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Wojtyniak, Paweł Wolniewicz, Robert Wrzesiński

TEMAT MIESIĄCA

Moje wybory uważam za słuszne
Wywiad z burmistrzem Dariuszem Szmytem i jego nowym 
pierwszym zastępcą – Mikołajem Tomaszykiem

Potrzebowałem zastępcy
„Wieści Lubońskie”: 18 grud-

nia odwołał Pan z funkcji zastępcy 
burmistrza, mającego zwolnienie 
lekarskie, Mariana Walnego. Wiemy, 
że Pana podejście do wielu spraw 
w mieście od początku zdecydowa-
nie różniło się od polityki propono-
wanej przez pierwszego zastępcę. 
Odwołanie pierwszego zastępcy 
burmistrza to precedens w histo-
rii lubońskiego samorządu. Jeszcze 
w wywiadzie z października 2013 r. 
(str. 22  – „Pod kontrolą”), a więc 
zaledwie dwa miesiące przed odwo-
łaniem, tuż po Pańskim powrocie 
z długotrwałego, prawie półroczne-
go zwolnienia lekarskiego, dobrze 
oceniał Pan swojego bezpośredniego 
zastępcę Mariana Walnego. Miesz-
kańcom należy się rzetelna infor-
macja, co było rzeczywistym powo-
dem odwołania Mariana Walnego, 
argumenty nie mogły być błahe, 
skoro po 7 latach współpracy dzie-
je się to na kilka miesięcy do jego 
emerytury i niespełna rok przed 
zakończeniem kadencji?

Dariusz Szmyt: Można to tak 
odbierać, ale powód jest taki, jaki 
podałem w komunikacie – długo-
trwała choroba Mariana Walnego. 

Spotkałem się z nim dwukrotnie 
i odwołałem go dopiero po trzecim 
zwolnieniu lekarskim, nie wiedząc 
wcześniej, że zanosi się na długą ab-
sencję. Burmistrz ma prawo odwołać 
zastępców i pracowników, których 
powołał, i skorzystałem z niego. Nie 
mogłem sobie pozwolić, żeby wszystko 
spadło na moje barki. Oczywiście, 
mieliśmy różne spojrzenie na różne 
sprawy, ale to nie był powód. Potrze-
bowałem zastępcy. Marian Walny roz-
chorował się około 20 października. 
Do 15 listopada trzeba było złożyć 
projekt budżetu na 2014 r. Pod ko-
niec listopada mieliśmy bardzo ni-
ski procent wykonania inwestycji za 
2013 r., na poziomie 19-20%. Musia-
łem zwolnić Mariana Walnego, bo 
potrzebowałem kogoś dociekliwego 
i skrupulatnego, kto by przypilnował 
inwestycji.

„WL”: W o�cjalnym stanowi-
sku w sprawie odwołania Mariana 
Walnego (patrz str. 13), wysłanym 
do prasy 18 grudnia, mówi Pan, 
że przychodzi czas, który należy 
przeznaczyć na rzeczy najważniejsze 
i warunkuje Pan to dobrym zdro-
wiem. Proszę wyjaśnić, co to znaczy, 
że teraz przyszedł czas na rzeczy 

najważniejsze i jakie to 
są sprawy?

D.S.: Najważniejsze 
jest robić to, do czego 
jest powołany Burmistrz, 
czyli realizować uchwały. 
Byliśmy wtedy na etapie 
przetargów śmieciowych, 
kulały inwestycje, wiele 
spraw wymagało inter-
wencji czy wyjazdów do 
różnych instytucji, które 
nie mogły się obyć bez za-
angażowania burmistrza 
(zastępcy). Chodziło o to, 
by nadgonić sprawy, które, 
jak sobie uświadomiłem, 
wymagają nadzoru bur-
mistrza. Wychodzę z za-
łożenia, że bardzo czę-
sto wśród pracowników 
Urzędu panuje niemoc. – 
Mała przeszkoda dla wielu 
jest problemem. Niektó-
rzy wykorzystują ją jako 
argument, by od czegoś 

cd.  
na str. 
13

odstąpić. Generalnie chodziło mi 
o to, żeby realizować to, co sobie 
założyliśmy w projekcie budżetu 
na 2013 r.

„WL”: Trochę późno, tym bar-
dziej, że chodzi o sprawy majątko-
we, czyli inwestycje. Jak sam Pan 
powiedział, w listopadzie okaza-
ło się, że wykonano zaledwie 20% 
budżetu.

D.S.: Taka jest specy�ka urzędu. 
Rozstrzyga się przetargi, płatności są 
przed sylwestrem i wtedy okazuje się, 
że te 20% to 70. Istniała potrzeba, by 
doprowadzić do tego 70%.

Upierdliwość  
– atut nowego

„WL”: Kilka dni po odwołaniu 
Mariana Walnego wybrał Pan na 
swego pierwszego zastępcę polito-
loga – osobę, która, przypomnij-
my – przez ostatnie trzy lata była 
Pana osobistym doradcą, prowa-
dziła m.in. Pańską ostatnią kampa-
nię wyborczą, reprezentowała Pana 
medialnie na różnych spotkaniach. 
Obecny nowy Pański pierwszy za-
stępca jest też przewodniczącym 
klubu politycznego „Samorządo-
we Forum Obywatelskie”, z którego 
Pan objął władzę w naszym mieście. 
Po takich zmianach można wycią-
gnąć w pełni uzasadniony wniosek, 
że najważniejsze w obecnym roku 
są dla Pana wybory samorządowe 
i kolejne w nich zwycięstwo. W jaki 
sposób mieszkańcy będą mieli pew-
ność, że nowy zastępca pracuje nad 
sprawami miasta, a nie ugrupowa-
nia politycznego, czyli wyborami? 
Właściwie nikt poza Panem nie bę-
dzie miał nad tym kontroli.

n
W żaden sposób nie wiązałbym powo-
łania Mikołaja Tomaszyka z kampanią 
wyborczą   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Burmistrz Dariusz Szmyt (z prawej) ze swoim 
nowym, pierwszym zastępcą – Mikołajem Toma-
szykiem   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Wieczór. Jadę ulicą Armii 
Poznań, po czym skrę-
cam w pewną uliczkę, 

a z niej jeszcze w kolejną – zupełnie 
nieoświetloną i z dziurami. W koń-
cu dojeżdżam na podwórko – ciem-
no, jak… I pomyśleć, że właśnie tu 
mieszka wicemistrz świata w biegu 
na 100 m przez płotki w kategorii 
60+. Ale jemu tu dobrze, ma dwa 
pokoiki, siłownię w pomieszczeniu 
gospodarczym, a w małym ogród-
ku 6 płotków do przeskakiwania. 
Sylwester Lorenz, bo o nim mowa, 
mieszka w Luboniu od trzech lat. 
Nie zobaczymy go biegającego po 
lubońskich asfaltach, bo na co dzień 
trenuje w poznańskim AZS-ie.

Początki
Swoją przygodę ze sportem 

rozpoczął w 2006 r., gdy miał skoń-
czone 55 lat. A zaczęło się, jak to zazwyczaj bywa, przez przypadek. 

Jak sam twierdzi „bawił się” na 
stadionie AZS-u Poznań, skacząc 
w dal, gdy nagle podszedł do nie-
go mężczyzna i zapytał, czy może 
zmierzyć jego skok – wyszło 4,30 m 
w pierwszej próbie z rozbiegu. Na-
gle okazało się, że ma talent. Zresz-
tą, do sportu zawsze go ciągnęło, 
ale nigdy nie trenował wyczynowo, 
chociaż gdy drużyna szkolna nagle 
„stawała pod murem”, bo któryś 
zawodnik zachorował, a zawody 
były blisko, chłopaki brali pod 
uwagę tylko jego. I pomimo że oni 
trenowali, a on nie, absolutnie nie 
odstawał od nich formą. Później 
nastąpił etap wożenia dzieci na 
treningi. A że ma ich pięcioro, to 
praktycznie całe popołudnia krą-
żył między AZS Poznań a Olimpią. 
W końcu dzieci wyfrunęły z domu, 

a pan Sylwester poczuł, że przyszedł 
jego czas.

Pierwsze sukcesy
Ledwo zaczął startować, a już 

posypały się sukcesy na miarę me-
dalu. W 2006 r. zdobył 2 złote i 2 srebr-
ne medale w hali w Grudziądzu; 
4 złote, 2 srebrne i 1 brązowy na 
stadionie w Toruniu; a w Poznańskich 
Mistrzostwach Europy w dziesięcio-
boju był 6. Pierwszy zagraniczny 
medal (brązowy) zdobył rok później 
w Helsinkach w pięcioboju w hali. 
Takie sukcesy zmotywowały go do 
dalszych treningów, a one przyno-
siły kolejne medale, których ma teraz 
całą ścianę. Każdy opisany i niosący 
osobną historię. Jeden daje powód 
do dumy, a inny przypo-
mina o „nieudanym” 
stracie, każdy jednak 
ważny na swój sposób.

Dobre, bo z pasją

W sporcie najważniejsza jest frajda
63-letni Sylwester Lorenz – wicemistrz świata w biegu przez płotki w kategorii powyżej 60 lat

cd.  
na str. 
22

n
Sylwester Lorenz – wicemistrz świata 
w biegu na 100 m przez płotki   fot. 
Beata Stempczyńska

n
Sylwester Lorenz z rzędem dziesiątek medali umieszczonych na specjalnej 
listwie w mieszkaniu przy ul. Armii Poznań   fot. Beata Stempczyńska
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Członkowie Komitetu Organi-
zacyjnego na rzecz budowy 
„Ławeczki” odwiedzili 3 stycz-

nia odlewnię Piotra Garstki w Szy-
manowie pod Śremem, gdzie dzieło 
powstaje. Zastaliśmy wstępną kon-
strukcję siedziska-ślizgu, na którym 
autor umieścił już wykonany z gli-
ny zarys sylwetki bł. Edmunda. Na 
prośbę przybyłych, wyjaśnił następ-
ne etapy tworzenia pomnika, który 
ma być gotowy na sobotę, 9 sierp-
nia – dzień uroczystych obchodów 
200. rocznicy urodzin bł. Edmunda 
Bojanowskiego (7 sierpnia 1914 r.). 
Przed końcem roku do rzeźbiarza 
wpłynęła też pierwsza wpłata za jego 
pracę – efekt zbiórek prowadzonych 
przez Komitet do puszek kwestor-
skich i skarbony w Sanktuarium bł. 
Edmunda oraz sprzedaży cegiełek. 
W niedziele: 29 grudnia zorganizo-
wano kwestę przed kościołem pw. św. 

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

Kacper Sommerfeld jest uczniem 
kl. 3 c SP2 i znakomitym piłka-
rzem. Reprezentuje klub KKS 

„Lech” Poznań. Ma na swoim koncie 
wiele sukcesów. W Międzychodzie 
odbyły się rozgrywki międzynarodowe, 
gdzie został najlepszym zawodnikiem 
turnieju za 2011 r. W roku szkolnym 
2012-2013 brał udział w rozgryw-
kach ogólnopolskich w Katowicach, 
gdzie zdobył tytuł Króla Strzelców. 
We Wronkach, w rozgrywkach ogól-
nopolskich podczas meczu rozgry-
wanego na 100-lecie klubu „Warta”, 
zdobył tytuł: Najlepszego Zawodnika 
Turnieju, a w Łodzi, w rozgrywkach 

ogólnopolskich ty-
tuł Mistrza Turnieju 
„1 na 1”. Grał także 
w turniejach między-
narodowych: Kolonia 
(Niemcy), Starogard 
Gdański, Łęczna bli-
sko granicy z Ukrainą. 
Drużyna z jego udzia-
łem zdobyła tam 2. i 3. 
miejsce. Przez trenerów 
„Lecha” Kacper został 
uznany Najlepszym 
Zawodnikiem Roku 
2012-2013.

B. Nowakowski,  
M. Urbaniak

Dobre, bo najlepsze

Piłkarz

n
Kacper Sommerfeld w wywiadzie prasowym prowa-
dzonym w bibliotece szkolnej przez starszych kolegów

n
Kacper Sommerfeld – Najlepszy 
Zawodnik Roku 2012-2013 w Lechu

Dobre, bo realizowane

Zobacz, jak powstaje
Ławeczka bł. Edmunda Bojanowskiego

n
Członkowie Komitetu Organizacyjnego w pracowni 
Piotra Garstki, gdzie powstaje „Ławeczka bł. Edmun-
da”   fot. Hanna Siatka

n
Autor „Ławeczki” – 
Piotr Garstka – 
i jego dzieło 
w pierwszej fazie 
tworzenia – z po-
wstałą na rusztowa-
niu glinianą formą 
postaci bł. Edmun-
da, na bazie której 
zostanie sporządzo-
ny odlew   fot. Han-
na Siatka

Prosimy o dalszy Państwa udział w tworzeniu pomnika na cześć ser-
decznie dobrego człowieka (bł. Jan Paweł II o Edmundzie Bojanowskim). 
Konto Komitetu Organizacyjnego z siedzibą przy ul. Lipowej 60, który gro-
madzi środki na budowę „Ławeczki” jego imienia: 55 9043 1038 2038 00
59 8145 0001 (Bank Spółdzielczy Oddział w Luboniu)

Punkty sprzedaży cegiełek:
furta Domu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NP NMP, pl. Edmunda Qn

Bojanowskiego 9
Redakcja „Wieści Lubońskich”, ul. Wschodnia 23 A/62Qn

sklep „Auto-Części” – ul. Sikorskiego, pawilon 5A (vis á vis PKO BP)Qn

Centrum Medyczne HCP, ul. Lipowa 60Qn

Barbary, gdzie zgro-
madzono 5,5 euro 
i 5 czeskich koron 
oraz blisko 7 208 zł, 
a 5 stycznia w para-
�i bł. Jana Pawła II 
– ok. 2 321 zł. Pie-
niądze zbierano po 
wszystkich mszach 
św.

HS
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DOBRE, BO... 

Na wieżę prowadzą wąskie, 
drewniane schody z chóru. 
Przez dwuczęściową, na co 

dzień zamkniętą klapę, wchodzimy 
na pierwsze piętro baszty. Na ścianie 

wisi zdjęcie nieżyjącego już kościel-
nego Romana Krzyżostaniaka, który 
codziennie tu wchodził, aby rozko-
łysać kościelne dzwony przed po-
ranną i wieczorną mszą św., a także 

w południe. W pobliżu znajduje się 
oprawiony tekst modlitwy „Anioł 
Pański”. Kościelny tak długo ciągnął 
za sznur dzwonu, jak długo odmawiał 
tę modlitwę. To nie zegarek wyzna-
czał czas dzwonienia.

Piętro wyżej można obejrzeć 
duże obciążniki zawieszone na sta-
lowych linach. Stanowią zasilanie 
mechanizmów umieszczonych na 
kolejnym piętrze. Poprzez otwór 
w podłodze mogą opadać na naj-
niższe piętro, do drewnianej skrzy-
ni.

Na kolejnym piętrze w dużej 
drewnianej obudowie znajduje się 
stary mechanizm zegarowy �rmy 
C.F. Rochlitz z Berlina. Regulację 

Dobre, bo udostępnione

Bliżej nieba
Zwiedzanie wieży i poddasza zabytkowego kościoła św. Barbary 
należy do rzadkich atrakcji. Ostatnia taka okazja nadarzyła się 
z okazji obchodów Święta Niepodległości

można wykonywać, zmieniając masę 
obciążników lub długość wahadła. 
Aby zachować ciągłość pracy zega-
ra oraz wybijania godzin, należy co 
jakiś czas podciągać obciążniki za 
pomocą korby. Aktualnie mechani-
zmu już się nie wykorzystuje, ale 
nadal jest sprawny i został urucho-
miony specjalnie dla zwiedzających. 
Naciąg obciążników oraz ruch wa-
hadła powodują widoczną pracę 
różnych elementów mechanizmu. 
Za wybijanie godzin oraz pracę wska-
zówek zegarowych odpowiada teraz 
centralka komputerowa. Pomimo to 
można zobaczyć, jak w przeszłości 
następowało wyzwalanie młotka 
uderzającego w dzwon oraz jaką rolę 
pełniła tarcza godzinowa z nacięcia-
mi na obwodzie a także wiatrak 
z regulowanymi łopatami.

Wchodzimy po schodach jeszcze 
wyżej, do największego pomieszcze-
nia wieży, gdzie znajdują się dwa 
dzwony. Mniejszy o średnicy 70 cm 
z niemieckimi napisami: „Franz 
Schilling in Apolda goss mich 1909”, 

n
Zwiedzanie wieży kościoła św. Barbary w Święto Niepodległości   fot. Mark Krol

n
Po raz pierwszy pokazywane dzwony: 
mniejszy – poewangelicki o średnicy 
70 cm pochodzi z czasów budowy kościo-
ła 1909 r.   fot. Rafał Wojtyniak

n
Dzwon większy z 1936 r. o średnicy 81 cm 
ufundowany przez parafię św. Barbary w Żabi-
kowie. Historia powstania tego dzwonu jest 
nieznana, bowiem parafia św. Barbary, która 
mieściła się w kaplicy sióstr służebniczek, 
przejęła kościół ewangelicki dopiero 
w 1945 r. Tych, którzy potrafią wyjaśnić histo-
rię dzwonu z lat 1936-1945, prosimy o kon-
takt z redakcją   fot. Rafał Wojtyniak

cd.  
na str. 
39

W piątek, 3 stycznia, w po-
bliżu ul. Chemików (pomię-
dzy firmą „Luvena” a Kocimi 
Dołami) nasz fotoreporter 
uwiecznił dorodnego lisa, 
który wszedł prosto w obiek-
tyw   fot. Rafał Wojtyniak

Dobre, bo rzadkie

Zatrzymane 
w kadrze

n

co określa producenta i rok odlewu, 
oraz „Kommt, denn es ist alles be-
reit. Lukas 14,17” – cytat z Ewan-
gelii wg św. Łukasza: „Przyjdźcie, 
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O prowadzącej

Poradnię prowadzi mieszkan-
ka Lubonia – Anna Cyfert – 
która od ponad 2 lat jest dy-

plomowanym nauczycielem metod 
rozpoznawania płodności. Uzyskała 
certy�katy, kończąc kurs specjali-
styczny (I stopnia – umożliwia zdo-
bycie podstawowej wiedzy, II stopnia 
– uprawnia do nauczania metody) 
zorganizowany przez Polskie Stowa-
rzyszenie Nauczycieli Naturalnego 
Planowania Rodziny oraz Instytut 

Matki i Dziecka w Warszawie. Kurs 
trwający rok, którego obydwa etapy 
zakończone zostały egzaminem, od-
bywał się w Poznaniu i obejmował 
cykl wykładów wraz z ćwiczeniami. 
Każdy nauczyciel metody, aby za-
chować swe uprawnienia, jest zobo-
wiązany brać udział w szkoleniach 
tematycznych i rozwiązywać zadania 
wery�kacyjne, które poddawane są 
ocenie. Pani Anna uczestniczy także 
w konferencjach naukowych. Ukoń-
czyła 2-letnie Studia Podyplomowe 
Rodziny i wykłada metody rozpo-
znawania płodności narzeczonym 
w ramach nauk przedmałżeńskich. 
Organizuje prywatne wykłady dla 
znajomych i wykłady otwarte (te 
odbyły się m.in. w Luboniu przy 
para�i św. Barbary). O metodzie, 
którą stosuje, usłyszała 10 lat temu. 
Pogłębiała tę wiedzę, bo zauważyła, 
że drzemie w niej ogromny poten-
cjał. Przed dwoma laty narodził się 
pomysł związany z otwarciem wła-
snej działalności, który jest obecnie 
realizowany.

Metoda
Poradnia promuje naturalne 

metody rozpoznawania płodności, 
wynikające z �zjologii kobiety. Wie-

Poznać potencjał natury
Poradnia Rozpoznawania Płodności – jedyna 
w Luboniu, druga obok poznańskiej

dza ta oparta jest 
na badaniach na-
ukowych z zakre-
su biologii. Meto-
dy te są często 
wykładane w for-
mie fakultetów na 
Uniwersytetach 
Medycznych, m.in. 
w Poznaniu, War-
szawie, Wrocławiu, 
Gdańsku. Wśród 
nich najbardziej 
rozpowszechnio-
ną jest metoda 
objawowo-termicz-
na, oparta na ob-
serwacji: tzw. 
podstawowej tem-
peratury ciała i  ślu-
zu szyjkowego 
szyjki macicy. 
Konieczna jest 
obserwacja dwóch wskaźników, któ-
re korelują ze sobą i wykazują od-
mienne właściwości w zależności od 
dnia cyklu miesięcznego. Na ich 
podstawie określa się płodność. Je-
żeli właściwości któregoś z nich są 
nieodpowiednie, może to świadczyć 
o zaburzeniach hormonalnych. Me-
toda kładzie nacisk na umiejętność 
rozpoznawania własnej płodności 
przez małżonków, ale skierowana 
jest również do samych kobiet. Me-
tody naturalne nie podważają zasad 
moralnych, są zgodne z nauką Ko-
ścioła, w przeciwieństwie do meto-

dy in vitro czy antykoncepcji hor-
monalnej.

Spektrum możliwości
Prosta do nauczenia się metoda 

jest pomocna od momentu wejścia 
w okres dojrzewania aż do preme-
nopauzy. Pozwala monitorować 
i utrzymywać w zdrowiu układ roz-
rodczy kobiety. Przyczynia się do 
rozpoznawaniu dni płodnych i nie-
płodnych w cyklu kobiety, ewentu-
alnych zaburzeń w jej cyklu mie-
siączkowym. Dzięki niej można 
przyjrzeć się m.in. nieregularnym 

cd.  
na str. 
20

n
Funkcjonująca w jednym z gabinetów przy ul. Wschodniej 24 Porad-
nia Rozpoznawania Płodności   fot. Paulina Sawicka

n
Anna Cyfert prowadząca Poradnię Rozpozna-
wania Płodności   fot. Paulina Sawicka

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

P A N O R A M A   H A N D L U   I   U S Ł U G

Przy ul. Kościuszki 115 (przy granicy 
z Kotowem) funkcjonuje �rma Auto Me-
chanika, oferująca usługi w zakresie napraw 
głównych i bieżących (rozrządy, hamulce, 
zawieszenia, diagnostyka komputerowa, au-
tomatyczne skrzynie biegów). Realizowane 
są tu również zamówienia na kupno części 
samochodowych. Firma jest czynna od pn. 
do pt. w godz. 8 – 16.   fot Paweł Wolniewicz

Od listopada w Przychodni 
Lekarza Rodzinnego przy 
ul. Wschodniej 25/43 zaczęła 

funkcjonować Pracownia Radiolo-
giczna, w której stosuje się metodę 
rtg. (rentgenogra�a). Badania wyko-
nywane są techniką cyfrową. Pacjen-
ci dr. A. Rudzińskiego (kierownika) 
mogą korzystać z badania bezpłatnie 

w ramach NFZ. W przypadku pozo-
stałych pacjentów koszt wynosi od 
25 zł do 50 zł (w zależności od tego, 
co jest prześwietlane i ile projekcji 
wykonano). Na miejscu dostępny jest 
również pantomograf – aparat rent-
genowski wykorzystywany głównie 
do diagnozowania wad uzębienia. 
Dzięki niemu wykonuje się zdjęcia 
przydatne przy licznych zabiegach, 
m.in. wszczepianiu implantów. Koszt 
badania to 50 zł. Zakupiony sprzęt 
ma markę �rmy Samsung.

W przypadku obu badań wyma-
gane jest skierowanie od lekarza. Dr 
A. Rudziński zaznacza, że istnieje 
możliwość współpracy z innymi 
przychodniami, po uprzednim pod-
pisaniu umowy. Punkt działa od pn. 
do pt. w godz. 10 – 18 (tel. 
61 843 75 97).

Pod tym samym adresem od 
października 2013 r. mieści się rów-
nież punkt pobrań, który funkcjo-
nuje od pn. do pt. w godz. 7 – 10.

Paulina Sawicka

Rtg. na Wschodniej

n
Pracownia Radiologiczna i punkt 
pobrań otwarte przy ul. Wschodniej   
fot. Paulina Sawicka

n
Po lewej pantomograf, po prawej aparat rtg. kostno-płucny   fot. Paulina Sawicka

Przy skrzyżowaniu ulic Buczka 
i Komornickiej jest realizowana 
inwestycja poznańskiej �rmy 

„Tefra House”, której właściciele po-
chodzą z Lubonia. Prace rozpoczę-
ły się 11 września 2013 r., a potrwają 
do końca września br. Wykonawcą 
jest �rma „Best House”.

Jest to niska zabudowa (par-
ter + piętro) z elementami drewna. 
Łącznie na sprzedaż w stanie dewe-
loperskim wystawiono 10 lokali 
(domów i mieszkań) o różnej po-
wierzchni od 59,83 m2 do 152,42 m2. 

Liczba pokoi waha się w nich od 3 
do 5. Metraż wszystkich pomieszczeń 
to 849,55 m2. Powierzchnia działki 
wynosi 1924 m2, a jej zabudowa 
zajmować będzie 575,84 m2 (nieca-
łe 30% całego terenu). Ceny lokali 
(brutto) zaczynają się od 249 tys. zł 
i osiągają pułap 465,5 tys. zł. Część 
została już sprzedana. Budynki będą 
ocieplone styropianem, a su�ty weł-
ną mineralną. Zostanie poprowa-

dzona instalacja elektryczna, gazo-
wa i wodno-kanalizacyjna. Wszyst-
kie lokale będą posiadać wymuro-
wane miejsce na skrzynki elektrycz-
ne i gazowe oraz na odpady komu-
nalne. Mieszkania na piętrze nie mają 
skosów, a niektóre z nich posiadają 
skromnej wielkości poddasze, któ-
re można zagospodarować. Projekt 
został opracowany w sposób umoż-
liwiający dowolne przestawienie 
ścianek działowych. Każdy nabyw-
ca będzie posiadał własny ogródek 
o powierzchni od 45,34 m2 do nawet 

260,52 m2 z tarasem gotowym do 
wykończenia. Posesje będzie oddzie-
lać siatka. Miejsca parkingowe i wjaz-
dy zostaną wyłożone kostką bruko-
wą. Do każdego lokalu należy jedno 
miejsce postojowe.

Firma „Tefra House” planuje 
kolejne inwestycje w naszym mieście, 
na razie jednak nie znamy szczegó-
łów na ten temat.

Paulina Sawicka

Domy Tefra House

n
Budynki firmy „Tefra House” – stan budowy z 18 grudnia 2013 r.    
fot. Paulina Sawicka

n
Wizualizacja domów, które mają stanąć przy skrzyżowaniu ulic Buczka i Komor-
nickiej

n
Wizualizacja budynków – rzut z góry, bezbarwne figury (z prawej) to istniejąca 
zabudowa przy ul. Komornickiej

Z początkiem roku INEA przenio-
sła swój punkt �rmowy z ul. Puszkina 
38 A/E (centrum „Venus”) do holu 
nowego supermarketu Intermarchè 
przy ul. Żabikowskiej 53 B. W ofer-
cie handlowej �rmy znajdują się: 
telewizja, Internet i telefon. Punkt 
jest czynny od pn. do pt. w godz. 
10 – 20 oraz w soboty i niedziele 
10 – 18.   fot. Paweł Wolniewicz
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Ici nous travaillons pour être moins cher en Europe (w polskim tłumaczeniu: My tutaj pracujemy, by być najtańszymi w Europie)
 – to hasło umieszczone przy wjeździe do głównej siedziby Intermarchè we Francji obowiązujące w całej Europie jest wdrażane od ponad 

miesiąca także w Luboniu, w nowo powstałym supermarkecie, który funkcjonuje przy ul. Żabikowskiej 53 b. Jest on dwusetnym i jednocze-
śnie drugim co do wielkości punktem sprzedaży tej sieci Intermarchè w Polsce.

Sieć sklepów Intermarchè jest liderem cenowym na rynku supermarketów (20-30% tańsze produkty w porównaniu z innymi) i konkuruje skutecz-
nie z hipermarketami oraz dyskontami, co jest głównym celem jej strategii handlowej i podstawowym priorytetem. Nowy i zarazem największy su-
permarket w naszym mieście oferuje klientom szeroki asortyment (ok. 30 000 wszystkich pozycji – w tym ok. 3 000 świeżych towarów) w najtańszych 
i konkurencyjnych cenach. Przygotowano tu dla klientów wyjątkową i wyróżniającą sklep od konkurencji ofertę, dzięki której mieszkańcy Lubonia 
i okolic znajdą na stoiskach zdrową żywność – bliską naturze oraz całą gamę produktów świeżych, takich jak mięso z własnego rozbioru, wędzone na 
miejscu wędliny, czy wysokiej jakości artykuły garmażeryjne przygotowane na miejscu przez profesjonalnych kucharzy, według tradycyjnych receptur. 
W myśl idei sieci Intermarchè, odwiedzający market klienci powinni znaleźć wszystko, czego potrzebują.

Mięso z własnego rozbioru w sklepie
Codziennie gwarantowane jest tu mięso od sprawdzonych polskich dostaw-

ców, którego jakość potwierdza Państwowa Inspekcja Weterynaryjna. Doskonała, 
soczysta wołowina (w 100% naturalne mięso) jest selekcjonowana według najlep-
szej masarskiej tradycji. Wspaniała, świeża i wyśmienita w smaku wieprzowina 
oraz znakomity drób. Codziennie między szóstą a siódmą rano, przywożone są 
ćwierci wołowe i półtusze wieprzowe oraz drób w całości, które na miejscu są 
fachowo rozbierane i porcjowane na elementy przez profesjonalnych, zatrudnio-
nych w zakładzie rzeźników i o godzinie ósmej wystawiane do sprzedaży w skle-
pie (kilkadziesiąt różnych wyrobów ze świeżego mięsa). Intermarché jest jedyną 
siecią w segmencie supermarketów w Polsce, która w ten sposób sprzedaje mięso. 
Jest to możliwie przede wszystkim dzięki dobrej organizacji i wykwali�kowanej 
kadrze. Tym sposobem osiągnięto to, czego nie mają inni.

Produkty wyrabiane i wędzone na miejscu w sklepowych wędzarniach 
(Atmosach) – tradycyjne wędliny najwyższej klasy

Wyroby z własnej wędzarni to naturalne składniki i tradycyjny smak, natomiast cały 
proces wędzenia – od rozbioru mięsa, aż po gotowe wyroby – odbywa się na miejscu 
w sklepie. Indywidualne, lokalne receptury gwarantują wyjątkowość wyrobów, które 
bezpośrednio po zakończeniu wędzenia tra�ają na stoiska i oferowane są klientom. 
Naturalne, pyszne, soczyste, bez konserwantów wędliny produkowane są na bieżąco 
(60-70 produktów), a nie na zapas. Wędliny i szynki są wędzone w sposób tradycyjny, 
bez spulchniaczy i polepszaczy (wyłącznie mięso i przyprawy), co się przekłada na ich 
niepowtarzalny smak i aromat. Dowodem na to są liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. 
w I Ogólnopolskim Konkursie Wędliniarskim. Produkcja i sprzedaż odbywa się w tym 
samym dniu, co gwarantuje świeżość oferowanych klientom produktów. Wychodząc 
naprzeciw ich oczekiwaniom, w sklepie realizowane są również indywidualne zamó-
wienia, co wyróżnia Intermarché od konkurentów z branży.

Wyroby garmażeryjne przyrządzane na miejscu, o pysznym, 
domowym smaku

Luboński supermarket należy do jedynej sieci w Polsce, która produkuje 
garmażerkę na miejscu w sklepie. W tym celu zatrudniono profesjonalnych 
kucharzy, którzy codziennie przygotowują około osiemdziesięciu produktów 
pod zamówienie z sali sprzedaży, zgodnie z potrzebami i wymaganiami klien-
tów. Podobnie jak w przypadku wędlin, nie produkuje się niczego na zapas 
– w myśl zasady: dziś produkcja, dzisiaj sprzedaż. Oferuje się tu duży wybór 
dań o wyjątkowym, domowym smaku. Ku zadowoleniu klientów w sklepie 
przyjmowane są indywidualne zamówienia na wyroby garmażeryjne, dzięki 
czemu mogą oni z łatwością przygotowywać codzienne posiłki.

Intermarché – tanio i świeżo
Taniość i świeżość – to najważniejsze elementy strategii funkcjonowania supermarketu, który, zdaniem kierownictwa, nigdy nie powinien być „zmę-

czony”. Innymi słowy zapełniony różnym asortymentem i towarami sklep, przyjazny dla klientów, powinien tak samo wyglądać rano, tuż po otwarciu, 
jak i wieczorem, krótko przed zamknięciem. W lubońskim supermarkecie systematycznie będzie przybywało różnych towarów. Gama asortymentowa 
będzie systematycznie poszerzana, tak aby spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dotyczy to zarówno alkoholi jak i wszystkich 
innych grup towarowych, jednocześnie ich wachlarz będzie coraz szerszy. Ofertę zwiększą również wyroby w galaretach oraz z kuchni regionalnych 
innych państw. Wkrótce uruchomione zostanie również bistro, w którym będzie prowadzona sprzedaż na wagę produktów innych niż oferowane na 
stoiskach sklepu oraz kawiarnia oferująca ciasta, kawę, gofry i desery lodowe.  

Hubert Inat

Intermarché zaprasza na tanie i świeże zakupy w miłej atmosferze!
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Produkty wyrabiane i wędzone na miejscu w sklepowych wędzarniach 

Intermarché – tanio i świeżo
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W sierpniowym wydaniu „WL” 
w 2013 r. przedstawiliśmy 
pocegielniany budynek ko-

munalny przy ul. Źródlanej 3. Pisa-
liśmy o perypetiach mieszkańców 
lokali nr. 2-5, którzy parokrotnie 
zwracali się z wnioskami o wyko-
nanie remontu klatki schodowej, za-
grażającej ich bezpieczeństwu. Mo-
nity, pisma i prośby nie przyniosły 

żadnego rezultatu. Ostatni wniosek 
złożyli 30 lipca 2013 r. W końcu, po 
naszej interwencji w październiku 
2013 r., lokatorzy doczekali się upra-
gnionego remontu, pierwszego od 
czasu przejęcia budynku przez miasto. 
Klatkę schodową gruntownie wyre-
montowano. Przy wejściu, na popę-
kanej betonowej posadce położono 
płytki, wymieniono tynki, a ściany 

pomalowano. Założono nowe, 
drewniane schody i balustra-
dy, zainstalowano nowe lam-
py i włączniki, w korytarzach 
wymieniono wykładzinę. Lo-
katorzy są bardzo zadowoleni, 
że po tylu latach doczekali się 
wreszcie godnych warunków 
mieszkaniowych.

Władysław  
Szczepaniak

Śladem naszych interwencji
Remont w budynku komunalnym

Wygląd klatki 
schodowej 
przed i po 
remoncie   
fot. Włady-
sław Szcze-
paniak

n
Nowa wykładzina w korytarzach   fot. Władysław Szczepaniak

W Poznaniu, przy ul. Lesz-
czyńskiej 73 funkcjonu-
je prywatne Stacjonar-

ne Centrum Leczenia Uzależnień 
HELPMED Luboń (�rma ma sie-
dzibę w naszym mieście). Jest to je-
dyne Centrum w stolicy Wielkopol-
ski prowadzące Oddział Zamknięty 
Leczenia Uzależnień. Oferuje się tu 
m.in.: usługi poradni psychologicznej 
i psychiatrycznej, stacjonarne lecze-
nie uzależnień, leczenie depresji oraz 
nerwicy a także terapię stacjonar-
ną współuzależnień, terapie indywi-
dualne oraz grupowe, psychotera-
pię z rodziną i dziećmi, medyczne 

zabezpieczenie imprez (masowych, 
sportowych, plenerowych festynów 
oraz imprez zamkniętych). Centrum 
zapewnia również transport medycz-
ny na terenie Polski i krajów Unii 
Europejskiej oraz całodobowe do-
mowe wizyty lekarskie (karetka + 
zespół wyjazdowy).

Numer alarmowy, pod którym 
przyjmowane są zgłoszenia całodo-
bowo, siedem dni w tygodniu: 
512 484 949.

Bliższych informacji można 
zasięgnąć, dzwoniąc pod numer: 
604 708 920; www.help-med.com.pl

PAW

Z Luboniem w nazwie
Poradnie medyczne na Świerczewie

n
Zarejestrowana w Luboniu  z Luboniem w nazwie, prywatna poradnia 
 HELPMED przy ul. Leszczyńskiej 73   fot. Paweł Wolniewicz

Petanka, zwana też grą w bule, jest 
dyscypliną sportu, która coraz 
mocniej rozwija się w Polsce. Jej 

lubońskich miłośników można było 
spotkać w tym roku przede wszyst-
kim na boisku Orlik przy ul. Dojaz-
dowej. To tam zaczęły się odbywać 
cykliczne turnieje. Grający wzbudzali 
zaciekawienie, a pytani, co to za za-
bawa, uczyli zainteresowanych zasad 
gry. Lubońscy gracze „zarażali się” 
tą grą najczęściej podczas pobytów 
za granicą, głównie we Francji. Od 
pewnego momentu jednak wszyst-
ko zaczęło nabierać dużego tempa, 
a liczba graczy rosła z turnieju na 
turniej. Padł pomysł założenia w Lu-
boniu klubu petanki, który obecnie 
zrzesza 18 członków. Zarejestrowano 
go w listopadzie 2013 r. Członkowie 
założyciele postanowili, że zarząd klubu 
w pierwszej, 2-letniej kadencji, bę-
dzie działał w składzie 5-osobowym. 
Do zarządu powołano: Zenona Ra-
dziejewskiego, Mikołaja Fabisia, Ka-
rolinę Fabiś, Izabellę Chodorowską 
i Mikołaja Kolasińskiego. Na zebra-
niu uchwalono również, że Komisja 
Rewizyjna będzie się składać z 3 osób. 
Członkami Komisji wybrano: Jacka 
Goderskiego, Michała Piechowiaka 
i Mateusza Lisiaka.

Od nowego sezonu członkowie 
klubu, który ma zamiar przystąpić 
do Polskiej Federacji Petanque, będą 
mogli brać udział w zawodach o Mi-
strzostwo Polski oraz grać w III lidze 
ogólnopolskiej. Ideą klubu jest pro-
pagowanie gry w petanque w Lu-
boniu i jego okolicach przez orga-
nizowanie turniejów i pokazów. Dla 
osób, które nie planują w najbliższym 
czasie stać się licencjonowanymi 
zawodnikami sportowymi, klub 
będzie oferował rekreacyjne spotka-
nia z bulami.

Kontakt z klubem jest możliwy 
przez stronę internetową: www.lu-
bonskapetanka.pl.

