur. Drugi dzień rozpoczęli od 
wizyty w gościnnej Leśniczówce Pranie, 
by chłonąć klimat poezji Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego. Kolejnym 
punktem tego dnia był rejs po pięknych 
jeziorach, spacer po malowniczym mie-

ście Mikołajki i  lekcja historii w  Wil-
czym Szańcu - najważniejszej kwaterze 
Adolfa Hitlera w  Europie. Wycieczka 
zakończyła się wizytą w Ostródzie, zna-
nej z wielu festiwali i wydarzeń kultu-
ralnych. Czyż Mazury nie są 
piękne? My nie mamy wąt-
pliwości! Klasy 5 c i 5 e z wycho-
wawcami

Q
W siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Poznaniu podsumowanie etapu powiato-
wego konkursu na komiks pod hasłem „Palić, nie 
palić” wśród wyróżnionych Aleksandra Konieczna 
z SP 2

Q
Uczennice z Cieszkowianki z sukcesami na XIII Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki 
Małolata 2019 w Puszczykowie z opiekunem Radosławem Jastakiem

Q
Grupa chłopców z Cieszkowianki z próbami płaskorzeźby w drewnie podczas wy-
cieczki

cd.  
obok
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Dziękujemy
Strefa Dobrych Uczynków 
serdecznie dziękuje Rodzicom 
i Uczniom za cały rok ogrom-
nego wkładu w  pomoc po-
trzebującym. Bezinteresow-

ność Państwa jest wielka, czego dowo-
dem były ogromne ilości opatrunków, 
okularów, przyborów szkolnych, wełny, 
czapek itd. Wszystko trafiło w ręce naj-

bardziej potrzebu-
jących. Akcje trwa-
jące cały rok to 
„Puszka dla ma-
luszka” czy zbiera-
nie nakrętek, do 
których serdecznie 
zachęcamy. W wa-
kacje pojemniki 
wystawione są 
w  przedsionku 
głównego wejścia 
do szkoły. Dochód 
z  puszek to doży-
wianie dzieci w Ka-
merunie (Redemp-
toris Missio), a na-
krętki przekazuje-
my Stowarzyszeniu 
Osób Niepełnosprawnych w  Luboniu. 
Dziękujemy raz jeszcze za Wielkie Serca. 
„Dobro powraca!”

Strefa Dobrych Uczynków

Znają język angielski  
śpiewająco
27 maja odbył się Szkolny Konkurs Pio-
senki Anglojęzycznej dla klas 1-3. Wzię-

ło w nim udział 19 osób. Pierwsze miej-
sce zajęła Maria Beśka (3 a).

SP 2

Trójmiasto oczami 4a i 4c
W dniach 27.06 - 29.06 uczniowie Ciesz-
kowianki z  klasy 4a i  4c pod opieką 
nauczycieli Joanny Kwiecińskiej, Małgo-
rzaty Olejniczak, Anny Słonki-Moskwy 
i  Roberta Tomkowiaka wyruszyli na 

zwiedzanie Trójmiasta. 
Pierwszego dnia zwie-
dzili Gdańsk ( fontanna 
Neptuna, Długi Targ 
z  dworem Artusa oraz 
kościół Mariacki). Dru-
giego dnia wybrali  się 
do Akwarium Gdyń-
skiego, gdzie podziwia-
li niezwykłe gatunki 
ryb, płazów i  gadów 
z  różnych zakątków 
świata oraz odwiedzili 
Centrum Nauki Ekspe-

ryment, w  którym obserwowali różne 
zjawiska zachodzące w przyrodzie. Nie 
mogło ich zabraknąć na sopockim molo, 
gdzie upajali się pięknym widokiem mo-
rza. Trzeci dzień spędzili na zamku 
w Gniewie, uczestnicząc w warsztatach 
rzemieślniczych oraz ucząc się sztuczek 
szermierskich. To były dla nich niezapo-
mniane dni.   

 (W. Szczepaniak)

OŚWIATA
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Q
Wsłuchani w wykład na wycieczce uczniowie SP 2

Q
Tu klasa 4a i 4c pakuje się do autokaru, który zawiezie dzieci 
do Sopotu, Gdańska i Gdyni   fot. Władysław Szczepaniak

Spotkanie partnerów 
projektu Erasmus+
W dniach 20-24 maja go-
ściliśmy grupy uczniów 
i  nauczycieli ze szkół 
partnerskich z  Grecji, 
Hiszpanii i Włoch w ra-
mach projektu „Women 
in art. Breaking the invi-
sibility loop”. Tydzień 
spędzony razem obfito-
wał w różne wydarzenia: 
zajęcia integracyjne, 
warsztaty artystyczne, 
zwiedzanie Poznania 
i  Torunia, wystawy 
w  muzeach i  galeriach 
sztuki związane z  tema-
tyką projektu, spotkania 
z  artystami. Goście od-
wiedzili również Urząd Miasta Luboń 
i spotkali się z p. burmistrz, M. Machal-
ską. W ramach współpracy z lubońskim 
Ośrodkiem Kultury przeprowadzone 
zostały warsztaty plastyczne pod kierun-
kiem dr. D. Głowackiego, tam też ucznio-
wie zaprezentowali swoje prace wyko-
nane w  poprzednim etapie realizacji 
projektu. Uczniowie i  nauczyciele wy-
mieniali doświadczenia i  prezentowali 
efekty swoich działań. Dzieci z zagrani-

cy przebywały u rodzin naszych uczniów. 
Rodzice dołożyli wszelkich starań, aby 
pobyt w Polsce był pełen niezapomnia-
nych wrażeń i zapewnili gościom moc 
atrakcji podczas rodzinnych popołudni 
i wieczorów.
Relacje z pobytu znaleźć można na blo-
gu https://wiaerasmusproject.blogspot.
com oraz na stronie https://www.face-
book.com/WIAerasmusproject/

Magdalena Madajczyk-Głowacka

Erasmus z Piątki

Q
 Zajęcia w grupie w ramach Erasmusa w SP5    
fot. W. Idzikowska

Q
Pamiątkowe zdjęcie uczestników międzynarodowego programu Erasmus   
fot. P. Hącia

SP 1 na początku kwietnia rywalizowa-
ła w zawodach chłopców o mistrzostwo 
Lubonia w czwórboju lekkoatletycznym. 
Można powiedzieć, że zmiażdżyliśmy 
rywali i bezapelacyjnie wygraliśmy za-
wody w Luboniu. Nasi uczniowie w na-
stępujących konkurencjach: skoku w dal, 
rzucie piłeczką palantową, biegu na 60 m 
oraz na 1000  m łącznie uzyskali 1223 
punkty. Najlepszy indywidualnie był 
Jeremi Osuch, zdobywając 318 pkt. Naj-
lepsze dwie szkoły zakwalifikowały się 
do finału powiatu w Puszczykowie, któ-
re odbyły się 17 maja. Jechaliśmy z do-
brymi humorami i nadziejami na zawo-
dy do Puszczykowa. Jednak nie pojechał 
z  nami najlepszy zawodnik, który  się 
rozchorował. W Puszczykowie po 3 kon-
kurencjach byliśmy na pechowym 4. 

Z Jedynki

cd.  
na str. 
50

miejscu. Awans do finału dawały dwa 
pierwsze miejsca. Chłopcy zmobilizo-
wani pobiegli w ostatniej konkurencji 
bieg na 1000 m bardzo dobrze, a najle-
piej z naszej szkoły Adam Wojsz, który 
na finiszu miał przewagę około 200 m. 
Czekaliśmy do końca jak pobiegnie 
ostatnia nasza zmiana i  wierzyliśmy 
w sukces, którym byłby awans do dalszej 
rywalizacji. Na zakończenie było dużo 
emocji przy czytaniu wyników rozstrzy-
gających zawody. Ostatecznie nasza 
drużyna zajęła 2. miejsce i  20 maja 
pojechała na dalszą cześć rywalizacji do 
Jarocina, gdzie zajęliśmy 2. miejsce, co 
dało nam awans do Finału 
Wojewódzkiego. W pełnym 
składzie straciliśmy do naj-
lepszej drużyny tylko 20 pkt. 
27 maja pojechaliśmy na 

Chłopcy z SP1 na 2 stopniu podium 
podczas rywalizacji finału powiatu 

w Puszczykowie 17 maja

Q



6/2019

50

krystalicznych skałkę triasową w Bolę-
cinie – pomnik przyrody nieożywionej 
i wielką atrakcję turystyczną okolicy oraz 
znane w Małopolsce i lubiane kąpielisko 
Kamieniołom Balaton położone w gminie 
Trzebinia w nieczynnym wyrobisku ka-
mieniołomu wapienia o pierwszej klasie 
czystości wody. W  drugim dniu Zlotu 
wzięli udział w wycieczce przyrodniczej. 
Zwiedzili rezerwat przyrody Eliaszówka, 
położony w obrębie Parku Krajobrazo-
wego „Dolinki Krakowskie” u stóp klasz-
toru Karmelitów Bosych w  Czernej ze 
znanym źródłem proroka Eliasza. Dnem 
doliny o stromych zboczach zbudowa-
nych z wapieni dolnego karbonu, prze-
platanych pięknymi ostańcami skalnymi 
i  grotami płynie urokliwy potok Elia-
szówka. W  Czernej w  piwnicach i  na 
strychu klasztoru Karmelitów Bosych 
znajdują się kolonie rozrodcze nietoperzy 
z gatunku podkowiec mały, nocek orzę-

siony i nocek duży, objęte ochroną w ra-
mach obszaru Natura  2000. Tego dnia 
przyrodnicy zwiedzili również kamie-
niołom czarnego marmuru w  Dubiu, 
muzeum przyrodnicze i ścieżkę Ojcow-
skiego Parku Narodowego, Jaskinię 
Wierzchowską Górną zaliczaną do naj-
większych jaskiń na Jurze Krakowsko-
-Częstochowskiej oraz trzy rezerwaty 
przyrody: Dolinę Będkowską, Bolecho-
wicką i Kluczwody, piękne krakowskie 
dolinki, charakteryzujące  się dużymi 
walorami przyrodniczymi i krajobrazo-
wymi. W niedzielę, przed zakończeniem 
Zlotu, odbyła się jeszcze jedna wyciecz-
ka do ciekawych krajobrazowo i  przy-
rodniczo podkrakowskich rezerwatów 
przyrody położonych na obszarze Parków 
Krajobrazowych Województwa Mało-
polskiego. Były to: Dolina Mnikowska-
-Teńczyński Park Krajobrazowy i Dolina 
Kajasówka – Rudniański Park Krajobra-
zowy, które leżą na unikatowym zrębie 
tektonicznym zbudowanym z  wapieni 
jurajskich. Następny, jubileuszowy zlot 
odbędzie się za rok na terenie Słowiń-
skiego Parku Krajobrazowego.

Maria i Jan Błaszczakowie

TURYSTYKA / SPORT

Finały Wojewódzkie do Sza-
motuł w  Czwórboju Lekko-
atletycznym. Przed zawodami 
chcieliśmy jak najlepiej wy-
paść. Niestety kontuzja i cho-
roba czołowych zawodników 

bardzo utrudniła nam rywalizację w fi-
nale. Zajęliśmy miejsce poza pierwszą 
szóstką, ale i tak należy uznać awans do 
Finału Wojewódzkiego za wielkie osią-
gniecie naszych uczniów. Wystąpiliśmy 

w następującym składzie: J. Osuch, T. Je-
ziorny, K. Śróda, K. Wieland, A. Wojsz, 
A. Zygmaniak, J. Górniaczyk. M. Twar-
dowski.

Dawid Paprocki

Z Jedynki

Drużyna SP1 z opiekunem Dawidem 
Paprockim (z prawej) na Finale Woje-
wódzkim Czwórboju Lekkoatletyczne-
go w Szamotułach – 27 maja

cd.  
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Organizatorem Zlotu było 
Polskie Towarzystwo Tury-
styczno-Krajoznawcze Komi-
sja Ochrony Przyrody Zarzą-
du Głównego oraz Oddział 
PTTK w Chrzanowie. Wzięli 
w nim udział działacze PTTK 
pracujący w komisjach i klu-
bach ochrony przyrody na 
terenie całej Polski, w  tym 
przyrodnicy z lubońskiego Od-
działu PTTK. Celem zlotu było zapo-
znanie uczestników z  zagadnieniami 
ochrony przyrody i środowiska natural-
nego na terenie Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej i  integracja, uzyskanie 
uprawnień instruktora Ochrony Przy-
rody PTTK przez osoby spełniające  
warunki określone w  Regulaminie In-
struktora Ochrony Przyrody PTTK 
a także zapoznanie ze sprawami organi-
zacyjnymi oraz nakreślenie głównych 

kierunków działania Komi-
sji Ochrony Przyrody na 
rzecz środowiska przyrod-
niczego w okresie kadencji. 
Odbyły się dwie Sesje Zloto-
we: I w Czernej i  II w Dy-
rekcji Ojcowskiego Parku 
Narodowego o  tematyce 
przyrodniczej, panel dysku-
syjny i egzamin na Instruk-
tora Ochrony Przyrody oraz 

wycieczki przyrodnicze. Baza Zlotu zlo-
kalizowana była w Agroturystyce „Przy 
Leśniczówce” w  Czernej. Rejestracja 
uczestników i uroczyste otwarcie Zlotu 
odbyły  się w  Sali Pałacu Ślubów 
w Chrzanowie. Po części oficjalnej przy-
rodnicy zwiedzili z przewodnikiem dział 
przyrodniczo-geologiczny Muzeum 
w Chrzanowie Oddział Wystaw Czaso-
wych Dom Urbańczyka. Potem mieli 
okazję zobaczyć zbudowaną z wapieni 

Ogólnopolski Zlot Przyrodników
Od 24 do 26 maja przyrodnicy z Lubonia wzięli udział w IX Ogólnopolskim Zlocie Turystów Przyrodników 
w Chrzanowie

Q
fot. Jan Błaszczak

Kolejne sukcesy Adama Balcerka, 
mieszkańca Lubonia i obiecującego 
młodego lekkoatlety. W dniach 16-
17 maja 2019 Adam startował 
w  Akademickich Mistrzostwach 
Polski w Łodzi. Zajął 3. miejsce na 
200  m, pobijając rekord życiowy 
na 200 m z czasem 21.27. Jest to 3. 
czas w Polsce, a 7. w Europie. Ser-
decznie gratulujemy i  życzymy 
dalszych sukcesów. Miasto Luboń 
wspiera Adama jako sponsor, po-
magając w  sfinansowaniu wyjaz-
dów i pokryciu wydatków na tre-
ningi.
2 czerwca Adam wziął udział 
w międzynarodowym mitingu lek-
koatletycznym w Gliwicach, dzięki 
znakomitemu wynikowi, jaki uzy-
skał, zakwalifikował  się do startu 
w  Mistrzostwach Europy U23! 
Serdecznie gratulujemy!

(L-n)

Sukcesy 
Adama 
Balcerka

18 maja odbyła  się kolejna Majówka 
Integracyjna z  bulami zorganizowana 
przez stowarzyszenie „Lubońska Petan-
ka” przy współpracy z LOSiR Sp. z o.o. 
Była to już szósta edycja turnieju o cha-
rakterze rekreacyjno-integracyjnym, 
w którym wzięły udział również osoby 
starsze i  niepełnosprawne. Do drużyn 
prowadzonych przez zawodników Lu-
bońskiej Petanki dołączyli mieszkańcy 
Lubonia, Swarzędza i Poznania. Zawody 
przebiegły w  sympatycznej atmosferze 
dostarczając graczom wiele radości i za-
dowolenia. Po raz kolejny okazało się, że 
gra w bule łączy pokolenia i przełamuje 
wszelkie bariery.

Turniej rozegrano sys-
temem szwajcarskim. Po 
pięciu rundach zwycię-
żył zespół w  składzie 
Karolina Fabiś i  Darek 
Przybylak, na drugim 
miejscu uplasowała  się 
drużyna Mikołaja Fabi-
sia i Macieja Feldgebela, 
a trzecie miejsce zajęli: 
Darek Surdyk i  Jarek 
Staszak.
Najlepszych zawodni-
ków nagrodzono pu-
charami, a każdy z gra-
czy otrzymał turniejo-

Petanka integruje

wy buton oraz pamiątkowy kubek. Roz-
dano również nagrody rzeczowe: bule, 
akcesoria turystyczne oraz kółka i cele do 
gry w bule. Dla uczestników przygotowa-
no słodki poczęstunek, kawę, herbatę oraz 
obiad.

Majówka Integracyjna współfinansowana 
była ze środków otrzymanych z  Urzędu 
Miasta Luboń. Zadanie zostało zrealizowa-
ne w ramach pożytku publicznego.
Patronat medialny nad turniejem objęły: 
e-lubon.pl i „Wieści Lubońskie”.

Lubońska PetankaQ
Zawody na bulodromie przy ul. Dojazdowej 

Q
Zwycięzcy majówki z pucharami w rękach nie kryją zadowo-
lenia

Q
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W niedzielę 9  czerwca  br. na Kocich 
Dołach odbyły się po raz kolejny zawo-
dy o Puchar Burmistrza Miasta Luboń. 
Po zbiórce o godz. 7 rozlosowano stano-
wiska do wędkowania. Po kilku godzi-
nach rywalizacji zważono ryby i wyło-
niono szczęśliwych zwycięzców, którym 
Zastępca Burmistrza Miasta Luboń 
wręczył puchary. Pierwsze miejsce w tym 

roku należało do Marka Leńczuka, któ-
ry złowił ryby o łącznej wadze 3790 gra-
mów. Miejsce drugie oraz trzecie zajęli 
ojciec Tadeusz Podbylski (3660 gramów) 
wraz z  synem Marcinem Podbylskim 
(3140  gramów). W  zawodach wzięło 
udział 25 uczestników (Koło nr 21 Lu-
bonianka, Koło WPZZ Luboń, Koło 
Tarnowo Podgórne). Liczba osób biorą-

cych udział w  rywalizacji w  po-
szczególnych latach bywała zróżni-
cowana i zazwyczaj wahała się od 
25 do 40. Najstarszy tegoroczny 
zawodnik miał 72 lata, najmłodszy 
Filip Ruszczyński zaledwie 12. Or-
ganizatorem zawodów było Koło 
nr 21 Lubonianka, którego obecnym 
prezesem jest Robert Grajczak. Za-
wody sfinansowano ze środków 
własnych Koła oraz z budżetu Mia-
sta Luboń. Kolejne odbędą się już 
za rok. Będą mogły wziąć w  nich 
udział osoby posiadające ważną 
kartę wędkarską. Całą imprezę za-
kończono smacznym poczęstun-
kiem.