Izabella Chodorowska
przewodnicząca zarządu

Klub Lubońskiej Petanki

Apel
Prosimy o zgłaszanie Jubilatów do odznaczenia medalem za 50-lecie 

pożycia małżeńskiego w 2014 r. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje 
informacje do końca marca 2014 r. od Jubilatów lub członków ich 
rodzin.

Wiesława Voelkel
kierownik USC

n
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O stanie chodników w naszym 
mieście zamieszczamy in-
formacje prawie w każdym 

numerze „Wieści”. Najczęściej są to 
uwagi dotyczące stanu nawierzchni, 
kałuż, błota, dziur, brakujących lub 
porozjeżdżanych płytek, wystających 
elementach, o które łatwo się potknąć 
itd. Dziś przedstawiamy kilka sygnałów 
o niebezpiecznie wystających z chod-
ników pozostałościach po wyciętych 
drzewach. Standard XXI wieku daje 
możliwości i wymaga stosowania roz-
wiązań ułatwiających życie. Dziś np. 
ruchome schody nikogo już nie dziwią, 
a gładkie, przyjazne bez barier archi-
tektonicznych chodniki, dodatkowo 
oznakowane dla osób starszych i słabo-
widzących stają się też normalnością. 
Więcej uwagi poświęca się osobom 
niepełnosprawnym ruchowo, ułatwiając 
im a także matkom z wózkami dzie-
cięcymi poruszanie po przestrzeniach 
publicznych, co obserwujemy np. 

w środkach komunikacji 
(tramwajach, pociągach, au-
tobusach). Wycięcie drzewa 
bez pozostawienia śladu po 
nim jest stosowane już od 
dawna na świecie, u nas też. 
Nawet w Luboniu był taki 
okres, że wycinka drzewa 
znaczyła także sfrezowanie 
wystających części korzenia 
i wyrównanie powierzch-
ni płytkami lub brukiem. 
Są to sprawy niby proste, 
wydawałoby się błahe, jed-
nak pomimo skoku cywi-
lizacyjnego w Luboniu nie 
do przeskoczenia.

PPR

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

Często jeżdżę ulicą Polną i wi-
dzę, jak ludzie pozbywają się 
śmieci w tym rejonie. Ale to, 

co zobaczyłem 1 stycznia 2014 r., 
poruszyło mnie bardzo. Oceńcie 
sami. Przecież przy odrobinie chę-
ci można te odpady posegregować 
i pozbyć się ich w normalny, ludzki 
sposób. Ktoś, kto to zrobił, czuje się tak 
bezkarnie, że wyrzuca nawet pewne 

dokumenty. Znalazłem tam plan na 
budowę stropu budynku mieszkalnego 
(z nazwiskiem i adresem inwesto-
ra), całkiem nowego, bo zlecenie jest 
z maja 2013 r. Nie wiem, co zrobić 
z tym dokumentem. Poradźcie.

Szymon
nazwisko znane redakcji

Od redakcji
Najlepiej byłoby dostarczyć 

dokument bezpośrednio Straży 
Miejskiej, która dysponując tym 
dowodem, powinna z łatwością 
znaleźć sprawcę i przykładnie go 
ukarać. Choć znamy takie przy-
kłady, że publikując dowody 
zachęcamy odpowiedzialne służ-
by do zajęcia się problemami, a te 
nie są nimi zainteresowane (patrz 
np.: „Zamiast do skrzynek” – „WL” 
10-2013, str. 17).

W dobie, kiedy wszystkie 
odpady odbierane są bez proble-
mu z posesji lub jest możliwość 
bezpłatnego ich odwiezienia do 
PSZOK-u (Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych) 
na ul. Niepodległości w siedzibie 
Kom-Lubu, porzucenie śmieci 
w ten sposób można nazwać 
chamstwem

List do redakcji

System nowy, kultura nie

n
Noworoczne prezenty. Na jednej stercie: 
stojak od choinki, fragmenty samochodu, 
plastikowe rury centralnego ogrzewania 
i do wody oraz ich izolacje, odzież, segre-
gatory, baner, kartony po urządzeniach 
domowych itd.

nNa innej stercie głównie 
odpady budowlane: 
wiadra, puszki po far-
bach, worki po zapra-
wach, a także koło od 
taczki, opony, nawet 
radio

Mistrzowie parkowania

Zawalidrogi

n
Resztki po jednym z ostatnich klonów na ul. 
Dąbrowskiego (zostały 2), tuż przy pasach przej-
ścia do Szkoły Podstawowej nr 3   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

n
Już w jednym z pierwszych wydań „Wieści Lubońskich” 
dokładnie przed 23 laty – w styczniu 1991 r. na stronie 5 
pokazywaliśmy fotomontaż – pułapkę – wystający korzeń 
po wyciętym drzewie na ul. Żabikowskiej przy przystanku 
obok krzyża. Dziś widoczne w tle samochody marki: „War-
szawa”, „Polonez”, stary model „Skody” a nawet maluch 
są często już tylko zabytkami, a zdjęcie i to kolorowe dziś 
robi każde dziecko byle telefonem. Tylko niebezpiecznie 
wystających korzeni nadal nie daje się usuwać    
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
W naszym cyklu – przykład zajęcia chodnika przez samochód przy osiedlo-
wym parkingu na ul. Żabikowskiej w okolicy pawilonów handlowo-usługowych 
i Biblioteki Miejskiej

n
Chodnik z wydzielonymi przestrzeniami pod drzewa z wystającymi 
korczami. Wycięte latem na ul. Żabikowskiej, przy SP 2. Ten sam 
chodnik, co pokazywany w 1991 r. tylko kilkadziesiąt metrów dalej 
na południe. To niektóre tylko sygnały z miasta    
fot. Piotr P. Ruszkowski
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O sytuacji na jednokierunkowej 
na odcinku od Sienkiewi-
cza do Poniatowskiego ulicy 

Szkolnej przy SP 1 pisaliśmy już kil-
kakrotnie. Na wąskich chodnikach 
po obu stronach drogi parkują od 
rana do wieczora samochody: pra-
cowników szkoły, pobliskiej pralni, 

rodziców uczniów SP 1, sympatycy 
i sportowcy Stelli przybywający na 
jej boisko oraz korzystający popołu-
dniami i wieczorami ze szkolnej sali 
gimnastycznej. Jak niebezpieczne jest 
to miejsce dla uczniów Jedynki, nie 

trzeba nikogo przekonywać, natomiast 
o tym, jak niekomfortowym dla kie-
rowców i otoczenia jest ów przejazd, 
warto przypominać. Często drogę 
tę wybierają tiry i inne samochody 
ciężarowe. Nie mogąc wymanewro-
wać na ciasnej, zatarasowanej autami 
drodze, zatrzymują ruch. Przejazd 

dużych pojazdów w tym rejonie, 
gdzie drogi są wąskie i zadrzewio-
ne zabytkowymi alejami (również 
ul. Kołłątaja i Lipowa), powinien być 
ograniczony do głównych dróg.

HS

SÓL W OKU

W piątek, 20 grudnia, krótko 
przed świętami ok. godz. 
10.20 na jednym z głów-

nych skrzyżowań w Luboniu (ul. Unij-
na przy wyjeździe w ul. Kościuszki) 
zdarzył się nieprzyjemny wypadek. 
Od jadącego środkowym pasem 
ulicy Unijnej wozu asenizacyjnego 
lubońskiej �rmy „Alan” urwało się 

tylne zawieszenie. Kufa z impetem 
uderzyła o asfalt, na który wylały się 
fekalia. Całe szczęście, że w pobliżu 
wypadku nie było innego samocho-
du. Niefortunne dla kierowcy i �rmy 
zdarzenie wywołało nieprzyjemny 
zapach w okolicy oraz zdziwienie 
przechodniów i przejeżdżających.

(R)

Śmierdząca sprawa

n
Wóz asenizacyjny ze zgubionym tylnym napędem i zawartością kufy    
fot. Sławomir Janiak

Chodnik wzdłuż 
jednej z głównych 
ulic Lubonia – 11 

Listopada – na odcinku od 
ul. Świerkowej do Klono-
wej jest w skandalicznym 
stanie. Oprócz wjazdów 
na posesje fragmenty tro-
tuaru, za który odpowia-
da miasto, są dziurawe, 
błotniste i wyboiste.

HS

Luboń XXI wieku

n
Przechodnie wyszukują naj-
dogodniejszych miejsc, by 
bez zamoczenia obuwia 
przejść dziurawym chodni-
kiem. Podwozie wózka po 
spacerze miejskimi ulicami, 
przed wprowadzeniem pojaz-
du do domu, nadaje się do 
odbłocenia   fot. Hanna 
Siatka

n Brak płytek i ogromne kałuże. 
– Jak tędy przejść (o lasce?!) 
czy przejechać wózkiem inwa-
lidzkim? Bez komentarza...   
fot. Hanna Siatka

Mieszkańcy jednej ze star-
szych ulic Żabikowa – Sol-
skiego – od lat narzekają 

na stan nawierzchni tej gruntowej 
drogi. Dziurawą ulicę pokrywają 
kałuże rozpościerające się niekie-
dy na całej szerokości. Utrudniony 

jest przejazd samochodów i przej-
ście na chodnik położony tylko po 
jednej stronie. Zdaniem mieszkają-
cych tu lubonian, na bezskuteczne 
wyrównywanie ulicy miasto traci 
czas i pieniądze podatników.

(Z)

Utrapienie

n
Zabudowana domami po obu stronach, dziurawa ul. Solskiego z jednostron-
nym chodnikiem – utrapienie mieszkańców podczas suszy i po deszczu   
fot. Hanna Siatka

Korki na Szkolnej

n
Nieodległy przykład, kiedy ul. Szkolną zablokował ciężki samochód z Chorwacji. 
Zdesperowany obcokrajowiec, nie znający topografii Lubonia i języka polskiego, 
musiał szukać właścicieli zaparkowanych aut, by wymanewrować samochód na 
łuku drogi. Nawiasem mówiąc, po dotarciu do ul. Poniatowskiego, klucząc, 
znów wjechał w jednokierunkową – ul. Kołłątaja   fot. Hanna Siatka
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pięcie kończyn górnych) oraz zabu-
rzenia sensomotoryczne (mowy 
i koncentracji). Każdy dzień jego 
życia to wizyty u psychologa, logo-
pedy, pedagoga, rehabilitantów oraz 
specjalisty od terapii integracji sen-
sorycznej i hipoterapii. Syn uczest-
niczy także w zajęciach na basenie. 
Do tego dochodzą kosztowne wi-
zyty u lekarzy (m.in. neurologa), 
terapeutów oraz innych specjalistów, 
gdyż tylko dzięki wzmożonej, ale 
– niestety – kosztownej pracy tera-
peutycznej Kacper ma szanse po-
wrotu do zdrowia, poznawania 
świata i cieszenia się nim tak, jak 
inne, zdrowe dzieci. Dzięki codzien-
nej, regularnej rehabilitacji Kacper 
ma szanse poruszać się samodziel-
nie. Każdy mały krok w poprawie 

jego rozwoju jest dla nas wielkim 
sukcesem i nadzieją na lepsze jutro. 
Najważniejsze jest teraz, aby utrzy-
mać obecne efekty, a także starać się, 
by Kacper był jeszcze sprawniejszy 
i zmniejszał dystans dzielący go od 
w pełni sprawnych ludzi. Dlatego 
zwracamy się do ludzi o dobrych 
sercach z ogromną prośbą o pomoc 
w trudnym leczeniu oraz profesjo-
nalnej i długotrwałej rehabilitacji 
Kacperka. Jeżeli możecie Państwo 
pomóc naszemu synkowi, prosimy 
o przekazanie środków �nansowych 
na konto:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 
Warszawa, nr konta: Bank BPH SA 
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 
tytułem: 19834, KOWALSKI KAC-
PER ROSNÓWKO darowizna na 
pomoc i ochronę zdrowia

Małgorzata i Michał Kowalscy
e-mail: gosiabauer@wp.pl

GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Składając coroczny PIT, możemy 
przeznaczyć 1% należnego po-
datku na organizację pożytku 

publicznego, w niektórych przypad-
kach ze wskazaniem na konkretną 
osobę potrzebującą wsparcia. Znaj-
dziemy je również w Luboniu. Na 
str. 19 zamieszczamy informacje na 
temat rodzimych organizacji, na któ-
re możemy dokonać odpisu, a po-
niżej – apele o pomoc dla dwóch 
chłopców.

Michał Mazur z ul. Nowiny
Bohater naszego reportażu ze 

stycznia 2013 r. (str. 29)

Kacper Kowalski  
z ul. Topolowej

Kacper jest bardzo radosnym 
i zawsze uśmiechniętym chłopcem, 
dzielnie walczącym z przeciwnościa-
mi losu. Urodził się 19 lutego 2011 r., 
po 9 miesiącach zdrowej ciąży. Jed-
nak w czasie porodu doszło do nie-
dotlenienia, które doprowadziło do 
mózgowego porażenia dziecięcego. 
Od tej chwili zaczęła się walka o zdro-
wie i sprawność syna, czyli ciągła 
rehabilitacja, która trwa do dziś. 
Kacper ma zaburzony rozwój psy-
choruchowy (obniżone napięcie 
kończyn dolnych i wzmożone na-

Lubonianie proszą o pomoc

n
Rodzina państwa Kowalskich 
z 2-letnim Kacperkiem

Wreszcie budują!

Po święcie Trzech Króli, 7 stycznia, ruszyła budowa 
chodnika na ul. Traugutta. Jest częścią niedokoń-
czonej inwestycji z 2009 r., realizowanej wówczas 

w ramach tzw. „schetynówki” (program budowy dróg 
lokalnych przy wsparciu pieniędzy rządowych autorstwa 
ministra PO – Grzegorza Schetyny), czyli kompleksowej 
budowy ciągu ulic Cmentarna- Opłotki-Traugutta wokół 
cmentarza w Żabikowie. Po perturbacjach z wykonawcą 
– „Inter-Tech” z Komornik – i założeniem sprawy w są-
dzie (czytaj też wywiad z Burmistrzem na str. 2), władze 
miasta zdecydowały się niedawno na etapowe dokoń-
czenie inwestycji. Ze szczupłych pieniędzy w budżecie 
powstaje chodnik i koncepcja budowy parkingów przy 
ul. Cmentarnej. Czy będą pieniądze na jej realizację oraz 
kolejne prace (np. zaplanowaną zieleń)?

HS

n
Na łuku przy gwiaździstym skrzyżowaniu z ul. Rejtana 
trzeba było rozebrać położony w 2009 r. krawężnik, 
przy którym zrobił się ściek, i wykonać głęboki wykop 
pod nowy   fot. Hanna Siatka

nFirma „BRUKPOL” ze Strzelec Wielkich pod Gostyniem 
buduje jednostronny chodnik z pozbruku na ul. Traugutta, 
o 2-metrowej szerokości na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Rejtana i 11 Listopada, zwężający się w stronę ul. Opłotki 
do 1,20 m na wysokości firmy metalowej położonej naprze-
ciw cmentarza. Roboty zakończą się w miejscu, gdzie po-
wstaje nowe osiedle. Kosztować będą 92 008 zł. Rozbiera-
ne są istniejące, utwardzone wjazdy na posesje. Na zdjęciu 
stan z 8 stycznia   fot. Hanna Siatka
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GORĄCE TEMATY

cd.  
ze str. 
2

Dziękuję panu Marianowi 
Walnemu za lata pracy dla 
samorządu w Luboniu

Dzisiaj, Burmistrz Miasta Luboń, 
Dariusz Szmyt, odwołał ze stanowi-
ska Zastępcy Burmistrza Miasta p. 
Mariana Walnego.

„Dziękuję Marianowi Walnemu 
za lata współpracy na stanowisku 
Zastępcy Burmistrza naszego mia-
sta. Czas wspólnej pracy to ważne 
zmiany w naszej wspólnocie samo-
rządowej. To czas intensywnego 
nadrabiania zaległości w rozwoju 
infrastruktury miejskiej obsługują-
cej coraz większą liczbę mieszkańców. 
Marian Walny od dłuższego czasu 
ma zwolnienie lekarskie. Dwukrot-
nie z nim rozmawiałem i doszliśmy 
do wniosku, że przychodzi czas, 

który należy przeznaczyć na rzeczy 
najważniejsze, których pomyślność 
gwarantuje dobre zdrowie. Ponadto 
przed nami szeroki zakres prac do 
wykonania, które nie mogą pozostać 
bez rzetelnego nadzoru. Odwołując 
Mariana Walnego z funkcji Zastęp-
cy Burmistrza, żywię szczerą nadzie-
ję na naszą dalszą współpracę, cho-
ciażby na gruncie gospodarki od-
padami komunalnymi. Na wakują-
ce stanowisko z dniem 23 grudnia 
br. powołam dr. Mikołaja Tomaszy-
ka. Oczekuję od niego ponadnor-
matywnego zaangażowania i jak 
najszybszego przejęcia powierzonych 
obowiązków. Panu Marianowi Wal-
nemu życzymy szybkiego powrotu 
do zdrowia” – mówi Dariusz Szmyt, 
Burmistrz Miasta Luboń

Odwołanie Mariana Walnego
Pismo z Urzędu Miasta, skierowane do mediów 18 grudnia 
2013 r. o następującej treści

D.S.: Mogę zapewnić miesz-
kańców, że Mikołaj Tomaszyk jest 
po to, by pracować nad sprawami 
miasta. Już jako doradca nie tylko 
reprezentował mnie medialnie, ale 
załatwiał różne rzeczy. Jest skuteczny 
i upierdliwy, co uważam za bardzo 
pożądane cechy. W ciągu paru tygo-
dni burmistrzowania dokonał kilku 
odbiorów inwestycji. Niektóre sprawy 
będą przez niego załatwione szybciej 
niż były do tej pory. W żaden sposób 
nie wiązałbym powołania M. Toma-
szyka z kampanią wyborczą.

„WL”: Nie padła tu deklaracja, 
że będzie Pan wnioskował o zrezy-
gnowanie przez pana Tomaszyka 
z funkcji przewodniczącego ugru-
powania „Samorządowe Forum 
Obywatelskie”, bo jest to funkcja 
polityczna...

D.S.: Nie sądzę, że byłby ktoś 
chętny, aby tę funkcję pełnić, bo nie-
wielu chce się angażować w sprawy 
społeczne.

„WL”: Społeczne nie, ale poli-
tyczne tak.

D.S.: Będzie kontrola nad tym, 
jak pracuje Mikołaj Tomaszyk, tak 
jak było to w przypadku dotąd reali-

zowanych przez niego zadań. Jestem 
o to zupełnie spokojny. Na pewno 
moje przełożenie na niego jest dużo 
większe niż na poprzedniego zastęp-
cę. Marian Walny to doświadczony 
samorządowiec i w niektórych spra-
wach dochodziło do dyskusji.

„WL”: Chyba najtrudniej od 
lat układały się sprawy związane 
z inwestycjami w mieście. Nowo 
powołany burmistrz nie ma przygo-
towania i doświadczenia w zakresie 
infrastruktury (dróg, kanalizacji 
itp.), gospodarki odpadami, miej-
scowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego, budownictwa 
i ustalania warunków zabudowy. We 
wspomnianej już nocie dla prasy 
załączono krótką charakterystykę 
odwołanego burmistrza, natomiast 
niczego nie powiedziano o zawo-
dowych kompetencjach nowego. 
Wiadomo też, że nowy burmistrz 
nie będzie miał pełnego zaplecza 
w sprawach inwestycyjnych w Urzędzie 

Miasta, bowiem zwolnienia lekarskie 
(prawdopodobnie długoterminowe) 
mają zarówno kierownik Wydziału 
Inwestycji (Monika Nawrot), jak 
i zastępująca ją Henryka Grygier-
Konewka. Patrząc zaś na uchwałę 
z 19 grudnia 2013 r. o przeniesie-
niach wydatków inwestycyjnych 
na 2014 r., można zauważyć, że 
w inwestycjach panuje duży bała-
gan. Jest wiele starych rozgrzeba-
nych inwestycji, np. schetynówka 
z 2009 r., czy ul. Polna-Poznańska. 
Są niedoprecyzowane projekty i po-
zwolenia na budowę, np. oświetle-
nie czy kanalizacja ul. Wschodniej. 
Konieczna jest też naprawa błędów 
w dokumentacji projektowej przy 
trwającej przebudowie ulic Żabi-
kowskiej, Powstańców Wlkp. i Pa-
derewskiego w związku z dojazdami 
do nowego hipermarketu Intermar-
ché. W tym roku naliczyliśmy aż 17 
takich pozycji, to wyjątkowo dużo! 
Czy w Pana zapleczu politycznym 
nie było bardziej kompetentnej i do-
świadczonej w sprawach komunal-
nych i inwestycyjnych osoby? Kogo 
ewentualnie brał Pan pod uwagę 
i z kim rozmawiał? Jaką ma Pan 
gwarancję, że nowy zastępca, który 
przejmuje trudną schedę inwesty-
cyjną – dr Mikołaj Tomaszyk – po-
radzi sobie z tym wszystkim?

D.S.: Myślałem o kimś spośród 
pracowników Urzędu, bo na niecały 
rok przed końcem kadencji trudno 
powoływać kogoś z zewnątrz na to 
stanowisko. Brałem pod uwagę in-
żyniera i prawnika oraz Mikołaja 
Tomaszyka. Nie przejmowałem się 
kompetencjami, bo generalnie cho-
dziło o przypilnowanie spraw, a ja, 
od czasu, kiedy Marian Walny się 
rozchorował, stałem się również 
burmistrzem do spraw komunal-
nych. Mikołaj Tomaszyk uczestni-
czył od 3 lat we wszystkich naradach 
burmistrzów z Sekretarzem Miasta 
i kierownikami wydziałów. Poza tym 
ma do pomocy kompetentnych pra-
cowników.

„WL”: Właśnie przed chwilą 
zwróciliśmy uwagę, że nie ma ich 
z powodów zdrowotnych...

D.S.: Jestem przekonany, że pan 
Mikołaj sobie poradzi. Wiadomo, że 
nie ma doświadczenia i kompetencji, 
ale ma to, co uważam za najważniej-
sze. Jest dociekliwy, młody, szybko się 
uczy i posiada cechy charakteru, któ-
re gwarantują, że nie będzie gorzej, 
lecz lepiej. Ma lotny umysł i zdolność 
logicznego myślenia i wiele niezbęd-
nych zalet potrzebnych na stanowisku 
zastępcy burmistrza ds. komunal-
nych. Jest poumawiany w starostwie 
i w Urzędzie Marszałkowskim. Był 
w Ministerstwie w sprawie, której nie 
mogliśmy załatwić od kilku miesięcy 
(realizacja ul. 1 Maja i Brzechwy). 
Idealnie się do tego nadaje. Poza 
tym zadeklarowałem mu wsparcie 
i sprawy komunalne będą 
też moimi. Marian Walny 
wsparcia nie potrzebował. 
Takie rozwiązanie jest ko-
rzystne również dla mnie, 

Moje wybory uważam za słuszne

n
Odwołałem Walnego dopiero po trze-
cim zwolnieniu lekarskim   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

cd.  
na str. 
14

Marian Walny od początku 
wolnej Polski był zaangażowany 
w kształtowanie podstaw samorząd-
ności w Polsce. W latach 1990 – 1998 
sprawował funkcję wójta Gminy 
Komorniki. Od roku 1994 do 1998 
był członkiem Prezydium Sejmiku 
Samorządowego Województwa 
Poznańskiego. W latach 2000 – 2002 
był wójtem Gminy Mieleszyn w Po-
wiecie Gnieźnieńskim. Pełnił też 
funkcję radnego Rady Powiatu Po-
znańskiego. Od 2006 r. był Zastęp-
cą Burmistrza Miasta Luboń. Jest 
wykładowcą Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, eks-
pertem Polskiej Izby Ekologii, 
prowadzi szkolenia dla samorządów 
w całym kraju, wiele publikuje. 
Z upoważnienia Burmistrza zajmo-
wał się sprawami Miasta w nastę-
pującym zakresie:
 1.  komunalizacji, gospodarowa-

nia nieruchomościami komu-
nalnymi,

 2.  dzierżawy, nabywania gruntów 
i nieruchomości na potrzeby 
Miasta wraz z prowadzeniem 
negocjacji,

 3.  zbywania gruntów i nierucho-
mości komunalnych wraz z or-
ganizacją i prowadzeniem 
przetargów,

 4.  ustalania wartości gruntów oraz 
cen i opłat za korzystanie z nich, 
podziałów gruntów,

 5.  rozwoju i utrzymania miejskiej 
infrastruktury – dróg, sieci 

wodociągowej, 
kanalizacji sa-
nitarnej i desz-
czowej,

 6.  zarządu droga-
mi gminnymi,

 7.  współdziałania 
z zewnętrznymi 
operatorami 
wyposażenia 
Miasta w infra-
strukturę tech-
niczną,

 8.  oczyszczania 
Miasta i gospo-
darki odpada-
mi,

 9.  ochrony środo-
wiska,

 10.  funkcjonowania komunikacji 
miejskiej,

 11.  przygotowania projektów miej-
scowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego, studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzen-
nego i strategii rozwoju Miasta 
oraz ich aktualizacji,

 12.  komunalnego budownictwa 
mieszkaniowego, utrzymania 
i remontów budynków komu-
nalnych, najmu mieszkań ko-
munalnych,

 13.  zagospodarowania terenu i usta-
lenia warunków zabudowy.

Angelika Kurtys
stanowisko ds. promocji

n
Odwołany z dniem 18 
grudnia 2013 r. po 7 la-
tach pracy pierwszy za-
stępca burmistrza – Ma-
rian Walny
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cd.  
ze str. 
13 bo kiedy pan Tomaszyk zwróci się 

o pomoc, będę na bieżąco informowa-
ny i na etapie podejmowania decyzji 
nie otrzymam jedynie komunikatu, 
że będziemy robić coś w taki czy 
inny sposób.

„WL”: Żeby zakończyć ten te-
mat, w naszym pytaniu był jeszcze 
wątek dotyczący Pana zaplecza po-
litycznego. Czy brał Pan pod uwa-
gę członków swojego klubu, czyli 
Samorządowego Forum Obywatel-
skiego, może radnych?

D.S.: Nie brałem, bo radni, pomi-
mo że są dociekliwi i poinformowa-
ni, to ktoś, kto przez 3 lata jest przy 
mnie i bierze udział we wszystkich 
ważnych naradach, jest do tego le-
piej przygotowany.

„WL”: Co mówią radni na te 
zmiany personalne?

D.S.: Odebrałem bardzo pozy-
tywne opinie radnych ze strony mo-
jego ugrupowania, a radni z innych 
ugrupowań są zdania, że to moja 
decyzja i sam będę ponosił za nią 
odpowiedzialność. Uważam, że do-
konałem słusznego wyboru. A jeśli 
chodzi o rekrutację, to nie mogę sobie 
zarzucić, że popełniłem jakikolwiek 
błąd przy naborach pracowniczych, 
w których uczestniczyłem. Wszyst-
kie były słuszne.

„WL”: Nie chcę wchodzić w po-
lemikę, ale wydaje mi się, że w tym 
kontekście nietra�onym wyborem 
musiała być Skarbnik Miasta, sko-
ro została utrzymana (przyjęta), 
a później zwolniona.

D.S.: Przed siedmioma laty, kie-
dy dokonywałem tego wyboru, był 
on słuszny. Z uwagi na konieczność 
zachowania ciągłości sprawowania 
obowiązków uważałem, że Skarbnik 
i Sekretarz Miasta to kluczowe oso-
by i nie zamierzałem ich wymieniać. 
Pani skarbnik popełniła jednak pew-
ne błędy, które ja mógłbym uznać za 
normalne, ale Marian Walny, który 
zastępował mnie podczas mojej cho-
roby, uznał inaczej. Z drugiej strony, 
budżet miasta wyglądał i funkcjono-
wał wcześniej inaczej. Od momentu, 
kiedy pojawiła się Wieloletnia Pro-
gnoza Finansowa, stał się trudniejszy 
technicznie i to była główna przy-
czyna zwolnienia.

Nie będę biegał 
w koszulce Forum

„WL”: Jak Pan odbiera tę nomi-
nację? (pytamy Mikołaja Tomaszyka, 
który dołączył do rozmowy)

Mikołaj Tomaszyk: Jako bardzo 
duże wyzwanie oraz przejaw zaufania 
Pana Burmistrza. Mam obawy, ale 
Burmistrz przekonał mnie, że razem 
damy radę. Na podstawie tego zapew-
nienia oraz znajomości wielu spraw, 
których od 3 lat z dużą intensywno-
ścią dotykałem, podjąłem się. Mam 
fantastycznych pracowników, których 
znam. Wiem, że mogę liczyć na ich 
lojalną współpracę i entuzjazm. Nie 
będę twierdził, że jestem absolwen-
tem Politechniki Poznańskiej. Moją 
cechą, przez niektórych odbieraną 
jako wada, jest upierdliwość. Prze-
jawia się ona w odpowiednim nad-
zorze. Choćby w ostatnim czasie nie 
przyjąłem odbioru i podjąłem decyzję 
o niewypłaceniu pełnej kwoty za pra-
ce termomodernizacyjne przy SP 4 
i Ośrodku Kultury, gdzie dostrzegłem 
wiele usterek. Aneksowaliśmy umowę 
z wykonawcą. Był niezadowolony, ale 
rozstaliśmy się w miłej atmosferze. 
Zabezpieczyłem nie tylko gwarancję 
środków na rzetelne wykonanie tych 
prac, ale również wstrzymałem pewną 
kwotę, którą wypłacę, kiedy osobiście 
odbiorę inwestycję. Pewne sprawy nie 
wymagają dmuchania politycznego, 
ale dyskretnej, merytorycznej pracy. 
Choćby kwestia drogi powiatowej w Lu-
boniu (ciąg Żabikowska, Sobieskiego, 
Kręta – przyp. red.). Zaproponuję sta-
roście porozumienie między miastem 
a Zarządem Dróg Powiatowych, że 
jeśli doszłoby do zmiany statusu tych 
ulic z gminnych na drogę powiato-
wą, przez okres przejściowy (8 lat) 
będziemy trzymali nad nimi zarząd, 
czyli je utrzymywali.

„WL”: Czy nie ma Pan obaw wy-
nikających ze sprzeczności piasto-
wanych funkcji? Jest Pan szefem 
ugrupowania politycznego Burmi-
strza, prowadził Pan przed trzema 
laty jego kampanię wyborczą. Czy 
nie uważa Pan, że wybór Pana na 
stanowisko zastępcy może być po-
strzegany w aspekcie politycznym 
– wyborczym?

M.T.: Czy 3 lata mojej pracy mogą 
być postrzegane tylko w aspekcie poli-
tycznym? Mam nadzieję, że po trzech 
miesiącach Pan Burmistrz i osoby, 
które zgłaszały co do wyboru mnie 
uwagi, będą zadowolone z mojego 
nadzoru nad inwestycjami, którego, 
jak sam Pan stwierdził, brakowało, 
oraz rzetelnego administrowania. To 
jest mój priorytet. Jeśli chodzi o po-
litykę, jestem na tyle dojrzałym czło-
wiekiem, że potra�ę te dwie sprawy 
rozgraniczyć. Jak dobrze pamiętam, 
Rafał Marek też przez jakiś czas łą-
czył obie te funkcje i nic się nie sta-
ło. Podchodzę do tych spraw czysto 
technicznie. Taka była potrzeba. Pan 
Burmistrz mnie zaproponował na to 

stanowisko i chociażby z tego powo-
du się zdecydowałem, bo dla mnie 
najważniejszy jest interes miasta. 
Termomodernizacja, komunika-
cja, teraz śmieci, to nie jest żadna 
polityka, ale usprawnienie obsługi 
mieszkańca. Nie będę biegał w ko-
szulce Forum, pełniąc dyżury dla 
mieszkańców, i jeżeli Państwo za-
uważylibyście takie odchyły, to pro-
szę mnie poinformować. Skoryguję 
swoje postępowanie.

Ulgi śmieciowe pod 
znakiem zapytania

„WL”: Niezadowolenie sprawi-
ło, że uchwałą z 13 czerwca 2013 r. 
z dniem 1 stycznia 2014 r. Luboń 
wystąpił ze Związku Międzygmin-
nego „Selekt”, do którego należał 
od chyba 10 lat, a który od 1 lipca 
2013 r. w imieniu naszego miasta 
wypełniał obowiązki związane z go-
spodarką odpadami. W związku 
z tym, że w zakresie odbioru śmieci 
istnieje ciągłość zapewniona przez 
spółkę „Kom-Lub”, mieszkańcy nie 
odczują zmian w sposób drastyczny. 
Odpady już są wywożone, a zwią-
zane z tym formalności dopiero 
zaczyna się załatwiać. Zaledwie pod 
koniec roku zapoczątkowano rozno-
szenie ulotek informacyjnych wraz 
z formularzami deklaracji śmiecio-
wych. Jaki procent deklaracji tra�ł 
już dotąd do Urzędu Miasta?

D.S.: Podjęliśmy pewne ryzyko, 
rozprowadzając deklaracje przed 31 
grudnia 2013 r., kiedy obowiązywały 
jeszcze przepisy Selektu. Technicz-
nie mogliśmy to zrobić, ale podsta-
wy, by je przyjąć, mieliśmy dopiero 
w 2014. Kilka osób je dostarczyło, 
ale ze skutkiem na 2 stycznia. Teraz 
czas nas nagli, bo deklaracje trzeba 
wprowadzić do systemu, należy wy-
generować indywidualne rachunki 
kont, bo będą inne.

M.T.: Szacuję, że złożono ok. 
5% deklaracji (stan na 7 stycznia – 
przyp. red.). Proces przebiega dosyć 
sprawnie. Mieszkańcy mają na to 3 
miesiące. W tym czasie musimy im 
dostarczyć informacje, jakie kwoty 
i na jakie konto mają wpłacać należ-
ności. Na podstawie wcześniejszych 
doświadczeń podchodzimy do tego 
ze spokojem, wiedząc, że lubonia-
nie są pod tym względem sumienni. 
Chcąc im ułatwić kontakt z Urzędem, 
opracowałem dyżury pracowników, 
w których będę uczestniczył, obo-
wiązujące od 16 stycznia w różnych 
punktach miasta (czytaj: na str. 20). 
Są też przygotowane pisma do księży 
proboszczów z prośbą o odczytanie 
informacji o dyżurach w kościołach. 
Im szybciej mieszkańcy złożą dekla-
racje, tym lepiej.

D.S.: Terminem jest data złożenia 
pierwszej opłaty, czyli 15 kwietnia. 
Najlepiej jednak zrobić to do końca 
marca, bo bank potrzebuje 8 dni na 
wygenerowanie nowego indywidu-
alnego konta.

„WL”: W uchwałach śmieciowych 
wprowadzono kilka ulg, m.in. od 

liczby mieszkańców posesji, własności 
pojemników, samodzielnego kom-
postowania, opalania węglem... Na 
formularzach zaś nie uwzględniono 
miejsca (oprócz liczby mieszkań-
ców) na ich zadeklarowanie (np. że 
będą kompostować odpady) oraz na 
informację, kto będzie to wery�ko-
wał i obliczał. Jakie ulgi obowiązują 
i kto o nich będzie decydował?

D.S.: Tylko ulga od liczby miesz-
kańców. Pozostałe, które Rada Miasta 
uchwaliła, zostały zakwestionowane 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
i stąd zmiana deklaracji, pomimo że 
odwołaliśmy się do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego, który jesz-
cze się nie wypowiedział. Może będzie 
potrzebna korekta. Prawdopodob-
nie też pewne ustalenia narzuci nam 
w przyszłości ustawodawca.

M.T.: Wiemy, że prace nad nowe-
lizacją ustawy śmieciowej trwają. Rząd 
ma się przyjrzeć półrocznej praktyce 
jej funkcjonowania i w pierwszym 
kwartale roku propozycje zmian mają 
do niego dotrzeć, również ze strony 
samorządów.

„WL”: O rozliczeniu �rmy wy-
wożącej z Urzędem, czyli bilansie 
pomiędzy faktycznie potrzebnymi 
pieniędzmi na wykonanie usługi 
a wpływem z deklaracji też pewnie 
za wcześnie mówić?

D.S.: Nie. Wpływy z opłaty śmie-
ciowej szacowaliśmy na takim po-
ziomie, jaki wpisaliśmy do projektu 
budżetu, na podstawie tego, co miesz-
kańcy wpłacili do Selektu. Pod tym 
i każdym względem byli w czołówce. 
To napawa optymizmem. Jestem zda-
nia, że sami jesteśmy w stanie przejść 
przez nową ustawę śmieciową lepiej 
niż z Selektem, tym bardziej, że jak 
słyszę, ten ma obecnie duże problemy, 
m.in. z przetargami w gminach. Jeśli 
chodzi o pojemniki, to jedyne obawy 
dotyczą tego, czy te 30 litrów na miesz-
kańca na 2 tygodnie wystarczy?

M.T.: Będziemy obserwowali, czy 
ten limit jest optymalny. Jeśli będzie 
konieczność, to podejmiemy nowe-
lizację „Regulaminu utrzymania po-
rządku i czystości w Luboniu”.

„WL”: Ta objętość to druga róż-
nica w porównaniu z Selektem. Dla 
Selektu to było minimum i każda 
ilość śmieci była odbierana.

D.S.: Limit to jeden z pomysłów 
Mariana Walnego, który jest eksper-
tem w sprawach śmieciowych. Miał 
motywować do segregacji. Zwiększy-
liśmy zaproponowaną przez niego 

cd.  
na str. 
22

Moje wybory uważam za słuszne

n
Mikołaj Tomaszyk idealnie się nadaje, bo 
jest upierdliwy i to jest jego największy atut   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Wszystkie moje wybory pracownicze 
uważam za trafione   fot. Piotr P. 
Ruszkowski
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Chwila ciszy

Jeszcze przed rozpoczęciem obrad 
uczczono pamięć śp. Janiny Bau-
mann. Ta wieloletnia nauczycielka 

w Szkole Podstawowej nr 4 była uhono-
rowana tytułem „Zasłużony dla Miasta 
Luboń”. (patrz: biogram str.25)

Bez zmiany planu
W porządku obrad znalazł się 

projekt uchwały w sprawie zmiany 
planu miejscowego pt. „Tereny po 
WPPZ”. Jednak na wniosek Burmi-
strza został on usunięty z listy uchwał. 
Powodem decyzji był brak możli-
wości podpisania aktu notarialnego 
z inwestorem, który ma zagwaran-
tować miastu przejezdność znajdu-
jącej się tam ścieżki rowerowej.