Natalia

Zawody wędkarskie

Q
Puchary wręczone zwycięzcom zawodów 
o Puchar Burmistrza Miasta Luboń   
fot. Natalia

Q
Ważenie ryb złowionych przez poszczególnych uczestników zawodów    
fot. Natalia

Tegoroczni zwy-
cięzcy zawodów 
o Puchar Burmi-
strza Miasta Lu-
boń. Od lewej 
kolejno: Marcin 
Podbylski 
(III miejsce), Tade-
usz Podbylski 
(II miejsce), Marek 
Leńczuk (I miej-
sce) oraz Zastęp-
ca Burmistrza 
Miasta Luboń 
Mateusz Mikołaj-
czak   fot. Natalia

Podczas tegorocznych obchodów Dnia 
Dziecka, w  niedzielne popołudnie, 
26 maja na Wzgórzu Papieskim zorga-
nizowano bieg dla dzieci i młodzieży. 
Ci, którzy stanęli na starcie, nie żało-
wali, ponieważ odbył się w iście spor-

towej, pięknej atmosferze. Organiza-
torami tegorocznego biegu byli Urząd 
Miasta Luboń, Ośrodek Kultury, LO-
SiR, Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Sto-
warzyszenie Forum Obywatelskie Luboń. 

Wszystko odbywało się pod batutą rad-
nego Łukasza Budzyńskiego, który za-
razem był sędzią zawodów. Niewątpli-
wie miłym akcentem zawodów było to, 
że przypadły w Dniu Matki, 
co sprawiło, iż odbyły  się 
w jeszcze bardziej rodzinnej 
atmosferze, przy licznym 
udziale mam. Świętowaliśmy 
na sportowo. Mamy gorąco 
dopingowały swoje pociechy, 
towarzysząc im na każdym 
odcinku biegu. Przy pięknej, 
słonecznej pogodzie na star-
cie pojawiła się blisko setka 
dzieci i  młodzieży szkolnej, 
podzielonej na sześć kategorii 
ze względu na płeć i wiek (43 
dziewczęta oraz 51 chłop-
ców). Najpierw Łukasz Bu-
dzyński przeprowadził dla 
wszystkich przedbiegową 
rozgrzewkę. Rywalizacja od-
bywała się na dwóch dystan-
sach: 600 i 800 m. Gromady 
uśmiechniętych dzieci, weso-

łe mamy i tatusiowie, dumni z pociech, 
towarzyszyli imprezie przez całe popo-
łudnie. Na mecie czekał fluo medal dla 
każdego, który świecąc w nocy, będzie 
przypominał udział w biegu. Zwycięz-
com gratulowała, wręczając okoliczno-

ściowe medale i dyplomy oraz nagrody, 
burmistrz Małgorzata Machalska. Na 
koniec uściski rodziców i zasłużona wata 
cukrowa, a  dla co bardziej głodnych 
„pyra po lubońsku”. Po zakończonym 

biegu uczestnicy imprezy, żegnając się, 
umawiali już na przyszłoroczną jego 
edycję.

PAW

XIV Bieg Luboński

Q
Jako pierwsze wystartowały i pobiegły zaliczone do najmłodszej kategorii dziew-
czynki. Emocji było co niemiara   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Start nieco starszych chłopaków. Wszystkim towarzyszył gorący doping rodziców   
fot. Jarosław Androsiuk

Q
Po ostatnim biegu niedzielnej imprezy na podium 
stanęli zwycięzcy dziewczęco-chłopięcego biegu. 
Trzecie miejsce zdobyła przyjmująca gratulacje od 
burmistrz Małgorzaty Machalskiej – Julia Pięta   fot. 
Paweł Wolniewicz

Q
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QQ 12 maja Luboński KS podejmował 
1920 Mosinę. To spotkanie miało bar-
dzo ciekawy przebieg. Już początek 
meczu dobrze zaczął się układać dla 
zespołu LKS-u, ponieważ Łukasz Le-
kier zdobył prowadzenie. Jednak goście 
na przerwę schodzili, prowadząc 1:2. 
Druga połowa zaczęła  się doskona-
le dla mosinian, którzy podwyższyli 
rezultat na 1:3. Znów się potwierdzi-
ło, ze lubonianie, jak zawsze, mobi-
lizują się, gdy im zagraża porażka 
i udowodniają, że potrafią ambitnie 
walczyć do końca. Tak było również 
w  tym meczu. Gdy arbiter podyk-
tował rzut karny dla LKS-u, to jego 
już etatowym wykonawcą, który nie 
marnuje takich okazji, okazał się ka-
pitan zespołu Tomasz Domagała. Ta 
bramka kontaktowa jakby poderwała 
cały zespół, zdobyli jeszcze 3 bram-
ki, odnosząc ostatecznie zwycięstwo 
5:3. Bramki zdobyli: Michał Kugler 
2, Łukasz Lekier 1, Tomasz Domagała 
1, Jakub Rosołowicz 1.

QQ 18 maja Luboński KS przegrał na wy-
jeździe z Huraganem Michorzewo 2:0. 
Zespół LKS-u grał w osłabieniu, ponie-
waż czerwoną kartkę otrzymał kapitan 
zespołu Tomasz Domagała. W dodatku 
lubonianie nie wykorzystali rzutu karnego 
podyktowanego przez arbitra.

QQ 26 maja Luboński KS pokonał po bar-
dzo dobrym meczu Wicher Strzyżewo 5:2. 

LKS ambitnie

Q
 Zespół LKS-u w meczu z Wichrem Strzyżewo zakończył się zwycięstwem 5:2   fot. Władysław Szczepaniak

Bramki zdobyli: Łukasz Lekier 2, Krystian 
Nowicki 2, Jakub Rosołowicz 1.

QQ 2 czerwca w meczu wyjazdowym LKS 
przegrał z NAP Nowy Tomyśl 1:0.

QQ 9 czerwca lubonianie w przedostatnim 
meczu w rundzie wiosennej podejmowali 
wicelidera grupy Promień Opalenicę. Lu-
boński KS sprawił wszystkim dużą niespo-
dziankę. Od początku nasi narzucili ostre 
tępo i przeprowadzili kilka groźnych kontr. 
Po jednej z takich akcji Michał Kugler zdobył 

prowadzenie. Goście jeszcze przed przerwą 
wyrównali na 1:1. W drugiej połowie od 
60 minuty lubonianie grali w 10., ponie-
waż arbiter pokazał czerwoną kartkę ka-
pitanowi zespołu Tomaszowi Domagale. 
Osłabienie to nie miało dużego wpływu, 
ponieważ w tym dniu dobrze dysponowa-
na drużyna LKS-u pokazała swój charakter 
i po wspaniałej grze zdobyli drugą bram-
kę, która ostatecznie dała im zwycięstwo. 
Strzelcem drugiego gola był Łukasz Lekier.

Władysław Szczepaniak
Tabela patrz st. 54

25  maja zespoły młodzieżowe LKS-u dokonały niemałego wyczynu. Jak sami 
twierdzą – była to najlepsza sobota w całym sezonie. Oto wyniki:
QQ Juniorzy młodsi B2 pokonali na wyjeździe zespół „Suchary” w Suchym Lesie 

wynikiem 0:27!
QQ Trampkarze zwyciężyli Chrobrego Poznań 3:1.
QQ Zespół Orlików rozgromił na wyjeździe „Orła” w Sapowicach 1:19!
QQ Jedynie młodzicy LKS-u przegrali 1:3 z Przemysławem Poznań.

Ogólnie jednak bilans bramkowy okazał się rekordowy, 50:5 dla naszych! 
Władysław Szczepaniak

Młodzież LKS
QQ 12 maja zespół Pogromu po dwóch 

ostatnich zwycięstwach gościł w Zbąszy-
niu, gdzie zmierzył się z tamtejszą Obrą. 
W tym meczu zdobyto aż 9 bramek. Ich 
głównymi autorami w tym dniu byli za-
wodnicy z  Lubonia, którzy rozgromi-
li gospodarzy 2:7. Łupem bramkowym 
podzielili się Łukasz Kubiak 2, Przemy-
sław Latosi 2, Daniel Powierża 2, Serhi 
Dimitriiev 1.

Po meczu prezes Szymon Owsianny był 
bardzo zadowolony i  powiedział, że 
wreszcie wygraliśmy po ładnej, mądrej 
grze i zaznaczał, ze jest to trzecie z rzę-
du zwycięstwo, które jakby już oddalało 
spadek naszego zespołu do B klasy, ale 
musimy jeszcze walczyć do końca.

QQ 19 maja Pogrom podejmował u siebie 
trzeci zespół z tabeli - Naszą Dyskobo-

lię Grodzisk. Po cichu liczono na jakieś 
zdobycze punktowe, ale obydwa zespoły 
przegrały tę rywalizację z aurą, bo spo-
tkanie nie doszło do skutku z powodu 
złych warunków atmosferycznych.

QQ 30 maja Pogrom rozegrał zaległy mecz 
z Naszą Dyskobolią Grodzisk. W  tym 
spotkaniu doszło do sensacji, bowiem 
ostatnio dobrze spisująca  się drużyna 
Pogromu uzyskała bardzo cenny remis 
1:1. Bramkę zdobył Krzysztof Garczyński. 
Mecz dostarczył wszystkim sporo emocji, 
akcje zmieniały się jak w kalejdoskopie. 
Jakby ktoś nie wiedział, jaki dystans dzie-
li oba zespoły w tabeli to, mógłby sobie 
pomyśleć, ze grają dwa równe zespoły 
z czołówki. Należy zaznaczyć, ze goście 
nie wykorzystali rzutu karnego, podczas 
którego w efektowny sposób popisał się 
bramkarz Pogromu Tomasz Kubiak. Z prze-

Pogrom walczy

biegu gry remis na pewno w tym meczu 
jest sprawiedliwy, chociaż pozostał mały 
niedosyt, bo zawodnicy z Lubonia mogli 
nawet pokusić się o zwycięstwo. Z kro-
nikarskiego obowiązku musimy podać, 
ze zespół Pogromu w tym meczu zade-
biutował się w nowych strojach, na ko-
szulkach można było zauważyć nazwy 
sponsorów: e lubon.pl, firmę „Lambit”- 
jest to drukarnia wielkoformatowa oraz 

„Automagnat”- firma, która zajmuje się 
serwisem samochodowym.

QQ 2 czerwca Pogrom miał rozegrać 
spotkanie z ostatnim zespołem w tabe-
li z LZS-em Wąsowo, jednak goście nie 
stawili się na mecz w Luboniu z powodu 
nieskompletowania zespołu. 
W tych okolicznościach Po-
grom otrzymał 3 punkty i 3 
bramki walkowerem.

cd.  
obok

Q
Pogrom w nowych strojach, od lewej w górnym rzędzie stoją: Izabella Chodorowska (wiceprezes klubu), Serhii Dimitriiev, 
Krystian Konieczka, Dawid Kubiak, trener Rajmund Sobkowiak, Adam Wiśniewski, Mateusz Jóżwiak, Krzysztof Garczyński, 
Michał Jankowski, Dawid Cubal, Jacek Pempera, Prezes klubu Szymon Owsianny. W dolnym rzędzie: Rafał Biskowski, Oskar 
Jędrowiak, Przemysław Latosi, Daniel Powierża, Maget Alborihi, Tomasz Kubiak, Łukasz Michałek, Mateusz Lulka, Patryk Kusza, 
Maciej Matuszalski   fot. Władysław Szczepaniak

Q
Nowe niebieskie stroje z logotypami 
sponsorów prezentują: Izabella Chodo-
rowska wiceprezes i Szymon Owsianny 
prezes klubu    fot. Władysław Szczepa-
niak
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stellowców w  tym dniu był tylko ja-
kimś tłem. Łupem bramkowym w tym 
spotkaniu podzielili się Jakub Solarek 
3, Dawid Jurga 3, Daniel Jakubiak 3 
(cała trójka zaliczyła hattricka), Mar-
cin Ogrodowczyk 1, Daniel Baran 1, 
Alain Ngamayama 1.

QQ 2 czerwca w meczu 
wyjazdowym w Ro-
starzewie Stella po-
nownie sobie urzą-
dziła ostre strzelanie, 
gromiąc gospodarzy 
0:10. Bramki dla Stelli 
zdobyli: Jakub Solarek 
4, Dawid Jakubiak 3, 
Dariusz Wróblewski 
1, Patryk Łukaszew-
ski 1, Daniel Baran 1.

QQ 8  czerwca Stella 
przyjmowała zespół 
Ogrol Sielinko. Nale-
ży zaznaczyć, że właśnie 
tylko z tym zespołem 
na jesień stellowcy 
stracili 2 punkty, re-
misując na ich boisku 
0:0. Teraz przeciwnik 
nie stawił się oddając 
walkowerem punkty 
Stelli. Podsumowując 
można stwierdzić, że 
obecny zespół Stelli 
z  dużym piłkarskim 
potencjałem zdeklasował niektóre zespoły 
i od samego początku tych rozgrywek był 
zdecydowanym faworytem. Niektórzy kibice 
twierdzą, że Stella z taką grą mogłaby występować 
o dwie klasy wyżej, bo też poziom sportowy 
niektórych zespołów był słabiutki. Z kroni-
karskiego obowiązku należy odnotować, że 
na jedną kolejkę przed zakończeniem sezonu, 
zespół Stelli pobił rekord w ilości zdobytych 
bramek. Przypomnijmy, wcześniej Luboński 
KS w sezonie 1991-1992 pod wodzą Ryszar-
da Marcinkowskiego w A klasie zdobył 124 
bramki i awansował wówczas o dwie klasy, 
do Makroregionu.

Władysław Szczepaniak
Tabela patrz st. 54

SPORT

Q
 Zespół LKS-u w meczu z Wichrem Strzyżewo zakończył się zwycięstwem 5:2   fot. Władysław Szczepaniak

Q
Regulaminowe 10 minut czekali sędziowie 2 czerwca na 
zespół LZS Wąsowo, po czym odgwizdali walkowera dla 
Pogromu   fot. Władysław Szczepaniak

QQ 8 czerwca w  bardzo ważnym spotkaniu na 
wyjeździe Pogrom musiał stoczyć walkę z sąsia-
dem zza miedzy Lasem Puszczykowo. Niestety 
Pogrom przegrał 1:0.

Władysław Szczepaniak
Tabela patrz st. 54
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QQ 11 maja Stella pokonała NAP Nowy 
Tomyśl 2:0. Przewaga stellowców w tym 
meczu nie podlegała dyskusji. Goście do-
słownie w całym spotkaniu tylko dwukrot-
nie zagrozili bramkarzowi Stelli. Bramki 
zdobyli Jakub Solarek i Dawid Jakubiak.

QQ 18 maja w meczu na szczycie Stella swo-

ją grą udowodniła, że jest zespołem nie 
do pokonania w tej grupie. Na wyjeździe 
musiała stoczyć swój bój z  wiceliderem 
Promieniem Opalenica. Spotkanie lepiej 
rozpoczęło  się dla gospodarzy, bo miej-
scowi prowadzili już 2:0. Jednak stellowcy 
jeszcze przed przerwą zdobyli kontaktową 
bramkę, a strzelcem okazał się w 33. minucie 
Alain Ngamayama. W przerwie, nie wia-
domo jakie wnioski po pierwszej połowie 
wyciągnęli sami zawodnicy wspólnie z tre-
nerem Sebastianem Kleiberem, ponieważ 
druga odsłona to zdecydowana przewaga 
mistrzów tej grupy. Wtedy spotkanie nabrało 
dodatkowych rumieńców i przemieniło się 
w horror, a bohaterem, który przyczynił się 
do zwycięstwa Stelli okazał się Daniel Baran, 
zdobywca 3 bramek, zaliczający też hattric-
ka. Ostatecznie Stella pokonała po zaciętym 
meczu gospodarzy 3:4, a tym zwycięstwem 
zapewnili sobie awans do klasy okręgowej 
na 5 kolejek przed zakończeniem sezonu.

QQ  25 maja doszło już do ostatnich der-
bów pomiędzy Stellą a Pogromem, po-
nieważ od przyszłego sezonu te zespoły 
już się nie spotkają. W tym meczu trzeba 
podkreślić dwa akcenty. Pierwszy to zwy-
cięstwo stellowców 4:0, drugi to fakt, ze 
podczas spotkania padła setna bramka 
zdobyta w całym sezonie przez zawodni-

ków Stelli. Jej strzelcem okazał się Kamil 
Frankowski. Pozostałe bramki zdobyli: 
Dawid Jurga 2, Daniel Baran 1.