Nowy radny
Przyjęto ślubowanie Pawła Ra-

dosława Krzyżostaniaka, który objął 
mandat radnego po Jakubie Mącz-
kowiaku. W związku z tym uzupeł-
niono i zaktualizowano też składy 
niektórych komisji w Radzie Miasta. 
Paweł Krzyżostaniak przystąpił do 
pracy w Komisji Budżetu i Finansów 
oraz w Komisji Organizacyjno-Praw-
nej. Radny nie zechciał pracować 
w Komisji Komunalnej, w której 
pracował jego poprzednik (nie miał 
takiego obowiązku).

Zmiana budżetu 2013
Pod koniec roku radni po raz 

kolejny zmierzyli się z tegorocznymi 
dokumentami �nansowymi. Zmia-
ny w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej były podyktowane zmianami 

w budżecie. Zmieniono dochody 
i wydatki miasta na 2013 rok. Do-
tyczyły one dochodów z podatków 
i opłat czy innych korekt. Dostoso-
wano dochody do wielkości, jakie 
spodziewamy się osiągnąć. Zmiany 
po stronie wydatków dotyczyły głów-
nie wydatków majątkowych a więc 
inwestycji miejskich. Ogółem do-
chody miasta w 2013 roku przyjęto 
ostatecznie na 75,5 mln zł, a wydat-
ki niespełna 77 mln. O dziwo, dys-
kusji w tym punkcie nie było. Choć 
radni zapewne mieli prawo zapytać 
o to, czy kolejne przeszacowanie 
budżetu nie jest czasem spowodo-
wane chęcią dopasowania poziomu 
dochodów i wydatków budżetowych 
do poziomu ich realizacji. W ten 
sposób samorządowcy gwarantują 
sobie udzielenie absolutorium w ko-
lejnym roku z wykonania budżetu 
za rok, który minie za kilka dni. Brak 
dyskusji Przewodniczący Rady Mia-
sta podsumował efektami dobrej 
pracy w komisjach nad projektem.

Budżet na 2014 r.
Radni zajmowali się również 

planami dotyczącymi �nansów mia-
sta na nadchodzący 2014 r. W pierw-
szej kolejności pochylono się nad 
projektem Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2014 - 2024. Ten 
projekt uchyla dotychczas obowią-
zującą prognozę, która swym zakre-
sem sięgała do roku 2022. Regional-
na Izba Obrachunkowa (RIO) wyra-
ziła opinię pozytywną o tym doku-
mencie, z pewnym zastrzeżeniem, 
które usatysfakcjonowano wprowa-
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radna 
Magdalena Nyćkowiak-Filusz
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Luboń
Masz problem, pomysł na nasze miasto,  
zadzwoń lub napisz!  tel. 662 033 856
e-mail: magdalena@nyckowiak.pl 
Dyżur 17.02.2014, godz. 16-18
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Janusz Dagoń
Radny Rady Miasta Luboń
Zadzwoń, napisz,  
przedstaw swój pomysł dla Lubonia!

696 043 845
e-mail: januszdagon@poczta.onet.pl
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radna 
Elżbieta Zapłata-Szwedziak

e-mail: swed_12@poczta.onet.pl
tel.  503 807 077, 
tel.  61 8130 647
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dzeniem autopoprawki. RIO zwró-
ciła uwagę na ryzyko naruszenia 
wskaźników zadłużenia. Skarbnik 
– Mirosław Stromczyński – zwrócił 
uwagę na to, że jeśli nie pojawią się 
jakieś nieprzewidziane wydatki, to 
nie będzie problemu w tej materii. 
Poziom zadłużenia skrytykował rad-
ny Adam Dworaczyk, który porów-
nał sytuację miasta do pozycji czło-
wieka stojącego po szyję w wodzie, 
gdzie poziom wody rośnie i wkrótce 
ów człek może się utopić. Radny 
zwrócił też uwagę na brak działań 
mających doprowadzić miasto do 
poprawy �nansów. Pan Skarbnik 
odpowiedział radnemu, że ma on 
rację, martwiąc się o poziom zadłu-
żenia, ale środki pożyczane są wy-
dawane na inwestycje. Poza tym 
miasto ma tzw. nadwyżkę operacyj-
ną (większą sumę dochodów bieżą-
cych od wydatków bieżących). Pan 
Stromczyński zwrócił też uwagę, że 
być może ta sytuacja jest znakiem, 
iż maksymalnie wykorzystujemy 
nasze możliwości. Zwrócono też 
uwagę, że nie wykorzystamy w peł-
ni kredytu zaplanowanego na rok 
2013 (nie trzeba było tyle pożyczać). 
Zastępca Burmistrza Rafał Marek 
zwrócił też uwagę, że dzięki dotacji 
na przedszkola będzie można zmniej-
szyć dług na rok 2014. Ponadto za-
uważył, że są analizowane wydatki 

poszczególnych jednostek. Z kolei 
80% wydatków na jednostki, za któ-
re odpowiada Rafał Marek, dotyczy 
płac. Ich obniżenie mogłoby spowo-
dować zmniejszenie zatrudnienia. 
Ponadto zwrócono uwagę, że jest 
szansa na odzyskanie 1 200 000 zł 
z tytułu podatku VAT ujętego w kosz-
tach budowy hali widowiskowo-spor-
towej (jest pozytywna interpretacja 
Izby Skarbowej w tej sprawie). W su-
kurs Burmistrzowi przyszła Małgo-
rzata Matysiak, która stwierdziła, że 
możliwość maksymalizacji dochodów 
w przypadku Lubonia jest ograni-
czona, podobnie, zdaniem radnej, 
jest w przypadkach wielu gmin Pol-
ski. Zwróciła też uwagę, że gminy 
otrzymały zadania, na które władze 
centralne nie przekazują środków. 
W dyskusji wziął także udział m.in. 
Dariusz Szmyt, który zwrócił uwagę 
na kilka działań generujących do-
chody lub oszczędności dla miasta 
(na przykład środki, które �rma 
„Aquanet” wpłaca co miesiąc do 
Biura Majątku Komunalnego z ty-
tułu dzierżawy zlewni ścieków przy 
ul. Dębieckiej). Radna Ewa Rogowicz 
dopytywała o pomysł budowy nowej 
szkoły. Padło pytanie, dlaczego tej 
inwestycji nie wpisano do Wielolet-
niej Prognozy Finansowej. Rafał 
Marek w odpowiedzi poinformował 
o dwóch spotkaniach, które miały 

Okręgi wyborcze: 1-Żabikowo; 2-Lubonianka; 3-Luboń; 4-Lasek 
Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału; nn-nieobecny

   

Głosowania 
radnych podczas 

40. Sesji RML 
(19.12.2013)
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Bartkowiak Patryk FO (2)-kSL z z z z
Bielawski Jakub PO (3) nn nn p z
Dagoń Janusz PO (2) z z w z
Dworaczyk Adam FO (2) w w p z
Franek Dorota FO (4)-kSL z z z z
Frąckowiak Katarzyna FO (4)-kSL z w z z
Kaczmarek Jan ML (2)-kSL z z z z
Kędra Lechosław WL (3) w w w z
Krzyżostaniak Paweł FO (1) w w w z
Machalska Małgorzata FO (1)-kSL z z z z
Mania Rafał FO (4)-kSL z z z z
Matysiak Małgorzata FO (3)-kSL z z z z
Nyćkowiak-Filusz Magdalena PO (1) nn nn nn nn
Okupniak Andrzej WL (1) w w w z
Rogowicz Ewa WL (2) w w p z
Samulczyk Marek ML (3)-kSL z w z z
Stankowiak–Bożełko Anna PO (1) w w w z
Suleja-Kot Wanda WL (4) z z z z
Walczak Dariusz ML (4)-kSL z z z z
Wolniewicz Paweł FO (3)-kSL z z z z
Zapłata-Szwedziak Elżbieta ML (1)-kSL z z z z

Razem „za” 13 11 12 20
Razem „przeciw” 0 0 3 0

Razem „wstrzymujących” 6 8 5 0
Razem głosowało 19 19 20 20
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SAMORZĄD

Rzadko chwytam za pióro, aby 
dzielić się swoimi wrażeniami 
i opiniami na łamach gazet. 

Uważam bowiem, że mieszkańcy 
wybrali mnie na swojego Burmi-
strza po to, abym ciężko pracował 
na rzecz jego rozwoju, a nie bym 
rozwijał talenty oratorskie czy pu-
blicystyczne.

Od dłuższego czasu z zacieka-
wieniem czytam w „Wieściach Lu-
bońskich” artykuły wiceprzewod-
niczącej Rady Miasta, radnej Plat-
formy Obywatelskiej, Pani Magda-
leny Nyćkowiak-Filusz, która naj-
wyraźniej nie podziela powyższego 
poglądu, publikując co miesiąc 
swoje przemyślenia.

Co nas dzieli, co powinno 
łączyć

Nie zgadzam się z Panią Nyćko-
wiak-Filusz w wielu kwestiach do-
tyczących kierunków strategicznych 
rozwoju Miasta, �lozo�i rządzenia, 
nie popieram jej polityki. Uważam 
jednak, że po to zostaliśmy wybrani 
przez lubonian, aby współpracować 
dla dobra Lubonia. Wiele osób uwa-
ża, że jedną z moich największych 
zalet jest umiejętność szukania kom-
promisu, jestem znany jako człowiek, 
skłonny ustąpić o kilka kroków, aby 
można było wypracować porozu-
mienie. Powtórzę więc, że możemy się 
różnić w wielu kwestiach, natomiast 
bezwzględnie, występując na zewnątrz, 
powinniśmy mówić jednym głosem. 
Do niedawna, wydawało mi się, że 
w kontekście spraw, które musimy 
załatwić na zewnątrz, czy to w Sta-
rostwie Powiatowym, czy Urzędzie 
Marszałkowskim mogę liczyć rów-
nież na Panią Magdę. Dlatego z na-
dzieją przyjąłem objęcie przez Panią 
Nyćkowiak-Filusz funkcji wiceprze-
wodniczącej powiatowej PO. Ostat-
nie wydarzenia rozwiały moje na-
dzieje. Lokalne różnice i walka 
polityczna zaczyna ją przenosić się 
poza granice Lubonia. Ze zgrozą 
obserwuję działania Pani Magdy, 
która na swoich wypowiedziach 
i działaniach próbuje zbudować ka-
pitał polityczny do zbliżających się 
wyborów, nie szanując wspólnego 
interesu, który powinien nas łączyć, 
niezależnie od sympatii bądź jej 
braku.

Korzyści ze współpracy, 
czyli 750 tys. zł na nieswo-
je zadania

Gdy zrodziła się inicjatywa po-
prawienia warunków pracy poli-
cjantów z lubońskiego komisariatu, 
z wizytą w Luboniu pojawił się Sta-
rosta Poznański Jan Grabkowski. 
Ucieszyłem się, bo zdaję sobie spra-
wę, że warunki pracy mogą wpływać 
na jej efektywność, a te, w których 
pracowali lubońscy policjanci, uwła-
czały godności ich służby. Warto 
przy tej okazji pamiętać, że dbałość 
o właściwe warunki pracy policji, 
zapewnienie �nansów na jej dzia-

łanie i inwestycje to zadanie rządu, 
nie samorządu gminnego czy po-
wiatowego. Wierzę też, że rozbu-
dowa zapewni dalszą możliwość 
rozszerzania monitoringu miejskie-
go poprzez utworzenie centrum 
monitoringu wewnątrz komisaria-
tu funkcjonującego 24 h. Zdaję 
sobie jednak sprawę z problemów 
budżetowych państwa i problemów 
rządu ze znalezieniem środków na 
funkcjonowanie policji. Dlatego, 
pomimo skromnego lubońskiego 
budżetu, wyraziłem razem z więk-
szością radnych Rady Miasta wolę 
wsparcia zadania inwestycyjnego 
polegającego na budowie komisa-
riatu. Różnice pojawiły się w kon-
tekście kwoty, którą Miasto powin-
no (mogło) przekazać na ten cel. 
Uważam, że zarówno Burmistrz jak 
i radni powinni stać na straży na-
szych �nansów, dlatego ze zdziwie-
niem przyjąłem wypowiedzi Pani 
Magdy Nyćkowiak-Filusz, popiera-
jącej stanowisko policji oczekującej 
wyższej kwoty do�nansowania. 
Gdyby Burmistrz i radni posłucha-
li Pani Nyćkowiak-Filusz, Miasto 
wydałoby kilkaset tysięcy więcej na 
inwestycję, która nie należy do jego 
zadań. Za tę kwotę można np. wy-
budować kilka placów zabaw, chod-
ników czy wyposażyć kilkanaście 
sal w szkołach.

Na całe szczęście pozostali rad-
ni wykazali się myśleniem lokalnym 
oderwanym od interesów politycz-
nych. Miasto ostatecznie przekaże 
na ten cel 750 tys. zł, zamiast 1 mln zł 
oczekiwanego przez Panią Magdę, 
a komisariat ma powstać do końca 
2015 r.

(czytaj: „W kierunku nowego 
komisariatu” – Magdalena Nyć-
kowiak-Filusz, „WL” 10-2013, 
str. 27)

Droga powiatowa, a właści-
wie jej brak

Luboń posiada nikłe bezpośred-
nie korzyści związane z przynależ-
nością do powiatu poznańskiego. 
Na terenie Miasta funkcjonuje bo-
wiem tylko jedna placówka powia-
towa – Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, która ma swoją 
siedzibę w budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 2. Luboń od początku 
istnienia powiatów, jako jedyna 
spośród 17 gmin wchodzących w jego 
skład, nie posiada żadnej drogi po-
wiatowej. Na terenie Lubonia nie 
ma też szkoły czy placówki ochro-
ny zdrowia prowadzonej przez 
Starostę. Do budżetu Powiatu tra�a 
tymczasem corocznie ponad 10% 
udziału w podatku PIT płaconego 
przez mieszkańców Lubonia. To ok. 
6 milionów złotych rocznie. Dlate-
go od początku swojej pracy na 
stanowisku Burmistrza rozpocząłem 
starania o to, aby ten stan rzeczy 
zmienić. Już w 2007 r. zostały zło-
żone wnioski do strategii rozwoju 
powiatu poznańskiego, m.in. o bu-

Bez polityki?
czyli o tym, kto działa w interesie Lubonia

dowę szkoły średniej i uzyskanie 
statusu dróg powiatowych. Poniżej 
historia starań Lubonia o drogę 
powiatową

(czytaj: „Oby burmistrz anga-
żował się tak, jak w budowę szała-
su... – Magdalena Nyćkowiak-Filusz, 
„WL” 12-2013, str. 21)

Historia starań Lubonia o dro-
gę powiatową

- 21 września 2007 r. pismem Qn

nr BL-0711/12/2007 władze miasta 
Luboń zwróciły się do Przewod-
niczącego Rady Powiatu Poznań-
skiego, m.in. w sprawie złożenia 
wniosków do Strategii rozwoju 
Powiatu Poznańskiego. Wniosko-
dawcy postulują m.in. nadanie sta-
tusu „dróg powiatowych” dla ulic: 
Żabikowskiej, J. III Sobieskiego, T. 
Kościuszki i 11 Listopada.

W odpowiedzi nr WP.017-5-Qn

11/2007 Wicestarosta Poznański 
Tomasz Łubiński napisał: „(…) ulice 
Żabikowska, Sobieskiego i Kościuszki 
spełniają kryterium drogi powia-
towej zgodnie z Ustawą o drogach 
publicznych. Jednakże ich przekwali-
�kowanie znacząco obciążyłoby bu-
dżet powiatu poznańskiego. Zarząd 
Dróg Powiatowych administruje ok. 
780 km dróg powiatowych.(...)” – 
powód odrzucenia: brak możliwości 
inwestycyjnych powiatu.

Jednocześnie 30 września 2011 r. Qn

na XI nadzwyczajnej sesji Rady Po-
wiatu w Poznaniu rozpatrzono projekt 
uchwały zaliczający drogę gminną 
– ul. Rabowicką w Swarzędzu – do 
kategorii dróg powiatowych (warto 
dodać, że bez kompletu dokumen-
tów, jakich wymagano w tej sprawie 
od Lubonia).

Interpelację w sprawie złożyła Qn

radna Powiatu Poznańskiego Jolan-
ta Korcz (XVI sesja Rady Powiatu 
Poznańskiego). W odpowiedzi Sta-
rosta Poznański Jan Grabkowski (nr 
sprawy: OP.0045-3/08) napisał: „(...) 
prowadzona jest bieżąca korespon-
dencja z Gminą Luboń oraz Zarzą-
dem Dróg Powiatowych w Poznaniu 
dotycząca zaliczenia dróg lokalnych 
na terenie m. Luboń do kategorii 
dróg powiatowych. Zgodnie z Usta-
wą o drogach publicznych do kate-
gorii dróg powiatowych zalicza się 
drogi stanowiące połączenia miast 
będących siedzibami gmin i siedzib 
gmin między sobą. Takie warunki 
spełnia wskazana ul. Sobieskiego, 
która wraz z ul. Żabikowską i ul. Krę-
tą stanowi jeden ciąg ulic. Ponadto 
ul. Żabikowska jest przedłużeniem 
ul. Opolskiej w Poznaniu, która jest 
zaliczona do kategorii dróg powia-
towych. W związku z powyższym, 
niezbędne jest przekazanie przez 
Gminę Luboń ewidencji tych ulic 
oraz dokumentacji technicznych, 
z których wynikają dane o długo-
ści, rodzaju i stanie nawierzchni 
jezdni i chodników, sposobie od-
wodnienia, infrastrukturze, stanie 
własnościowym (...)”.

Pismem z 13 września 2011 r. Qn

(nr WSK.6625.1.2011.KC) władze 
miasta zwróciły się do Starosty Po-
znańskiego oraz do Zarządu Dróg 
Powiatowych w sprawie uwzględ-

nienia w planach na najbliższe lata 
zmiany kwali�kacji wymienionych 
dróg (J. III Sobieskiego, Żabikow-
ska, Kręta) na drogi powiatowe zaś 
wymagane przez Starostę Poznań-
skiego dokumenty mają być prze-
słane odrębnymi pismami.

W odpowiedzi na pismo 25 paź-Qn

dziernika 2011 r. Wicestarosta Po-
znański napisał: „(…) wnioskowany 
o zmianę kategorii odcinek drogi 
miałby zapewnić Gminie połączenie 
z Miastem Poznań, a tym samym 
przejąć funkcję, jaką pełni droga 
wojewódzka nr 430. Jako niezasadne 
należało by zatem uznać powielanie 
dróg o tej samej funkcji i tym sa-
mym znaczeniu komunikacyjnym 
(…)” – zarząd negatywnie odnosi się 
do zaliczenia ww. ulic do kategorii 
dróg powiatowych

W odpowiedzi na to pismo wła-Qn

dze miasta Luboń pismem z 14 lu-
tego 2012 r. (nr WSK.6625.1.2011.
KC) argumentowały: „(...) Uzna-
nie, iż zmiana kwali�kacji ww. dróg 
gminnych spowoduje przejęcie przez, 
wnioskowany o zmianę kategorii, 
odcinek drogi funkcji, jaką peł-
ni droga wojewódzka nr 430, jest 
niezasadne. Z drogi wojewódzkiej, 
stanowiącej bezpośrednie połącze-
nie z miastem Poznań, korzystają 
głównie gminy ościenne. Gminami 
wiodącymi są tu Gmina Puszczy-
kowo i Gmina Mosina. Analizując 
ruch samochodowy mieszkańców 
Lubonia, należy zauważyć, iż z dro-
gi wojewódzkiej korzystają przede 
wszystkim mieszkańcy ulic bezpo-
średnio przylegających do ul. Armii 
Poznań. Należy również zauważyć, 
iż drogę wojewódzką od pozostałej 
części miasta oddziela linia kolejo-
wa, która stwarza dodatkowe ogra-
niczone możliwości włączenia się 
pozostałej części Lubonia do ruchu 
komunikacyjnego ulicy wojewódz-
kiej. Ul. Jana III Sobieskiego, będąca 
przedmiotem sprawy, stanowi oczy-
wiście również połączenie Lubonia 
(i nie tylko Lubonia) z miastem Po-
znań z tą jednak różnicą, iż ulica 
ta „zbiera” mieszkańców z większej 
części Lubonia, chociażby z uwagi 
na wcześniej wspomnianą linię ko-
lejową. W ostatnich latach przyjęła 
ona charakter drogi ponadlokalnej 
z uwagi na duże, z tendencją wzro-
stową, natężenie ruchu samochodo-
wego z terenu Lubonia, jak również 
z terenu okolicznych gmin (głównie 
z Komornik, ale również z Puszczy-
kowa i Mosiny). O dużym nasileniu 
ruchu mogą świadczyć również co-
dzienne utrudnienia w postaci tzw. 
korków, np. na wysokości ronda Ża-
bikowskiego ciągnących się w ul. 
Leszczyńskiej i Opolskiej. Ponieważ 
do kategorii dróg powiatowych zali-
cza się drogi stanowiące połączenia 
miast będących siedzibami powiatów 
z siedzibami gmin i siedzib między 
sobą, wskazana ul. Sobieskiego, która 
wraz z ul. Żabikowską i Krętą sta-
nowi jeden ciąg ulic, spełnia wa-
runki umożliwiające zaliczenie jej 
jako drogi powiatowej. Ponadto ul. 
Żabikowska jest przedłużeniem ul. 
Opolskiej w Poznaniu, która rów-
nież zaliczona jest do kategorii dróg 
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15miejsce w urzędzie z właścicielami 
gruntów, które mogłyby służyć na ten 
cel. Najważniejszą sprawą jest znale-
zienie środków na wykup odpowied-
niego miejsca. W odpowiedzi padła 
też informacja o postępach prac przy 
rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 1. 
Po Wieloletniej Prognozie Finansowej 
przedstawiono projekt budżetu miasta 
na rok 2014. Dochody zaplanowane 
wyniosą ok. 76,5 mln zł. Wydatki to 
nieco ponad 85 mln zł. Przedstawiono 
także opinię Komisji Budżetu i Finan-
sów. Była ona pozytywna, choć komi-
sja zaproponowała swoje poprawki, 
które burmistrz uwzględnił. Radni 
zostali także poinformowani o opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w sprawie projektu budżetu. Była ona 
pozytywna, choć zawarto w opinii 
pewną drobną uwagę. Pozytywnie 
organ ten wypowiedział się też na te-
mat możliwości s�nansowania de�-
cytu budżetowego, zaplanowanego na 
2014 rok. Po przedstawieniu tych opi-
nii Burmistrz przedstawił swoje auto-
poprawki do budżetu. W trakcie dys-
kusji nad budżetem zwrócono uwagę 
na kilka istotnych kwestii. Pierwszą 
z nich było pojawienie się wyjątkowo 
dużych środków na budowę i utrzy-
manie placów zabaw (ponad 300 000 
zł). W sumie mają powstać trzy takie 
miejsca. Do tej pory nie wykazywano 
takiej aktywności inwestycyjnej w tym 
obszarze. Skojarzenie z rokiem wybor-
czym narzuciło się samo. W odpowie-
dzi na to pytanie Zastępca Burmistrz 
Rafał Marek stwierdził, że ze zdziwie-
niem przyjął informację o zmianie 
postawy tych radnych, którzy wcześniej 
wnioskowali o budowę takich placów, 
a teraz na komisji stawiali pytania o ich 
zasadność. Pan Rafał Marek w swojej 
wypowiedzi zwrócił także uwagę na 
wnioski, które odnosiły się do próśb 
budowy takich miejsc. Na ich podsta-
wie zaproponowano trzy lokalizacje 
(park Papieski, zielony plac przy ul 
Wschodniej i ul. Dworcową w pobli-
żu dworca PKP). W tej wypowiedzi 
poinformowano także radnych o wy-
sokich kosztach urządzeń, które po-
jawiają się w tego typu miejscach. 
Rozgorzała dyskusja, w której jedni 
popierali te inwestycje, sugerując, że 
placów zabaw jest za mało. Druga 
strona podnosiła jednak kwestię dużej 
zmiany aktywności w tej materii wła-
śnie w roku 2014, który jest rokiem 
wyborczym. Ponadto argumentem 
przeciw była też trudna sytuacja �-
nansowa miasta i jego zadłużenie. 
Ostatecznie jednak zadanie to znala-
zło się w budżecie na rok 2014.

Program „Duża Rodzina”
Z inicjatywy radnych Pawła Wol-

niewicza i Małgorzaty Machalskiej 
podjęto uchwałę w sprawie wprowa-
dzenia w mieście programu „Duża 
Rodzina”. Podstawową funkcjonalno-
ścią tej inicjatywy jest wprowadzenie 
systemu ulg i zniżek oferowanych przez 
miasto i współpracujących partnerów 
dla rodzin posiadających co najmniej 
troje dzieci. Radna M. Machalska za-
powiedziała chęć zwrócenia się do 
władz miasta Poznania w sprawie pod-
pisania porozumienia między gmina-
mi w zakresie wzajemnego honoro-
wania swoich kart „Dużej Rodziny”, 
albowiem takie właśnie karty będą przy 
okazji tego programu wydawane w Lu-
boniu.

Inne
Przyjęto uchwałę w sprawie zmia-Qn

ny planu miejscowego zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Luboń 
„Teren Poligonu Pożarniczego”. Przed-
miotem zmiany była kwestia zmiany 
przeznaczenia gruntów zarządzanych 
przez Lasy Państwowe w sposób nie-
rolniczy, na co Minister Środowiska 
wyraził zgodę.

Uchwalono też plan wydatków na Qn

inwestycje, które nie wygasają z upły-
wem roku budżetowego. Nie trzeba 
zatem przenosić środków z ich wyko-
nania na rok następny, gdyż zakłada się 
ich wykonanie w pierwszych sześciu 
miesiącach roku 2014. 

Odrębną uchwałą zmieniono też Qn

granice obwodów i okręgów wybor-
czych. Zmiana ta ma związek z po-
wstaniem nowych ulic na terenie mia-
sta. Należało je dopisać do tego spisu. 
Wpisano także do wykazu ulice, które 
nie mają jeszcze mieszkańców. 

Przyjęto także Gminny Program Qn

Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. Opisano w nim tradycyjnie ze-
spół celów, które mają być realizowane 
w ramach walki z uzależnieniem od 
alkoholu. Podobny program przyjęto 
w przypadku walki z narkomanią. 

W punkcie wolne głosy i wnioski Qn

radna Małgorzata Machalska złożyła 
wniosek o utworzenie Miejskiej Rady 
Seniora. Podobny wniosek złożył wcze-
śniej radny Adam Dworaczyk.

Sesja zakończyła się po prawie 
czterech godzinach o godz. 20.25.

Jakub Bielawski

W tabeli na szarym tle nazwisko 
nowego radnego – Pawła Krzyżosta-
niaka – który zastąpił Jakuba Mącz-
kowiaka; dotąd – bez przynależności 
do klubu radnych Samorządny Luboń, 
w którym był poprzednik.

Mamy budżet na rok wyborczy

nQKomisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
nQKomisja Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu
nQKomisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

dyżury: poniedziałki w godz. 12-14 i czwartki 16–18 
 – ul. Leśmiana 8  
tel.  515 396 946 

e-mail: jolanta.korcz@onet.eu  

Jolanta Korcz
Radna Powiatu Poznańskiego
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powiatowych. Jednocześnie w na-
wiązaniu do pisma Starosty Poznań-
skiego Jana Grabkowskiego z 21 mar-
ca 2008 r. oświadczam, iż Miasto 
Luboń gotowe jest skompletować 
niezbędną dokumentację w sprawie 
o nadanie ul. Jana III Sobieskiego 
statusu drogi powiatowej”.

Na spotkaniu z mieszkańcami Qn

Wir (gm. Komorniki) w 2012 r. 
władze miasta Luboń zapropono-
wały wspólne z gminą Komorniki 
i ze Starostą Poznańskim partycypo-
wanie w kosztach budowy odcinka 
drogi łączącej ul. Poznańską w Lu-
boniu z ul. Komornicką w Wirach. 
Decyzja władz miasta Luboń w tej 
sprawie jest uzależniona od decyzji 
zmiany statusu ulic Żabikowskiej, 
Poznańskiej na drogi powiatowe.

W międzyczasie odbyłem sze-Qn

reg spotkań, także w tej sprawie, 
m.in. ze Starostą Poznańskim Ja-
nem Grabkowskim.

13 listopada 2013 r. w Luboniu Qn

odbyło się wspólne posiedzenie Ko-
misji Komunikacji, Budownictwa 
i Infrastruktury Rady Powiatu Po-
znańskiego, podczas którego powie-
działem m.in.: „Zwróćcie Państwo 
uwagę na fakt, że Luboń jako jedyna 
gmina najprężniej rozwijającego się 
w Polsce powiatu, nie ma ani 1 km 
drogi powiatowej. Nasz dynamiczny 
wzrost liczby ludności powodujący 
gęstość zaludnienia na 1 km2 2225 
mieszkańców sprawia, że oprócz 
oświaty, budowa dróg jest pilną 
potrzebą społeczną i troską władz 
miasta (...). Niestety, w większości 
projektów do�nansowujących tego 

typu działania dodatkowe punkty 
otrzymuje się za współpracę ze Sta-
rostwem (z czego jesteśmy zado-
woleni), ale przede wszystkim za 
łączenie układów drogowych z dro-
gami wyższej kategorii. Nie spełniając 
tego warunku, nie możemy liczyć 
na do�nansowanie, a uwarunkowa-
nia budżetu miasta nie pozwalają 
na samodzielne działania.

27 listopada 2013 r. w nawiąza-Qn

niu do deklaracji złożonych przeze 
mnie na wrześniowym spotkaniu 
w Starostwie została przedstawiona 
pełna dokumentacja i inwentary-
zacja ciągu dróg ul. Żabikowskiej, 
Sobieskiego, Krętej wraz z informa-
cją, że Miasto chętnie przedstawi 
dokumentację odnośnie kolejnych 
dróg, czyli Poznańskiej i Polnej, któ-
re również spełniają kryteria dróg 
powiatowych.

Podsumowując, Miasto działa 
w tej sprawie już kilka lat. Zdaję 
sobie sprawę, że Pani Magdalena 
Nyćkowiak-Filusz jest osobą mło-
dą i niedoświadczoną. Nie można 
jednak braku kompetencji nadrabiać 
propagandą i PR. Nie o to chodzi 
w działalności samorządowej, dzia-
łaniach na rzecz mieszkańców. 
Dlatego, może trochę naiwnie, jed-
nak nadal wierzę we wspólne dzia-
łanie dla dobra Lubonia. A Pani 
Magdzie na koniec, przypomnę 
hasło wyborcze Platformy Obywa-
telskiej z 2011 r.: NIE RÓBMY 
POLITYKI – BUDUJMY DRO-
GI !!!

Dariusz Szmyt
Burmistrz Lubonia

Nowelizując prawo samorzą-
dowe, założono, że gmina 
„sprzyja solidarności mię-

dzypokoleniowej oraz tworzy wa-
runki do pobudzania aktywności 
obywatelskiej osób starszych w spo-
łeczności lokalnej”. Zgodnie z no-
wymi przepisami, rada gminy „z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
zainteresowanych środowisk, może 
utworzyć gminną radę seniorów”, 
która ma „charakter konsultacyjny, 
doradczy i inicjatywny”. W skład rady 
seniorów mogą wchodzić przedsta-
wiciele osób starszych, organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
prowadzących uniwersytety trze-
ciego wieku.

W Luboniu seniorzy są nie-
zwykle aktywni. Działają w lokal-
nych stowarzyszeniach oraz w ra-
mach zajęć Lubońskiego Uniwer-
sytetu III Wieku. Uważam, że 
należy stworzyć im możliwość 
posiadania własnej reprezentacji. 
18 grudnia złożyłem do Przewod-
niczącego Rady Miasta wniosek 
o rozpoczęcie prac związanych 
z przygotowaniem statutu oraz 
projektu uchwały powołującej Radę 
Seniorów w Luboniu. Mam nadzie-
ję, że jeszcze w obecnej kadencji 
Rady Miasta zostanie powołana 
lokalna Rada Seniorów.

Adam Dworaczyk
radny

Czas na seniorów!
Weszły w życie zmiany w „Ustawie o samorządzie gminnym”, 
które tworzą podstawy prawne dla funkcjonowania rad seniorów

Bez polityki?

Andrzej Sobiło
Radny Powiatu Poznańskiego
Wiceprzewodniczący Komisji Promocji,  
Rozwoju i Integracji Europejskiej
Komisja Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury
dyżury: drugi poniedziałek miesiąca od 
godz. 16 do 18 – Urząd Miasta Luboń
tel. 604 995 656
e-mail: a.sobilo5@gmail.com O
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Rada Miasta uchwaliła budżet 
na 2014 r. To zły budżet, gło-
sowałem przeciwko. Miesiąc 

wcześniej opowiedziałem się za nie-
wielką podwyżką lokalnych podatków, 
mając świadomość trudnej sytuacji 
miejskich �nansów. Gdy zapozna-
łem się z projektem budżetu, zdałem 
sobie sprawę, że sytuacja nie tylko nie 
polepszy się, a zdecydowanie pogor-
szy. De�cyt budżetowy zaplanowano 
w wysokości 8,6 mln zł. Dochody nie 
wystarczą na pokrycie wydatków, a 
i tak są zawyżone, np. wpływy z po-
datku dochodowego od osób �zycz-
nych przewiduje się większe o ok. 
1,7 mln niż w 2013 r., co wydaje się 
niemożliwe do osiągnięcia. Planu-
je się dalsze, jeszcze poważniejsze 
zadłużanie miasta. W projekcie bu-
dżetu Burmistrz zaproponował moż-
liwość zaciągnięcia kredytu w wy-
sokości ponad 12,8 mln zł, wobec 
czego zadłużenie miasta wzrosłoby 
do 40,5 mln zł. O niebezpiecznym 
zbliżaniu się do granicy dopusz-
czalnego progu zadłużenia poin-
formowała w swej opinii na temat 
projektu budżetu Regionalna Izba 
Obrachunkowa.

Od kilku lat postuluję koniecz-
ność dokładnej, całościowej analizy 
lubońskich dochodów i wydatków. 
Zgadzam się z radnym Jakubem 
Bielawskim, który podczas debaty 
budżetowej zauważył, że oszczęd-

ności czynione są jedynie w sposób 
doraźny. Nie ma planu naprawcze-
go, który pozwoliłby zatrzymać 
powiększanie zadłużenia. Można 
zauważyć, że od lat niewiele się 
zmienia organizacyjnie i �nansowo 
w lubońskich instytucjach (wyjątek 
– stworzenie kuchni w LOSiR-ze). 
Tymczasem w obliczu kryzysu lu-
bońskich �nansów, konieczne jest 
odważne spojrzenie na sposób go-
spodarowania publicznymi środka-
mi. Świat biegnie do przodu, kto stoi 
w miejscu, ten się cofa. W �rmach, 
gdy pojawia się kryzys, zatrudnia się 
zewnętrznych, obiektywnych kon-
sultantów. Dokonują oni zmian 
w systemie dochodów i wydatków, 
poszukują oszczędności, wprowa-
dzają optymalizacje podnoszące 
efektywność działania.

Na samorząd nakładane są nowe 
zadania, rosną wydatki, a inwestować 
trzeba (m.in. czas wreszcie na wy-
budowanie dróg w Nowym Centrum). 
Wobec tego konieczne jest odważne 
spojrzenie na lubońskie instytucje, 
spółki miejskie, LOSiR, Straż Miej-
ską oraz sposób �nansowania usług 
(ogłaszanie większej ilości przetar-
gów). Pojawia się bowiem pytanie, 
jak długo jeszcze możemy zaciągać 
kolejne kredyty?

Adam Dworaczyk
radny

Luboń na kredyt

Z potrzeby serca
Akcja „List do św. Mikołaja”

W imieniu pedagogów lubońskich szkół, pragnę gorąco podziękować 
radnym z Samorządowego Forum Obywatelskiego – Małgorzacie Ma-
tysiak oraz Małgorzacie Machalskiej – za trud, serce i zaangażowanie 
włożone w tegoroczną akcję. Już od trzech lat uczniowie otrzymują 
wymarzone świąteczne prezenty. W tym roku dzieci napisały 21 listów, 
w których zawarły marzenia swoje i swojego rodzeństwa. Łącznie uda-
ło się obdarować 36 osób.

Małgorzata Szajek

Już po raz trzeci z rzędu Samo-
rządowe Forum Obywatelskie 
(SFO) zorganizowało akcję pn. 

„List do św. Mikołaja”. W roku 2011, 
dzięki pomocy Państwa, udało się 
obdarować 21 dzieci. Rok temu było 
ich 22, natomiast w roku 2013 pre-
zenty otrzymało aż 36 dzieci.

Zgodnie z założeniami akcji, 
uczniowie lubońskich szkół pod-
stawowych napisali list do św. Mi-
kołaja, w którym opisali swoje 
marzenie. Czuwały nad tym panie 
pedagog z tych placówek, które 
wytypowały uczestników akcji oraz 
pomagały w pisaniu listów (szcze-
gólnie sześciolatkom). Zamiesz-
czonych następnie na stronie Sa-
morządowego Forum Obywatel-
skiego: www.forumobywatelskie.
org oraz w „Wieściach Lubońskich”. 
Marzenia były rozmaite, proszono 
o ubrania, buty, zabawki, podręcz-
niki, gitarę, sanki, słodycze itp. 
Kilkoro dzieci poprosiło również 

o prezenty dla swojego rodzeństwa, 
dlatego ostatecznie liczba obdaro-
wanych w tegorocznej akcji wy-
niosła 36.

Po opublikowaniu listów zaczę-
li się zgłaszać darczyńcy, którzy 
chcieli zrealizować dziecięce ma-
rzenia. Pozytywnym zaskoczeniem 
było to, że po raz trzeci z rzędu 
w akcję zaangażowały się te same 
osoby oraz przedsiębiorstwa. Poja-
wili się też nowi mikołaje. Chcia-
łabym w tym miejscu serdecznie 
Państwu podziękować, nie tylko za 
zakup prezentów, ale też za ogrom-
ny wkład własnego czasu i energii 
w spełnianie dziecięcych marzeń. 
Nasi mikołaje wykazali wiele serca 
i starań, aby dziecko otrzymało 
właśnie to, o co prosiło. Janusz ma-
rzył o dresie Lecha, a ponieważ nie 
było takiego w jego rozmiarze, pań-
stwo Agnieszka i Adrian zamówili 
go u producenta. Pani Marzena 
spełniła wszystkie marzenia Gabry-
sia i Wiktora, chociaż chłopcy ocze-
kiwali, że mikołaj przyniesie tylko 

jeden prezent z listy. Państwu Aga-
cie i Łukaszowi w spełnieniu ma-
rzenia o dinozaurach pomagał ich 
mały synek, który, tak jak Zbyszek, 
jest zapalonym paleontologiem. Pan 
Dariusz, po raz kolejny znacząco 
wsparł akcję, wybierając do zaku-
pienia prezenty dla 12 dzieci. Panie 
Monika i Aleksandra kilkakrotnie 
kontaktowały się, aby kupić dla 
Łukasza i Szymona dokładnie takie 
rzeczy, które będą im pasowały. Pani 
Ania stworzyła z prezentu dla Hani 
małe dzieło sztuki. Angażowali 
Państwo swoich znajomych i przy-
jaciół. W realizację marzenia do-
datkowego, które pojawiło się 
w ostatnim tygodniu akcji, włączy-
li się też lubońscy radni, nie tylko 
z Samorządowego Forum Obywa-
telskiego. Jeśli chodzi o pomoc 
dzieciom, nieważne są bowiem 
preferencje polityczne, liczy się 
tylko dobre serce. Marzenie dodat-
kowe udało nam się zrealizować 

również dzięki pomocy lubońskiej 
�rmy, która podarowała rodzeństwu 
piękne telefony.