QQ 29 maja Stella rozegrała zaległy mecz 
z  Huraganem Michorzewo, gromiąc 
gości 12:0. Zespół z Michorzewa zaj-
muje czołowe miejsce w tabeli, ale dla 

Stella zapewniła sobie awans

Q
Derbowy pojedynek Stelli z Pogromem zakończył się wynikiem 4:0   fot. Władysław Szczepaniak

Q
Podczas meczu 
z rodzimym Pogro-
mem padła 100 
bramka dla Stelli, 
jej strzelcem był 
Kamil Frankowski   
fot. Władysław 
Szczepaniak

Q
Gwizdek kończący spotkanie z Pogromem uświetniono wystrzałem konfetti, który 
zwiastował awans lubońskiego zespołu do klasy okręgowej   fot. Władysław Szcze-
paniak

Q
Nie wszyscy działacze i sympatycy klubu byli zadowoleni z gestu piłkarzy, którzy po meczu podeszli podziękować „Loży Szy-
dercow” – kontrowersyjnej grupie kibiców tego zespołu   fot. Władysław Szczepaniak

Q
Drużyna Stelli Luboń już w klasie okręgowej. W górnym rzędzie stoją: Robert Twardowski (wiceprezes 
klubu), Maciej Łukaszewski (kierownik drużyny), Damian Węcławiak, Dawid Jurga, Patryk Łukaszewski, 
Michał Jarzec, Alain Ngamayama, Damian Konieczny, Sebastian Leonarczyk, Dariusz Wróblewski, 
Marcin Mroczyński, Robert Rochowiak, Daniel Smulkowski, Marcin Ogrodowczyk, Sebastian Kleiber 
(trener zespołu). Siedzą: Dawid Ostrowski, Jakub Łukaszewski, Bartosz Bartoszak, Daniel Baran, Arka-
diusz Nowicki, Jakub Kaźmierczak, Kamil Frankowski, Jakub Solarek   fot. Władysław Szczepaniak
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Tabela A klasy grupa III

 1.  Stella Luboń  25  73  127:10
 2.  Promień Opalenica  25  56  104:23
 3.  Nasza Dyskobolia Grodzisk  25  50  73:28
 4.  Huragan Michorzewo  25  47  59:45
 5.  1920 Mosina  25  45  75:46
 6.  Luboński KS  25  42  64:52
 7.  Wicher Strzyżewo  25  39  67:64
 8.  Obra Zbąszyń  25  32  38:55
 9.  Ogrol Sielinko  25  32  38:55
 10.  NAP Nowy Tomyśl  25  30  42:63
 11.  Las Puszczykowo  25  22  24:58
 12.  Pogrom Luboń  25  22  49:62
 13.  Orzeł Rostarzewo  25  14  35:85
 14.  LZS Wąsowo  25  4  26:170

W.S.

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

QQ - 1 maja przy ul. Konarzewskiego 
zatrzymano kierowcę pod wpływem 
środków odurzających.
QQ 2 maja z jednego ze sklepów w CH 

Factory przy ul. Dębieckiej skradzio-
no 4 bluzki. Straty: 640 zł.
QQ 2 maja po wyważeniu drzwi Agencji 

PZU przy ul. Żabikowskiej skradziono 
zegarek marki Kazaar. Straty: 2 000 zł.
QQ 4  maja na prostym odcinku Au-

tostrady A-2 kierujący lancią starszy 
mężczyzna nieprawidłowo zmieniał 
pas ruchu i doprowadził do zderzenia 
z ciężarówką marki MAN. W wyniku 
zderzenia dwie pasażerki lancii po-
niosły śmierć na miejscu, natomiast 
jej kierowcę z uszkodzonymi: aortą, 
klatką piersiową i innymi obrażenia-
mi ciała hospitalizowano.
QQ 5  maja z  piwnicy jednego z  blo-

ków mieszkalnych przy ul. Osiedlowej 
skradziono maszynę do szycia marki 
Husqvarna. Straty: 500 zł.
QQ Pomiędzy 6 a  7  maja w  godz. 21 

– 5.30 skradziono renaulta zaparko-
wanego przy ul. Topolowej. Straty: 
66 900 zł.
QQ 8 maja jadący ul. Unijną w kierun-

ku Kościuszki motocyklista stracił 
panowanie nad pojazdem i  uderzył 
w słup lampy oświetleniowej. Z licz-
nymi obrażeniami, nieprzytomny zo-
stał przewieziony do szpitala. Istnieje 
podejrzenie, że był nietrzeźwy.
QQ 9 maja jeden z gości hotelu „Max” 

przy ul. Kościuszki zdemolował wy-
najmowany pokój. Straty: 2 500 zł.
QQ 9 maja przy ul. Wschodniej pobito 

mężczyznę, został poddany oględzi-
nom w Zakładzie Medycyny Sądowej.

QQ 9 maja, krótko przed północą nie-
znany sprawca podpalił zaparkowaną 
przy ul. Kasprzaka skodę. W wyniku 
pożaru nadpalony został tył zaparko-
wanego obok seata (straty: 10 000 zł). 
Na miejscu przeprowadzono czynności 
z udziałem biegłego z zakresu pożar-
nictwa oraz technika kryminalistyki, 
zabezpieczono dwa ślady chemiczne.
QQ 9  maja przy ul.  Kochanowskiego 

odnaleziono poszukiwany samochód 
marki Volvo.
QQ 11  maja między godz. 15-15.30 

z  niezamkniętego mercedesa, za-
parkowanego przy ul. Armii Poznań 
skradziono torebkę damską z gotówką, 
telefonem komórkowym oraz doku-
mentami. Straty: 17 000 zł.
QQ 12 maja uszkodzono zamek i futry-

nę drzwi wejściowych do domku na 
Ogródku Działkowym przy ul. Świer-
czewskiej. Sprawcę ujęto na gorącym 
uczynku. Straty: 600 zł.
QQ 12 maja przy ul. Powstańców Wlkp. 

zatrzymano nietrzeźwego (1,2 pro-
mila) kierowcę.
QQ 14 maja z zaparkowanego przy ul. 

Żabikowskiej, niezamkniętego forda 
skradziono telefon komórkowy. Stra-
ty: 2 500 zł.
QQ Pomiędzy 17 a  18  maja w  godz. 

22.40-7.45 skradziono samochód 
marki BMW zaparkowany przy ul. 
Wysokiej. Straty: 50 000 zł.
QQ Pomiędzy 15 a  16  maja w  godz. 

21.30-15 uszkodzono opla 
zaparkowanego przy ul. Ża-
bikowskiej. Straty: 4 000 zł.
QQ 17 maja przy ul. Granicz-

nej zatrzymano kierowcę 

cd.  
obok

W minionym miesiącu strażnicy miejscy 
wykonali w Luboniu łącznie 499 różne-
go rodzaju interwencji.
QQ Rozpoczęliśmy wzorem lat minionych 

wspólne, łączone patrole z funkcjonariu-
szami Komisariatu Policji w Luboniu. Ich 
zasadniczym celem jest kontrola miejsc 
publicznych, w których najczęściej docho-
dzi do spożywania alkoholu. Odbywają się 
one w każdy piątek i sobotę w godzinach 
między 17 a 1. Ich efektem stało się mię-
dzy innymi ukaranie mandatami karny-
mi za tego rodzaju wykroczenia 15 osób.
Ponadto wystawiliśmy wspólnie dodat-
kowo 8 patroli prewencyjnych w  go-
dzinach między 6 a  14 oraz 4 patrole 
szkolne.
QQ Wyjątkowo dużo było w minionym 

miesiącu rannych ptaków, które strażnicy 
przewieźli do Uniwersytetu Rolniczego.

QQ Z terenu miasta „zginęło” kolejnych 
8 wraków pojazdów mechanicznych. 
Wszystkich interwencji związanych z na-
ruszeniem przepisów ruchu drogowego 
odnotowaliśmy 57.
QQ Wraz z pracownikami Urzędu Miasta 

dokonaliśmy 49 kontroli przydomowych 
kotłowni. Mimo już wiosennej pogody do 
Straży Miejskiej Miasta Luboń wpłynęło 
12 zgłoszeń dotyczących potencjalnego 
spalania nieczystości stałych w piecach 
do tego nieprzeznaczonych. W żadnym 
z tych przypadków jednak nie stwierdzi-
liśmy takiego wykroczenia.
- Sześć razy podejmowaliśmy działania 
związane z  przerośniętymi roślinami 
wychodzącymi na chodnik.
W dniu 3 maja wystawiliśmy poczet 
sztandarowy miasta.

Paweł Dybczyński
Komendant Straży Miejskiej

Kronika Straży Miejskiej
618 131 986

W czwartek, 30 maja mieszkanka Lubo-
nia postanowiła skrócić sobie drogę 
i  skorzystać ze ścieżki prowadzącej od 
ul. Dębieckiej, wzdłuż ogrodzenia Stacji 
Zlewczej Ścieków do ul. Żabikowskiej. 
Idąc w jej kierunku, zauważyła wycho-

dzącego z zarośli mężczyznę, zbliżające-
go się do niej z opuszczonymi spodnia-
mi. W popłochu zawróciła i rzuciła się 
do ucieczki. Mężczyzna zaczął ją gonić. 
Zestresowana dotarła do tylnej bramy 
wjazdowej na teren zlewni i  szarpiąc, 

Kolejny zboczeniec?

próbowała ją otworzyć. Na szczęście 
zauważył to pracownik zlewni, który 
podbiegłszy, spłoszył goniącego kobie-
tę napastnika, a ten błyskawicznie się 
oddalił. Po otwarciu bramy i  wpusz-
czeniu kobiety na teren zlewni, tuż 
przed godz. 16 zaalarmował Straż Miej-
ską. Lubońscy strażnicy pojawili się po 
15 min. i przeczesali najbliższy teren 

w poszukiwaniu prawdopodobnie zbo-
czeńca. Niestety, nie było go już w naj-
bliższej okolicy. Po fakcie, za pośred-
nictwem Facebooka zaatakowana ko-
bieta skierowała apel do kobiet, aby za-
chowały ostrożność, korzystając ze 
ścieżki, na której spotkało ją stresogen-
ne zdarzenie.