Po zgromadzeniu wszystkich 
prezentów, kilkoro radnych SFO, 
z pomocą małych elfów, rozwiozło 
paczki do domów dzieci. Reakcja 
dzieci na otrzymane prezenty była 
wzruszająca, a radość towarzyszą-
ca przekazywaniu prezentów ogrom-
na i szczera.

Aby takie przedsięwzięcie uda-
ło się zrealizować, potrzebne jest 
zaangażowanie i mobilizacja wielu 
ludzi. Dlatego chciałybyśmy po-
dziękować zarówno paniom peda-
gog z lubońskich szkół, jak i św. 
mikołajom, którymi w tym roku 
byli (podpisy zaproponowane przez 
darczyńców): 1. Małgorzata i Adam, 
2. Hanna i Paweł, 3. Gosia i Bartek, 
4. Monika i Przemek, 5. Magda, Ewa 
i Leszek, 6. Maciej K., 7. Paweł P., 
8. Agata i Łukasz – rodzice małego 
paleontologa i Polki, 9. Witek z Po-
znania wraz z rodzicami, 10. Alek-
sandra Kolanowska, 11. Emilia 

List do Świętego Mikołaja
Podsumowanie akcji

i Michał Nowakowie, 12. Karolina 
Kołodziejczak i Marcin Chrzanow-
ski, 13. Natalia Gargulińska-Smo-
czyńska, 14. Biuro Rachunkowe 
ANAX Lidia Mniszak, 15. Grupa 
Akropol Inwestycje, 16. casusBTL, 
17. Luvena SA, 18. Stowarzyszenie 
Poznań – Atlanta sMBA, 19. radni 
Miasta Luboń, 20. czterech miko-

łajów, którzy postanowili pozostać 
anonimowi.

W imieniu naszym i obdarowa-
nych dzieci dziękujemy serdecznie, 
jednocześnie zapraszając Państwa do 
udziału w akcji w przyszłym roku.

Małgorzata Matysiak  
i Małgorzata Machalska

koordynatorki akcji, radne SFO

n
Sterta prezentów czeka na rozwóz przez Mikołaja    fot. Paweł Wolniewicz

Media na kilka dni przed zakończeniem roku otrzymały pocztą 
elektroniczną z Urzędu Miasta ulotkę do rozpropagowania z po-
niższymi informacjami:

Sąd Najwyższy zmienił dotychczasową linię orzeczniczą i podał, że 
termin w sprawach o odszkodowanie od lotniska w Poznaniu-Krzesinach 
kończy się 31 grudnia 2013 r. Do tego dnia pozew musiał się znaleźć w są-
dzie pod warunkiem, że złożono wezwanie do zapłaty do 31 grudnia 2005 r. 
lub prowadzono sprawy sądowe i je umorzono.

Prosimy o skontaktowanie się z kancelariami prawnymi w celu uzy-
skania dodatkowych informacji!

UML

Koniec pozwów za F-16
Tylko do końca 2013 r. mieszkańcy mogli występować 
o odszkodowania za uciążliwości związane z funkcjonowaniem 
lotniska odrzutowców w Krzesinach
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Przy okazji składania rocznego 
zeznania podatkowego można, 
podobnie jak w poprzednich 

latach, zmniejszyć należny Państwu 
domiar o 1%, przekazując pomoc 
pieniężną na rzecz organizacji po-
żytku publicznego. Według danych, 
które można odnaleźć w Urzędzie 
Skarbowym, w tym roku w Luboniu 
zarejestrowano 3 podmioty uprawnio-
ne do otrzymania takiego wsparcia. 
Warto zaznaczyć, że są to te same 
organizacje, na które wskazywaliśmy 
rok wcześniej, a więc:

Stowarzyszenie Społeczny Fun-Qn

dusz „Ludzi Dobrej Woli” (numer 
KRS: 0000101525),

Fundacja Małych i DużychQn  (KRS: 
0000347150), dawna nazwa: „Woj-
tusiaki”,

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Qn

Niepełnosprawnym „Wspólna Dro-
ga” (KRS: 0000228288).

- Są też dwa zgłoszenia indywidu-Qn

alnej pomocy dzieciom z Lubonia – 
(patrz str. 12 „Apel o pomoc”)

Procedura przekazania wsparcia 
jest bardzo prosta. Wystarczy tylko 
podać nazwę oraz numer KRS or-
ganizacji, którą chcemy wesprzeć, 
a Naczelnik Urzędu Skarbowego, do 
którego składamy zeznanie, w naszym 
imieniu przekaże1% podatku.

MGR

1% podatku
Informacja o lubońskich organizacjach, którym w tym roku można 
przekazać 1% podatku wykazywanego w rocznym sprawozdaniu PIT

Przed świętami dobiegła końca 
druga edycja Akcji „Zwierz”, 
podczas której zbieraliśmy 

dary dla schroniska w Przyborów-
ku. Dzięki ulotkom i ogłoszeniom 
w lokalnych mediach, a także współ-
pracy szeregu osób, dotarliśmy do 
większej liczby mieszkańców niż 
w roku ubiegłym, co jednocześnie 

przyczyniło się do zapełnienia kar-
tonów zlokalizowanych w punktach 
zbiórek na terenie Lubonia.

Otrzymaliśmy 6 psich bud, w róż-
nym stanie technicznym (2 nowe i 4 
do lekkiej kosmetyki). Zebraliśmy 
łącznie 487,5 kg jedzenia, w tym: 
karmy suchej 294 kg, karmy mokrej 
114 kg, łącznie 72 kg kaszy, ryżu 
i makaronu, oraz 8,5 kg kiełbas. Wśród 
darów były również: mleko dla kociąt 
– 200 ml, 49 misek, 12 pluszaków, 
witaminy w tabletkach oraz inne 
specjalne lekarstwa z gabinetu wete-
rynaryjnego, 2 opaski na głowy za-
pobiegające rozlizywaniu ran, 6 piłek, 
4 smycze, 2 kagańce, 4 legowiska, 
w tym jedno wielkie wiklinowe, duży 
drapak dla kota, 2 kuwetki, kilka 
szczotek i 20 kg gazet.

Wszystko, co podarowali nam 
mieszkańcy Lubonia, zawieźliśmy 
25 grudnia dużym busem i trzema 
osobówkami do Przyborówka. Na 
miejscu zostaliśmy mile przywitani 
przez pracowników i czworonogich 
mieszkańców schroniska. Spędzili-
śmy u nich 2 godziny, chodząc po 
azylu i witając się ze zwierzakami. 

Żal było odjeżdżać, gdy widziało się 
smutne mordki patrzące na nas 
między kratkami…

DZIĘKUJEMY wszystkim dar-
czyńcom, większym i mniejszym. 
Kolegom i koleżankom za pomoc 
w organizacji zbiórki i przy rozno-
szeniu ulotek. Każdemu, kto ucieszył 
nas miłym słowem, oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się w jakikolwiek 
sposób do przeprowadzenia Akcji 
„Zwierz”, mającej na celu polepsze-
nie warunków życia zwierząt w schro-
nisku. Zapraszamy na nasze strony 
internetowe, gdzie będziemy pisać 
o naszych planach i pomysłach na 
przyszłość: www.akcjazwierz.pl; 
www.facebook.com/akcjazwierz.

Sławek Wasyniak i Ania Roszyk

Akcja „Zwierz”
Podsumowanie

n
Grupa operacyjna akcji „Zwierz”

Niedawno wpadły mi w rękę 
„Wieści Lubońskie”, w których 
przeczytałam: „Zauważyłeś 

coś ciekawego? Coś Cię bulwersuje? 
Chciałbyś podzielić się spostrzeżenia-
mi? Zadzwoń, przyjdź, napisz!”. Jeśli 
chodzi o pytanie 1, to nie zauważyłam 
nic ciekawego, ale w sprawie następ-
nych mogę powiedzieć wiele!

Nie pochodzę z Lubonia, ale od 
dłuższego czasu tu mieszkam i bul-
wersuje mnie to, że Luboń jest mia-
stem bardzo brudnym. Na ulicach 
i chodnikach leży dużo śmieci, na 
trawnikach zalegają zgniłe liście 
spadające z drzew, suche patyki, psie 
odchody czy puste, nieraz zbite bu-
telki po alkoholu. Zaskakujące jest 
to, że idąc po kilku dniach tą samą 
drogą, można zauważyć leżące tam 
nadal, nietknięte i niesprzątnięte 
śmieci. Chodzi mi o ulicę przylega-
jącą do stadionu Stelli, ale nie tylko. 
Przecież chodzą nią dzieci do szko-
ły i muszą na to patrzeć.

Chodniki przy przystanku au-
tobusowym w centrum Lubonia, 
blisko Urzędu Miasta są krzywe, 
nierówne, każda płyta wystaje w inną 
stronę, tak że łatwo o wypadek. 
Trudno tędy przejść. Nie lepsza jest 
ul. Sienkiewicza.

Zauważyłam też, że mieszkańcy 
Lubonia to miłośnicy zwierząt. Tyl-
ko szkoda, że czworonogi załatwiają 
swoje potrzeby na chodnikach, skwe-

rach, pod drzewami rosnącymi na 
chodnikach, a także wokół bloków 
mieszkalnych. Szkoda też, że właści-
ciele nie sprzątają po swoich pupilach. 
Wszędzie pełno psich gówien. Taka 
już jest natura psa, że lubi podlewać 
drzewa i zostawiać pod nimi kupy. 
Pod drzewami, które rosną przy chod-
nikach, panuje przez to straszny smród. 
Słyszałam, że drzewa to pomniki 
przyrody, teraz rozumiem, dlaczego 
psy tak o nie dbają.

Zastanawia mnie też dlaczego 
nikt nie sprząta liści spod drzew. 
Ulice i chodniki pełne są opadłych, 
teraz już zgniłych, dających nieprzy-
jemny zapach. Leżą też spadające 
z drzew patyki. Myślałam, że przed 
zimą zostanie to sprzątnięte przez 
służby komunalne, ale chyba prędzej 
przykryje wszystko śnieg. Wtedy 
wszędzie będzie „czysto i biało”.

Ktoś ze służb powinien dokonać 
przeglądu drzew, z których część 
jest spróchniała i ma uschnięte ga-
łęzie, pilnie nadające się do usunię-
cia, nim komuś przypadkiem spad-
ną na głowę.

Jeśli wydrukujecie ten list, to może 
w końcu ktoś zainteresuje się tymi 
problemami i może coś się zmieni. 
Bo jak to często bywa, pod latarnią 
najciemniej. Może też warto wiedzieć, 
jak widzą nas przyjezdni.

nazwisko i imię znane redakcji

List do redakcji

Brudne miasto

Wybrano wykonawcę remontu Qn

chodnika na ul. Traugutta (niedo-
kończona inwestycja w ramach tzw. 
schetynówki z 2009 r.), który już 
realizuje zadanie (czytaj na str. 12). 
Z najniższą ofertą – 92 008 zł – wy-
grała �rma „BRUKPOL” ze Strze-
lec Wielkich pod Gostyniem (naj-
droższa propozycja – 132 423 zł). 
Do przetargu zgłosiło się oprócz 
niej jeszcze 12 innych oferentów. 
Jedną, z powodu niezgodności ze 
specy�kacją warunków zamówie-
nia, odrzucono.

Przyłącze energetyczne oraz kablo-Qn

we linie oświetlenia ulicznego wraz 
ze słupami i oprawami wzdłuż ulic 
Rumiankowej, Bluszczowej i Oliw-
kowej w Lasku (okolice ul. Krętej 
i Polnej) montować będzie Przedsię-
biorstwo Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe „RAGAMA” Leszka Przy-
byłka z Rogoźna za cenę 55 307 zł, 
z którym już podpisano umowę. 
W przetargu złożono 5 ofert. Kwoty 
pozostałych propozycji wahały się 
od 61 601 do 94 710 zł.

Wybrano dostawcę fabrycznie no-Qn

wego sprzętu informatycznego, w tym: 
10 zestawów komputerowych, kom-
putera przenośnego i serwera wraz 
z udzieleniem licencji na związane 
z tym sprzętem oprogramowanie. Jest 
nim Jarosław Kaźmierczak „HARD-

SOFT TELEKOM” z Poznania – jedyna 
�rma, która złożyła ofertę. Wykona 
zadanie za 30 660 zł (miasto plano-
wało przeznaczyć 32 000 zł).

Dopiero w trzecim przetargu Po-Qn

czcie Polskiej SA z siedzibą przy ul. 
Kościuszki w Poznaniu udało się 
wygrać przetarg na świadczenie 
usług pocztowych dla Urzędu Miasta 
Luboń w 2014 r. Dwa poprzednie 
unieważniono, bo nie odpowiadały 
specyfikacji warunków zamówienia. 
Za świadczenie usług Poczta chce 
63 150 zł, wcześniej proponowała 
63 480 zł.

Wybrano firmę, która będzie Qn

świadczyć kompleksowe usługi 
całodobowego pogotowia we-
terynaryjnego dla zwierząt po-
szkodowanych w kolizjach dro-
gowych w Luboniu oraz pomoc 
w wyłapywaniu bezdomnych zwie-
rząt na jego terenie, które będzie 
leczyć. Za 26 900 zł zajmie się 
tym Gabinet Weterynaryjny lek. 
wet. Dariusza Filipińskiego z os. 
Wichrowe Wzgórze w Poznaniu. 
Na przyjazd do Lubonia w celu 
zajęcia się chorym zwierzęciem, 
zgodnie z umową, ma 2 godziny. 
Była to jedyna oferta w przetargu 
ogłoszonym przez miasto.

HS

Inwestycje komunalne
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cyklom, zbyt ob�tym czy skąpym 
krwawieniom i rozpoznać ich przy-
czynę. Pozwala ona na: odłożenie 
poczęcia dziecka, uniknięcie ciąży, 
zniwelowania lęku przed współży-
ciem, odstawienia pigułki antykon-
cepcyjnej, świadome przygotowanie się 
do rodzicielstwa, zaplanowanie po-
częcia, wyznaczenie czasu najko-
rzystniejszego dla zapłodnienia. 
Służy rozpoznaniu tych zaburzeń, 
które mogą być przyczyną niepłod-
ności. Ze statystyk wynika, że co 
piąte małżeństwo ma problem z płod-
nością – twierdzi pani Anna. Nie-
płodność nie jest chorobą, u jej 
podstaw leżą inne schorzenia: gine-
kologiczne, hormonalne, problemy 
psychologiczne, nietolerancje po-
karmowe (możemy być uczuleni na 
dany składnik pokarmowy, co spra-
wia, że stajemy się czasowo niepłod-
ni), przewlekły stres, przemęczenie. 
Metoda nie eliminuje przyczyn nie-
płodności wynikających z uszko-
dzenia narządów rozrodczych, nie-
prawidłowego ich ukształtowania, 
braku komórek rozrodczych. In-
struktor metody uczy, jak prowadzić 
obserwacje, które mogą pomóc 
zdiagnozować, co w organizmie 
funkcjonuje nieprawidłowo. Następ-
nie odsyła do lekarzy specjalistów 
(endokrynologów, psychologów itd.), 
którzy prowadzą dalsze leczenie. 
Z karty obserwacji można wywnio-
skować, czy organizm kobiety pod 
względem �zjologicznym funkcjo-
nuje prawidłowo. Lekarz nie musi 
zlecać pacjentce wykonywania nie-
potrzebnych badań. Dzięki obser-
wacjom kobieta może wykonać 
badania odpowiednich hormonów 
czy przyjąć hormony w ściśle okre-
ślonym dniu jej cyklu miesiączko-
wego, co pozwala uzyskać miaro-
dajne wyniki i skuteczne leczenie. 
Instruktor metody może sprawdzić, 
czy jej organizm jest właściwie przy-
gotowany do ciąży. Do trzeciego 
miesiąca ciąży metoda chroni czę-
ściowo przed poronieniem (spada-
jąca temperatura może być sygnałem 
informującym o zagrożeniu ciąży!). 

Samoobserwacje pozwalają kobiecie 
rozpoznać płodność w sytuacjach 
nietypowych – po porodzie, podczas 
karmienia piersią, w okresie poprze-
dzającym klimakterium. Wiele za-
leży od naszej świadomości, tego, 
co się dzieje z naszym organizmem 
(m.in. z czego wynikają zmiany na-
strojów). Przy odkładaniu poczęcia 
skuteczność metody wynosi 98,2 %, 
w przypadku zdrowych małżeństw 
chcących mieć dzieci, wskaźnik ten 
wynosi 90 % przy pierwszych trzech 
cyklach. Prowadzenie obserwacji 
przez pary mające trudności z po-
częciem zwiększa ich szanse na 
potomstwo od 20 % do 40 %!

Gdzie, kiedy, za ile?
W Luboniu to pierwsza tego typu 

poradnia (w Poznaniu istnieje jed-
na). Gabinet pani Anny znajduje się 
przy ul. Wschodniej 24/36 i funk-
cjonuje w czwartki od godz. 15. Na 
spotkanie należy wcześniej umówić się 
telefonicznie (tel. 692 752 758). Ceny 
za wizytę kształtują się od 60 zł do 
120 zł, w zależności od tego, co jest 
jej celem (nauka metody, konsulta-
cja, materiały dydaktyczne etc.). 
Jeżeli nie mieliśmy wcześniej stycz-
ności z metodą, to pierwsze spotka-
nie polega na jej omówieniu, wska-
zaniu korzyści z niej wynikających 
(dowiadujemy się, co, w jaki sposób 
obserwować, gdzie, kiedy, jak zapi-
sywać, jak interpretować). Są to 
zajęcia teoretyczne, które prowadzą 
do wykorzystania wiedzy w prak-
tyce. Na drugiej wizycie małżeństwo 
zazwyczaj przedstawia swoją kartę 
obserwacji, a instruktor wskazuje, 
co trzeba dopracować. Za jakiś czas 
para przychodzi z wypełnioną ko-
lejną kartą obserwacji. Terminy 
wizyt i ich obszar tematyczny nie są 
ściśle określone, wszystko zależy od 
indywidualnych potrzeb. Poradnia 
oferuje zajęcia indywidualne, zakła-
da się także możliwość przeprowa-
dzenia warsztatów, które mogą 
służyć ogólnemu przedstawieniu 
metody.

Paulina Sawicka

Poznać potencjał natury cd.  
ze str. 

6

Motyli Wolontariat działa 
w Luboniu od września 
2010 r. Zapoczątkowało 

go Gimnazjum nr 2, później dołą-
czyli uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2, a w tym roku Gimnazjum 
nr 1 oraz dzieci z Niepublicznego 
Przedszkola „Czarodziejski Ogród”. 
Od niedawna również członkowie 
Lubońskiego Uniwersytetu III Wieku 
i Klubu Ludzi Niewidomych i Sła-
bowidzących „Promyk”. Wspieramy 
poznańskie Hospicjum „Palium”.

Pomaganie innym jest czymś 
wielkim. Dajemy odrobinę siebie 
drugiemu człowiekowi. Radość 
czerpie ten, który daje oraz obda-
rowany. Jest taki czas, kiedy w spo-
sób wyjątkowy okazujemy serce 
ludziom w potrzebie – okres świąt 

Bożego Narodzenia. Wtedy zaan-
gażowanie „Motylego Wolontariatu” 
jest ogromne, ale nie tylko wolon-
tariatu. Włączyli się również uczest-
nicy zajęć plastycznych przy Ośrod-
ku Kultury w Luboniu, prowadzonych 
przez Dariusza Głowackiego: M. Oku-
licz-Kozaryn (która systematycznie 
tworzy motyle różnymi technikami 
dla Hospicjum), H. Wilkowska, E. 

Kozielska, M. Bendowska, M. Szczep-
ka-Jakubowska, J. Prajs, A. Prajs, K. 
Prajs, O. Popiół, K. Głowacka, K. 
Frąckowiak, W. Frąckowiak i M. 
Rachuba. Każdy z nich pomalował 
bombkę, które zostały wystawione 
na stoisku „Motylego Wolontariatu” 
podczas poznańskiego „Betlejem” 
na Starym Rynku w Poznaniu. Do-
chód z ich sprzedaży zasilił środki 
zbierane na leczenie i rehabilitację 
Pauliny – wolontariuszki zmagają-
cej się z chorobą nowotworową. 
Serdecznie Państwu dziękuję.

Pomoc zaangażowanym w „Mo-
tyli Wolontariat” jest nieoceniona, 
bowiem nie można jej przeliczyć na 
pieniądze. Działania te pokazują 
Waszą życzliwość, serdeczność, a nade 
wszystko wrażliwość – wartości 

płynące z serca. Za całe to dobro, 
które czasami jest niewidoczne dla 
świata, ale przynosi uśmiech i ulgę 
w cierpieniu, serdecznie wszystkim 
dziękuję. Cieszę się, że tak dużo 
dobrych ludzi mieszka w Luboniu. 
Jestem przekonana, że ta liczba z dnia 
na dzień będzie wzrastała.

Irena Fojt

Niesiemy dobro

n
Bombki z motywem motyla malowane przez uczestników zajęć plastycznych 
w Ośrodku Kultury

Przypominamy, że od 1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana 
indywidualnego numeru konta, na które należy wpłacać 
pieniądze za odbiór odpadów komunalnych.

Konsekwencją wystąpienia ze Związku Międzygminne-
go „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” jest 
również konieczność złożenia nowej deklaracji, która zosta-
ła dostarczona do Państwa domów.

Oprócz niej do Państwa rąk tra�ł także „Poradnik dla 
mieszkańców”, który zawiera wszystkie niezbędne informa-
cje, m.in. jak segregować śmieci, gdzie złożyć deklarację i skąd 
ją pobrać, ile zapłacimy za śmieci oraz wiele innych potrzeb-
nych wiadomości. Bliższych danych udzielą Państwu pra-
cownicy Urzędu Miasta Luboń pod numerem telefonu 
61 813 00 11, w. 51.

Angelika Kurtys
stanowisko ds. promocji UML

Śmieci na nowo

Chcąc usprawnić system odbioru no-
wych deklaracji śmieciowych (obo-
wiązują od 1 stycznia 2014 r.) Urząd 

Miasta zorganizował dodatkowe dyżury dla 
mieszkańców w różnych punktach Lubo-
nia. Ma nadzieję, że dzięki nim dopełnie-
nie obowiązku złożenia nowej deklaracji 
będzie mniej uciążliwe. Urząd zaprasza we 
wskazane miejsca w godz. od 15 do 19. 
Jednocześnie przypomina, że deklaracje 
można składać również drogą elektro-
niczną. Wszelkie niezbędne informacje 
w tym temacie znajdą Państwo na stro-
nie internetowej miasta pod tym linkiem:  
http://lubon.pl/content.php?cms_id= 
2393&lang=pl&p=p14.

Nowe deklaracje śmieciowe
Dyżury urzędników bliżej miejsca zamieszkania

16.01.Qn 2014 – Szkoła Podstawowa nr 4
20.01.2014 – Ośrodek Kultury, ul, Sobie-Qn

skiego 97
21.01.2014 – Szkoła Podstawowa nr 3, Qn

sala nr 30
22.01.2014 – Gimnazjum nr 2Qn

24.01.2014 – Biblioteka MiejskaQn

27.01.2014 – Komenda Straży Miejskiej Qn

– dworzec PKP
31.01.201Qn 4 – Szkoła Podstawowa nr 2

UML
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Uwaga, przypominamy, że 21 i 22 stycznia obchodzimy 
Dzień Babci i Dziadka.  
Publikujemy refleksję, która być może poruszy i nas

LUDZKIE SPRAWY

Na piętrze budynku gospo-
darczego trzymał swoje go-
łębie. Białe, szare, wszystkie 

piękne i płochliwe. W obecności 
dziadka zawsze się uspakajały. Brał 
je na ręce i głaskał. Podrzucał ziar-
no i czyścił gołębnik. Tak robił 
kilka razy dziennie, codziennie, 
przez całe życie. Przeszkodą nie 
było zoperowane biodro, wyso-
ka drabina i wiek. Bronił je przed 
kunami i jastrzębiami. Gdy któryś 
z gołębi został wydany, zawsze wra-
cał. To była pasja dziadka, świat, 
do którego rzadko wpuszczał nas 
– wnuków.

Po dziadku pozostało mi kil-
ka zdjęć i parę mglistych wspo-
mnień. Nie byłem z nim blisko, 
nie potra�łem z nim rozmawiać, 
odwiedzałem go jedynie w czasie 
żniw i kilku weekendów w roku. 
Nie pamiętam, abym kiedykolwiek 
przygotowywał laurkę z okazji 
Dnia Dziadka i zapraszał na uro-
czystości organizowane w przed-
szkolu czy w szkole.

Tego błędu nie chcę powtórzyć 
z moimi rodzicami, a dziadkami 
moich dzieci…

Mariusz Marszałkiewicz

n
Nasi dziadkowie i babcie wyczekują 
nas...   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Są dobrymi słuchaczami i powiernikami, zawsze gotowi do rozmów, a my?    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Na chodniku wzdłuż ul. Ar-
mii Poznań (odcinek między 
ul. Rutkowskiego i Wawrzy-

niaka), stanowiącym drogę dla ro-
werów i pieszych doszło niedawno 
do potrącenia mieszkanki Lubonia 
przez rowerzystkę. Na kanwie tego 
zdarzenia przypominamy, że bardzo 
często, szczególnie w miastach, moż-
na się spotkać z kombinacją znaku 
C-13/C-16 (droga dla rowerów/dro-
ga dla pieszych). Kiedy oba symbo-
le umieszczone są na jednej tablicy 
i przedzielone linią poziomą ruch 
pieszych i rowerzystów może się od-
bywać na całej powierzchni „ciągu 
pieszo-rowerowego” (takie właśnie 
znaki umieszczono wzdłuż ul. Armii 
Poznań). Jeśli symbole dzieli linia 
pionowa, ruch pieszych i rowerzy-
stów odbywa się odpowiednio po 
stronach drogi wskazanych na znaku. 
Jednocześnie nadmieniamy, że zgod-
nie z art. 33 ust. 1 ustawy z 1997 r. 
„Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami), 
kierujący rowerem, korzystając z drogi 

dla rowerów i pieszych, jest zobowią-
zany zachować szczególną ostrożność 
i ustępować miejsca pieszym.

PAW   

Pieszy i rowerzysta

n
Znak C13/C16 z takim podziałem 
świadczy, że ruch pieszych i rowerzy-
stów odbywa się odpowiednio po 
stronach drogi wskazanych na znaku. 
Jeżeli podział jest poziomy, to ruch 
pieszych i rowerzystów odbywa się na 
całej powierzchni „ciągu pieszo-rowe-
rowego”

We wtorek, 17 grudnia w sie-
dzibie Dyrekcji Wielkopol-
skiego Parku Narodowego 

(WPN) w Jeziorach odbyło się spo-
tkanie promocyjne poświęcone przed-
stawieniu projektu „Planu ochrony 
Wielkopolskiego Parku Narodowego”, 
zorganizowane przez Biuro Urządza-
nia Lasu i Geologii Leśnej Oddział 
w Poznaniu i Dyrekcję WPN. Na 
spotkanie zamykające opracowanie 
i podsumowanie projektu realizowa-

nego w latach 2011 – 2013 przybyli 
przedstawiciele okolicznych gmin 
i organizacji (22 osoby). Luboń re-
prezentowali: Paweł Wolniewicz – 
sekretarz Komisji Ochrony Środo-
wiska Rady Miasta i Jan Błaszczak 
– PTTK, Stowarzyszenie Ekologiczne 
„Luboń dla Środowiska” (obaj z „Wie-
ści Lubońskich”). Prelegentem był 
Zbigniew Krzyszto�ak – przedsta-
wiciel wykonawcy planu. Omówio-
no historię powstania parku, jego 
rolę w ochronie zasobów przyrod-
niczych i kulturowych oraz formy 

uprawiania turystyki i wypoczyn-
ku na jego terenie. Przedstawiono 
główne cele i założenia 13 operatów 
składających się na projekt. Dużą rolę 
w ochronie parku mają gminy ościen-
ne, których mieszkańcy korzystają 
z rekreacji w tym miejscu. Władze 
gminne powinny w swoich planach 
przestrzennych uwzględnić wytycz-
ne zawarte w opracowanym projek-
cie. Uczestnicy otrzymali materiały 
w postaci broszury: „Przewodnik do 

projektu ochrony Wielkopolskiego 
Parku Narodowego i planu zadań 
ochronnych Natura 2000” oraz foldery 
dotyczące „Planu zadań ochronnych 
Ostoja Rogalińska PLB 300017”. Pro-
jekt współ�nansuje Unia Europejska 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego „Infrastruk-
tura i środowisko”; do�nansowanie 
ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz z Funduszu Leśnego.

Jan Błaszczak

Ochrona dla WPN
Spotkanie podsumowujące projekt 2011-2013

n
W dyskusji nad projektem planu ochrony WPN znaleźli się również lubonianie. 
Na zdjęciu z prawej – Jan Błaszczak   fot. Paweł WolniewiczZnany mieszkaniec Lubonia – Tomasz Błaszak 

– sponsor „Fogo Luboń”, otrzymał wyróż-
nienie w postaci nominacji w plebiscycie 

„Człowiek Roku – Poznań 2013” prowadzonym 
przez dziennik „Głos Wielkopolski”. Głosowanie 
będzie trwało do 28 stycznia 2014 r. i można je 
śledzić na stronie internetowej tej gazety.

WS
Głosowanie na Człowieka Roku 2013 odby-

wa się wyłącznie przez system SMS. Każdemu kan-
dydatowi przypisano numer. Chcąc zagłosować na 
lubonianina, należy wysłać SMS o treści CR.32 pod 
numer 72355. Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT. Wyniki 
są aktualizowane w serwisie internetowym: www.
gloswielkopolski.pl/czlowiekroku2013   (GW)

Nominowany

n
Tomasz Błaszak nominowa-
ny w plebiscycie „Człowiek 
Roku – Poznań 2013” – gło-
suj na lubonianina

Gołębnik
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Zabawa w sport
Dla pana Sylwestra sport to za-

bawa, a uśmiech i błysk w oku, kie-
dy mówi, że nie może doczekać się 
kolejnego treningu, tylko to potwier-
dzają. Ćwiczy 5 dni w tygodniu, 
z przerwą w środę i niedzielę. Jeździ 
do poznańskiego klubu i tam pod 
opieką swoich „mentorów” (85-
letniego trenera i 75-letniej trener-
ki) realizuje się i podnosi sprawność. 
Nigdy nie palił i nie pił, ani nie miał 
problemów ze zdrowiem, więc kon-
dycję ma naprawdę rewelacyjną. No 
i jeszcze ten chart ducha i zacięcie… 
– naprawdę godne podziwu. Co, 
oprócz zabawy, jeszcze go mobili-
zuje? Choćby satysfakcja, że ma to, 
o czym inni w jego wieku (a nawet 
młodsi) mogą tylko pomarzyć. To, 
że pomimo wieku, nadal jest aktyw-
ny i posiada pasję.

Kosztowna pasja
Jedni wydają mnóstwo pienię-

dzy na sprzęt wędkarski, inni na 
zwiedzanie świata, a on – na opła-
cenie startów w zawodach, podróż 
i zakwaterowanie. Co prawda, zwie-
dził już kawał świata: Europę, USA, 
Brazylię, ale za wszystko musiał sam 
zapłacić. Nawet biało-czerwony 
dres, w którym wystąpił, np. na 
olimpiadzie w Turynie w sierpniu 
2013 r., musiał w połowie opłacić 
z własnej kieszeni. A co państwo 
mu daje za to, że tak godnie je re-
prezentuje? Pan Sylwester uśmie-
cha się przekornie – nic… Raz 
dostał 1000 zł, z czego 300 musiał 
oddać do skarbówki. W porówna-
niu z opłatami, które musi uiścić, 
chcąc wziąć udział w zawodach, to 
kropla w morzu. By wystąpić w naj-
bliższych Mistrzostwach Świata 
w Budapeszcie, musi zapłacić 40 
euro wpisowego i po 35 euro za start 
w każdej konkurencji. Do tego trze-
ba jeszcze doliczyć koszty dojazdu 
i zakwaterowania, chociaż te ostat-
nie są minimalne, jeśli się śpi w sa-
mochodzie… A tak właśnie było 
w Turynie. Trochę to jak science 
�ction – sportowiec, który po wy-
czerpującej konkurencji powinien 

odpocząć i zregenerować się w ho-
telowym pokoju, w ciszy i spokoju, 
śpi we własnym samochodzie!

Siła walki
Choć takie warunki zraziłyby 

wielu, to on się nie poddaje. Z uśmie-
chem na twarzy opowiada, że nie 
ma w jego słowniku hasła: „nie mogę/
nie dam rady”. Nawet gdy w pewnym 
biegu uderzył nogą o ostatni płotek 
i przeciął sobie tętnicę udową, wstał 
i pobiegł ostatnie metry do mety, 
zdobywając jeszcze przy tym medal. 
Dla niego kontuzja to nie problem. 
Zapytany, kiedy ma w planach spor-
tową emeryturę, odpowiada, śmie-
jąc się: „Nigdy, ja chyba umrę na 
stadionie”.

Plany
Rok 2013 był jednym z lepszych 

w jego karierze. 25 października 
zdobył w Brazylii wicemistrzostwo 
świata na 100 m przez płotki w swej 
kategorii; cztery medale (2 srebra 
i 2 brązowe) na olimpiadzie w Tu-
rynie; srebro w biegu na 60 m przez 
płotki i brąz w skoku w dal na Ha-
lowych Wicemistrzostwach Europy 
w hiszpańskim San Sebastian; 2 
złota w biegu na 60 m i 60 m przez 
płotki w Mistrzostwach Polski oraz 
4 złote medale na stadionie w To-
runiu (100, 200, 400 m bieg i 100 m 
bieg przez płotki). Pomimo tak wy-
czerpującego roku, już planuje ko-
lejne starty: 15 lutego weźmie udział 
w halowych Mistrzostwach Polski 
w Spale (60 m i 200 m bieg, 60 m 
bieg przez płotki), w marcu – Mi-
strzostwa Świata w Budapeszcie 
(pięciobój i 60 m bieg przez płotki), 
lipiec – Wielobojowe Mistrzostwa 
Polski w Koszalinie, a w sierpniu 
wybiera się do Izmiru w Turcji na 
Mistrzostwa Europy, gdzie będzie 
skakał w dal i biegł 100 m przez 
płotki, oraz do Radomia na kolejne 
Mistrzostwa Polski. Jest zatem chęć, 
jest zapał, oby tylko funduszy star-
czyło… Chyba, że znalazłby się jakiś 
sponsor… I właśnie tego oraz ko-
lejnych medali Panu życzę!

B.S.

W sporcie najważniejsza jest frajdacd.  
ze str. 
14 wysokość w obawie przed jej zakwe-

stionowaniem.

Naprawiliśmy błąd
„WL”: Jest przygotowany nowy 

(po zmianach) miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego dla 
terenów po WPPZ. Zmian doko-
nano m.in. na wniosek Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Spójnia” i innych 
właścicieli, których plan dotyczy. 
Była okazja, by zmienić niejasne 
interpretacyjnie zapisy. Stary plan, 
według opinii urzędników, dawał 
bowiem możliwości obejścia do-
tychczasowych zapisów, czego kon-
sekwencją było np. wydanie pozwo-

lenia i budowa hoteli w miejscu, 
gdzie miasto zaplanowało handel 
z usługami (sklepy). Jak wynika 
z wcześniejszej rozmowy z Panem do 
artykułu „Hotel- mieszkania” („WL 
11-2012), na str. 13 w akapicie „Co 
dalej” wyraźnie przyznaje Pan, że 
intencja Burmistrza i Rady Miasta 
była inna niż rzeczywistość, z którą 
mamy do czynienia. Powstają ho-
tele, na dodatek sprzedawane jako 
mieszkania. Obiecywał Pan wtedy, 
że będzie reagował, próbował to 
zmienić. Obawiał się Pan też o po-
zostałe prawie 8 ha, gdzie funkcje 
terenów można by tym przykła-
dem również przeinaczyć. Jakich 
zmian dokonano w zapisach Pla-
nu miejscowego (prawa lokalne-
go) przy okazji jego aktualizacji, 
które uniemożliwiłyby niezgodne 
z intencjami władz miasta praktyki 
w przyszłości?

D.S.: Wiadomo, że to było nie-
zgodne z intencjami, zarówno moją 
jak i radnych. Zostaliśmy wprowadze-
ni w błąd. Nikt na etapie uchwalania 
tego planu nie wiedział, że w szero-
kim wachlarzu usług są też hotelowe, 
a starostwo powiatowe, które wydało 
zgodę na budowę, nie widziało żad-
nego problemu. Dlatego teraz zabez-
pieczamy się i wpisujemy usługi, wy-
kluczając hotelowe. W ten sposób na 
pozostałych terenach (mieszkaniówka 
wysoka z usługami) nie będzie takiego 
zagrożenia. Na przykład naprzeciw 

przejazdu kolejowego na terenie po 
Zakładach Ziemniaczanych będzie 
mógł powstać market, taką propozy-
cję złożyła „Biedronka”. Generalnie 
nowy plan jest uwarunkowany prze-
kazaniem, na podstawie aktu nota-
rialnego, 0,5-hektarowego pasa pie-
szo-rowerowego wzdłuż Warty (od 
ul. 3 Maja do przystani).

Zdążyliśmy 
przekształcać LOSiR

„WL”: Za Pana kadencji zamknięto 
inwestycję pn. „hala widowiskowo-
sportowa” i podjęto decyzję o utwo-
rzeniu zakładu budżetowego Lu-
boński Ośrodek Sportu i Rekreacji 
(LOSiR). Pan odpowiada za status 
LOSiR-u, jego administrację i za-
łożenia �nansowe. Od początku 
mówiono, że hala przekształci się 
w spółkę miasta, podobnie jak Kom-
Lub czy Translub. W 2012 r. o�cjal-
nie ogłoszono, że stanie się to do 
końca 2012 r. Minął kolejny rok 
– 2013 – a przekształcenia nie do-
konano. W związku z tym, że nie 
dokonano przekształcenia, z tego, 
co nam wiadomo, z końcem roku 
przepadła możliwość odzyskania 
VAT-u z rachunków dotyczących 
budowy hali (5 lat), w wysokości, 
prawdopodobnie ponad 200 tys. zł. 
Dlaczego, pomimo wielokrotnych 
zapowiedzi, argumentów przy pod-
noszeniu dotacji na halę i dodatko-
wych pieniędzy wydanych na analizy, 
ekspertyzy itd., status hali widowi-
skowo-sportowej nie zmienił się od 
jej powstania w 2009 r.?

D.S.: Przekształcamy LOSiR w spół-
kę i te pieniądze nam nie przepadły. 
Nie ukrywam, że status zakładu bu-
dżetowego jest bardzo korzystnym 
rozwiązaniem w zarządzaniu halą, ale 
żeby odzyskać VAT, musimy LOSiR 
przekształcić w spółkę, ewentualnie 
zrobić z niego wydział Urzędu, bo 
VAT może odzyskać tylko miasto. 
Kiedy LOSiR stanie się spółką, będą 
to mogły robić oba podmioty. Nie jest 
to też kwota 200 tys. zł, ale ponad mi-
lion. Kluczowe były działania podjęte 
przed końcem 2013 r., bo wiele faktur 
z budowy hali dotyczyło okresu sprzed 
5 ustawowych lat – 2009 r.

„WL”: Dzięki czemu to się 
udało?

M.T.: Pod koniec roku 2013 zmie-
niliśmy zarząd nad budynkiem. Ad-
ministrację przejęło miasto.

„WL”: Czyli LOSiR jest teraz 
wydziałem urzędu?

M.T.: Trwają dyskusje nad jego 
statusem.

„WL”: Jaki status miał więc LO-
SiR 31 grudnia?

M.T.: Jeszcze był zakładem bu-
dżetowym.

D.S.: (Warunek odzyskania VAT-u) 
Najważniejszą sprawą było zachowanie 
5-letniej ciągłości administrowania 

cd.  
ze str. 

3

Moje wybory uważam za słuszne

n
Jedną z pierwszych moich decyzji było wstrzy-
manie wypłaty za termomodernizację SP 4 
i Ośrodka Kultury z powodu usterek, które 
dostrzegłem – mówi Mikołaj Tomaszyk, nowy 
zastępca burmistrza   fot. Piotr P. Ruszkowski

obiektem, a przed końcem roku 2013 r. 
faktury wystawiało miasto. Powra-
cając do wątku Skarbnika Miasta, 
jego zmiana też miała na tę sprawę 
duży wpływ, bo niewątpliwie wyma-
gała od służb �nansowych dużego 
zaangażowania, a ze strony obecne-
go skarbnika było ono kluczowe dla 
osiągnięcia sukcesu.

Ani my im, ani oni nam
„WL”: Na jakim etapie w są-

dzie jest schetynówka (budowa 
ulic Cmentarnej i Traugutta roz-
poczęta w 2009 r.)?

D.S.: Rozstrzygnięcia nie są 
dla nas korzystne. Jako schety-
nówka inwestycja została zreali-
zowana w 100%. Schetynówka 

obejmowała tylko asfalty na ul. 
Cmentarnej, Traugutta i Opłotki. 
Spór z wykonawcą dotyczył tego, 
że miał złożyć projekt rozszerzony 
m.in. o parkingi i chodniki, czego 
nie wykonał. Dlatego złożyliśmy 
sprawę do sądu. Z drugiej strony 
wykonawca zgłaszał jakieś pretensje 
do miasta. Z decyzji sądu wynika, 
że sprawa skończy się prawdopo-
dobnie nijak – ani oni nam, ani 
my im... Pieniądze na dokończe-
nie inwestycji zawsze były i my ją 
zrealizujemy.

M.T.: Rozpoczęła się budowa 
chodnika w ul. Traugutta (czytaj na 
str. 12), a przed świętami podpisa-
łem umowę na koncepcję budowy 
parkingów na Cmentarnej.

PPR, HS
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W niedzielne popołudnie, 
15 grudnia w „Galerii na 
Regale” odbył się werni-

saż wystawy „Projekt: OGRODY” 
Małgorzaty Błaszkiewicz. Artyst-
ka jest lubonianką od urodzenia. 
Od dziecka bardzo wrażliwa na 
piękno oraz otaczającą ją przy-
rodę, często dostrzegająca to, 
czego inni nie zauważają. Moż-
na stwierdzić, że zamiłowanie 
do sztuki, zwłaszcza malarstwa, 
odziedziczyła w genach po rodzi-
cach, którzy poznali się w liceum 
plastycznym. W szkole średniej 
uczęszczała na dodatkowe zajęcia 
plastyczne, a po jej ukończeniu 
kontynuowała naukę w Wyższej 
Szkole Sztuki Stosowanej Schola 
Possnaniensis na Wydziale Malar-
stwa, pod okiem Urszuli Plewki-
Schmidt, gdzie uzyskała dyplom 
w pracowni gobelinu i tkaniny 
eksperymentalnej.

Pomysł „Projektu: OGRODY” 
zrodził się 8 lat temu, kiedy autor-
ka, będąc pod wrażeniem dzikości 
obserwowanych ogrodów i niektó-
rych miejsc, uwieczniała je na fo-
togra�ach. Jak wspomina: Dzikie, 
niezwykłe ogrody, tam, gdzie nie ma 
ogrodnika, gdzie nikt nie ingeruje, 
kwitnące pięknie maki, mlecze rosną 
na potęgę, a sroki mają raj. Dzięki 

nieprzycinanym gałęziom w starym 
sadzie powstało sklepienie, przez 
które przebłyskuje słońce tworząc 
niepowtarzalne i niezwykłe światło. 
Prace są podporządkowane tej wła-
śnie tematyce z zastosowaniem 
różnych technik, natomiast ich część 
będąca animacją z bardzo ciekawym 
podkładem muzycznym, jest inter-
pretacją każdego z opisanych obiek-
tów oraz realizacją indywidualne-
go odbioru, spinającą go w całość. 
Projekt zawiera w swojej treści ob-
razy olejne, rysunki, kolaż, fotogra-
�e będące bazą do gra�ki kompu-
terowej oraz pierwszy autorski �lm 
animowany, który jest naturalnym 
efektem prezentowanej gra�ki i �l-
mów amatorskich.

Ten bez wątpienia ciekawy i ory-
ginalny w swoim kształcie wernisaż 

odbył się z udziałem rodziny artyst-
ki, jej przyjaciół oraz licznie przy-
byłych gości nie tylko z Lubonia. 
Wystawę można było zwiedzać do 
8 stycznia.

Należy podkreślić, że artystka 
ma ogromny potencjał twórczy, jej 
malarstwo zakreśla coraz większe 
horyzonty. Doświadczenie zdoby-
wała wykonując repliki znanych 
dzieł (m.in. kopie pięknych obra-
zów średniowiecznych). Maluje 
również pejzaże i portrety oraz 
uprawia malarstwo na drewnie. 

Odrębny rozdział jej twórczości 
stanowi malarstwo sakralne – pa-
sją pani Małgorzaty jest wykony-
wanie ikon. Taka praca uczy po-
kory i szacunku do dawnej sztuki 
cerkiewnej. Na uwagę zasługują 
coraz częściej malowane na płótnie 
i drewnie konie. Małgorzata Błasz-
kiewicz jest autorką projektu Oł-
tarza Matki Boskiej Patriotycznej 
umieszczonego w północnej nawie 
kościoła pw. św. Jana Bosko. Od 8 
lat dekoruje też kościół parafialny 
na Wielkanoc, tworząc i eksponu-
jąc niepowtarzalne w swoim ro-
dzaju instalacje z tkanin. W przy-
szłości planuje następne autorskie 
wernisaże i wystawy, nie tylko 
w naszym mieście.

PAW

Wernisaż lubońskiej artystki
Wystawa Małgorzaty Błaszkiewicz w Bibliotece Miejskiej była 
utrwaleniem adresów i miejsc bliskich autorce, niezwykłych, 
zwykle niezauważalnych; refleksyjną podróżą w przeszłość

n
Artystka z mężem – Mariuszem

n
Na uroczysty wernisaż przybyli: rodzina, przyjaciele, znajomi artystki oraz inni 
goście nie tylko z Lubonia   fot. Paweł Wolniewicz

Kolejną osobą w cyklu mło-
dych lubonian, którzy po raz 
drugi otrzymali stypendium 

przyznawane przez Urząd Miasta (w 
ub. roku w wysokości 250 zł, w tym 
150 zł przez 10 miesięcy), jest Ma-
ciej Kosmacz. Został wyróżniony za 
osiągnięcia sportowe w karate.

Ma 18 lat, jest absolwentem 
Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimna-
zjum nr 2 im. Jana Pawła II, a obec-
nie uczy się w Technikum Gastro-
nomicznym w Poznaniu. Swoją 
przygodę z karate rozpoczął dzięki 
dziadkowi, który zabrał go na pierw-
szy trening. To on zafascynował 
wnuczka uprawianiem tego sportu. 
Maciej mówi o sobie, że był „wy-
brankiem”, bo gdy zaczynał ćwiczyć 
miał dopiero 6 lat, a wymagano 8, 
i na treningi uczęszczał na odpo-
wiedzialność rodziców. Co prawda 
na początku mama nie była zachwy-
cona, karate to w końcu sztuki wal-
ki, jednak przekonała się do pasji 
syna. Dziś Maciej razem z Aleksan-
drem Kunickim, Konradem Tacza-
kiem (również stypendystą z Lubo-
nia, patrz: „WL” 12-2013, str. 32), 
Wojciechem Ostrowskim i Marcinem 
Kosmalskim należy do kadry za-
wodniczej Klubu Karate „Samuraj 
Wielkopolska”. Sportowcy trenują 

ze sobą już 12 lat i od razu widać, 
że bardzo się lubią i wspierają. Szko-
lą się pod czujnym okiem trenera 
Marcina Leszczyny (wielokrotny 
mistrz Polski, zdobywca tytułu wi-
cemistrza, oraz mistrza Europy 
w Karate Shotokan), który jest jed-
nocześnie wielkim autorytetem dla 
młodych sportowców.

Maciej poświęca na treningi 3 
godziny tygodniowo. Jak twierdzi, 
nigdy nie miał problemów z połą-
czeniem sportu i nauki. Uśmiecha się 
i dodaje, że na wszystko trzeba zna-
leźć czas. W przyszłości także za-
mierza łączyć te dwie rzeczy. Jego 
największe sukcesy to: 3. miejsce na 
Mistrzostwach Europy JKA Holan-
dia 2011, 3. lokata na Mistrzostwach 
Europy WUKF Węgry 2011 oraz 
czterokrotne Mistrzostwo Polski do 

roku 2012 (w 2013 r. ze względu na 
problemy zdrowotne nie starto-
wał).

Motywacją jest dla niego rodzi-
na, w szczególności dziadek, ale 
również rodzice i starszy brat. Mo-
bilizująca jest także chęć pokony-
wania własnych słabości i stawianie 
czoła kolejnym wyzwaniom. Cieszy 
się, że swoimi sukcesami może 
uszczęśliwiać bliskich, również 
dziewczynę.

Dzięki stypendium przyznane-
mu przez Urząd Miasta Maciej może 

�nansować wyjazdy 
na zawody i jeździć na 
treningi samochodem. 
Nie są to duże kwoty 
i nie mają znaczącego 
wpływu na sportowca, 
zawsze jednak jest to 
jakieś wsparcie i gest 
wykonany w stronę 
uzdolnionych młodych 
ludzi. Maciej cieszy się, 
że został w ten sposób 
doceniony. Oprócz 
sportu jest zafascyno-
wany również kuchnią. 
Uwielbia gotować i musi 
robić to naprawdę 
dobrze, bo przyjacie-
le jednogłośnie stwier-
dzili, że jest nie tylko 

dobrym karateką, ale także świetnym 
kucharzem. Nie jest też przypadkiem, 
że uczy się akurat w Technikum 
Gastronomicznym. O planach na 
przyszłość mówi: Wyjazd do Japonii, 
jednak na razie trudno to będzie 
zrealizować, i własna grupa młodych 
karateków w przyszłości – założenie 
własnego klubu albo po prostu kon-
tynuowanie dzieła trenera.

Karate staje się coraz bardziej 
popularnym sportem w Polsce, jed-
nak nadal mało ludzi zdaje sobie 
sprawę, jak wielkimi osiągnięciami 
na skalę międzynarodową możemy się 
pochwalić. Dla Macieja jest to nie-
wątpliwie bardzo ważny aspekt jego 
życia. Myślę, że swoją postawą oraz 
licznymi sukcesami pokazał, że war-
to wspierać młodych ludzi z pasją! 

Marysia Wieczorek

Nasi stypendyści
Kim są, co robią, jak spożytkowują nagrody pieniężne, którymi 
zostali wyróżnieni przez miasto

n
Maciej Kosmacz – dwukrotny Stypen-
dysta Lubonia

n
Kadra zawodnicza Klubu „Samuraj Wielkopolska”. W rzędzie 
z tyłu, od lewej Maciej Kosmacz i Konrad Taczak. Z przodu, od 
lewej: Wojciech Ostrowski, Aleksander Kunicki i Marcin Ko-
smalski
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nym domu Adeli. Po 
II wojnie światowej, 
w 1945 r., wraz z synem 
wyjechali na ziemie 
odzyskane, gdzie pro-
wadzili gospodarstwo 
rolne. Po przekazaniu 
gospodarstwa za rentę 
na rzecz skarbu państwa, 
zamieszkali wraz z sy-

LUDZIE

W listopadzie setne urodziny 
obchodziły dwie lubonianki 
Regina Auguściak i Adela 

Grzelewska. Obie panie odwiedzili 
w ich domach przedstawiciele luboń-
skich władz: przewodniczący Rady 
Miasta – Marek Samulczyk i bur-
mistrz Dariusz Szmyt wraz z zastęp-
cą kierownika USC – Cezarym Bi-
dermanem. Jubilatki otrzymały listy 
gratulacyjne od premiera Donalda 
Tuska, a od władz Lubonia kwiaty 
i upominki pieniężne.

Regina Auguściak
Urodziła się 16 listopada 1913 r. 

w Kleczkowie w woj. warszawskim. 

Oprócz niej w rodzinie było 3 bra-
ci: Jan (ur. 1908 r.), Henryk (ur. 
1916 r.) i Marian (ur. 1924 r.) oraz 
siostra Marianna (ur. 1922 r.). Ro-
dzice (Stanisław Dąbkowski i Bal-
bina z d. Zadrożna) mieli duże 
gospodarstwo. Po ukończeniu szko-
ły podstawowej marzyła o dalszej 
edukacji, ale z powodów rodzinnych 
musiała pozostać na roli. W lutym 
1939 r. wyszła za mąż za Mieczysła-
wa Auguściaka (1903-1980). Po 
wkroczeniu Sowietów, Kraj Rad 
wchłonął terytorium, gdzie miesz-
kała. W 1940 r. wraz z maleńką 
córką Hanią, siostrą i szwagrem 
wywieziono ją na Sybir. Pech spra-
wił, że w czasie wywózki męża (pra-
cującego dla rodzącego się wtedy 
Podziemnego Państwa Polskiego) 
nie było w domu. Podczas nieludz-

kiej podróży na daleki Wschód 
straciła córkę. Ciężko pracowała 
w rejonie Ałma Aty, głodując i śpiąc 
w szałasach. W 1946 r. wróciła do 
rozszabrowanego domu w Kleczko-
wie i męża. Urodzili się synowie: 
Kazimierz (1948 r.) i Roman (1949 r.). 
Jej mąż też przeżył piekło, ale w PRL-u. 
Aresztowano go za przynależność 
do Armii Krajowej, za co 7 lat spę-
dził w więzieniu. Przeprowadzili się 
do Poznania, bo państwo ludowe 
potrzebowało domu i ziemi, które 
zamieszkiwali. Potem wybudowali 
dom w Luboniu przy ul. Mickiewi-
cza, gdzie pani Regina mieszka do 
dziś. Mąż zmarł w 1980 r., a ona 

twierdzi, że cią-
gle, w porozu-
mieniu z Bogiem, 
ma jeszcze coś 
do załatwienia. 
29 kwietnia 2013 r. 
pani Regina zo-
stała odznaczo-
na Krzyżem 
Zesłańca przez 
wojewodę.    (S)

O pani Regi-
nie Auguściak 
pisał obszernie 
w marcu 2005 r. 
na str. 24 nieży-
jący już dziś inny 
Sybirak z Lubo-

nia – Romuald Przybylak – w arty-
kule należącym do 
cyklu „Skazani na Sybir 
– dlaczego?”.

Adela Grzelew-
ska

Urodziła się 28 li-
stopada 1913 r. w Bog-
dałowie (powiat turec-
ki), jako najmłodsza 
z pięciu córek Marian-
ny i Michała Przybyłów. 
W 1920 r. rozpoczęła 
naukę w szkole po-
wszechnej, którą ukoń-
czyła w 1927. W 1935 r. 
poznała swojego przy-
szłego męża Stefana, 
rok później ślubowali. 
Zamieszkali w rodzin-

Stulatki z Lubonia

Pani Krystynie Żurawa

serdeczne podziękowania za bezinteresowną po-

moc i opiekę sprawowaną nad bliską naszemu sercu

śp. Bolesławą Garstecką

składa rodzina

Janina Baumann

Panią Janinę, długoletnią nauczy-
cielkę SP 4 w Lasku, poznałam 
na początku lat 60. poprzednie-

go stulecia na konferencji metodycz-
nej, na której podczas lekcji w klasie 
pierwszej prezentowała nowatorską 
metodę kolorowej matematyki. Pani 
Janina, będąc na emeryturze, działała 
jako kurator dla trudnej młodzie-
ży oraz uczyła języka niemieckie-
go. Miałam zaszczyt i przyjemność 
poznać Jej syna Jerzego – człowieka 
o niezwykłej wrażliwości oraz jego 
małżonkę Barbarę – „wirtuoza wśród 
stomatologów”.

Pani Janina w pełni zasłużyła na 
to, aby na Jej nagrobku umieszczo-
no słowa Horacego „Non omnis 
moriar”.

Pani Janina Baumann bardzo 
długo pozostanie w moich myślach 
i modlitwie.

Bolesława Garstecka
Z wielkim smutkiem przyjęłam 

wiadomość o śmierci p. Leszki w dniu 
13 grudnia 2013 r. Poznałam ją 
1 września 1957 r. Była i zawsze 

będzie dla mnie wzorem nauczycie-
la (dydaktyka i pedagoga). Praco-
wałyśmy w SP 1 równocześnie pra-
wie 20 lat. W latach 1958-1966, 
kiedy p. Leszka była prezesem Ogni-
ska z ZNP – ja współpracowałam 
z nią, będąc sekretarzem. Kontak-
towałyśmy się także prywatnie: 
p. Leszka przychodziła do nas na 
telewizyjne transmisje sportowe 
(piłka nożna, gimnastyka artystycz-
na i łyżwiarstwo). Omawiałyśmy też 
przeczytane książki, obejrzane �lmy 
i trendy w modzie.

Pani Garstecka okazała mi dużo 
serca, kiedy zmarł mój pierwszy mąż. 
Była mężatką przez 19 lat, a zmarła 
po upływie 19 lat od śmierci swo-
jego męża.

Stan mego ducha po Jej śmierci 
jest adekwatny do słów Jarosława 
Iwaszkiewicza: „Co mi dzisiaj jest, 
że mnie wszystko smuci, jakaś głu-
pia myśl, że nic już nie wróci”.

Niezapomniana Leszko, zostaniesz 
na bardzo długo w moim sercu i pa-
mięci.

Maria Radzimska-Kania
nauczycielka z SP 1

Wspomnienie

nem przy ul. Polnej w Luboniu, gdzie pani Adela 
mieszka do dziś.

Przeżyła dwie wojny światowe, okupację hitle-
rowską i kilka ustrojów politycznych, ale pozosta-
ła bardzo pogodną i niezwykle życzliwą osobą. Jej 
największą pasją jest kontakt z przyrodą i książki. 
Od 19 lat jest wdową. Doczekała się dwojga wnu-
cząt i prawnuka.   (G)

n
Pani Adela z okolicznościowym bukie-
tem róż

n
Adela Grzelewska w dniu swoich setnych urodzin

n
Regina Auguściak podczas uroczystości 100-lecia urodzin w Willi Montana

n
Regina Auguściak w towarzystwie synów: Kazimierza (z le-
wej) i Romana
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Pani Janina Baumann była naj-
dłużej pracującym pedagogiem 
w Luboniu. Uczyła przez 43 

lata (w tym 42 w Szkole Podstawowej 
nr 4). W 1991 r. przeszła na eme-
ryturę. Ale tak naprawdę nigdy nie 
rozstała się z pracą zawodową.

Urodziła się 6 marca 1925 r. 
w Chodzieży jako jedyne dziecko 
Jana Wróblewskiego (powstańca 
wielkopolskiego) i Stanisławy z d. 
Kasprzak. Tam ukończyła 7-klasową 
Szkołę Powszechną nr 1 im. Stani-
sława Staszica. Już wtedy dostrze-
żono w niej talent pedagogiczny. 
Gdy była uczennicą piątej klasy, 
podczas nagłej nieobecności na-
uczyciela to ona bywała proszona 
o dopilnowanie dzieci w młodszej 
klasie. Wyznaczano ją także do 
pomocy słabszym w nauce kole-
żankom i kolegom. W 1938 r. z wy-

nikiem bardzo dobrym zdała eg-
zamin do Gimnazjum Ogólnokształ-
cącego w Chodzieży. Niestety, 
wybuch II wojny światowej oraz 
wieloletnia okupacja przerwały 
naukę młodziutkiej i ambitnej 
dziewczyny. Nie mogła zadbać 
o własne wykształcenie (zamknię-
to wszystkie polskie szkoły), ale za 
to uczyła innych, oczywiście w wiel-
kiej konspiracji. Za tajne nauczanie 
groziła wtedy kara śmierci lub ze-
słanie do obozu koncentracyjnego. 
Już wtedy wierzyła w słuszność 
myśli Sokratesa, którą często przy-

taczała: „Dobry los nie jest sprzy-
mierzeńcem bezczynnych.” Wal-
czyła z okupantem, chroniąc dzie-
ci polskich robotników rolnych 
przed analfabetyzmem, wpajając 
im wiarę w niepodległą Polskę 
i przygotowując ich do dalszej na-
uki w odrodzonym kraju. Lekcje 
odbywały się w jej mieszkaniu przy 
ul. Wojtkielewicza 15 w Chodzieży. 
Uczyła ok. 20 dzieci 
w zakresie klas II-VI 
szkoły powszechnej, po 
9 godzin tygodniowo. 
Ze względu na bezpie-
czeństwo, dzieci przy-
chodziły pojedynczo. Po 
wojnie Kuratorium w Pile 
potwierdziło pracę pani 
Janiny w tajnym naucza-
niu od 4 października 
1940 r. do 18 lutego 
1945 r.

W 1945 r., jako 20-
latka, kontynuowała 
naukę w Gimnazjum 
Ogólnokształcącym 
w Chodzieży (z łaciną 
i j. francuskim). Wówczas 
też dawny nauczyciel 
matematyki z podsta-
wówki zaangażował p. 
Janinę jako „tymczaso-
wą siłę nauczycielską” 
do pracy na rzecz „oświa-
ty dorosłych”. Po zdaniu 

tzw. „małej matury” 
przyjechała do Poznania, 
by ukończyć 2-letnie 
Liceum Pedagogiczne 
i zdać „dużą maturę”.

Swoją pierwszą pra-
cę zawodową (z nakazu 
pracy, czyli o�cjalnego 
skierowania) podjęła 
w Szkole Podstawowej 
w Tomicach – małej 
wiosce między Stęszewem 
a Bukiem. Uczyło tam 
wówczas tylko 3 nauczy-
cieli. Klasy były łączone. 
88 dzieci dochodziło do 

szkoły po parę kilometrów. Tam 
wieczorami uczyła czytać i pisać 
również dorosłych. Oprócz tego 
organizowała przedstawienia, tań-
ce, jasełka.

W 1949 r., po roku pracy w To-
micach, p. Janina została oddele-
gowana do pracy w Szkole Podsta-
wowej w Luboniu – Lasku, obecnie 
SP 4 (kilka miesięcy wcześniej 
zmarli jej rodzice: 6 stycznia – mat-
ka, a 5 maja – ojciec). Sama sobie 
przypadkowo wybrała tę posadę, 
będąc na konferencji powiatowej 
w Poznaniu w zastępstwie chorego 
kierownika szkoły w Tomicach. 
Mówiono tam o wolnych posadach. 
Słysząc „szkoła w Lasku”, złożyła 
podanie. Kochała przyrodę – las. 
Zdziwiony inspektor uświadomił 
jej, że do dworca jest tam prawie 
3 km i tyle samo do kościoła w Wi-
rach. Odpowiedziała wtedy, że ma 
rower. Faktycznie – na tym rowerze 
pokonała później na terenie Lasku, 
Lubonia, Żabikowa, Wir i Poznania 
setki kilometrów. Szybka jazda była 
jej pasją! Ubolewała, że po złama-
niu nogi w 1998 r., musiała chodzić 
pieszo.

Od 1949 r. mieszkała w Lasku. 
Tu poznała przyszłego męża – Jó-
zefa Baumanna (1919-1986), któ-
rego poślubiła 23 lutego 1952 r. 
(wesele odbyło się w domu zaprzy-
jaźnionych państwa Ho�manów na 
ul. 1 Maja). Urodziła dwóch synów: 

Włodzimierza (29.11.1952 r., inż. 
elektronik) oraz Jerzego (25.04.1957 r., 
z wykształcenia mgr inż. pilot pra-
cujący na stanowisku dyrektora 
operacyjnego na Ławicy). W 1986 r. 
została wdową. Doczekała się czwor-
ga wnucząt (2 wnuczki i 2 wnuków) 
oraz 1 prawnuczki.

W SP 4 przepracowała 42 lata 
(od 1 września 1949 do 31 sierpnia 
1991 r.). Uczyła najpierw biologii, 
organizowała gabinet przedmiotowy. 
Wówczas szkoła mieściła się w bu-
dynku przy ul. Sobieskiego. Dodat-
kowo kierownik szkoły zlecił pani 
Janinie prowadzenie punktu biblio-

tecznego. Za tę działalność otrzy-
mała Srebrny Krzyż Zasługi i zapro-
szenie na spotkanie z premierem 
Józefem Cyrankiewiczem. W tamtych 
czasach było to wielkie wyróżnienie 
dla młodej nauczycielki.

Nie spoczęła na laurach. Mimo 
założenia własnej rodziny, obowiąz-
ków żony i matki, mocno angażo-
wała się w działalność oświatową 
i społeczną. Również w Luboniu 
pracowała na rzecz „oświaty doro-
słych”. W czasie wakacji prowadzi-
ła także kolonie, półkolonie, dzie-
cińce, zimowiska. Przez 20 lat 
(1978-1998) była też kuratorem 
Sądu Rejonowego Wydziału VIII 
dla Nieletnich w Poznaniu.

Po wypadku, jakiemu uległa 
w drodze ze szkoły do domu w lu-
tym1964 r., długo leżała w szpitalu. 
Po kilku miesiącach neurolog ze-
zwolił p. Janinie na pracę, ale w okro-
jonym wymiarze godzin. Wówczas 
przekwali�kowała się na nauczy-
cielkę nauczania początkowego. 
W 1970 r. została wytypowana do 
„Eksperymentalnego nauczania 
matematyki czynnościowej (w kl. 
I – IV) według nowego programu”. 
Jeździła na wykłady i lekcje poka-
zowe do Poznania. Była dumna, bo 
do takich zajęć wytypowano tylko 
3 klasy w całym powiecie poznań-
skim.

Janina Baumann brała udział 
w licznych konkursach i wystawach 

pedagogicznych. Dostała wiele na-
gród, wyróżnień i dyplomów, Srebr-
ny i Złoty Krzyż Zasługi, a także 
Medal Komisji Edukacji Narodowej. 
Uchwałą Rady Miasta Luboń 
z 23.06.2004 r. przyznano jej Medal 
„Zasłużony dla Miasta Lubonia”.

Od 1991 r. przebywała na eme-
ryturze. Ponieważ nade wszystko 
kochała dzieci, nadal w różny spo-
sób bezinteresownie im pomagała. 
W świetlicy socjoterapeutycznej 
tłumaczyła dzieciom zawiłości ję-
zyka niemieckiego, pomagała w od-
rabianiu lekcji, słuchała zwierzeń, 
opowiadała. Dwa razy w tygodniu 

Janina Baumann
(1925 – 2013)

n
Janina Baumann z uczniami w gabinecie przyrodniczym SP 4 około roku 1960. W pierw-
szym rzędzie w środku, w cylindrze – młodszy syn Jerzy. Kto potrafi rozpoznać inne 
osoby na zdjęciu? Prosimy o kontakt z redakcją

n
Janina Wróblewska (zamężna Bau-
mann) w wieku 20 lat

n
Janina Baumann jaką pamiętamy 
ostatnio

n
Janina Baumann z synami: Włodzimierzem (z le-
wej) i Jerzym. Zawsze w ich domu były świnki 
morskie i inne zwierzaki

cd.  
na str. 
37
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LUDZIE

Przez 30 lat pracowała jako 
nauczycielka w Szkole Pod-
stawowej nr 1. Na emeryturę 

przeszła w 1975 r., ale do 1977 r. 
była jeszcze zatrudniona na pół eta-
tu. Wśród jej wychowanków byli 
m.in. córka żabikowskiego lekarza 
Czesława Waczyńskiego – Danuta 
– czy prezes Oddziału PTTK w Lu-
boniu – Eugeniusz Kowalski – choć 
z pewnością również inni znani i za-
służeni dla miasta.

Urodziła się 19 czerwca 1921 r. 
w Ostrowie Wlkp. (nazwisko pa-
nieńskie – Müller). Później miesz-
kała w Skalmierzycach koło Kalisza. 
Uczęszczała do ostrowskiego Gim-
nazjum Anny Jagiellonki. Potem 
kontynuowała naukę w Liceum 
Pedagogicznym w Lesznie. W 1936 r. 
zamieszkała z rodzicami (Anna 
i Paweł Müllerowie) oraz dwiema 
siostrami (starszą Kazimierą– Ire-
ną – i młodszą Bożeną) w Luboniu, 

niedaleko dwor-
ca PKP, a na-
stępnie na ul. 
Jagiełły 6. Oj-
ciec zmarł 
w wieku czter-
dziestu kilku 
lat. Od przeło-
mu lat 70. i 80. 
aż do śmierci 
zajmowała lo-
kal w Spółdziel-
ni Mieszkanio-
wej „Lubonian-
ka”.

Do wybu-
chu II wojny 
światowej ukoń-
czyła jedną 

klasę liceum. Podczas okupacji 
pracowała w magazynie żywnościo-
wym na terenie Zakładów Chemicz-
nych Romana Maya. W 1945 r. była 
świadkiem, jak radzieckie czołgi 
w drodze z Poznania do Wir, oswo-
badzały Luboń. Po wojnie nie zmie-
niła swojej decyzji co do wyboru 
zawodu. Kontynuowała naukę w Li-
ceum Pedagogicznym na ul. Mylnej 
w Poznaniu. Była w jednej klasie 
z inną późniejszą, zasłużoną na-
uczycielką, lubonianką Hanną Ku-
ryłło (czytaj: „WL” 11-2003, str. 38), 
którą znała jeszcze sprzed wojny, 
bo niedaleko siebie mieszkały.

Pierwszą pracę podjęła w Szko-
le Podstawowej nr 1. Zatrudnił ją 
kierownik Józef Neubauer, którego 
następcą został Franciszek Sytnie-
jewski. Pani Bolesława chwaliła do-
brą, koleżeńską atmosferę panującą 
w gronie SP 1, w którym pełniła też 
funkcję prezesa ogniska Związku 
Nauczycielstwa Polskiego.

Nadal się dokształcała. Przez 
cztery semestry uczęszczała do 
szkoły muzycznej w Poznaniu, 
ucząc się gry na skrzypcach. Uczest-
niczyła w kursach tanecznych. 
Ukończyła 
studia na 
Akademii 
Wychowania 
Fizycznego 
w Warszawie, 
po których 
prowadziła 
kursy dla 
nauczycieli 
wf.

W SP 1 
uczyła języka 
polskiego 
i historii, 
matematyki, 
muzyki, a tak-
że wf.-u. Była 
wychowaw-
czynią klas 
I-VII. Ucznio-
wie zapamię-
tali ją jako 
nauczycielkę 

wymagającą nie tylko 
wobec innych, ale też 
w stosunku do siebie. 
Starannie przygotowy-
wała się do każdej lekcji. 
Wpajała uczniom wza-
jemny szacunek i patrio-
tyzm. Jak wspominała 
w rozmowie z „Wieścia-
mi Lubońskimi” w sierp-

niu 2004 r., przed wojną wycho-
wywano ją zgodnie z hasłem „Bóg 
– Honor – Ojczyzna”. Wtedy nie 
liczył się majątek, lecz przede 
wszystkim to, jakim dany człowiek 
był, co sobą prezentował. Obec-
ny system wartości uważała za 
odmienny.

W 1975 r. wyszła za mąż za 
znanego lubońskiego społecz-
nika, wdowca Wincentego Gar-
steckiego z ul. Kościuszki, któ-
ry w 1994 r. zmarł.

Była towarzyska, lubiła czy-
tać. Interesowała ją historia 
i muzyka. Czuła się bardzo 
związana z Luboniem. Kiedy 
proponowano jej, by podjęła 
pracę w Liceum Pedagogicznym 
w Poznaniu, odmówiła, chcąc 

nadal uczyć w Luboniu.
18 września 1985 r. pani Bole-

sława została odznaczona Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (nr 2491-85-21).

Zmarła 13 grudnia 2013 r., 
przeżywszy 92 lata. Została pocho-
wana 17 grudnia na cmentarzu 
para�alnym w Żabikowie.

RW, HS

Bolesławę Garstecką (z d. 
Müller) przedstawialiśmy też 
w sierpniu 2004 na str. 20 oraz 
w książce Stanisława Malepszaka 
i Piotra Pawła Ruszkowskiego 
„200 lat oświaty w Luboniu” na 
str. 292.

Bolesława Garstecka
(1921 – 2013)

n
Bolesława Müllerówna

n
Siostry: Bolesława (z prawej), Kazimiera 
i Bożena (z lewej) z mamą – Anną

n
Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 1 w latach 50. XX wieku, przy 
wejściu od strony boiska. Na zdjęciu oprócz Bolesławy Müller (stoi z prawej) 
rozpoznano kierownika Franciszka Sytniejewskiego (stoi 1. z lewej), jego 
żonę Irenę (stoi 3. z lewej), dalej Józefa Reissinger, Łucja Kaczmarek, Urszu-
la Pietrzak, Irena Ulanowska. W 1. rzędzie: od lewej Maria Radzimska i Ma-
rian Strzyżewski

n
Bolesława Müller (stoi z prawej), nad nią kierownik SP 1 – Franciszek Sytniejewski – z grupą uczniów. 
Ktokolwiek pomógłby rozpoznać miejsce i pozostałe osoby oraz określić rok wykonania zdjęcia, prosi-
my o kontakt z redakcją

n
Bolesława Garstecka z mężem Wincentym

Bolesława Garstecka z d. Mül-
ler, marzec 2003 r.

n



1/2014

27

Roboczą, Przemysłową i dotarłem 
do wschodniego krańca mostu Dwor-
cowego w Poznaniu, mając przed 
sobą widok na Wieżę Górnośląską, 
a z prawej zaciemnione domy miesz-
kalne w okolicy ul. św. Marcina. 
Ulice były puste – bezludne, żadne-
go ruchu samochodowego, tramwa-
jowego czy rowerowego. Panowała 
zupełna cisza.

Tej nocy była pełnia księżyca, 
który zawieszony jak gdyby nad 
Górczynem świecił pełnym blaskiem 
na bezchmurnym i bezwietrznym 
niebie.

Wszędzie w śródmieściu pano-
wała jasność, jakaś dziwna, jakaś 
baśniowa, ostro kontrastująca z ciem-
ną martwotą domów mieszkalnych 
położonych na północ od mostu 
Dworcowego, z których nie wycho-
dził ani jeden promyk światła. Takim 
martwym miastem w godzinach 
policyjnych był Poznań przez cały 
okres okupacji niemieckiej.

Ale to jeszcze nie było wszystko 
tej dziwnej nocy. Będąc w połowie 
mostu Dworcowego, zauważyłem że 
nastąpiło odbicie światła księżyco-
wego od kopuły Wieży Górnośląskiej, 
która okryła się przepięknym srebr-
no-różowym blaskiem. Cała kulista 
górna część wieży świeciła nad Po-
znaniem jak ogromna, kryształowa 
kula. Takiego zjawiska już nigdy 
więcej w życiu nie widziałem. Gdy 
po chwili księżyc się przesunął, nie-
bo i wieża pociemniały, zszedłem 
na peron 4 i tam w pobliżu boczne-
go wejścia Dworca Głównego cze-
kałem do godziny 4.50, by przejść 
na peron 4 a i wsiąść do pociągu 
osobowego wyjeżdżającego w kie-
runku Rawicza o godzinie 5 i by 
dostać się do Lubonia.

Więźniowie poznańskiego 
gestapo

Zawsze się dziwiłem, dlaczego 
Niemcy nie pozwalali mi zajmować 
miejsc w dobrze ogrzewanym po-
ciągu stojącym od poprzedniego 
wieczoru przed, jak już wspomnia-

HISTORIA

Będąc już w podeszłym wie-
ku, chciałbym pewne szcze-
góły z mojego życia podać do 

wiadomości młodszemu pokoleniu. 
To, co poniżej napisałem, jest czę-
ścią mojego pamiętnika wojennego, 
z którego pewne informacje mogą 
być, jak sądzę, ciekawe dla kolejnego 
pokolenia. Oto, co zanotowałem ze 
zdarzenia, którego byłem naocznym 
świadkiem jako piętnastoletni ro-
botnik zatrudniony w warsztatach 
kolejowych przy naprawie kotłów 
parowozowych.