PAW

Q
Tylną bramę wjazdową na teren zlewni próbowała otworzyć uciekająca lubonianka   
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Z tego skrótu korzystają przemieszczający się z ul. Dębieckiej wzdłuż opłotowania 
zlewni do ul. Żabikowskiej   fot. Paweł Wolniewicz
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Ogólnopolski telefon zaufania 
dla dzieci i młodzieży: 116 111

www.116111.pl

kierującego samochodem bez 
posiadania stosownych ku 
temu uprawnień.
QQ 18 maja przy ul. Kościel-

nej mężczyźnie skradziono 
z  tylnej kieszeni spodni telefon ko-
mórkowy. Straty: 900 zł.
QQ Pomiędzy 19 a  20  maja przy ul. 

Żabikowskiej uszkodzono drzwi wej-
ściowe do sklepu odzieżowego. Stra-
ty: 1 000 zł.
QQ 21 maja przy al. Jana Pawła II za-

trzymano nietrzeźwego (2,1 promila) 
kierowcę. Okazało się, że prowadził 
samochód, nie mając ku temu sto-
sownych uprawnień.
QQ 23 maja po wcześniejszych nieporo-

zumieniach jadący pojazdami ul. Ko-
chanowskiego jeden mężczyzna zaata-
kował drugiego kierowcę, popychając, 
szarpiąc oraz spryskując twarz gazem 
łzawiącym. Poszkodowany został skie-
rowany na obdukcję w Zakładzie Me-
dycyny Sądowej.
QQ 23  maja przy ul. Chemików za-

trzymano mężczyznę poszukiwane-
go celem doprowadzenia do aresztu. 
Znajdował się pod wpływem środków 
odurzających.
QQ 23 i 27 maja w supermarkecie In-

termarché przy ul. Żabikowskiej skra-
dziono alkohol. Straty: 1 010 zł.
QQ 24  maja jadąca toyotą kobieta, 

na ul. Poniatowskiego nie udzieli-
ła pierwszeństwa przejazdu i dopro-
wadziła do zderzenia z kierującym 
fordem mężczyzną. Kierujący i jego 
pasażer z  obrażeniami ciała trafili 
do szpitala.
QQ Pomiędzy 24 a 25 maja w godz. 12.30-

22.30 przy ul. Dworcowej skradzio-
no pozostawiony tam, zabezpieczony 
linką rower. Straty: 1 000 zł.

QQ 25 maja uszkodzono audi zaparko-
wane przy ul. Skośnej. Straty: 1 000 zł
QQ 26  maja w  jednym ze sklepów 

CH Factory przy ul.  Dębieckiej 
nieznany sprawca próbował przy-
właszczyć sobie odzież o wartości 
615  zł.  Mężczyzna zbiegł,  towar 
w całości odzyskano.
QQ 29 maja przy ul. Niepodległości za-

trzymano mężczyznę, który uprzed-
nio skradł alkohol z  supermarketu 
Intermarché.
QQ Pomiędzy 30 a   31   maja  skra-

dziono pozostawioną przez  ku-
r iera DPD w niewłaściwym miej-
scu przy ul.  Sobieskiego przesyłkę 
z  urządzeniem gastronomicznym. 
Straty :  2  800 z ł .

Statystycznie:
Ujęto oraz zatrzymano na gorącym 
uczynku lub w bezpośrednim pości-
gu 11 sprawców.
Oszustwa – 4, wykryto 0
Zabójstwa – 0
Zgwałcenia – 0
Rozboje – 0
Kradzieże z włamaniem – 1
Kradzieże pojazdów – 2, wykryto – 1
Kradzieże – 14, wykryto – 1
Samobójstwa – 0
Przestępstwa gospodarcze – 0
Przestępstwa narkotykowe – 0
Przestępstwa internetowe – 6
Fałszerstwa – 0
Wypadki drogowe – 2, liczba zabitych 
– 2, liczba rannych – 2
Nietrzeźwi kierowcy – 2
Zatrzymania osób poszukiwanych – 
7, w tym 2 listem gończym
Legitymowania – 678

na podstawie danych z Policji
oprac. PAW

W Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu, dla mieszkańców Wiel-
kopolski funkcjonuje bezpłatny „Po-
licyjny telefon zaufania”: 800 130 334.
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QQ Krystianowi Zalewskiemu i Kata-
rzynie Miś-Zalewskiej z okazji pierw-
szej rocznicy ślubu, najserdeczniejsze 
życzenia: miłości z roku na rok coraz 
dojrzalszej, rozumienia się bez słów, 
wielu wspólnych życiowych gór do 
zdobycia, mnóstwa zrealizowanych 
marzeń oraz wzajemnej życzliwości, 
wyrozumiałości i szczęścia na dalszej 
drodze wspólnego życia składają ro-
dzice I.U. Zalewscy.
QQ Z okazji pierwszej rocznicy ślubu 

– Krystianowi Zalewskiemu i Kata-
rzynie Miś-Zalewskiej – najserdecz-
niejsze życzenia miłości przez duże 
„M” oraz by nadchodzące lata jeszcze 
bardziej zbliżyły Was do siebie i przy-

Na kolację do Restauracji „Pesto” w Centrum Pajo przy ul. Żabikowskiej 
wybiorą się w tym miesiącu– państwo Katarzyna i Krystian Zalewscy. Ży-
czymy przyjemności. Prosimy o kontakt redakcją.

Kolacja we dwoje

niosły Wam wiele radości, zdrowia 
oraz szczęścia - dziadkowie Walen-
tyna i Antoni Wandasowie.
QQ Halinie i  Antoniemu Niedział-

kowskim z okazji 50. rocznicy ślubu 
życzenia jeszcze wielu wspólnych lat 
składa M.O-K

Zabawa polega na odgadywaniu ciekawych i cha-
rakterystycznych miejsc w Luboniu. Prosimy okre-
ślić, co przedstawia opublikowana fotografia i gdzie 
obiekt się znajduje. Odpowiedzi można przesyłać 
(również pocztą elektroniczną), dostarczać do 
redakcji (ul. Wschodnia 23 a lok. 62) albo wrzucać 
do niebieskich skrzynek „Wieści Lubońskich” na 
terenie miasta. Kartki z dopiskiem: „Zgadnij, co 
to” muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem 
uczestnika konkursu. Wśród tych, którzy nadeślą 
poprawne odpowiedzi, rozlosujemy upominki. 
Prosimy też o nadsyłanie swoich propozycji (foto-
grafii).
Zdjęcie opublikowane w ub. miesiącu przedstawia-
ło z lotu ptaka powstający przy ul. Sobieskiego 65 
budynek nowego Pogodnego Przedszkola. Spo-
śród poprawnych odpowiedzi wylosowaliśmy tę, 
którą nadesłała Katarzyna Kwaśniewska. Po odbiór 
niespodzianki zapraszamy do redakcji (ul. Wschod-
nia 23 a/62) w godzinach dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

Rozwiązanie 
zagadki – Impo-
nujący nowy 
budynek Pogod-
nego Przedszkola 
powstaje na za-
pleczu starego 
obiektu przy ul. 
Sobieskiego 65   
fot. Piotr P. Rusz-
kowski

Q
Sygnał od czytelnika – W ja-
kim gmachu publicznym jest 
ten ciekawy układ okienek 
klatki schodowej?   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

Słonecznie witam wszystkich lubiących łamigłówki. Dziś wykreślanka. Najpierw 
jednak rozwiązania rebusów z majowego numeru. Są to przysłowia: KTO  SIĘ  W  
MAJU  URODZI  DOBRZE  MU  SIĘ  POWODZI oraz NASTAŁ  MIESIĄC  MAJ  
KAŻDY  O  SIEBIE  DBAJ. Mam nadzieję, że nie było to trudne. Nagrodę wyloso-
wał Adam Konieczny.
Zadaniem teraz jest odnalezienie i wykreślenie w diagramie wszystkich wyrazów 
wymienionych pod nim, z pozostałych liter utwórz rozwiązanie, na które czekam. 
Życzę ciekawych, pełnych dobrych przeżyć wakacji.

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
Zagadki dla dzieci

Q
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Jak przesłać życzenia?
Życzenia do rubryk: „Z serca” i „Kolacja we dwoje” można kierować do re-
dakcji: e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.pl), SMS-em [pod numer 
71068 wysłać: TC.WLZSERCA.(treść życzeń do 160 znaków), koszt usługi – 1 zł 
netto (1,23 zł z VAT)], na kartkach (wrzucać do niebieskich skrzynek pocz-
towych na terenie miasta lub przynieść do redakcji, ul. Wschodnia 23A/62).

(red)
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Baw się z nami - VI 2019
imię i 

nazwisko

podpis

Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych

na łamach “Wieści Lubońskich” w przypadku wygranej.

....................................................