Luty 1943 r.
Nocne alarmy lotnicze

W tym czasie bombardowanie 
zakładów i miast niemieckich już się 

bardzo nasiliło. Pierwszą oznaką 
zbliżających się alianckich samolo-
tów było wyłączenie wszystkich 
spawarek elektrycznych dających 
ostre i dalekie światła nawet przez 
dobrze zaciągnięte osłony zaciem-
niające. Nad drzwiami zapalały się 
niebieskie lampki, gasły lampy, a my 
siedząc w egipskich ciemnościach 
i ciszy, czekaliśmy w lekkim napię-
ciu na coś, co mogło nas zabić. Pa-
miętam kilka takich alarmów.

Wieża Górnośląska w pełni 
księżyca

Nigdy nie zapomnę tej nocy, gdy 
około godziny 4.30 nad ranem wra-
całem samotnie z drugiej zmiany, 
kierując się do domu. Szedłem ul. 

Mój pamiętnik 
z czasów II wojny światowej

cd.  
ze str. 
28

Kolejne zdjęcie w cyklu „z lamusa”, któ-
re tym razem tra�ło do nas zakupione 
na Pchlim Targu giełdy Stara Rzeź-

nia w Poznaniu. Po poprawieniu czytelności 
starych zdjęć tra�ających do nas, wspólnym 
wysiłkiem, próbujemy dokładniej rozpoznać, 
kto jest na zdjęciu, kiedy i z jakiej okazji zo-
stało wykonane.

Lasek-Wiry
Według naszych domysłów tym razem 

publikowane zdjęcie zostało wykonane praw-
dopodobnie na początku lat 30. XX wieku, 
pomiędzy 1932-34 rokiem. Na zdjęciu roz-
poznaliśmy: ks. Stanisława Ratajczaka – pro-
boszcza Wir w latach 1927-1934 (oznaczony 
nr 6), Jana Przybylskiego (17) – sołtysa Lasku, 
Józefa Wawrzyniaka (20) – prezesa Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół” – gniazdo 
Lasek od 1932 r. Pod nr 2 może być Stanisła-
wa Mizerkowa (żona sołtysa Żabikowa). Na 
odwrocie zdjęcia znajduje się pieczątka: „Al-
fred Sliwiński/ Lasek pod Poznaniem”.

Osoby mogące pomóc w określeniu do-
kładnej daty lub okoliczności wykonania 
zdjęcia oraz potra�ące uszczegółowić, gdzie 
zostało wykonane oraz kto jeszcze znajduje się 

Rozpoznajemy 
lubońskie zdjęcia

na zdjęciu, prosimy o kontakt z redakcją lub tel. 
609 616 277.

Czytelników posiadających ciekawe zdjęcia 
z przeszłości prosimy o ich dostarczanie do re-

dakcji w celu reprodukcji. My będziemy poprawiać 
ich jakość, i w miarę możliwości publikować, pro-
sząc o dodatkowy opis i rozpoznanie. 

(R)

n
Gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach zostało wykonane publikowane zdjęcie?

n
Schemat załadunku więźniów gestapo transpor-
towanych z Poznania do Rawicza w lutym 
1943 r. Oznaczenia: 1. Dworzec Główny (tylko 
dla Niemców), 2. Barak (poczekalnia dla Pola-
ków), 3. Autobus gestapo z więźniami, 4. Więź-
niowie z twarzami przy ziemi ustawieni przed 
bramką peronu 4, 5. Tu stałem (Stanisław Ma-
lepszak), 6. Wagon – więźniarka, 7. Wagon 
osobowy (tu wsiadałem jadąc do Lubonia 
o godz. 5)    oprac. Stanisław Malepszak i Mar-
cin Flieger

W Wielkopolskim Parku Narodowym rozpoczęto poszukiwania 
szczątków kosynierów z okresu Wiosny Ludów w 1848 roku. 
Archeolodzy zajęli się mogiłami członków oddziału dowo-

dzonego przez Franciszka Maciejowskiego, którzy zginęli w potyczce 
z pruskim wojskiem. Zrobiono pomiary i oznaczono teren poszukiwań. 
Dalej mają zostać przeprowadzone sondażowe odwierty, a po nich jest 
planowane wykonanie wykopów i ekshumacje szczątków kosynierów. Ich 
groby położone są w rejonie Starego Puszczykowa w głębi lasu, w miejscu 
dostępnym tylko dla pieszych i rowerzystów.

Przypomnijmy, że szczątki wielkopolskich kosynierów wydobyto 
w ostatnich latach w Poznaniu na Junikowie oraz w Sokołowie koło 
Wrześni.

Krzysztof M. Kaźmierczak

Ekshumacja kosynierów?
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szeniu Ludzi Dobrej 
Woli sięga roku 1993. 
To już 20 lat. Wspo-
minamy te lata, 
kiedy nasze wigilie 
były bardzo uroczy-
ste, ob�te, byliśmy 

obdarowywani 
żywnością i środ-
kami pienięż-
nymi od wielu 
sponsorów z na-
szego miasta. 
Wymienię tu 
nazwiska pań-
stwa Kowalkie-
wiczów, Butków, 
�rmę Kom-Lub, 
Novol, Krzyżan, 

Urząd Miasta i wielu innych. Dzię-
kujemy im wszystkim za szczodre 
serce.

Akompaniując sobie na gitarze, 
Adam Gabler zaśpiewał następnie 
szereg kolęd. Zo�a Skok-Łukomska 
złożyła mu imieninowe życzenia.

Spotkanie wigilijne sponsoro-
wali: Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Luboniu oraz Zarząd Okręgowy 
PZERiI w Poznaniu.

Robert Wrzesiński

KULTURA

łem, godziną 4.50. Na ten temat nie 
było żadnej informacji. Kilka razy 
wsiadałem więc do pociągu i kła-
dłem się na ławkę, ciesząc się z cie-
płego miejsca. Jednak po dłuższej 
chwili umundurowany, gniewny 
Niemiec z tego pociągu mnie wy-
pędzał. Dlaczego? Sprawa stała się 
dla mnie oczywista, gdy zobaczyłem 
to, czego nikt nie powinien widzieć. 
Stojąc na peronie 4, miałem nało-
żoną na lewym ramieniu białą opa-
skę, której nie zdjąłem po pracy 
z napisem: „Im Dienst der Deutschen 
Reichsbahn” (co oznaczało: na służ-
bie niemieckiej kolei), może dlate-
go nikt mnie o nic nie pytał, a wszyst-
kie perony i plac przed dworcem 
były puste. Nagle na plac przed 
dworcem zajechał samochód cięża-
rowy cały pomalowany na ciemny, 
prawie czarny kolor. Szybko nawró-
cił i tyłem dojechał do wejścia na 

peron 4, gdzie znajdowała się bud-
ka kolejarza dziurkującego bilet. 
Widziałem z tego miejsca dwóch 
gestapowców, którzy opuścili tylną 
klapę, po której schodzili więźnio-
wie. Wszyscy mieli powiązane sznu-
rami ręce z tyłu. Stali trójkami, 
a każda z nich miała ręce przywią-
zane do wspólnej, środkowej liny 
wiążącej wszystkie trójki w jedną 
kolumnę. Więźniów mogło być oko-
ło trzydziestu. Wszyscy mocno 
pobici i zakrwawieni. Każdy z nich 
był pochylony twarzą do ziemi, tak 
blisko, że prawie dotykał nosem 
podłoża. Żaden nie kierował swo-
jego wzroku na boki, lecz patrzył 
prosto w dół. Z takiego zachowania 
wywnioskowałem, że tuż przed 
przyjazdem na dworzec byli strasz-
nie torturowani zapewne w Domu 
Żołnierza przy ul. Ratajczaka w Po-
znaniu, przez funkcjonariuszy ge-

cd.  
ze str. 
27
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We wtorek, 17 grudnia do 
sali OSP przybyły aż 72 
osoby. Przewodnicząca Koła 

PZERiI – Zo�a Skok-Łukomska – 
powitała gości: proboszcza para�i 
pw. bł. Jana Pawła II – ks. Pawła 
Dąbrowskiego, zastępcę burmistrza 
– Rafała Marka, przewodniczącego 
Rady Miasta – Marka Samulczyka, 
prezesa SSFLDW – Adama Gablera, 
Zarząd Koła i wszystkich zebranych. 
Pod kierunkiem Adama Gablera od-
śpiewano kolędę „Wśród nocnej ciszy”. 
Życzenia składali zebranym: ks. Pa-
weł Dąbrowski, Rafał Marek i Marek 
Samulczyk. Uczestnicy podzielili się 
opłatkiem. Przed spożyciem wieczerzy 
ks. Paweł Dąbrowski pobłogosławił 

wigilijne potrawy, które przygoto-
wał kucharz Rafał Skrzypek: barszcz 
czerwony z łazankami, pierogi z ka-
pustą i grzybami, tilapię gotowaną 
z warzywami w glazurce, sałatkę 
z marynowanego śledzia i ziem-
niaków, dodatkowe danie mięsne 
dla osób, które nie lubią ryb. Były 
też ciasta: makowiec, sernik i piernik 
w czekoladzie. Obsługą uczestników 
spotkania zajęło się dwóch kelne-
rów. Seniorzy otrzymali w prezen-
cie słodycze ufundowane przez Koło 
nr 61 PZERiI.

Adam Gabler przypomniał hi-
storię lubońskich spotkań bożona-
rodzeniowych seniorów. Powiedział 
m.in.: Tradycja wigilii w Stowarzy-

Wspólna wieczerza
Spotkanie Wigilijne Koła nr 61 Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w Luboniu (PZERiI) oraz Stowarzyszenia 
„Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli” (SSFLDW)

n
Życzenia zebranym składa ks. Paweł Dąbrowski   fot. Robert Wrzesiński

n
Zgromadzeni z przygotowanymi do dzielenia się opłatkami   fot. Robert Wrzesiński

n
Wspólnie śpiewają Zofia Skok-Łukomska i Adam Gabler   
fot. Robert Wrzesiński

stapo. Na czele tej grupy stanął jeden 
gestapowiec, a z tyłu, za więźniami 
dwóch trzymających na smyczy dwa 
owczarki niemieckie. Po kilkunastu 
sekundach, na dany znak gotowości, 
cała kolumna więźniów ruszyła bie-
giem do przodu za pierwszym ge-
spowcem, nie podnosząc głów znad 
ziemi, ani nie patrząc na boki. Więź-
niowie bardzo mocno pochyleni 
przebiegli tuż obok mnie, a strażni-
cy z psami nie zwrócili żadnej uwa-
gi na moją osobę, prawdopodobnie 
uważając mnie za pilnującego po-
rządku na peronie. Po dwóch mi-
nutach wszyscy byli już zamknięci 
w wagonie więziennym przyczepio-
nym na końcu pociągu kierowane-
go do Rawicza. Krótkotrwałość 
przebiegu całej operacji sprawiła, że 
nikt tego wydarzenia nie mógł wi-
dzieć. Perony były puste. Stałem się 
jedynym świadkiem na pustym 
dworcu. Niemcy przebywali w po-
czekalni przeznaczonej tylko dla 
nich, za opuszczonymi zasłonami 

przeciwlotniczymi, popijając piwo, 
a Polacy siedzieli zamknięci na te 
kilka minut w zakluczonym baraku 
– poczekalni dla Polaków znajdu-
jącej się między peronami 1 i 4 (za 
gmachem Dworca Głównego). W ten 
sposób nikt nie mógł widzieć tych 
zmasakrowanych więźniów. Gdyby 
gestapowcy wiedzieli, że jestem tam 
tylko przypadkowo, bez jakiegokol-
wiek rozkazu, to najprawdopobniej 
by mnie mocno zmasakrowali i za-
pewne bym tego nie przeżył. Lecz 
dzięki mojej nieświadomości zagro-
żenia i młodzieńczej zuchwałości 
mogę dziś opisać to co widziałem 
pewnej nocy na dworcu w Pozna-
niu.

Teraz piszę to wspomnienie po 
wielu latach, gdyż wiem, że wiele 
rodzin wówczas aresztowanych do 
dziś nie orientuje się, jak ich bliscy 
byli nieludzko traktowani, torturo-
wani i zabijani przez Niemców.

Stanisław Malepszak
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Zasłużone hołdy
Uroczystości poświęcone 95. rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego

Jak co roku, 27 grudnia w Poznaniu 
w hołdzie powstańcom złożono 
kwiaty od władz województwa: na 

cmentarzu Górczyńskim i Junikowie, 

pod hotelem „Royal”, pod pomnikiem 
Stanisława Mikołajczyka oraz przy głazie 
na poznańskiej Cytadeli. Główne uro-
czystości pod pomnikiem Powstańców 

n
Podczas uroczystości rocznicowych przy pomniku Powstańców Wielkopolskich 
w Poznaniu   fot. Jan Błaszczak

Kontrowersje wokół pomnika 
stojącego w centralnym miejscu 
placu. E. Bojanowskiego, i to, 

co przedstawia oraz z czym od daw-
na kojarzy się mieszkańcom, przed 
którym z różnych okazji, cały czas 
składa się hołd, ciągle istnieją. Pomysł 
uporządkowania tematycznie prze-
strzeni placu w związku z planami 
postawienia w tym roku ławeczki 
upamiętniającej postać błogosławio-
nego Edmunda Bojanowskiego z oka-
zji jego 200. rocznicy urodzin jest 
dobrą okazją do dyskusji publicznej 
w tej kwestii.

Większość pytanych osób – 40% 
– jest przeciwna przenoszeniu tego 
pomnika. Wśród komentarzy na ten 
temat padały m.in. „Przyzwyczaili-
śmy się do niego”, „ Szkoda na to 
pieniędzy”, „Pomnik ten przeniósł-
bym do parku na wzgórzu przy A-2, 
a tu brakuje miejsc parkingowych”, 
„Zaprojektowano go w odniesieniu 
do konkretnej przestrzeni, wrósł już 
w krajobraz placu”, „Zamiast bawić się 
w przestawianie pomników, propo-
nuję zrobić coś pożytecznego (kilka 
propozycji)”, „Plac ten jest chyba 
najładniejszym miejscem w Luboniu 
o unikalnej architekturze, pomnik 
pasuje tam jak ulał”, „Jakie miasto, 
takie pomniki”, „Luboń jest brzyd-
ki, więc ten pomnik tam pasuje”, „I 
znowu koszty przenoszenia kto po-
kryje? – nasze podatki”, „Niech stoi 
tam, gdzie jest”, „Przez to kawałek 
ulicy nie będzie zrobiony”, „ Tu na 
rynku jest mu dobrze”, „Brakować 
nam będzie naszej <Bibi>”.

Jedna trzecia pytanych 32% jest 
za przeniesieniem pomnika na klin 
przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki 
i Niezłomnych. Odnotowaliśmy też 
dodatkowe wypowiedzi w tej kwestii: 
„Jestem za przeniesieniem, ale nie-
koniecznie we wskazane miejsce 
przed teren byłego obozu żabikow-
skiego”, „Niech przeniosą ten pomnik, 
pod którym zbierają się ....”, „Przed 
obozem, dobra myśl”, „Żeby to coś 
w ogóle przypominało znicz?”, 
„Okropne jest to coś na cokole mię-
dzy kościołem a urzędem”, „Ani to 
ładne, ani historyczne, proponuję 
zutylizować to cudo komuny”, „Ob-
srane przez ptaki – nie wiadomo co 
– z dziwną datą wywieźcie jak naj-
dalej”, „Tragedia ten niby-pomnik”, 

„Najśmieszniej wyglądają delegacje 
ze sztandarem, które kłaniają się 
<babie z dziurą>”, „Tak, tylko w ustron-
ne miejsce, nie na wjeździe do mia-
sta”.

25% pytanych przez nas osób 
nie miało zdania na tak postawioną 
propozycję. Czasami dodawano: 
„I co, tam puste miejsce zostanie?”, 
„To akurat najmniejszy problem 
w Polsce”, „Widzę, że naszym wła-
dzom się nudzi, nie mają nic inne-
go do roboty, tylko dylematy, gdzie 
ten pomnik ma stać?”, „To jest tam 
jakiś pomnik?”, „Nie obchodzi mnie, 
co zrobią z pomnikiem”.

Wśród przedstawicieli władz 
ponad 62% jest za przeniesieniem. 
Tu wielu podawało inne niż wska-
zane w pytaniu sondażowym miej-
sca, np. w bezpośrednim sąsiedztwie 
Urzędu Miasta (nie w centralnym 
punkcie placu). Pięcioro radnych 
było przeciw przenosinom pomni-
ka we wskazane miejsce (A. Dwo-
raczyk, K. Frąckowiak – należy 
uzgodnić z gospodarzem terenu, M. 
Nyćkowiak-Filusz – na tym etapie 
– nie, Anna Stankowiak-Bożełko, 
Elżbieta Zapłata-Szwedziak – jeśli, 
to przy Urzędzie). Czterech nie mia-
ło zdania (radni: J. Dagoń, M. Sa-
mulczyk, D. Walczak i zastępca 
burmistrza – R. Marek)

Sondaż uliczny przeprowadzali: 
Paulina Sawicka, Maria Wieczorek, 
Agnieszka Witkowska, Paweł Wol-
niewicz (także wśród radnych). Na 
Facebooku i czacie – Katarzyna Po-
lerowicz-Kelma.

oprac. PPR

Sondaż
Czy jesteś za przeniesieniem pomnika „Znicz Pamięci Pokoju” 
z placu Bojanowskiego na klin przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki 
i Niezłomnych (przed obozem żabikowskim)?

Odpowiedzi mieszkaców

32%

1%

25%

40%

Nie mam 
zdania?

TAK

NIE

Odmówiło 3% 

Wielkopolskich poprzedziła chwila 
pamięci przy grobie pierwszego do-
wódcy Powstania Wielkopolskiego 
– gen. Stanisława Taczaka. Na jego 
mogile na cmentarzu Zasłużonych 
Wielkopolan władze województwa, 
miasta i powiatu złożyły wiązanki 
kwiatów. Centralne uroczystości 
rozpoczęły się przy pomniku Po-
wstańców Wielkopolskich o godz.11. 
Udział w nich wzięli przedstawiciele 
władz, goście, a także reprezentacje 
licznych stowarzyszeń i organizacji 

z pocztami sztandarowymi, harcerze, 
uczniowie szkół i oczywiście licznie 
przybyli Wielkopolanie, również z Lu-
bonia. W przemówieniu marszałek 
Marek Woźniak powiedział: 95 lat 
temu Wielkopolanie chwycili za broń. 
Stanęli do walki o wolność, niepodle-
głość i spełnienie marzeń, których nie 
były w stanie zniweczyć lata szykan 
i germanizacji. Poszli do walki bez 
patosu i fanfar. I byli w stanie wygrać! 
Wybuch powstania był spontaniczny, 
ale nie przypadkowy. A przebieg walk 

Jako lubońskie stowarzyszenie 
staramy się integrować lokalną 
społeczność, ale również pomagać. 

Dzięki dużemu zaangażowaniu człon-
ków po raz kolejny przygotowaliśmy 
świąteczne paczki dla stu najbardziej 
potrzebujących rodzin w mieście. Za-
kupiliśmy to, co w świąteczny czas jest 

najpotrzebniejsze. Nie zabrakło także 
sporej ilości słodyczy, bo to przede 
wszystkim z myślą o najmłodszych 
przygotowujemy pomoc.

Tuż przed Wigilią, 17 grudnia 
w siedzibie stowarzyszenia było już 
bardzo świątecznie. Wszystkie ob-
darowane rodziny spotkały się, skła-
dając sobie życzenia. Dzieci nie 
kryły radości z otrzymanych pa-
czek.

Pragnę serdecznie podziękować 
darczyńcom, którzy corocznie wspie-
rają akcję: Urzędowi Miasta, Deve-
loperom „Kos-Dom” i „Libra” Piotr 
Cieślewicz, �rmom: „Niedźwiedź 
Lock, „Hörmann” Bramy Wieczo-
rek, Sklep Instalacyjny Mariusz 
Osiecki, „Siatkoland” Jolanta Kru-
pińska oraz „Nata” Natalia Litwi-
nowicz.

Nie zapomnieliśmy również 
o starszych. Członkowie oraz sym-
patycy stowarzyszenia mieli także 
swoje spotkanie. Przy świątecznym 
stole, łamiąc się opłatkiem, złoży-
liśmy sobie życzenia, po czym za-

brzmiały polskie 
kolędy, które wpro-
wadziły nas w świą-
teczny nastrój. Dla 
wszystkich zapro-
szonych gości 
przygotowano 
upominki.

Jolanta Korcz

Dla dużych i małych
Święta w Stowarzyszeniu „Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu”

Wigilia dla człon-
ków i sympaty-
ków Stowarzysze-
nia   fot. Marek 
Bartosz

n
Jolanta Korcz – prezes Stowarzysze-
nia „Solidarni w Prawdzie i Miłosier-
dziu” rozdaje przygotowane paczki   
fot. Marek Bartosz

n
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Powstanie Wielkopolskie wybu-
chło 27 grudnia 1918 r. W ciągu 
3 następny dni Polacy zdołali 

opanować najbliższe okolice Pozna-
nia. Dziś wiadomo, że 31 grudnia 
1918 r. powstańcy kontrolowali już 
teren Lubonia, ze strategicznymi fa-
brykami i stacją kolejową. Właśnie 
na dworcu kolejowym w Luboniu, 
w poniedziałek, 30 grudnia 1918 r., 
doszło do śmiałej akcji zatrzymania 
niemieckiego pociągu. Cytuję rela-
cję świadków zdarzenia: Plutonowy 
Bartosz z 3. Kompanii Straży Bez-
pieczeństwa zatrzymał na dworcu 
w Luboniu pociąg, w którym przy-
dybano 6 armat 15-centymetrowych 
i 15 wagonów mąki. Podczas całego 
Powstania Wielkopolskiego była to 
chyba największa akcja bojowa, która 
rozegrała się na terenie Ziemi Lu-
bońskiej. Jak można się domyślać, ów 
sprawny plutonowy nie był sam, lecz 
dowodził powstańczym oddziałem, 
któremu poddała się załoga zatrzy-
manego pociągu (niestety, nazwisk 
szeregowych powstańców świadkowie 
nie zapamiętali lub zwyczajnie, nie 
znali.) To, że na terenie dzisiejszego 
miasta Luboń nie było zażartych walk 
z Niemcami, nie oznacza, że miesz-
kańcy Lubonia, Lasku i Żabikowa 
nie stracili swoich bliskich podczas 
tego zrywu narodowego, ważnego 
dla odzyskania polskiej niepodle-
głości. Wielu tutejszych młodych 
ludzi, wcześniej mających kontak-
ty konspiracyjne z Polską Organi-
zacją Wojskową (POW), 27 grudnia 
1918 r. znalazło się w Poznaniu przed 
Bazarem, gdzie uczestniczyło w pol-
skich manifestacjach patriotycznych, 
a potem wzięło udział w brawurowo 
prowadzonych walkach ulicznych. 
Jednym z takich bojowników, wy-
szkolonych w konspiracyjnych or-
ganizacjach polskich, był zaledwie 
17-letni robotnik fabryczny – An-
toni Palacz z Lubonia (urodził się 

i mieszkał we wsi Luboń, był synem 
Piotra Palacza i Józefy z d. Postarem-
czak, należał do gniazda „Sokoła” 
w Kotowie). Antoni Palacz walczył 
i poległ w pierwszych dniach Powstania 
Wielkopolskiego. Wiemy o nim tylko 
tyle, iż 1 stycznia 1919 r. w Poznaniu 
otrzymał ciężką ranę postrzałową 
w brzuch, odwieziony do poznań-
skiego lazaretu nr 18, zmarł 5 stycznia 
1919 r. Został wpisany na listę strat 
Powstania Wielkopolskiego i pocho-
wany przez rodzinę na cmentarzu 
para�alnym w Wirach. Zapomniany 
dziś przez naszą społeczność Antoni 
Palacz jest pierwszym powstańcem 
wielkopolskim z terenu Ziemi Lu-
bońskiej, który oddał swoje młode 
życie za wyzwolenie Wielkopolski 
i Polskę Odrodzoną.

(Fragment z „Dziejów Ziemi 
Lubońskiej” dot. Powstania Wiel-
kopolskiego)

oprac. Izabela Szczepaniak

Od redakcji
Na „Liście strat Powstania Wiel-

kopolskiego” przygotowanej przez 
Wiesława Olszewskiego i Łukasza 
Jastrzębia, wydanej przez Politech-
nikę Koszalińską w 2009 r. znajdu-
je się jeszcze dwóch „lubonian”: szer. 
Józef Andziński ur. 26.02.1899 r. 
w Lasku i tu zamieszkały, służący 
w 7. kompanii 10. Pułku Strzelców 
Wlkp., zm. w wyniku ran 10.04.1919 r. 
w Gnieźnie, spoczywa w Komorni-
kach oraz szer. Michał Maciejewski 
ur. 22.09.1901 r. (17-latek) w Pozna-
niu, mieszkaniec Żabikowa, służył 
w 3. komp. 10. Pułku Strzelców Wlkp., 
poległ 19.06.1919 r. w Zamościu, 
pochowany w Rynarzewie gm. Szu-
bin. Wszystkich, którzy na temat 3 
wymienionych lubonian mogą wska-
zać osoby posiadające jakiekolwiek 
informacje lub zdjęcia, prosimy 
o kontakt z redakcją lub tel. 
609 616 277.

Nasze Powstanie Wielkopolskie

Rocznica wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego – 95. – to 
szczególna okazja, by uczcić 

bohaterów, którym zawdzięczamy wol-
ną Polskę. W tym dziele mają swój 
udział również lubonianie. Znamy 
ich z publikacji prasowych, książek 

i �lmów. Na wieczornym spotkaniu 
zorganizowanym w dniu wybuchu 
powstania – 27 grudnia – przy tablicy 
poświęconej jego uczestnikom, na 
ulicy Powstańców Wielkopolskich, 
złożyliśmy wiązanki kwiatów i za-
paliliśmy znicze. Młodzi ludzie ze 
Związku Strzeleckiego „Strzelec”’ trzy-
mali wartę honoro-
wą, a Tomasz Zapłata 
– przewodniczący 
Młodzieżowej Rady 
Miasta – zapoznał 
nas z biogramem 
młodego powstań-
ca, lubonianina, 17-
letniego Antoniego 
Palacza, opracowa-
nym przez Izabelę 
Szczepaniak. Głos 
zabrali również 
obecni na spotkaniu 
burmistrz Dariusz 
Szmyt oraz przewod-
niczący Rady Mia-
sta – Marek Samul-
czyk. Na zakończenie 
odśpiewano „Rotę” 
(słowa: Maria Ko-

nopnicka, muzyka: Feliks Nowo-
wiejski).

W organizacji spotkania uczest-
niczyli: Wydział Promocji Urzędu 
Miasta, Związek Strzelecki „Strzelec”, 
Młodzieżowa Rada Miasta, Stowa-
rzyszenie „Wiara Lecha”, Ochotnicza 

Straż Pożarna, Marek Niedbała, Iza-
bela Szczepaniak, Bronisław Łopiń-
ski, przedstawiciele lubońskich or-
ganizacji i stowarzyszeń oraz miesz-
kańcy. Wielu mieszkańców uczciło 
rocznicę powstania przez wywiesze-
nie �ag. Wszystkim im dziękuję.

Irena Skrzypczak

Luboń powstańcom
Przysięgamy pamiętać o odwadze naszych przodków
Kochać Ojczyznę i chronić jej wspólne dobro
Służyć Ziemi Wielkopolskiej i budować jej przyszłość

n
Przy głazie z tablicą poświęconą powstańcom wielkopolskim, znajdującym się 
w układzie z Krzyżem Milenijnym na skrzyżowaniu ulic Powstańców Wlkp. 
i Puszkina, odbyły się lokalne obchody rocznicowe   fot. Paweł Wolniewicz

n
Przedstawiciele władz Lubonia, m.in. burmistrz Dariusz Szmyt (z lewej) 
i przewodniczący Rady Miasta – Marek Samulczyk oraz radni powiatowi: 
Andrzej Sobiło (w środku) i Zbigniew Jankowski (2. z prawej)   fot. Paweł 
Wolniewicz

udowodnił jego znakomite przygotowa-
nie. Gloria Victoribus! Chwała zwycięz-
com (powstania)! Na uroczystości miał 
przyjechać prezydent RP Bronisław 
Komorowski, ale kontuzja kolana po-
krzyżowała mu plany. Przysłał jednak 
przemówienie, które odtworzono na 
telebimie. W przesłaniu do Wielko-
polan B. Komorowski stwierdził, że 
udane powstanie było wynikiem dłu-
goletniej pracy Polaków pod zaborem 
pruskim: To była solidna praca naro-
dowa na rzecz utrzymania niezależno-
ści ekonomicznej i kulturalnej całego 
regionu. Chciałbym więc dziś nie tylko 
pogratulować udanego powstania 95 
lat temu, ale również dobrze wykona-
nej pracy. Tak właśnie po poznańsku, 
po wielkopolsku. Gdzie porządek musi 
być. A jak się pracuje – to pracuje się 
solidnie. Prezes Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego 1918-19 
– Stefan Barłóg – przypomniał, że: 
Wyzwolone zostały ziemie piastowskie 

stanowiące kolebkę naszej państwo-
wości. To potwierdziło ich polskość. 
Czy moglibyśmy sobie dziś wyobrazić 
Polskę bez Gniezna, Żnina, Poznania 
czy Inowrocławia? Wielu powstańców 
wielkopolskich brało później udział tak-
że w innych bataliach: w powstaniach 
śląskich oraz w wojnie polsko-bolsze-
wickiej latem 1920 r. Nasi powstańcy 
byli wszędzie tam, gdzie potrzebowa-
ła ich Polska. Przedstawiciele władz 
i delegacje złożyły wieńce i wiązanki 
kwiatów pod pomnikiem Powstańców 
Wielkopolskich, był apel poległych 
i salwa honorowa, odśpiewano „Rotę”. 
Po uroczystościach zebrani przeszli 
w pochodzie na Mszę św. w inten-
cji powstańców do poznańskiej fary. 
W trakcie pochodu złożono wiązanki 
kwiatów pod tablicami: Franciszka 
Ratajczaka, Dowódców Powstania 
Wielkopolskiego, Ignacego Jana Pa-
derewskiego oraz przy Pomniku 15. 
Pułku Ułanów Poznańskich. Po połu-
dniu na placu Wolności w Poznaniu 
grupy rekonstrukcyjne przygotowały 
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widowisko streszczające początki po-
wstania i okoliczności jego wybuchu. 
Wielkopolanie złożyli przysięgę pa-
mięci bohaterom powstania, a ochot-
nicy utworzyli biało-czerwoną sza-
chownicę – znak polskiego lotnictwa 
– jaką powstańcy malowali na zdo-
bytych samolotach na poznańskiej 
Ławicy. 28 grudnia tradycyjnie już 
hołd bohaterom powstania oddano 
w Warszawie. Uroczystość rozpo-
częła się przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza na placu Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, z udziałem przedsta-
wicieli władz, zaproszonych gości, 
harcerzy, pocztów sztandarowych, 
a także członków Warszawskiego Klu-
bu Wielkopolan. Po uroczystościach 
zebrani przejechali na Wojskowe Po-
wązki, by tam złożyć wiązanki pod 
pomnikiem upamiętniającym Po-
wstańców Wielkopolskich oraz na 
ich mogiłach. Organizatorem uro-
czystych obchodów był Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego.

Jan Błaszczak
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Rajd do Kątnika

Impreza odbyła się w niedzie-
lę, 15 grudnia. Zorganizowali ją 
Gminny Ośrodek Kultury w Ko-

mornikach, Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Komornickiej i Klub Seniora 
Komorniki. Udali się tam również 
uczestnicy Lubońskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku (LUTW). 
Spotkaliśmy się przy Domu Kultury 
„Nad Wirynką” w Łęczycy (prawie 
80 osób), skąd wyruszyliśmy na tra-
sę. Tym razem szliśmy w odwrot-
nym kierunku niż w ubiegłym roku. 
Początkowo trasa wiodła asfaltową 
ścieżką rowerową prowadzącą obok 
oczyszczalni ścieków w Łęczycy, którą 
dotarliśmy do przejazdu kolejowego 
relacji Poznań-Wrocław w Puszczy-
kowie i weszliśmy na teren Wielko-
polskiego Parku Narodowego. Szli-
śmy ścieżką rowerową prowadzącą 
przez dwa drewniane mostki – nad 
zalewami starorzecza i nad Wirenką 
do Kątnika nad Wartą. Przy tablicy 
ścieżki dydaktycznej „Śladami przy-
rody i historii” zrobiliśmy krótki 
odpoczynek, po czym ruszyliśmy 
w dalszą drogę. Duktami leśnymi 
dotarliśmy z drugiej strony Łęczycy 
na metę rajdu w Domu Kultury, po 
przejściu prawie 14 km. Czekała tu 
na nas gorąca zupa jarzynowa od 
gospodarzy spotkania – Koła Go-
spodyń Wiejskich z Łęczycy – oraz 
pyszne ciasto, przygotowane przez 
słuchaczy LUTW. Odbyło się pod-
sumowanie rajdów z całego roku, 
a trzem osobom, wylosowanym spo-
śród uczestników biorących udział we 
wszystkich 12 imprezach, wręczono 
nagrody ufundowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Komornikach. 
Po biesiadzie były śpiewy piosenek 
patriotycznych i turystycznych oraz 
rozmowy w przyjacielskiej atmos-
ferze. Następne spotkanie 19 stycz-
nia o godz. 10 przy Domu Kultury 
w Wirach.    M. J. Błaszczakowie

Wycieczka do Berlina
21 grudnia grupa słuchaczy LUTW 

wybrała się na wycieczkę do stolicy 
Niemiec, której program został opra-
cowany przez Jolantę Łapaj i zaak-
ceptowany przez Radę Programową. 
Wyruszyliśmy około godz. 6 i auto-
stradą A2 dojechaliśmy do Berlina 
w okolice Alexanderplatz. Tutaj 
zwiedziliśmy Berliner Dom (Katedrę 
Berlińską) wzniesioną na miejscu 
katedry ewangelickiej z lat 1745-50 
tam, gdzie wcześniej był kościół 
Dominikanów. Obecna neobaroko-
wa katedra powstała w latach 1893-
1905. Od tego też czasu pełni funk-
cję głównego kościoła pruskiego 
protestantyzmu oraz kościoła na-
dwornego i zabytkowego dynastii 
Hohenzollernów. Znajdują się w nim: 
przepiękne prezbiterium, kopuła, 
schody cesarskie, organy Sauera 
i okazały nagrobek cesarza Fryde-
ryka I. Przeszliśmy na Wyspę Mu-
zeów obok Czerwonego Ratusza 
i Fontanny Neptuna oraz wieży te-
lewizyjnej (Fernsehturm), po czym 

pojechaliśmy do zachodniej części 
Berlina, gdzie zwiedziliśmy Gedächt-
niskirche – Kościół Pamięci, Ku-
damm, Europacenter z zegarem 
wodnym oraz Weihnachtsmarkt 
(jarmark bożonarodzeniowy). Póź-
niej przyjechaliśmy w okolice Re-
ichstagu. Przeszliśmy pod Bramą 
Brandenburską, potem był spacer 
ulicą Unter den Linden na jarmark 
świąteczny przy operze oraz zwie-
dzanie Reichstagu z jego charakte-
rystyczną, wielką, szklaną kopułą, 

na którą weszliśmy. Dotarliśmy do 
Hauptbahnhof (Głównego Dworca 
Kolejowego) – bardzo nowoczesne-
go, z torami kolejowymi na czterech 
poziomach i wielkim centrum han-
dlowym. Pełni wrażeń powróciliśmy 
po północy do Lubonia. Uczestnicy 
serdecznie dziękują Jolancie Łapaj 
i Mikołajowi Tomaszykowi za pro-
wadzenie wycieczki oraz Reginie 
Górniaczyk i Marii Nowakowskiej 
za przygotowanie wyjazdu od stro-
ny technicznej.   

M. J. Błaszczakowie

Sylwester
W noc sylwestrową część słu-

chaczy LUTW świetnie bawiła się 
na zabawie w Wiejskim Domu Kul-
tury „Nad Wirenką” w Łęczycy, 
zorganizowanej przez Gminny Ośro-
dek Kultury Komorniki.   

Jan Błaszczak

Z Uniwersytetu III Wieku

Kolędowanie
3 stycznia słuchacze LUTW 

i członkowie Rady Programowej 
z Mikołajem Tomaszykiem spotka-
li się w lubońskim Ośrodku Kultu-
ry na „Wieczorze kolęd”. Przygoto-
wano śpiewniki z tekstami popular-
nych pieśni bożonarodzeniowych. 
Śpiewano przy kawie i herbacie, 
w miłej atmosferze. Akompaniował 
Krzysztof Brych.    Jan Błaszczak

Wycieczka do Koszut
4 stycznia uczestnicy i sympa-

tycy Sekcji Turystyki Pieszej i Kra-
joznawstwa udali się na wycieczkę 
do Koszut i Bnina. Wyruszyliśmy 
rano autokarem i przez Rogalin oraz 
Kórnik dojechaliśmy do celu. Zwie-
dzanie Koszut rozpoczęliśmy od 
neobarokowego kościoła pw. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej i Naj-

świętszego Serca Jezu-
sowego. Przywitał nas 
ks. proboszcz Zenon 
Nowacki, który przed-
stawił historię para�i 
i kościoła. Na miejscu 
spalonego drewniane-
go kościółka w latach 
1926-30 zbudowano 
obecną świątynię wg 
projektu architekta Ka-
zimierza Rucińskiego, 
przy istotnym wkładzie 
�nansowym Witolda 
Kosińskiego, wnuka 
generała Amilkara Ko-
sińskiego, uczestnika 
insurekcji kościuszkow-
skiej, wojen napoleoń-
skich i współtwórcy 
Legionów Polskich we 

Włoszech. Obok kościoła znajduje się 
nagrobek w kształcie złamanej ko-
lumny pułkownika Michała Kusze-
la, powstańca z lat 1830-31. Następ-
nie przeszliśmy do dworu, gdzie 
mieści się od 1966 r. Muzeum Ziemi 
Średzkiej. Jest to dwór szachulcowy 
z końca XVIII w., rozbudowany w XIX 
i na początku XX w., piętrowy z miesz-
kalnym poddaszem. Salon i naroż-
ne alkierze są murowane, dach jest 
kryty gontem. W muzeum obejrze-
liśmy pokoje: pana, pani, dziecięcy 
i wystawę dotyczącą historii regionu 
średzkiego. Ekspozycja przedstawia 
wybitne postaci i nosi tytuł „Ku nie-
podległości”. Wokół dworu rozciąga się 
park krajobrazowy z pocz. XIX w. 
(4,7 ha), po którym odbyliśmy krót-
ki spacer. Po opuszczeniu Koszut 
pojechaliśmy w drodze powrotnej 
do Bnina, gdzie na rynku w baro-
kowym ratuszu z poł. XVIII w., 
mieści się Izba Pamiątek Regional-
nych, której kustoszem jest regio-
nalista Kazimierz Krawiarz, od lat 
70. XX w. zbierający archiwalia zwią-
zane z Kórnikiem i okolicą, jak je 
sam nazywa, „kórnicjana”. Ekspo-
zycja pamiątek mieści się na man-
sardowym poddaszu ratusza w Bni-
nie. Wyremontowany obiekt dosko-
nale nadaje się do tego celu, a mo-
bilne gabloty dają wiele możliwości 
kompozycyjnych. Pan Kazimierz 
zaprezentował nam fragment swoich 
i wypożyczonych zbiorów, w tym 
m.in. elementy pochodzące z wyko-
palisk, stare rękopisy, pamiątki rze-
mieślnicze oraz w osobnej sali eks-
ponaty związane z Wisławą Szym-
borską i jej rodziną (ojcem – Win-

n
Podczas wieczoru kolęd w Ośrodku Kultury   fot. Jan Błaszczak

n
Na stopniach katedry berlińskiej   fot. Jan Błaszczak

n
Grupa LUTW z Lubonia podczas zabawy sylwestrowej   fot. Jan Błaszczak
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Z Uniwersytetu III Wieku
centym). Następnie promenadą im. 
Wisławy Szymborskiej nad Jeziorem 
Bnińskim doszliśmy do Prowentu, 
gdzie urodziła się nasza noblistka. 
Na skwerze znajduje się jej ławecz-
ka, a na domu, w którym się uro-
dziła, umieszczono tablicę pamiąt-
kową. Kolejne spotkanie sekcji 
w sobotę, 1 lutego o godz. 10 przy 
pomniku Siewcy.   

M. J. Błaszczakowie

W orszaku trzech króli
6 stycznia część słuchaczy LUTW 

spotkała się na placu Wolności w Po-
znaniu, by wziąć udział w „Orszaku 
Trzech Króli AD 2014”. Rozdawano 
specjalnie przygotowane śpiewniki 
oraz kolorowe tekturowe korony. 
Z placu orszak przemaszerował na 
Stary Rynek, by zakończyć przemarsz 
w farze poznańskiej.   

Jan Błaszczak

„Pchła krętaczka”

To tytuł spektaklu, jaki odbył się 
w Bibliotece 4 grudnia. Akto-
rzy Teatru „Art-Re” z Krakowa 

na przykładzie pewnej pchły poka-
zali dzieciom, iż należy zawsze być 
uczciwym i mówić prawdę. Koloro-
we kostiumy i scenogra�a, dowcipne 
dialogi oraz piosenki sprawiły, że 
dzieci świetnie się bawiły.    (BM)

Warsztaty teatralne
„Duzi dla małych” – warsztaty 

teatralne dla seniorów to projekt 
aktywizujący osoby powyżej 50 roku 
życia z Powiatu Poznańskiego, pro-
mujący działania na rzecz dzieci. 
Projekt jest organizowany przez 
Fundację „Mały Dom Kultury” przy 
do�nansowaniu ze środków powia-
tu. Partnerem projektu jest Luboń-
ski Uniwersytet III Wieku oraz Bi-
blioteka Miejska. Warsztaty rozpo-
częły się w październiku i 6 grudnia 
na premierze gościliśmy dzieci z lu-
bońskich przedszkoli, a 11 grudnia 
odbył się spektakl dla dorosłej pu-
bliczności. Uczestnicy warsztatów 
dzięki ulubionym bajkom mogli 
powrócić do dzieciństwa. Wspólnie 
tworzyli „Nową bajkę”. Dzięki temu 
staliśmy się autorami scenariusza 
i aktorami, a wszystko razem stało się 
wspaniałą zabawą. Reakcja dzieci 
była dla uczestników dodatkowa 
radością. Autorką projektu i osobą 
prowadzącą warsztaty była Julia 
Szmyt-Krych – aktorka, reżyserka, 
coach (trener umiejętności interper-
sonalnych). Asystowała Marianna 
Piskorz, a elementy scenogra�i i ko-
stiumy zaprojektowała Anna Ko-
nieczna. Uczestnicy projektu dzię-

kują organizatorom i prowadzącym 
za czas spędzony przy przygotowy-
waniu projektu i sam występ. To 
niezapomniane przeżycie.   (M.K.)

„Niedosyt istnienia”
To tytuł wieczoru poetyckiego 

Pawła Kuszczyńskiego, który odbył się 
9 grudnia w „Galerii na Regale”. 
Podczas wieczornego spotkania 
poeta, prezes Oddziału Zarządu 
Związku Literatów Polskich w Po-
znaniu, przybliżył zebranym miło-
śnikom poezji swoją twórczość. 
Goście mogli również wysłuchać 
wielu ciekawych anegdot z życia 
poznańskiego twórcy oraz jego przy-
jaciół.    (BM)

Mikołajkowy Turniej Szachowy
14 grudnia w bibliotecznej Ga-

lerii na Regale odbył się 17. już tur-
niej szachowy, tym 
razem skierowany 
do dzieci. Wzięło 
w nim udział 21 
zawodników, z któ-
rych wyłoniono 
zwycięzców: I miej-
sce zdobyła Mari-
ka Kostecka, II – 
Mateusz Janicki, 
a III – Patryk Kró-
likiewicz. Każdy 
z uczestników 
otrzymał pamiąt-

kowy dyplom 
oraz słodki upo-
minek.    (BM)

„Kolędowa 
noc”

Świąteczny 
spektakl, jaki 
odbył się w Bi-
bliotece Miejskiej 
w Luboniu 16 
grudnia w wy-
konaniu aktorów 
z poznańskiego 
Teatru „TeatRy-
le”, przybliżył 
dzieciom histo-
rię Bożego Na-
rodzenia opo-
wiedzianą przez 
dwa szalone 
Anioły. Była 
okazja, by razem zaśpiewać kolędy 
i pastorałki. Przedstawienie było 
wspaniałe, a aktorzy w podzięko-
waniu otrzymali od dzieci i ich 
rodziców gromkie brawa.    (BM)

Kolędowanie
W sobotę, 4 stycznia podczas 

wspólnego kolędowania wystąpił 
zespół „Wielkopolski Kwartet Sak-
sofonowy”. Sala biblioteki była wy-
pełniona publicznością po brzegi. 

Paulina Wasylków, Magdalena Kra-
sowiak, Rafał Rachwał i Sebastian 
Zarych na różnych typach saksofo-
nów wykonali szereg przepięknych 
kolęd polskich przeplatanych stan-
dardami amerykańskimi. Zagrali 
m.in.: „Wśród nocnej ciszy”, „Bóg się 
rodzi”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Anioł 
pasterzom mówił”, „Triumfy Króla 

Niebieskiego”, „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki”, „Przybieżeli do Betlejem 
pasterze”, „W żłobie leży”, „Lulajże, 
Jezuniu”, „Mędrcy świata”, „Gloria”, 
„Święta noc”, „Santa Claus”, „Cicha 
noc”, a na bis „Merry Christmas”. 
Występ zespołu bardzo podobał się 
słuchaczom, o czym świadczyły dłu-
gie oklaski. Na zakończenie przy 
akompaniamencie pianina sala od-
śpiewała kilka kolęd. 20. już „Wieczór 
Kolęd” tradycyjnie poświęcony był 
pamięci zmarłych pracownic Biblio-
teki: Doroty Matysiak i Mirosławy 
Kokot.   

Jan Błaszczak

Z Biblioteki Miejskiej

n
Od lewej: Anna Konieczna, Adrianna Piskorz i Julia Szmyt-
Krych, przed premierą „Nowej bajki” przygotowanej przez 
seniorów w ramach warsztatów teatralnych „Duzi dla małych”

n
Uczestnicy turnieju szachowego w Bibliotece

n
Świąteczny spektakl dla dzieci – „Kolędowa noc”

Uwaga! Konkurs!
Biblioteka Miejska w Luboniu ogła-

sza konkurs na Najlepszego Czytelni-
ka w mieście! Warunkiem uczestnic-
twa jest zapisanie się do Oddziału dla 
Dzieci i Młodzieży i wypożyczanie 
książek! Zwycięzca zostanie wyłonio-
ny w grudniu 2014 r.    (BM)

Zapisy na ferie
Informujemy, iż od 3 do 7 lutego 

w godz. 10-15 w Bibliotece Miej-
skiej odbywać się będą „Filmowe 
ferie”. Zapisy przyjmowane są od 
15 do 28 stycznia, telefonicznie 
(61 813 09 72, wew. 24) lub oso-
biście w „Galerii na Regale”. Ferie 
organizowane są dla dzieci od 7 
lat. Koszt wynosi 50 zł za tydzień. 
Ilość miejsc jest ograniczona. Ser-
decznie zapraszamy!   

(BM)

n
Kwartet saksofonowy podczas „Wieczoru kolęd” w Bibliotece Miejskiej   
fot. Jan Błaszczak
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Przypadająca w tym roku 150. 
rocznica Powstania Styczniowe-
go oraz 95. rocznica Powstania 

Wielkopolskiego stały się pretekstem 
do zorganizowania koncertu „Nad 
nami orzeł biały”, który odbył się 8 
grudnia 2013 r. w auli Szkoły Mu-
zycznej w Poznaniu przy ul. Solnej. 
Aż 10 wielkopolskich chórów, w tym 
luboński chór „Bard”, a także Orkie-
stra Dęta im. A. Jerzaka, oraz wielu 
solistów wykonało pieśni patriotyczne 
i powstańcze. W znakomitej atmosfe-
rze, po krótkim rozśpiewaniu, każdy 
chór wykonał własne dwa utwory. 
Popłynęły słowa i melodie znanych 
pieśni takich, jak „O, polski kraju 
święty”, „Pieśń wolności”, „Warsza-
wianka” czy mniej znanych, prawie 
zapomnianych, jak „Wielkopolska 
wiązanka powstańcza”, „Pieśń strze-
lecka”, „Hej, strzelcy wraz”. Po indywi-
dualnych występach chórów wszyscy 
śpiewacy pojawili się na scenie, by 
wykonać zbiorowo sześć utworów, 
które wcześniej każdy zespół miał 
obowiązek przygotować. Grupa 220 
chórzystów przy akompaniamencie 

orkiestry wykonała: „Marsz sokołów”, 
„Jak długo w sercach naszych”, „Mo-
dlitwę o pokój” (a cappella), „Naprzód, 
drużyno strzelecka”, „Orły białe na 
sztandarach”, „Rotę”. Piękne wykona-
nie wspólnych utworów, wspaniałe 
brzmienie, siła i potęga głosów, dały 
wiele satysfakcji i wynagrodziły trud 
wcześniejszych przygotowań, prowa-
dzonych konsekwentnie i wytrwale 
przez dyrygenta chóru Arkadiusza 
Klemczaka.

Piękny koncert dała Orkiestra 
Dęta im. A. Jerzaka pod batutą ka-
pelmistrza Macieja Kubackiego, 
wykonując „Fantazję wolnego świa-
ta” Jacoba de Haana oraz „Pod sztan-
darem pokoju” Feliksa Nowowiej-
skiego.

Wspólny i indywidualny występ 
dał wszystkim śpiewakom wiele 
satysfakcji i przyjemności. 

Chór „Bard” zaprasza na swoją 
stronę internetową: www.chorbard.
pl, gdzie można znaleźć więcej wia-
domości o działalności zespołu.

Zarząd chóru „Bard”

Chóry zaśpiewały powstańcom

Tradycją seniorów 17. i 18. 
Drużyn im. Księcia Józefa 
Poniatowskiego istniejących 

od blisko 80 lat w Lasku są spotka-
nia na mszy św. w kościele pw. św. 
Maksymiliana Kolbego, odprawianej 
w intencji zmarłych harcerek i har-
cerzy z tych drużyn oraz o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże dla żyją-
cych seniorów. W uroczystości, która 
odbyła się 9 listopada, wzięli udział 

przedstawiciele władz mia-
sta: przewodniczący Rady 
– Marek Samulczyk i rad-
na – Wanda Suleja-Kot. Po 
mszy św. przemaszerowano 
do pomnika „Kamienia” 
przy Szkole Podstawowej 
nr 4 na wspólny apel, gdzie 
zapalono znicze i złożono 
kwiaty, wspominając zmar-
łych druhów z harcerskiego 
kręgu. Następnie, na za-
proszenie dyrekcji Czwórki 
wszyscy udali się do szkoły, 
by obejrzeć specjalnie przy-

gotowany przez nauczycieli 
i uczniów niepodległościowy 
spektakl. Warto wspomnieć 
o dobrej współpracy dyrekcji 
szkoły z harcerskim kręgiem 

Spotkania harcerzy

n
Pomnik „Kamień” z ufundowaną przed 15 laty 
przez harcerzy i ówczesne władze miasta tablicą 
upamiętniającą 65. rocznicę powstania pierw-
szych drużyn harcerskich w Lasku   fot. Paweł 
Wolniewicz

seniorów (co miesiąc odbywają się 
tu spotkania-zbiórki). Przy kawie 
i ciastkach śpiewano pieśni patrio-
tyczne. Wszyscy podkreślali niepo-
wtarzalną atmosferę tej uroczystości. 

Pod koniec uroczystości uczestnicy 
umówili się na styczniowe spotkanie 
opłatkowo-noworoczne, jak zwykle 
w Czwórce.

C. Szafczyk, PAW

n
Przewodniczący Harcer-
skiego Kręgu Seniorów 
18. Lubońskiej Drużyny 
Harcerskiej im. Księcia 
Józefa Poniatowskiego – 
Czesław Szafczyk   fot. 
Paweł Wolniewicz

Wigilia

Członkowie i sympatycy mia-
steczka spotkali się 11 grudnia, 
by wspólnie spędzić klubową 

wigilię, która była dla nas wydarzeniem 
bogatym w duchowe doznania. Ozda-
bialiśmy choinkę. Uzbrojeni kowboje 
zdawali broń w obecności szeryfa 
Cordella tak, jak nakazuje tradycja 
i regulamin. Śpiewaliśmy pastorałki, 
składając wizytę gospodarzom w ich 

drewnianych westernowych budyn-
kach, którzy witając nas, częstowali 
słodkościami i lampką wybornego, 
czerwonego wina. Kolędę złożyli-
śmy: szeryfowi, sklepikarce, pracow-
niczce poczty, pracownikom banku, 
mieszkańcom hotelu, opiekunkom 
ogródka sportowego „Mexico City” 
i „Baru u Grabarza”, kowalowi oraz 
stajennemu i zwierzętom. Następ-
nie całe grono udało się na cmen-
tarz, gdzie „pochowani są” kowboje 
z Dzikiego Zachodu, znani z �lmów 
i legend. Pastor Jacek z przyjaciółką 
Iwoną zaprosili nas do „kościoła”, 
gdzie przygotowali „mszę” wigilijną, 
która w sercach zgromadzonych po-
zostawiła wielką radość i atmosferę 
świąt bożonarodzeniowych. Prowa-
dzący imprezę podziękował za chary-
tatywną działalność na rzecz naszego 

miasteczka oraz pomoc przy pro-
wadzeniu i organizowaniu imprez 
westernowych dla dorosłych i dzieci. 
Podsumował przyjaźń i pomoc bliź-
niemu, co stanowi fundament człon-
kostwa w countrowym miasteczku. 
W saloonie dzieliliśmy się opłatkiem, 
składając wzajemne życzenia szczę-
ścia i pomyślności. Czekał tu święty 
mikołaj z pomocnicą śnieżynką Evi-
tą. Prezenty przygotowała brygada 

elfów z dalekiej Północy. Frajdę pod-
chodzącym po podarunek sprawiły 
rózgi wymierzone przez gwiazdora 
i śnieżynkę. Odwdzięczyliśmy się za 
upominki, wręczając gwiazdorowi list 
z podziękowaniem za ciężką pracę. Po 
rozpakowaniu upominków zasiedli-
śmy do wigilijnego stołu. Burmistrz 
Jack wygłosił krótkie przemówienie 
i podziękowanie, a następnie przy-
stąpiliśmy do konsumpcji.

Jak witano Nowy Rok
Sympatycy i miłośnicy klimatu 

Dzikiego Zachodu bawili się wspól-
nie z nami w stylu westernowym 
oraz w wybranych przez siebie kre-
acjach. Atrybut stanowił kapelusz 
kowbojski. Imprezę prowadził DJ 
Jack. Jak przystało na miejsce, nie 
zapomniał oczywiście o utworach 

Z miasteczka country

n
Jedna z konkurencji podczas zabawy sylwestrowej   fot. Zbigniew Henciel

n
Święty mikołaj z pomocnicą śnieżynką Evitą

cd.  
na str. 
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wykonawców country. Można było 
składać dedykacje dla swoich uko-
chanych lub przyjaciół z dołączo-
nymi utworami muzycznymi. Spra-
gnieni i wyczerpani mogli usiąść na 
drewnianym koźle z westernowym 
siodłem i zamówić u barmanki Do-
roty chłodne, ku�owe piwo. Grupa 
Taneczno-Westernowa „Dallas Co-
untry” wykonała pokaz artystyczny 
połączony z nauką tańca. Wszyscy, 
którym nie brakło odwagi i poczu-
cia humoru, mogli wspólnie z kow-
bojami śpiewać znane i lubiane hity, 
przeboje z teledysków lat przeszłych 

i obecnych. Odliczaliśmy minuty do 
godz. 24. Na zewnątrz, przy ognisku, 
zostaliśmy poczęstowani lampką 
szampana. Członkowie miasteczka 
zaprezentowali pokaz pirotechnicz-
ny, który podsumował powitanie 
2014 r. Szeryf nie zapomniał o tra-
dycji, oddając strzał z rewolweru. 
Niespodzianką dla śmiałków był 
mechaniczny byk rodeo. Powróci-
liśmy do zabawy, ale już w Nowym 
Roku 2014, który przywitaliśmy 
godnie i tradycyjnie.

Zbigniew Henciel

Z miasteczka countrycd.  
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Liczna widownia zgromadzo-
na w sali „Luveny” 6 stycz-
nia obejrzała kolejne piękne 

jasełka zaprezentowane przez Sto-
warzyszenie Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym „Wspólna Droga”. 
Uroczystość prowadzili: prezes – 
Beata Krystkowiak-Grycza – oraz 
Ireneusz Zygmanowski. Powitano 
przedstawicieli władz miasta, dzięki 
którym Stowarzyszenie funkcjonu-
je i może prowadzić działalność: 
przewodniczącego Rady Miasta 
– Marka Samulczyka, wicebur-
mistrzów – Rafała Marka i Miko-
łaja Tomaszyka, doradcę wicewo-
jewody wielkopolskiego – Romana 
Szewczyka, przedstawicielkę władz 
powiatowych: dyrektor Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie 
– Elżbietę Bijaczewską. Powitano 
również dyrektor Biblioteki Miej-
skiej – Elżbietę Stefaniak, a także 
przedstawicieli firm, instytucji, 

darczyńców, sponsorów, przyja-
ciół, znajomych i rodzin.

Podkreślono, że jasełka zawie-
rają w sobie bogactwo znaków i tre-
ści. Budzą nadzieję, otaczają poko-
jem ludzi dobrej woli. Ukazują 
wartości wieczne, których nie zdo-
ła zniszczyć zło, ludzki egoizm i py-
cha. Odzwierciedlają wartościowa-
nie pozytywne na „tak”. „Tak” dla 
miłosierdzia i poświęcenia się dla 

bliźniego. „Tak” dla miłości zwycię-
żającej zakłamanie i nienawiść. Wy-
rażono nadzieję, że jasełka przygo-
towane przez dzieci ze „Wspólnej 
Drogi” razem z aktorkami Teatru 
Animacji w Poznaniu, przy oprawie, 
którą od kilku lat zapewnia �rma 
„Waldek i Jacek – Światło i Dźwięk”, 
pozwolą wyzwolić w zebranych po-
zytywne emocje, które starczą wszyst-
kim na cały następny rok.

Podczas przedstawienia zapre-
zentowało się 35 osób – niepełno-
sprawnych oraz wolontariuszy. 
Mówiło ono o przygotowaniach do 
Wigilii, przybyciu św. mikołaja 
z prezentami, któremu towarzyszą 
elfy. Wystąpiły też postaci m.in. 
Maryi, św. Józefa, trzech króli, anio-
łów. Oczywiście jasełka uświetniły 
kolędy.

Widzowie żywo reagowali i kla-
skali. Po zakończeniu wypuszczono 
bańki mydlane. Złożono podzięko-

wania aktorkom Teatru Animacji: 
Marcie Wesołowskiej i Katarzynie 
Romańskiej za przygotowanie wy-
stępujących oraz współuczestnicze-
nie w przedstawieniu. Podziękowa-
no również wolontariuszom od 
wielu lat wspierającym niepełno-
sprawnych podczas jasełek.

Dyrektor Biblioteki Miejskiej 
– Elżbieta Stefaniak – wręczyła 
aktorom kwiaty. Przewodniczący 

Jasełka „Wspólnej Drogi”

Rady Miasta – Marek Samulczyk, 
wiceburmistrzowie Rafał Marek 
i Mikołaj Tomaszyk, prezes firmy 
„Lubanta” – Janusz Kołodziejczyk 
i właścicielka sklepu odzieżowe-
go – Genowefa Kiełbasińska ob-
darowali występujących słodycza-

mi.
Marek Samul-

czyk w swoim 
wystąpieniu po-
dziękował wszyst-
kim aktorom i by-
łemu prezesowi 
„Wspólnej Drogi” 
– Ireneuszowi 
Zygmanowskiemu. 
Zadeklarował po-
nadto pomoc Rady 
Miasta w powsta-
niu warsztatów 
terapii zajęciowej. 
Poinformowano 
zebranych o moż-
liwości przekaza-
nia Wspólnej 
Drodze 1% podat-
ku na ten cel.

W tym roku 
szczególnie podziękowano i wrę-
czono symbol wdzięczności �rmie 
„Światło i Dźwięk” – Jackowi i Wald-
kowi, nieobecnemu na spotkaniu 
prezesowi zarządu �rmy „Luvena” 
– Grzegorzowi Zagoździe oraz wi-
cewojewodzie Przemysławowi Paci, 
reprezentowanemu przez Romana 
Szewczyka, który życzył zebranym, 

by w nowym roku napotkali wielu 
ludzi posiadających dobre serca 
i wiele życzliwości. Wyraził prze-
konanie, iż „Wspólna Droga” ma 
energiczną prezes, dzięki czemu 
warsztaty terapii zajęciowej na pew-
no powstaną. Podziękowano też 
obecnym na sali wielu anonimowym 
darczyńcom i przyjaciołom.

Na zakończenie imprezy zaser-
wowano słodki poczęstunek przy-
gotowany przez mamy. Na stoisku 
można było zakupić symboliczną 
cegiełkę na budowę upragnionych 
warsztatów.

Robert Wrzesiński

n
Aktorzy szczególnych jasełek na scenie, w starannie dobranych strojach i oryginalnej scenografii   
fot. Rafał Wojtyniak

n
Najważniejszy punkt jasełek – Święta Rodzina – i jej otoczenie    
fot. Rafał Wojtyniak

n
Na jasełka „Wspólnej Drogi” do świetlicy „Luveny” przychodzi tradycyjnie spora 
publiczność   fot. Robert Wrzesiński

n
Można było nabyć też cegiełki na budowę 
warsztatów terapii zajęciowej dla „Wspólnej 
Drogi”   fot. Robert Wrzesiński
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Przy wsparciu młodzieżowej 
orkiestry kameralnej z Wrocła-
wia, zespoły wokalne „Eskadra”, 

„Formoza” i „Pozor” (prowadzone 
przez Dominikę Barabas) wyśpie-
wały sześć pełnometrażowych kon-
certów pod batutą Kacpra Biruli 
(11 kolęd). Widowisko zobaczyć 
i usłyszeć można w Luboniu (ko-
ściół pw. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego – 4 stycznia, godz. 19; ko-
ściół bł. Jana Pawła II – 5 stycz-
nia, godz. 13; kościół św. Barbary 
– 5 stycznia, godz. 17; kościół św. 
Jana Bosko – 6 stycznia, 12.50) oraz 

w sąsiedniej gminie (kościół pw. 
św. Floriana w Wirach – 6 stycznia, 
godz. 15 i kościół św. Andrzeja Apo-
stoła w Komornikach – 6 stycznia, 
18.50). Śpiewaczki i muzycy, kiero-
wani energicznie przez kapelmistrza 
Birulę, dali społem popis kunsztu 
wokalno-instrumentalnego w nie-
codziennych aranżacjach autorstwa 
Dominiki Barabas, przeplatając wy-
stęp liryką świąt Bożego Narodzenia. 
Jako lubonianie możemy być dum-
ni z profesjonalnie prowadzonego 
zespołu, który wygrywając kolejne 
festiwale poszerza swoją działalność 

i angażuje do współpracy artystów 
z różnych regionów Polski.

Koncerty nie mogłyby się odbyć 
bez pomocy niestrudzonych dzia-
łaczy pracujących na rzecz Stowa-
rzyszenia FORMOZA: Łukasz i Aga-
ta Budzyńscy, Iwona i Tomasz Ma-
kulscy, Jacek Krzyżański, Elżbieta 
Wąsowicz, Elżbieta Tomczak, Urząd 
Miasta Luboń oraz Jolanta Walczak 
– dyrektor Gimnazjum nr 2, udo-
stępniająca niezmiennie miejsce na 
potrzeby prób. Na ręce wszystkich 
wymienionych, jak i cichych poma-
gierów i darczyńców Stowarzyszenie 

Kulturalno-Artystyczne FORMOZA 
składa serdeczne podziękowania!

Artyści, którzy wzięli udział 
w przedsięwzięciu: dyrygent Kacper 
Birula, instruktor zespołów wokal-
nych Dominika Barabas, Młodzie-
żowa Orkiestra Kameralna z Wro-
cławia (koncertmistrz Jakub Dziedzic, 
skrzypce: Jakub Dziedzic, Agata 
Zawadzka, Dominika Dziedzic, al-
tówka: Artur Jaguszczak, wiolon-
czela: Małgorzata Kuzyk, �et: Ka-
rolina Zabłocka, klarnet: Kamil 
Jędrzejczyk, saksofon: Anna Głusz-
czak); band: Damian Kostka (gitara 

Formoza popsymfonicznie
Owacje na stojąco kończyły każdy występ. 4, 5 i 6 stycznia 
odbył się cykl niezwykłych koncertów „Kolędy PopSymfonicznie”, 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Kulturalno Artystyczne 
FORMOZA, działające przy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II

basowa), Mateusz Brzostow-
ski (perkusja), Piotr Pawlus 
(gitara klasyczna), Domini-
ka Barabas (klawisze).

Zespoły wokalne: POZOR 
– Agata Budzyńska, Magda-
lena Leszczyńska, Iwona 
Makulska, Alina Malinowska, 
Alicja Szymkowiak, Elżbie-
ta Wąsowicz, Julia Światłowska, 
Anna Kierzynka, Elżbieta 
Tomczak; FORMOZA – Maja 
Albanowska, Basia Budzyń-
ska, Zuzia Budzyńska, Olga 
Chmielewska, Natalia Kaź-
mierczak, Dominika Krzy-
żańska, Kasia Kubacka, 
Agata Lewandowska, Ola 

Makulska, Kamila Malinowska, Mar-
tyna Malinowska, Zuza Skrok, Ka-
rolina Sobierajewicz, Asia Spychała, 
Julia Światłowska; ESKADRA – Na-
talia Matyjasik, Joanna Cykowiak, 
Jagoda Goździewska, Justyna Grusz-
ka, Martyna Michalak, Wiktoria 
Gniazdowska, Zuzia Latour, Marty-
na Janiszewska, Zuzia Martinek.

Pasjonatów śpiewu rozrywkowe-
go zachęcamy do zapisów na zajęcia 
wokalne w trzech grupach wiekowych. 
Nabór już od pierwszego poniedział-
ku marca 2014 r. Informacje: 
607 822 035.

Łukasz Budzyński
Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne  

„Formoza”

n
 Z boku, przy instrumencie klawiszowym, ogarniając wzrokiem swoje zespoły, 
Dominika Barabas (z lewej przy chrzcielnicy) – twórczyni i kierownik artystyczny 
śpiewających grup   fot. Rafał Wojtyniak

n
Wszystkie świąteczne koncerty Formozy cieszyły się dużą frekwencją    
fot. Paweł Wolniewicz

n
Występ trzech zespołów z lubońskiego stowarzyszenia „Formoza” i gościnnie orkiestrą 
w kościele św. Barbary   fot. Rafał Wojtyniak

Po raz 22 (12 stycznia 2014 r.) 
zagrała orkiestra wolontariuszy, 
którzy zbierali w tym roku pienią-

dze na zakup specjalistycznego sprzętu 
dla dziecięcej medycyny ratunkowej 
i godnej opieki medycznej seniorów. 
W Centrum Factory sztab rozliczał 
puszki z datkami od godz. 16.

W naszym 
mieście kwesto-
wały dwa sztaby 
WOŚP: z Ośrod-
ka Kultury oraz 
Fundacji Małych 
i Dużych (zna-
nych jako „Woj-
tusiaki”), która 
współpracowa-
ła z Zespołem 
Szkół Mistrzostwa 
Sportowego nr 2 
w Poznaniu.

Ośrodek 
Kultury w Lubo-
niu zarejestrował 
55 wolontariuszy, 
którym udało się 
zebrać 29 856,72 zł 

oraz pewną kwotę w walutach obcych, 
która zostanie przeliczona dopiero 
w sztabie głównym orkiestry.

Jak podały media 13 stycznia, 
tegoroczna akcja zgromadziła dotąd 
35 mln. zł i 7 tys. euro za granicą 
– liczenie trwa.

KK

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy

n
Od rana do późnych godzin wieczornych każdy mieszka-
niec Lubonia mógł wspomóc najgłośniejszą orkiestrę 
swoimi datkami   fot. Katarzyna Polerowicz-Kelma
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Kolejne spotkanie bożonaro-
dzeniowe Ludzi Niewidomych 
i Słabowidzących zgromadziło 

17 grudnia w Bibliotece Miejskiej 50 
osób. Dyrektor Elżbieta Stefaniak po-
witała członków Klubu oraz złożyła 
im życzenia świąteczne, do których 
dołączyły się prezes lubońskiego klubu 
– Barbara Dobrowolska i prezes Klubu 
Poznań-Wilda – Wanda Ratajczyk. 
Odczytano Ewangelię wg św. Łuka-
sza. Gościliśmy proboszcza ks. Pawła 
Dąbrowskiego z para�i Jana Pawła II, 
który przybliżył nam tradycję świąt 
bożonarodzeniowych. Ważnym mo-
mentem było dzielenie się opłatkiem 
i wzajemne życzenia. Udekorowane 

i zastawione owocami oraz własnymi 
wypiekami naszych członkiń stoły 
zachęcały do konsumpcji. W rado-
snym nastroju śpiewaliśmy kolędy, 
była też prezentacja wierszy o tema-
tyce świątecznej.

Z nostalgią i wzruszeniem wy-
słuchaliśmy pieśni „Puste miejsce 
przy stole”, nawiązującej do jedności 
z tymi, którzy odeszli do wieczności 
oraz przywołującej pamięć tych, 
którzy z różnych powodów nie mo-
gli być z nami tego dnia. Na zakoń-
czenie przybył gwiazdor ze słodki-
mi upominkami.

Barbara Dobrowolska

Wigilia „Promyka”

n
Spotkanie wigilijne Klubu „Promyk” z ks. Pawłem Dąbrowskim w Bibliotece 
Miejskiej

Wojewódzka akademia PCK

W 2013 r. obchodziliśmy ju-
bileusz 55-lecia Honoro-
wego Krwiodawstwa Pol-

skiego Czerwonego Krzyża (PCK). 
Coroczne z okazji Dni Honorowe-
go Krwiodawstwa, PCK w Poznaniu 
organizuje wojewódzką akademię, 
na której najbardziej zasłużonym 
honorowym dawcom wręczane są 
odznaczenia państwowe nadane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, odznaki „Honorowy Dawca 
Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Na-
rodu” (ZdZN) od Ministra Zdrowia 
i wyróżnienia Polskiego Czerwonego 
Krzyża – „Odznaki Honorowe PCK”. 
Akademia zorganizowana przez Od-
dział Rejonowy PCK odbyła się 7 
grudnia w sali konferencyjnej Ho-
telu „Ikar” w Poznaniu. Wśród gości 
z województwa wielkopolskiego byli 
wszyscy wyróżnieni krwiodawcy oraz 
osoby wspomagające ruch czerwo-
nokrzyski, w szczególności honoro-
we krwiodawstwo. Z Klubu HDK 
PCK „Lubonianka” im. bł. E. Boja-
nowskiego wyróżnienia otrzymało 6 
krwiodawców oraz 2 przedstawicieli 

�rm, które wspomagają statutową 
działalności Klubu. W uznaniu wy-
bitnych zasług na rzecz ratowania 
ludzkiego życia i zdrowia oraz aktyw-
ną działalność w ruchu honorowego 
krwiodawstwa, w imieniu Ministra 
Zdrowia wicewojewoda wielkopolski 
Przemysław Pacia wręczył odzna-
ki naszym krwiodawcom. Odznaki 
HDK-ZdZN otrzymali: Marek Cichy, 
Ferdynand Dehmel i Zbigniew Jurga. 
Kapituła Odznaki Honorowej PCK 
nadała naszym krwiodawcom Od-
znakę Honorową PCK. Otrzymali je: 
Sławomir Splisgart, Bogdan Janicki 
i Marek Skwierawski oraz za pomoc 

i wspieranie działalności PCK także 
właściciele przedsiębiorstw z Lubo-
nia PHU Kujawa – Tadeusz Kujawa 
i „Holger Food” Sp. z o.o. – Szymon 
Kowalski. Odznaczenie wręczał czło-
nek Zarządu Głównego PCK Jarosław 
Cieszkiewicz. Medalem 55-lecia uho-
norowano Klub HDK PCK „Lubo-
nianka”, medal odebrał prezes Jerzy 
Zieliński. W czasie uroczystości za 
wybitne zasługi w rozwoju Ruchu 
Honorowego Krwiodawstwa PCK 
najwyższe odznaczenie organizacyjne 
„Kryształowe Serce” otrzymał były 
członek zarządu naszego Klubu, a teraz 
prezes Gminnego Klubu HDK PCK 
w Komornikach – Zdzisław Wleklak. 
Na spotkaniu podsumowano dzia-
łalność honorowego krwiodawstwa 
na przestrzeni 55 lat.

Świąteczne spotkania
18 grudnia na zaproszenie dy-

rektora Rejonowego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) 
w Poznaniu – lek. med. Krzysztofa 
Olbromskiego – w sali konferencyj-
nej przy ul. Marcelińskiej odbyło się 
świąteczne spotkanie osób, które 
organizują akcje poboru krwi, współ-
pracują z RCKiK oraz kierują sto-
warzyszeniami promującymi i zrze-
szającymi dawców krwi i szpiku. Na 
spotkaniu byli obecni prezesi klubów 
i ich przedstawiciele, z naszego klu-
bu – prezes Jerzy Zieliński i wice-
prezes Zbyszko Wojciechowski. 
Życzenia świąteczne i noworoczne 
oraz podziękowania za pomoc i współ-
pracę wszystkim honorowym krwio-
dawcom przekazał Krzysztof Ol-
bromski, zastępca dyrektora Wydzia-
łu Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Poznania – Elżbieta 
Dybowska – oraz dyrektor Biura 
Zarządu Rejonowego PCK w Pozna-
niu – Hanna Gajowiecka. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali upominki od 
RCKiK. Przygotowano też poczę-
stunek. Z okazji obchodów Dni 
Honorowego Krwiodawstwa na za-
proszenie zarządu Klubu HDK przy 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swa-
rzędzu przedstawiciele naszego klu-
bu wraz z pocztem sztandarowym 
uczestniczyli w uroczystym spotka-
niu, na które przybyli również krwio-
dawcy z innych klubów powiatu 
poznańskiego oraz przedstawiciele 
władz lokalnych. Kilka dni później 
Zarząd Klubu HDK PCK ”Lubo-
nianka” spotkał się w swojej siedzi-
bie na uroczystym posiedzeniu 
podsumowującym rok. Po połama-
niu się opłatkiem i życzeniach, od-
czytaniu okolicznościowych kartek 
z życzeniami, które Klub otrzymał 
od Burmistrza Miasta Lubonia oraz 
zaprzyjaźnionych klubów honorowych 
dawców krwi z całej Polski, Słowa-
cji i Włoch, spożyto wieczerzę, na 
którą złożyły się tradycyjne, okolicz-
nościowe potrawy. Roku 2014 jest 
rokiem jubileuszowym 20-letniej 
działalności naszego Klubu. Życzy-
my wszystkim krwiodawcom zdro-
wia i energii do wypełniania ważnej 
misji, jaką jest dobrowolne i bezin-

U krwiodawców

teresowne oddawanie krwi oraz 
niesienie pomocy chorym i potrze-
bującym. Zapraszamy wszystkich 
chętnych do udziału w akcji, która 
zostanie zorganizowana w Szkole 
Podstawowej nr 1 przy ul. Ponia-
towskiego 2 lutego w godz. 8-14.

W przedszkolu
19 grudnia przedstawiciele Klu-

bu HDK PCK „Lubonianka”: Irena 
Skrzypczak, Jerzy Zieliński i Zbigniew 
Cybulski odwiedzili dzieci w Przed-
szkolu „Weseli Sportowcy” przy ul. 
Osiedlowej. W spotkaniu uczestni-
czyli także byli pracownicy przed-
szkola. Goście obejrzeli jasełka w wy-
konaniu dzieci. Tradycyjnie krwio-
dawcy obdarowali dzieci książkami 
z Wydawnictwa „Publikat” SA w Po-
znaniu. Na zakończenie wizyty goście 
spożyli tradycyjną wigilię.

Jubileusz w Turku
4 stycznia prezes Jerzy Zieliński 

i poczet sztandarowy uczestniczyli 
w obchodach jubileuszowych 35-lecia 
działalności Środowiskowego Klubu 
HDK im. kard. Stefana Wyszyńskie-
go Prymasa Tysiąclecia przy para�i 

św. Barbary w Turku. Uroczystości 
rozpoczęły się mszą świętą w koście-
le św. Barbary, której przewodniczył 
ks. senior Jan, a ks. kan. Mirosław 
Frankowski, pełniący funkcję kape-
lana HDK Diecezji Włocławskiej 
i Wielkopolski przywitał delegacje 
dawców krwi ze stowarzyszeń HDK 
z całego kraju, w tym 24 poczty sztan-
darowe. Następnie wszyscy udali się 
do sali bankietowej Straży Pożarnej 
na akademię, gdzie rozpoczęły się 
uroczystości związane z jubileuszem 
klubu. Na uroczystość przybyli przed-
stawiciele władz samorządowych 
Turku. Na początku krwiodawcy 
i działacze lokalnego klubu odebra-
li odznaczenia i upominki. Trady-
cyjnie wszyscy uczestnicy połamali się 
opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Po 
o�cjalnych uroczystościach gospodarz, 
prezes klubu w Turku – Jan Buda – 
zaprosił na poczęstunek i zabawę. 
W niedzielę po śniadaniu przedsta-
wiciele zarządów klubów HDK wy-
mieniali się uwagami i wzajemnie 
doradzali sobie, jak rozwiązywać 
problemy związane z działalnością 
klubową.