....................................................adres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15

16 17 18 19 20

13 14

21 22 23 24

POZIOMO:

1. największy instrument smyczkowy
4. poręka na wekslu lub czeku
5. staropolski tytuł grzecznościowy
6. średniowieczna odmiana ziemniaka
7. duża beczka
9. wykonywanie trudnych ćwiczeń spor-
towych lub cyrkowych
14. wszystko, co istnieje
15. miasto w Toskanii
16. wartość nominalna, katalogowa cena 
książki
17. bohaterowie i półbogowie w mitolo-
gii greckiej
20. żonaty mężczyzna
23. tytoń w proszku
26. świadectwo kontroli
29. wada drewna
30. regent – notariusz
31. retorsja, rewanż
32. np. z cegły
33. powóz kryty
34. broń drzewcowa

PIONOWO:

1. część męskiego ubrania
2. rodzaj głębokiego talerza
3. przepis prawny w artykule ustawy lub 
kodeksu
8. baryłka na wino
10. przez rok więziła Odyseusza
11. gra w karty
12. bezgłos
13. roślina warzywna o jadalnych liściach
14. roślina o jadalnych, mączystych owo-
cach
17. badacz dziejów
18. równoległobok, ukośnik
19. gust
21. chodnik w kopalni
22. bogini świtu w mitologii greckiej
24. opera Rachmaninowa
25. dychawica, ataki duszności
26. system płacy za pracę
27. dawniej bezrobotny na Śląsku
28. tkanina na pieluszki

oprac. Bernard Stachowiak

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 24 utworzą rozwiązanie, które po wpisaniu 
do kuponu należy do końca czerwca dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, 
patrz mapka str. 2) lub wrzucić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści Luboń-
skich” na terenie miasta. Wśród osób, które poprawnie odgadną hasło, wylosuje-
my odbiorcę nagrody ufundowanej przez firmę „Malibu” z ul. Sikorskiego.
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w poprzednim wydaniu „WL” brzmiało: 
„Luboński rower miejski”. Jak zwykle, wylosowaliśmy odbiorcę nagrody, którą 
ufundowała firma „Malibu” (komplet ręczników). Po odbiór zapraszamy (w go-
dzinach dyżurów) do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62) Mieczysławę Kokocińską  
– gratulujemy! 
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Nasza krzyżówka

QQ Księdzu Proboszczowi Romanowi Ku-
bickiemu - z okazji 45. rocznicy święceń 
kapłańskich oraz 70. rocznicy urodzin – 
życzymy pięknej służby Bogu i ludziom, 
owocnego gospodarowania w powierzonemu 
Jego zarządowi kościołowi pw. Świętego 
Jana Bosko, pełnej radosnego dziękczynie-
nia satysfakcji ze spełnianej misji a także 
dobrych, wiernych, obdarzonych nadzieją 
i miłością parafian wspomagających w re-
alizowaniu działań duszpasterskich. Niech 
Wszechmogący obdarzy siłą, zdrowiem 
i nieustannie umacnia w doprowadzaniu 
do celu trudnych zadań – w imieniu pa-
rafian życzy Krzysztof Moliński.
QQ Wszystko, co piękne i  wymarzone 

w dniu 70. urodzin i imienin niech bę-
dzie spełnione – Władkowi Szczepania-
kowi – dużo, dużo zdrowia oraz wygrania 
„szóstki” w  totka życzą H.J. Michalscy 
z rodziną.

QQ Z okazji 70. urodzin – kochanej Mamie 
Halinie Michalskiej – zdrówka, radości, 
uśmiechu na co dzień, pogody ducha oraz 
spełnienia marzeń życzy córka z mężem.
QQ Kochanej Babci z okazji 70. urodzin 

życzymy, by spełniły się Twoje życzenia, 
by się ziściły Twoje marzenia, by uśmiech 
często gościł na Twej twarzy, byś zdobyła 
w życiu szczyt swoich marzeń. Wszystko, 
co chciałabyś, by się zdarzyło, wszystko, 
czego pragniesz, by Twoim było – życzy 
wnuczka Paulina z Marcinem.
QQ Z okazji 70. urodzin oraz zbliżających się 

imienin – ukochanej Żonie Halinie Mi-
chalskiej – składam najserdeczniejsze ży-
czenia: mnóstwo zdrowia, pomyślności, 
błogosławieństwa Bożego i miłości. Byś 
zawsze  się uśmiechała i  radość z  życia 
czerpała, a smutki Cię omijały i same do-
bre rzeczy spotykały – mąż Jerzy.

Z serca

QQ Halinie Michalskiej, z  okazji uro-
dzin – Długo czekaliśmy owej godziny, 
aż wreszcie nadeszły Twoje Urodziny! 
Więc chcemy przed Tobą serca otworzyć 
i najlepsze życzenia Ci złożyć. Żyj długo 
w szczęściu i radości, nigdy nie zaznaj 
przykrości. I  tylko samych pogodnych 
dni, na urodziny życzymy Ci. Serdeczne 
życzenia składają Zofia i  Zbyszko Mi-
chalscy z rodziną.
QQ Krzysztofowi Kobylisowi z okazji 65. 

urodzin – życzymy zdrowia, pomyślności, 
spełnienia marzeń i poukładania wszyst-
kich spraw osobistych - przyjaciele.
QQ Dla Joli i  Jerzego Klausów – dużo 

marzeń, o  które warto walczyć, rado-
ści, którymi warto się dzielić, Przyjaciół, 
z którymi warto być, nadziei, bez której 
nie da  się żyć. Z  okazji imienin życzą 
przyjaciele.
QQ Pawłowi Dybczyńskiemu z  okazji 

imienin najlepsze życzenia wytrwało-

ści, pogody ducha, owocniej realizacji 
nowych wyzwań zawodowych.
QQ Parafianie św. Jana Bosko serdecznie 

dziękują Panom Bronisłwowi i Dariu-
szowi Łopińskim za bezinteresowne 
wyczyszczenie terenu przykościelnego 
z błota po ulewie, jaka miała miejsce 
z 31 maja na 1 czerwca.
QQ Księdzu Proboszczowi Pawłowi Dą-

browskiemu Błogosławieństwa Bożego 
oraz wszelkich owoców duszpasterskich 
na nowej placówce. Dziękujemy za nauki 
i posługę – parafianie.
QQ Koledze redakcyjnemu Władkowi 

Szczepaniakowi z  okazji 70. uro-
dzin oraz imienin życzenia zdro-
wia, przeżycia wraz z  żoną wielu 
pięknych lat w nowym „gnieździe”, 
nieustającego entuzjazmu w wyko-
nywaniu zadań, ciekawych tema-
tów sportowych, a  nade wszystko 
opatrzności Bożej.
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Ogłoszenia drobne
Korepetycje
QQ Fizyka, matematyka – korepetycje, do-

świadczeni nauczyciele, skutecznie, możliwy 
dojazd; tel. 602 887 743   (h-049 III-VIII)
QQ Korepetycje j. angielski z dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (h-092 V-VIII)
QQ Korepetycje – matematyka, fizyka, chemia 

– absolwentka politechniki; tel. 785 602 438   
(h-092 V-VIII)
QQ Chemia, fizyka, matematyka – korepe-

tycje, szkoła podstawowa; tel. 785 602 439   
(h-092 V-VIII)
QQ Angielski, niemiecki – korepetycje z do-

jazdem do ucznia; tel. 723  517  463   (h-
092 V-VIII)

Praca
QQ Steelpress Sp. z o.o. w Luboniu, ul. Po-

wstańców Wlkp.  48 zatrudni operatora 
robota spawalniczego z  doświadczeniem;  
kadry@spp.net.pl
QQ Zakład instalacji sanitarnych Wod-Kan 

z Lubonia przyjmie instalatora lub do przy-
uczenia; tel. 605 229 377   (h-VI)
QQ Firma sprzątająca zatrudni pracownika 

z Lubonia do sprzątania obiektu w Pozna-
niu (okolice ul. Marcelińskiej), od ponie-
działku do piątku w godz. 21.30 do 1.30; 
tel. 727 517 748   (h-VI)
QQ Przyjmę do pracy krawcową i prasowacz-

kę albo osobę na przyuczenie do praso-
wania. Krawiectwo Lekkie. Wszystkie so-

boty wolne. Luboń, ul. Wschodnia 2a; tel. 
601 634 134   (r-VI)

Usługi
QQ Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
QQ Karcher – czyszczenie: dywanów, wykła-

dzin, tapicerek meblowych i  samochodo-
wych. Czyszczenie, konserwacja skór – auto 
– dom. Polerowanie, zabezpieczenie lakieru. 
Wystawiam faktury VAT. Tel. 600 217 065   
(h-081 IV-VI)
QQ Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydraulicz-
ne – złota rączka – tel. 503 712 456   (h-
090 V-VI)
QQ Naprawa, montaż junkersów, kotłów, 

kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101   (h-
001 I-VI)
QQ Cyklinowanie i lakierowanie parkietów 

(doświadczenie); tel. 61  81  33  945   (b-
314 VI-VIII)

Sprzedam
QQ Sprzedam damkę w kolorze bordowym, 

klasyczna, bagażnik, koszyk na kierownicy, 
koła 26 – 175, cena 190 zł, tel. 501 385 336   
(h-118 VI)
QQ Sprzedam rower – zielony 

góral, koła 26 – 195, Shimano, 
cena 150 zł, tel. 501 385 336   
(h-118 VI)

Poszukujemy chętnych do przeprowadzania sondaży ulicznych (zebranie ano-
nimowych opinii na wyznaczony temat). Odpytanie 45. osób w jednym z pięciu 
rejonów Lubonia na potrzeby sondażu zajmuje około godziny. Cena za prze-
prowadzenie takiego socjologicznego badania – do uzgodnienia z redakcją.
Kontakt: 609 616 277 i 609 616 290.

Redakcja „Wieści Lubońskich”

Ankieterzy potrzebni!

cd.  
na str. 
58

Urząd Miasta Luboń zaprasza do udzia-
łu w kolejnej VI edycji Miejskiego Kon-
kursu „Zielony Luboń”. Jego celem jest 
edukacja społeczna mieszkańców w za-
kresie estetyki i  kultury kształtowania 
zieleni w  miejscu zamieszkania oraz 
promocja wizerunku Miasta Luboń.
Uczestnikami mogą być mieszkańcy 
Miasta Luboń posiadający: balkon lub 
taras, ogródek przydomowy, ogród dział-
kowy, oraz osoby dbające o  ogródki 
przyblokowe.
Warunkiem udziału jest wypełnienie 
stosownego Formularza Zgłoszeniowe-
go, który znajduje  się np. na stronie 
www.lubon.pl. Formularz należy dostar-

czyć do Urzędu Miasta, pl. E. Bojanow-
skiego 2, do 19 czerwca.
Regulamin konkursu jest dostępny na 
stronie www.lubon.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Luboń. Wszel-
kich informacji dotyczących konkursu 
udzielają: Joanna Cichoń oraz Karolina 
Szerłot – Wydział Planowania Rozwoju 
i  Ochrony Środowiska UML, pok.  06; 
tel. 61 813 00 11, wew. 35 lub 55; e-ma-
il: joanna.cichon@umlubon.pl; karolina.
szerlot@umlubon.pl
Każdy z uczestników otrzyma upominek, 
a na zwycięzców czekają atrakcyjne na-
grody ufundowane przez sponsorów oraz 
patronów konkursu.

(L-n)

Konkurs „Zielony Luboń”

Głębokie wyrazy współczucia
p. Małgorzacie Olejniczak

nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 2
z powodu śmierci

śp. Ojca
składa 

społeczność Szkoły Podstawowej nr 2
im. Augusta hr. Cieszkowskiego

Krewnym, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom  
oraz Stowarzyszeniu „Wspólna Droga”  

– za ofiarowane modlitwy,  
intencje mszalne, złożone wieńce, kwiaty, wyrazy współczucia,  

udział we Mszy Świętej pogrzebowej, a także ceremonii pogrzebowej
Księdzu Kanonikowi Bernardowi Cegle  

– za odprawienie Mszy św. i prowadzenie ceremonii  
oraz firmie pogrzebowej pana Zbigniewa Kędziory  

– za przygotowanie i organizację pogrzebu

śp. Łucji Poklękowskiej
lat 95

serdeczne podziękowania składa
córka Elżbieta Banaszak z mężem, dziećmi, wnukami i prawnukami

Nekrologi w „WL”
Odkąd weszło w życie (25 maja 2018 r.) Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w dziedzinie przetwa-
rzania danych osobowych (RODO), z lubońskiego Urzędu Stanu Cywilnego 
nie otrzymujemy danych o ślubach i zgonach, które wcześniej przez ponad 26 
lat publikowaliśmy.
Osoby chcące poinformować mieszkańców Lubonia o śmierci bliskich zapra-
szamy do redakcji w  godzinach dyżurów lub po umówieniu telefonicznym 
(61 810 43 35, 609 616 290 i 609 616 277). Umieszczenie nekrologu w „Wie-
ściach Lubońskich”, w stosownej ramce wielkości ok. 11 x 5 cm kosztuje tylko 
10 zł plus VAT (istnieje możliwość zwiększenia powierzchni).

Redakcja
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ALARMOWE
QQ KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
QQ POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15, wypadki, na-
głe 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 kryzyso-

wego, 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 –POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 884 57 77 (24 h) 
QQ  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 601 986 986
QQ SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Poznań, ul. Bukowska 266
tel. 61 868 10 86; 61 868 10 87
adopcje zwierząt: pon.-pt. 10-19, sob. i niedz. 10-15
http://schronisko.com/adopcje

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 ZBIÓR-
KI 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 ROZWIĄZYWA-
NIA 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. Żabikow-
ska 66, tel. 61 899 41 27, pon. – 
sob. 9 – 21, niedz. 10 – 21

– „Fama Vit”, ul. Kościuszki 51 lok. 1,  
tel. 61 810 31 85, pon. – pt. 8 – 21, sob. 8 – 14

– „Przy Sikorskiego”, ul. Sikorskiego 44,  
tel. 61 893 16 06, pn. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Niezwykła”, ul. Fabryczna (naroż-
nik z Żeromskiego), tel. 61 810 20 69, 
pon. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 15

– „Przy Rynku”, ul. Poniatowskiego 24,  
tel. 61 810 31 28, pon.– pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Noki”, ul. 11 Listopada 28,  
 tel. 61 810 10 06, pon. – pt. 8.00 – 20,  
sob. 8.00 – 14

- „Osiedlowa”, ul. Żabikowska 62,  
tel. 61 810 25 70, pn.-pt. 7.30-19, sob. 8-14
QQ KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

QQ BANKOMATY 
- PKO BP – ul. Sikorskiego (24h)
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego (24h)
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59 (24h)
- CH Pajo – ul. Żabikowska 66 
- CH Factory – ul. Dębiecka 1
- CH Intermarche - ul. Żabikowska 53 
- CH Venus - ul. Sobieskiego (24h)

INSTYTUCJE PUBLICZNE
QQ URZĄD MIASTA LUBOŃ

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
office@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
QQ Filia nr 3 – Luvena SA, ul. R. Maya 1  
(wejście od parkingu naprzeciw hali),  
tel. 785 874 382; pn. 10-18, śr. 8-16, pt. 8-12

QQ Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 55A 
(CH „Venus”), tel. 607 874 382, pn., 
pt. 12-20, wt., śr., czw. 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

- 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
- Domisie, ul. Wschodnia 21/65,  

tel. 605 081 185
- Kubuś Puchatek, ul. Konopnickiej 14;  

tel. 61 830 15 11
- Małe Talenty, ul. Klonowa 21a,  

tel. 61 666 10 35
- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  

ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02
- Piotruś Pan, ul. Niezłomnych 3b 

tel. 783 718 115 
tel. w języku angielskim 785 933 349

- Sióstr Służebniczek, pl. E. Boja-
nowskiego 6, tel. 500 405 422

- Słoneczny Zakątek, ul. 11 Listopada 158,  
tel. 881 693 625

- Tajemnicza Wyspa, ul. Kopernika 4;  
tel. 694 994 700

- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 
tel. 61 893 03 59

- Tip-Topka Odkrywcy,  
ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06

- Punkt Przedszkolny Trójeczka, 
ul. Dąbrowskiego 2a, tel. 61 813 04 42

- U 7 Krasnoludków, ul. Buczka 21D 
tel. 665 322 262

- Nr 5 Weseli Sportowcy,  
ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40
QQ SZKOŁY

- Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  
tel. 61 813 04 92

- Nr 2, ul. Żabikowska 40,  
tel. 61 813 03 92

- Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81
- Nr 5, ul. Kołłątaja 1, tel. 61 893 23 16
- Zespół Szkół, ul. Armii Poznań 27,  

tel. 61 813 04 42, tel. 61 810 28 38
- 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

QQ Sprzedam samochód Chevrolet 
Aveo 1206 cm3, 62 kW, benzyna / gaz; 

rejestrowany w 2012 r., pierwszy właściciel, 
przebieg ok. 107 987, kolor czerwony, gara-
żowany, poduszki powietrzne dla kierowcy 
i pasażera, klimatyzacja ręczna, radio, usb, 
CD, serwisowany, cena ok. 18 700 zł, kon-
takt 512 455 610 lub 506 408 731.   (km-VI)

Nieruchomości
QQ Szukam małego lokalu na krawiectwo; 

tel. 539 957 591   (h-107 VI)
QQ Sprzedam działkę budowlaną w Luboniu - 

Żabikowie; tel. 793 893 574 lub 61 810 37 76   
(rfl-VI)

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 fizyczna poszukuje stałego zatrudnienia  
(np. elektryk z prawem jazdy kat. B szuka pracy).  

(red.)

Ogłoszenie o pracę

cd.  
ze str. 
57

W czwartek, 13 czerwca o godzinie 7 rano oficjalnie otwarto sklep spożywczy „Lidl” 
mieszczący się przy ul. Poznańskiej 29 w Łęczycy. Sklep czynny jest od pn. do czw. 
w godzinach 7 – 21, w pt. i sob. 7 – 22, natomiast w niedziele handlowe 9 – 19. Na 
miejscu dostępne są napoje, alkohole, owoce i warzywa, pieczywo, mięso, wędliny, 
ryby, mrożonki, nabiał, produkty bio, artykuły dla dzieci, kosmetyki, chemia go-
spodarcza, karmy dla zwierząt, kwiaty, odzież i tekstylia, akcesoria kuchenne, na-
rzędzia remontowe i warsztatowe. 

Natalia

Lidl w Łęczycy

Redakcja „Wieści Lubońskich” 
podejmie współpracę  

z osobami  
o dziennikarskim zacięciu  

do obsługi lokalnych tematów.
Zainteresowanych pro-

szę o kontakt 609 616 277.
Piotr P. Ruszkowski

redaktor naczelny  
„Wieści Lubońskich”
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