Zbyszko Wojciechowski

n
Prezes Klubu HDK „Lubonianka” – Jerzy 
Zieliński – odbiera medal 55-lecia

n
Prezes Jerzy Zieliński wręcza książki 
dzieciom
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Wyjątkowo późno bo dopiero 
8 stycznia Burmistrz miasta 
Luboń zarządzeniem nr 

1/2014 ogłosił otwarty konkurs ofert 
na wykonywanie zadań publicznych 
Miasta w 2014 roku przez organiza-
cje pozarządowe oraz inne podmio-
ty prowadzące działalność pożytku 
publicznego.

Oto rodzaj zadań i wysokość 
środków publicznych przeznaczonych 
na ich realizację w 2014 r. (dla po-
równania w nawiasach kwoty prze-
znaczone w 2013 r.). Nowością jest 
konkurs piąty – specjalny – związa-
ny z 200. rocznicami urodzin E. Bo-
janowskiego i A. Cieszkowskiego.

Działania społeczne
Konkurs pierwszy dotyczy zadań 

publicznych pod nazwą „Działania 
społeczne” obejmujące następujące 
dziedziny:

Pomoc społeczną, w tym pomoc Qn

rodzinom i osobom w trudnej sy-
tuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób.

Ochronę i promocję zdrowia.Qn

Działalność na rzecz osób nie-Qn

pełnosprawnych.
Działalność na rzecz osób w wie-Qn

ku emerytalnym.

Został uszczuplony o dziedzinę: 
Działalność charytatywna.

Na realizację zadań określonych 
powyżej planuje się przeznaczyć 
kwotę 100 000 zł (przed rokiem 
przeznaczono 70 000 zł – na 12 za-
dań realizowanych przez organiza-
cje pozarządowe).

Kultura i patriotyzm
Konkurs 2/2014 dotyczy reali-

zacji zadań miasta Luboń pod nazwą 
„Kultura i patriotyzm lokalny” i obej-
muje następujące tematy:

Podtrzymywanie i upowszechnianie Qn

tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomo-
ści narodowej, obywatelskiej i kul-
turowej.

Działalność wspomagająca rozwój Qn

wspólnot i społeczności lokalnych.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kul-Qn

tury i dziedzictwa narodowego.
Na realizację zadań określonych 

powyżej planuje się przeznaczyć 
kwotę 35 000 zł (przed rokiem prze-
znaczono 34 550 zł na 11 zadań).

Edukacja i wypoczynek
Konkurs trzeci dotyczy zadań 

publicznych pod nazwą „Edukacja, 
wypoczynek, turystyka i integracja 

Uwaga, organizacje!
Konkurs Miejski na zadania – do końca stycznia!

Tradycyjnie w styczniu, przed-
stawiamy dane o udzielonych 
w minionym roku sakramen-

tach świętych oraz pogrzebach w lu-
bońskich para�ach. Dla porównania 
i analizy przypominamy liczby z roku 
poprzedzającego – 2012 – oraz zmia-
ny procentowe dla poszczególnych 
para�i i całego Lubonia (ostatnie 
kolumny – szare).

Wnioski, jakie w tym roku na-
suwają się po wstępnej analizie, 
wskazują dla całego Lubonia na 
tendencje zwyżkowe w 2013 r. wszyst-
kich sakramentów. Wyjątek stanowi 
sakrament przyjęcia I Komunii św. 
spowodowany przesunięciem rocz-
nika przyjmowania tego sakramen-
tu z drugich na trzecie klasy (zazna-
czone w tabeli ilości 2013 r. dotyczą 
tylko tzw. wczesnych Komunii św., 
jakie miały miejsce w dwóch para-
�ach – św. Barbary i św. Maksymi-
liana Kolbego). Z tabeli pokazującej 

ilości zawieranych małżeństw przez 
lubonian w ostatnich kilku latach, 
widać, że zmniejsza się liczba za-
wieranych małżeństw, ale wśród nich 
ponad połowę (56 %) stanowią ślu-
by kościelne. Duże wskaźniki pro-

centowe przy para�i pw. bł. Jana 
Pawła II wynikają z faktu, że działa 
ona dopiero od połowy (lipca) 
2012 r.

Wskaźnik bierzmowanych może 
być mylący ze względu na fakt, iż 

Ze statystyki parafii

Statystyka parafialna 
ostatnich dwóch lat

lata 2012 2013 Stosunek% 
2013/12 2012 2013 Stosunek% 

2013/12
2012

(od lipca) 2013 Stosunek% 
2013/12 2012 2013 Stosunek% 

2013/12 2011 2012 Stosunek% 
2013/12

ochrzczeni 133 153 115,0% 103 99 96,1% 21 69 328,6% 69 62 89,9% 326 383 117,5%
I Komunia w. 197 18 9,1% 94 0 0,0% 0 0 55 6 10,9% 346 24 6,9%
bierzmowani 128 131 102,3% - 0 - 0 54 54 100,0% 182 185 101,6%

luby 36 37 102,8% 18 21 116,7% 1 9 900,0% 16 13 81,3% 71 80 112,7%
pogrzeby 108 84 77,8% 52 73 140,4% 20 49 245,0% 57 64 112,3% 237 270 113,9%

Lubo razemparafia bł. Jana Pawła II

Barbara

parafia w. Barbary parafia w. Jana Bosko parafia w. Maksymiliana 
Kolbego

Rodzaj lubu 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %
cywilny 69 39,9% 73 41,5% 61 46,2% 47 38,2%

wyznaniowy 93 53,8% 99 56,3% 63 47,7% 69 56,1%
transkrypcje aktów 

zagranicznych 11 6,4% 4 2,3% 8 6,1% 7 5,7%

Razem 173 100% 176 100% 132 100% 123 100%
dane USC Lubo - Wiesława Voelkel

Zawierane małestwa w Luboniu

w SP 4 spotykała się z dziećmi, któ-
re z powodu defektu słuchu miewa-
ły niekiedy kłopoty z przyswojeniem 
sobie wiedzy. Pani Janina z serdecz-
ną troską i ogromną cierpliwością 
tłumaczyła dzieciom trudne dla nich 
zagadnienia.

Była niezwykle serdeczna, 
także wobec swoich młodszych 
koleżanek i kolegów. Chętnie 

i szczerze dzieliła się swoim do-
świadczeniem pedagogicznym. 
Chętnie przyjmowała zaproszenia 
na uroczystości szkolne. Nigdy 
nie narzekała. Była pogodna, dow-
cipna, energiczna i ciągle w coś 
zaangażowana. Kochała swój za-
wód, kochała dzieci, wszystkich 
ludzi traktowała z szacunkiem. 
I w dorosłych, i w dzieciach – do-
strzegała dobro i piękno. Cały czas 
uczyła innych dobroci. Była przy 
tym niezwykle skromna.

Janina Baumann

europejska”. Obejmuje takie sprawy 
jak:

Nauka, szkolnictwo wyższe, edu-Qn

kacja, oświata i wychowanie.
Wypoczynek dzieci i młodzieży.Qn

Ekologia i ochrona zwierząt oraz Qn

ochrona dziedzictwa przyrodnicze-
go.

Turystyka i krajoznawstwo.Qn

Działalność na rzecz integracji Qn

europejskiej oraz rozwijania kon-
taktów i współpracy między spo-
łecznościami.

Na realizację zadań określonych 
powyżej planuje się przeznaczyć 
kwotę 60 000 zł (przed rokiem wy-
dano 60 020 zł na 27 zadań).

Sport
Konkurs czwarty na zadania 

związane z tematem „Sport” w tym 
roku został podzielony na dwa za-
kresy wiekowe:

Wspieranie i upowszechnia-Qn

nie kultury �zycznej wśród dzieci 
i młodzieży,

Wspieranie i upowszechnianie Qn

kultury �zycznej wśród dorosłych.
Na realizację zadań określonych 

powyżej zaplanowano kwotę 205 000 zł 
jaką planuje się przeznaczyć w 2014 r. 
(w 2013 r. było 185 000 zł na 24 za-
dania).

Bojanowski i Cieszkowski
Specjalnym, nowym w tym roku 

jest otwarty konkurs ofert nr 5/2014 

na wykonanie zadań publicznych 
pod nazwą: „Popularyzacja postaci 
Błogosławionego Edmunda Boja-
nowskiego oraz hrabiego Augusta 
Cieszkowskiego w związku z 200. 
rocznicą ich urodzin” z podziałem 
na te dwie postacie.

Na realizację zadań określonych 
w tym specjalnym konkursie piątym, 
przeznaczono kwotę 50 000 zł.

Do konkursu mogą przystąpić 
podmioty spełniające wymogi okre-
ślone w ustawie z 24.04.2003 r., 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, póz. 
873 z późn.zm.) prowadzące dzia-
łalność statutową w dziedzinach 
objętych konkursami.

Ostateczny termin składania ofert 
mija 31.01.2014 r. Jednostką odpo-
wiedzialną w Urzędzie Miasta jest 
Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultu-
ry, pl. Edmunda Bojanowskiego 2, 
pokój 018, tel. 61 813 00 11, wewn. 11. 
Tam też można uzyskać szczegóło-
we informacje, odpowiedzi na py-
tania oraz pomoc.

Szczegóły zarządzenia czy regu-
lamin konkursu można znaleźć 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
– Luboń, na stronie internetowej 
miasta Luboń oraz na tablicy infor-
macyjnej w siedzibie Urzędu Miasta 
Luboń

(I)

sakramentu tego w niektórych pa-
ra�ach udziela się co 2 lata. Nale-
żący do para�i bł. Jana Pawła II 
przyjęli bierzmowanie w 2013 r. 
w kościele św. Barbary. Pocieszają-
cy jest nadal fakt, że w Luboniu 

więcej rejestrowanych jest chrztów 
(383) niż pogrzebów (270). Znaczy 
to, że aż o 41,9% przybyło nowych 
ochrzczonych obywateli, niż zosta-
ło pochowanych.  

(H.S., PAW, W.S., M.G.) oprac. PPR

Przynajmniej 23 wychowanków 
poszło w jej ślady. Wiedziała dokład-
nie, gdzie każde z nich pracowało, 
znała nazwiska zamężnych uczennic. 
Wśród nich są m.in.: Izabela Popraw-
ka (obecna dyrektor „Czwórki”), 
Maria Nowak (była dyrektor SP 4 
i Gimnazjum nr 1), Irena Skrzypczak 
(radna powiatowa) oraz kilka na-
uczycielek pracujących w lubońskich 
szkołach, m.in. Ewa Wawrzyniak 
(wicedyrektor SP 4), Alicja Witucka-
Piskorska (SP 4, Gimnazjum nr 1).

Janina Baumann zmarła 16 grud-
nia 2013 r. w wieku 88 lat. Pocho-
wano ją 19 grudnia na cmentarzu 
w Wirach.

H.T.S., HS

O pani Janinie Baumann pisa-
liśmy też w kwietniu 2002 r. na str. 2 
oraz w książce Stanisława Malep-
szaka i Piotra Pawła Ruszkowskie-
go „200 lat oświaty w Luboniu” na 
str. 35.

cd.  
ze str. 
25
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W wigilię Bożego Nardzenia 
w kościele przy ul. Źródla-
nej o godz. 24 odbyła się 

pasterka celebrowana przez ks. pro-
boszcza Pawła Dąbrowskiego i po 
raz pierwszy w tym miejscu przez 
ks. wikariusza Szczepana Łakomego, 
który przybył do Lubonia w 2013 r. 
Wszyscy para�anie i goście, którzy 
tej nocy przyszli do kościoła, byli 
zadziwieni wystrojem nowej szopki 
i atmosferą modlitwy.

Władysław Szczepaniak

Z parafii bł. Jana Pawła II

Przystrojona w gwiazdę betlejemską 
wieża kościoła bł. Jana Pawła II    
fot. Władysław Szczepaniak

Nowa propozycja 
przedstawienia 
miejsca narodzin 
Jezusa w kościele 
pw. bł. Jana Pawła II 
przygotowana przez 
kościelnego – Piotra 
Nakoniecznego    
fot. Władysław 
Szczepaniak

n

Angażowanie się w życie 
społeczności, do któ-
rej należymy, ma dla 

niej duże znaczenie. Wspól-
nota para�alna jest tego przy-
kładem. Czynne uczestnictwo 
w życiu para�i służy jej samej 
i przekłada się jednocześnie na 
funkcjonowanie jej członków. 
Jedną z najstarszych formacji 
kształtujących młodych para-
�an jest ministrantura. Służba 
przy ołtarzu wychowuje i for-
muje charaktery. Potrzeba by-
cia ministrantem często prze-
kazywana jest z ojca na syna, 
uczestniczą w niej rodzinnie 
przedstawiciele kolejnych po-
koleń. Można to było zauważyć 
przy okazji uroczystości jubi-
leuszowych związanych z 50. 
rocznicą konsekracji kościoła 
pw. św. Barbary, na które za-
proszono 190 byłych i 56 obec-
nych ministrantów (czerwiec 
2013 r.). Najstarszym przyby-
łym na obchody był Stanisław 
Wojciak, który służył w para�i 
w latach 1937 – 1939.

(ZR)

Przez pokolenia

n
Pamiątkowe zdjęcie ministrantów seniorów wykonane z okazji 50. rocznicy konsekracji kościoła św. Barbary, które sfotografowani 
otrzymali w pezencie. Nazwiska obecnych na zdjęciu podano w kolejności alfabetycznej: Jakub Adamski, Ludwik Adamski, Wojciech 
Błażejczak, Marcin Borowiak, Dawid Chyliński, Franciszek Czerniak, Łukasz Drajer, Piotr Gierka, Marcin Grobelny, Czesław Groński, 
Patrycjusz Kaczorowski, Piotr Kaźmierczak, Jerzy Kędziora, Maciej Kędziora, Mateusz Kiełpiński, Maciej Kolberg, Witold Kolberg, Ja-
nusz Konieczny, Bogusław Łabędzki, Jędrzej Machalski, Łukasz Maćkowiak, Mateusz Makowski, Mikołaj Makowski, Marcin Marciniak, 
Marek Marciniak, Rafał Matyla, Lech Nowinka, Andrzej Okupniak, Paweł Patz, Maciej Piechocki, Marek Piechocki, Henryk Pietrowski, 
Bronisław Podżerek, Krzysztof Podżerek, Jakub Przysiecki, Tadeusz Ratajczak, Paweł Ratajczak, Konrad Rószczka, Tadeusz Rószczka, 
Marian Szafrański, Władysław Szajek, Dariusz Szymański, Szymon Tarasiewicz, Włodzimierz Wasielewski, Tomasz Wawrzynkiewicz, 
Tomasz Więckowski, Grzegorz Wiśniewski, Stanisław Wojciak – najstarszy z przybyłych, ur. 1930 r. (siedzi trzeci z lewej), Bogdan Zgoła   
fot. Hanna Siatka

W grudniu spotkania formacyjne Qn

miały grupy ministrantów (dzieci 
i dorosłych), schole, dzieci przygo-
towujące się do wczesnej Komunii 
św., bierzmowania, Wspólnota Ży-
wego Różańca, rodziny Domowego 
Kościoła.

Po rocznej formacji o�cjalnie za-Qn

twierdzono Nowy Krąg Domowego 
Kościoła. Jego animatorami zostali 
państwo Anna i Piotr Gołda.

W środy spotkania robocze miał Qn

para�alny Zespół „Caritas”, który 
przygotowywał opłatki, kadzidło 
i po raz szósty akcję „Świąteczny 
Anioł” (dla 30 rodzin). Oprócz co-
miesięcznej pomocy żywnościowej 
dla około 50 rodzin, kilku najbar-
dziej potrzebującym wręczono także 
paczki świąteczne.

45 chorych w para�i otrzymało Qn

od „Caritasu” życzenia świąteczne 
i symboliczny upominek.

13 grudnia na dwudniowy pobyt Qn

opłatkowo-integracyjny do Niedzie-
jowa wyjechała 40-osobowa grupa: 
członkowie Rad Para�alnych, pano-
wie ministranci, redakcja „Maksy-
milianka” i zespół „Caritas”.

29 grudnia obchodziliśmy Nie-Qn

dzielę Świętej Rodziny. To bardzo 
mocny znak w czasach kryzysu ro-
dziny! Na Eucharystię o godz. 9.30 
zaproszono wszystkich małżonków, 
by odnowili przyrzeczenia małżeń-
skie i złożyli Bogu dziękczynienie 
za dar miłości.

MGaj

Z parafii św. Maksymiliana

W pierwszy dzień świąt nie mogliśmy wejść do kościoła bł. Jana 
Pawla II, bo był zamknięty. Czy musimy mieć jakieś zapro-
szenia? Byliśmy tam od godz. 16 do 20. Co chwilę przycho-

dziły rodziny z dziećmi i całowały klamkę. Pierwszy raz spotykamy się 
zamkniętym kościołem w święta Bożego Narodzenia.

Marcin i Paulina

Problem z zamkniętym kościołem jest też w para�i św. Jana Bosko. 
Powszechną praktyką jest w innych, nawet zabytkowych świątyniach, że 
w przerwach pomiędzy nabożeństwami podczas dnia można się pomo-
dlić chociaż w przedsionkach, gdzie znajdują się klęczniki. Lubońskie 
kościoły – św. Barbary i Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego – 
dostępne są w całości przez całe dnie.

List do redakcji

Niedostępne świątynie

n
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bo już wszystko jest gotowe”. Więk-
szy dzwon, zawieszony centralnie, 
ma średnicę 81 cm i jest opatrzony 
polskimi napisami: „Chrystusowi 
Królowi o�arowała para�a św. Bar-
bary w Żabikowie r.p. (roku pań-
skiego) 1936”. W pomieszczeniu jest 
miejsce na trzeci dzwon, jednak nie 
wydaje się, by takowy kiedykolwiek 
był tu podczepiony i używany – 
w podłogach pod spodem brakuje 
bowiem nacięć, które umożliwiały-
by przełożenie sznura aż do najniż-
szego piętra. Aktualnie godziny 
i sposób bicia dzwonów są realizo-
wane automatycznie wg harmono-
gramu, jednakże mniejszy dzwon 
nadal posiada ramię, do którego 
w razie konieczności można zacze-
pić sznur. Tuż nad podłogą, na środ-
ku pomieszczenia, znajduje się nowy, 
miniaturowy elektryczny mechanizm 
zegarowy, z którego wychodzi me-
talowa, obrotowa oś w stronę każdej 
tarczy. Wskazówka minutowa jest 
napędzana bezpośrednio, natomiast 
godzinowa poprzez przekładnię zę-
batą 12:1. Kto jest spostrzegawczy, 
dostrzeże z zewnątrz, że wieża ma 
zegary tylko z trzech stron – gdyby 
w pomieszczeniu z dzwonami szła 
kolejna oś – do czwartego zegara 
– wejście po schodach na to piętro 

byłoby bardzo utrudnione, a przez 
nieuwagę można by uszkodzić oś. 
Dzwonnica posiada okna z żaluzja-
mi, które uniemożliwiają przedosta-
wanie się opadów atmosferycznych 
do wnętrza wieży, a jednocześnie, 
co najważniejsze, nie tłumią bicia 
dzwonów. Zwiedzający mogli wyjrzeć 
przez te okna w kierunku północ-
no-wschodnim oraz północno-za-
chodnim z wysokości 21 metrów nad 
gruntem, co stanowi zaledwie po-
łowę wysokości wieży, ale widoczność 
powinna sięgać 16 km!

Na wyższe piętra wieży prowa-
dzi długa drabina. Jednakże ten 
obszar nie był na razie dostępny dla 
zwiedzających z powodu przeby-
wających tam gołębi. Jeśli komuś 
nie wystarczały widoki przez żalu-
zje lub otwarte okienka na każdym 
piętrze, mógł spojrzeć na fotogra�ę 
– panoramę 360 stopni wykonaną 
kilka dni wcześniej z wysokości 32 
metrów, na której widoczność się-
ga 20 km (atrakcyjne widoki z wie-
ży żabikowskiego kościoła publiko-
waliśmy parokrotnie przy różnych 
okazajch). Po zejściu na najniższe 
piętro można było jeszcze zwiedzić 
poddasze kościoła, a także obejrzeć 
piszczałki drewniane i metalowe 
oraz inne elementy starych kościel-

Bliżej niebacd.  
ze str. 
5

Zwalniające pojazdy, odwraca-
jący z zainteresowaniem głowę 
lub przechodzący na drugą 

stronę ulicy piesi – takie zaintereso-
wanie wzbudza żłóbek ustawiony na 
posesji nieżyjącego już zasłużonego 
kościelnego z para�i św. Barbary – 
Romana Krzyżostaniaka – przy ul. 
Kołłątaja 37. Najlepszy klimat jest po 
zmroku, kiedy oświetlone postacie 
adorują Dzieciątko, a w tle słychać 
polskie kolędy. Gdy oświetlenie i mu-
zyka są wyłączone, wystarczy poprosić 
panią Krzyżostaniak o uruchomienie 
iluminacji i dźwięku.

Figura Dzieciątka jest większa 
od pozostałych, a to dlatego, że w te 
szczególne święta, Jezus jest najważ-

niejszy. Przyglądając się uważnie, 
można dostrzec czwartego króla. 
Jest nim pan Kościelny, który w ta-
kim właśnie stroju wraz z przenośnym 
żłóbkiem i kolędnikami odwiedzał 
chorych szpitala w Puszczykowie 
oraz każdego, kto go o taką wizytę 
poprosił. Figury przez wiele lat two-
rzyły szopkę bożonarodzeniową 
w kościele św. Barbary. Po wymianie 
na nowe, pan Kościelny co roku 
budował stajenkę na swojej posesji, 
aby stare posążki nie leżały bezczyn-
nie. I tak jest aż do dziś. O zacho-
wywanie tradycji, po śmierci Ro-
mana Krzyżostaniaka, dba jego 
wychowanek – Rafał Wojtyniak.

W.R.

Tradycja lokalna

n
Żłóbek na posesji śp. kościelnego Romana Krzyżostaniaka przy ul. Kołłąta-
ja 37 – w tym roku z podkładem muzycznym – kolędowym   fot. Rafał Wojtyniak

nych organów, które czekają na 
odrestaurowanie.

Chyba każdy, kto zna probosz-
cza ks. kan. Bernarda Cegłę, jest 
przekonany o jego zaangażowaniu 
w różne projekty, budowy, remon-
ty oraz upór, z jakim te prace re-

alizuje, a także jakie są tego efekty. 
Miejmy nadzieję, że wieża kościel-
na, jej wyposażenie oraz widoki 
staną się kolejnymi elementami, 
z których para�a św. Barbary będzie 
mogła być dumna.

Rafał Wojtyniak

Kiermasz świąteczny

Grupa „Kropelek” z Publicz-
nego Przedszkola nr 1 przy 
ul. Sobieskiego zorganizo-

wała kiermasz świąteczny, w któ-
rym mogły uczestniczyć wszystkie 
grupy przedszkolne. Okazał się on 
świetnym pomysłem, gdyż dzieci, 
personel oraz rodzice bardzo moc-
no się w niego zaangażowali, co za-
owocowało wspaniałymi pomysłami 
i pracami.

Kącik czytelniczy
W tym miesiącu mieliśmy oka-

zję wysłuchać bajki o przygodach 

Franklina. Jest on jednym z najbar-
dziej lubianych bohaterów literatu-
ry dziecięcej. Gościem specjalnym 
w tym dniu była mama Karolinki 
C. która nie tylko zaciekawiła dzie-
ci wspaniałym opowiadaniem, ale 
również przygotowała dla wytrwa-
łych słodką niespodziankę.

Muzyczna przygoda
Centrum Edukacji ATUT zawi-

tało do naszego przedszkola. Goście 

zaprosili nas na kolejną audycję 
muzyczną. Tym razem mogliśmy 
posłuchać kolęd i pastorałek. Wpro-
wadziło nas to w świąteczny nastrój, 
a co najważniejsze, mogliśmy wszy-
scy razem wspólnie kolędować.

Wigilia
19 grudnia w przedszkolu od-

była się Wigilia. „Kropelki” przy-
gotowały dla wszystkich grup jaseł-
ka. Przedstawienie bardzo się po-
dobało. Gdy dzieci rozeszły się do 
swoich sal, oczekiwały na przyjście 
gwiazdora. Aby otrzymać prezent, 
trzeba było zaśpiewać piosenkę, 

kolędę, pastorałkę lub powiedzieć 
wierszyk. Dzieci były bardzo pod-
ekscytowane i szczęśliwe z otrzyma-
nych prezentów. Gdy emocje trosz-
kę opadły, zasiedliśmy do wspólne-
go stołu, by podzielić się opłatkiem 
i zjeść wigilijny obiad.

P. Maciejewska

Z Pogodnego Przedszkola

n
Mama Karolinki czyta przedszkolakom z Pogodnego Przedszkola bajkę o Fran-
klinie   fot. P. Maciejewska

n
Przedstawienie jasełkowe w Pogod-
nym Przedszkolu  fot. P. Maciejewska
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Tradycją Publicznego Przed-
szkola przy ul. Osiedlowej 
stały się spotkania bożona-

rodzeniowe z rodzicami. W tym roku 
panie z grupy III – Ewa Kowalska 
i Janina Szczepaniak – przygotowały 
jasełka, w których dzieci wcieliły się 
w postacie bohaterów znanych bajek. 
Osoby, które przychodzą złożyć Jezu-
sowi pokłon, o�arują mu dary, swoje 
serce i oddanie. Betlejemską grotę 
odwiedziły dziewczynka z zapałka-
mi, Jaś i Małgosia, Smerf, Pinokio, 
a także Czerwony Kapturek, Kopciu-
szek oraz sierotka Marysia i Rybak 
ze złotą rybką. Są dobrzy, szlachet-
ni, o czystych sercach i szczerości. 
Pozwalają zrozumieć takie pojęcia, 
jak dobro, szlachetność, mądrość, 
a także pracowitość i pokora. Każda 

z bajkowych postaci dała Jezusowi 
przedmiot będący jej symbolem, np. 
Kopciuszek przyniósł swój pantofelek 
– symbol niewinności. Rybak oddał 
spełniającą wszelkie życzenia złotą 
rybkę, Pinokio – ośle uszy i długi nos. 
Widowisko pomyślane było tak, by 
mogły w nim uczestniczyć wszystkie 
dzieci z grupy. Przedstawienie spotka-
ło się z dużym uznaniem rodziców, 
którzy obejrzeli je 17 grudnia oraz 
zaproszonych na wigilię przedszkol-
ną gości (emerytowani pracowni-
cy przedszkola i prezes Lubońskiego 
Klubu Honorowych Dawców Krwi). 
Jasełka wystawiono również dla babć 
i dziadków 8 stycznia 2014 r. oraz dla 
dzieci zaprzyjaźnionej „Ochronki” (9 
stycznia). Najważniejsze w nim było 
duże zainteresowanie i zaangażowa-

nie samych dzie-
ci. U niektórych 
podziwiających 
przedstawienie 
wnuków, w wiel-
kim zachwycie 
i wzruszeniu, 
babć i dziad-
ków, widzia-
łem w oczach 
łzy. Wszyscy 
byli zgodni, że 
wychowawczy-
niom należą się 
słowa uznania za 
tak piękne wido-
wisko.

Władysław 
Szczepaniak

U „Wesołych Sportowców”

n
Postacie z bajek przynoszą dary małemu Jezusowi leżącemu w żłób-
ku   fot. Władysław Szczepaniak

n
Licznie przybyli do „Wesołych Sportowców” dziadkowie, oglądający jasełka 
w wykonaniu swoich pociech   fot. Władysław Szczepaniak

Przed świętami

Co roku w Niepublicznym 
Przedszkolu przy ul. Koper-
nika organizujemy rodzinne 

wykonywanie ozdób świątecznych. 
Tym razem przy robieniu bombek 
i zawieszek o fantazyjnych kształ-
tach, królował brokat. Sprawiło to, 
że każda ozdoba lśniła, jak zaczaro-
wana. Przy kolędach i rozmowach, 
w rodzinnej atmosferze bardzo miło 
upłynął nam czas. W grudniu, pod-
czas zajęć kulinarnych, piekliśmy 
pierniki. Zapach korzennych przy-
praw i pieczonych ciasteczek uno-
sił się w całym przedszkolu. Dzieci 
robiły ciasto, samodzielnie wałko-
wały i wycinały pierniki.

Mikołajki w grocie
6 grudnia mikołaj przybył do 

nas z workiem prezentów i pomy-
słami na wspaniałe zabawy. Dzieci 
zaprezentowały wiersze, których się 
nauczyły na tę okazję. Wesołe ani-
macje sprawiły, że wszyscy na dłu-
go zapamiętamy ten dzień. Natomiast 
11 grudnia pojechaliśmy na wyciecz-
kę do Poznania, do groty solnej przy 
ul. Świętosławskiej. Tam, przenie-

śliśmy się w świat górskich jaskiń. 
Efekty dźwiękowe i nastrojowe świa-
tła wprowadziły wszystkich w stan 
wspaniałego odprężenia. Dodatko-
wą zaletą były oczywiście walory 
zdrowotne wycieczki. „Biedronki” 
i „Pszczółki” zobaczyły trykające się 
na Ratuszu koziołki w mikołajkowych 
ubrankach.

Wigilia
13 grudnia w Ośrodku Kultury 

odbyła się wigilia. Pięknie udeko-
rowana sala, pachnące ciasta i świa-
tło świec, już na początku stworzy-
ły wyjątkową atmosferę. Przyszedł 
do nas także św. mikołaj. Śpiewali-
śmy kolędy, które nasz gość grał na 
gitarze. Dzieci przedstawiły mu re-
pertuar, przygotowany przez naszą 
rytmiczkę oraz wychowawców, któ-
ry składał się z tańców, piosenek oraz 
wierszy. Po udanym występie zosta-
ły rozdane prezenty. Wieczór zakoń-
czył się swobodnymi rozmowami 
i uśmiechami. Rodzicom i bliskim, 
dziękujemy za przybycie i zaanga-
żowanie w tę ważną uroczystość.

M. Płażewska-Marciniak

Z Czarodziejskiego Ogrodu

W czwartek, 19 grudnia dzieci 
z Publicznego Przedszkola 
przy ul. Klonowej wybra-

ły się na poszukiwania gwiazdora 
wokół budynku. Ku ich zaskoczeniu 
pojawił się on na dachu wraz ze swo-
ją pomocnicą, Śnieżynką. Po chwili 
nadjechał dźwig z drabiną, który 
pomógł zejść gościom na ziemię. 

Gwiazdor odwiedził każdą grupę 
i każdemu podarował paczkę. Dzieci 
odwdzięczyły mu się piosenkami. 
Tradycyjnie w południe wszystkie 
przedszkolaki, kadra, dyrekcja i wła-
ściciele spotkali się przy wigilijnym 
stole na uroczystym obiedzie.

R. Ciupińska

W Małych Talentach

Mikołajki

To był miesiąc pełen niespodzianek w Niepublicznym Przedszkolu 
przy ul. 11 Listopada. Najpierw 6 grudnia listonosz przyniósł nam 
list od świętego mikołaja, a chwilę później dowiedzieliśmy się, że 

zostawił dla nas pod drzwiami upominki – książeczki. Tego dnia dowie-
dzieliśmy się, skąd się wzięły mikołajki i na cześć biskupa Mikołaja urzą-
dziliśmy bal, ubierając czerwone czapki.

Przygotowania
Grudzień to czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Wspólnie 

z ciociami ozdabialiśmy nasze sale oraz ubieraliśmy choinki, a następnie 
zaprosiliśmy naszych rodziców na jasełka. Przebrani za aniołki kolędowa-
liśmy i tańczyliśmy. Odbyły się także warsztaty bożonarodzeniowe, na 
których wspólnie z rodzicami robiliśmy bombki i reniferki z korków. Za-
bawa była przednia. Na koniec przybył do nas gwiazdor, dla którego za-
śpiewaliśmy piosenkę, a on w zamian podarował nam prezenty.

K. Tomalka-Kałek

Ze Słonecznego Zakątka

n
Maluchy ze „Słonecznego Zakątka” z prezentami od gwiazdora
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Grudzień w Publicznym Przed-
szkolu przy ul. Konarzewskiego 
był czasem przygotowań do 

świąt Bożego Narodzenia. 6 grud-
nia mikołajkowymi upominkami 
obdarzył dzieci burmistrz, Dariusz 
Szmyt ze swoimi współpracownika-
mi. Przedszkolakom bardzo podo-
bały się książeczki. W podziękowa-
niu za upominki zaśpiewały piosenki 
i recytowały świąteczne wierszyki. 

Następnie dzieci z grup „Podróżni-
ków” i „Odkrywców” wybrały się 
na wycieczkę do fabryki bombek 
w Gnieźnie, gdzie poznawały etapy 
ich tworzenia. Kolejne wydarzenie 
miało piernikowy zapach i smak. 
Każda grupa wytrwale pracowa-
ła przy wykrawaniu świątecznych 
przysmaków z ciasta, przygotowa-
nego przez rodziców. To był dość 
łatwy początek, ponieważ dopiero 
ozdabianie ich stanowiło wyzwanie. 
Wykonane przez dzieci pierniczki 
w kształcie gwiazdek, choinek, bał-
wanków, serc, itp. pięknie opakowa-
ne tra�ły na przedszkolny kiermasz. 
Podczas świątecznych przygotowań 
był też czas na odrobinę sztuki: akto-
rzy z Teatru Animacji zaprezentowali 
nam przedstawienie pt. „Kolędowa 
noc”. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy 
i piosenki świąteczne. 20 grudnia 
zorganizowaliśmy przedszkolną Wi-
gilię, podczas której podzieliliśmy się 
opłatkiem, złożyliśmy sobie życze-
nia i w salach przy pięknie ustrojo-
nych stołach zjedliśmy świąteczny 
obiad. Tego dnia odwiedził nas też 
gwiazdor i obdarował wszystkich 
pięknymi prezentami. To był wy-
jątkowy czas.

M.M.

U Tip-Topka Odkrywcy

n
Kolędowanie u Tip-Topka

n
Piotrek z Przedszkola Tip-Topka wyci-
na pierniki

Świąteczny czas

Grudzień to miesiąc szczególny. 
W Niepublicznym Przedszkolu 
przy ul. Szkolnej praca wrzała 

już od pierwszych dni. Dzieci uczy-
ły się wierszyków, piosenek i kolęd. 
Starszaki przygotowywały jasełka. Sale 
zdobiły choinki, przybrane własno-
ręcznie zrobionymi ozdobami. Dzieci 
wykonywały kartki świąteczne dla 
najbliższych oraz drobne upomin-
ki. Wreszcie przyszedł dzień, kiedy 
dzieci stanęły przed zaproszonymi 
gośćmi, a rodzice ze wzruszeniem 
oglądali bożonarodzeniowe jasełka, 
dumni ze swoich pociech.

Mały Muzyk
Ostatni raz w tym roku kalenda-

rzowym odwiedził nas Klub Małego 
Muzyka ze spektaklem: „Laj koniku 
laj, po Krakowie gnaj”. Para taneczna 
z zespołu pieśni i tańca „Chludowia-
nie” zaprezentowała krakowski strój 
ludowy i odtańczyła ognistego kra-
kowiaka. Później dzieci uczyły się 
podstawowych kroków tego tańca, 
a następnie słuchały legend, związa-
nych z tym miastem.

Gwiazdor
Jak każdego roku, gwiazdor od-

wiedził nasze przedszkole wraz 
z elfem Psotnikiem, który nauczył 
dzieci ekspresowego pakowania 
prezentów, opowiedział historię 
o reniferach oraz o życiu na biegu-
nie północnym. Rozbawione dzieci 
bez najmniejszego lęku podchodzi-
ły do gwiazdora, żeby odebrać pre-
zent. W podziękowaniu pięknie 
zaśpiewały kolędę i ulubioną pasto-
rałkę. Goście pożegnali się z dzieć-
mi, obiecując wizytę w następnym 
roku, a uradowane dzieci z zacieka-
wieniem oglądały swoje prezenty.

Wigilia
Ostatniego dnia przed świątecz-

ną przerwą dzieci wraz z personelem 
uczestniczyły w Wigilii. Na stołach 
lśniły śnieżnobiałe obrusy i płonęły 
świece. Dzieci z apetytem zjadły 
barszczyk z uszkami, rybkę, pieroż-
ki oraz inne przysmaki. Było wspól-
ne śpiewanie kolęd, quiz związany 
ze świętami, opłatek i życzenia.

S. Działo

Z Chatki Skrzatka

n
Dzieci z Chatki Skrzatka z prezentami od gwiazdora   fot. M. Śron

W poniedziałek, 9 grudnia 
w prywatnym żłobku 
przy ul. Buczka odby-

ło się spotkanie grupy „Krasnali”, 
czyli naszych starszaków. Dzień 
rozpoczął się od Teatrzyku Tomka 
Wszędobylskiego, który przedstawił 
„Papugę króla Heroda”. Następnie 
trwały przygotowania do spotkania 
z rodzicami. O godz. 16.30 nasze 
mikołajki rozpoczęła wspólna za-
bawa przy muzyce. Dzieci tańczyły 
swoje ulubione piosenki i razem 
z rodzicami zaśpiewały kolędę. 
Następnie jedna grupka przyozda-
biała pierniczki świąteczne wraz 
z degustacją, a druga dekorowała 

torebki na prezenty gwiazdkowe. 
Natomiast dzień później przybyli 
rodzice naszych maluszków, czyli 
„Skrzacików”. Tym razem do ozda-
biania pierniczków i torebek do-
łączyliśmy dekorowanie bombek 
i ozdób choinkowych. Wszyscy 
mogli zawiesić swoje prace na na-
szej żłobkowej choince. Tuż przed 
Bożym Narodzeniem zawitała do 
nas Śnieżynka z Elfem i przynieśli 
upominki gwiazdkowe. Po Nowym 
Roku odbędzie się w naszym żłobku 
Balik Przebierańców i jak zwykle 
urządzimy konkurs na najzabaw-
niejszy kostium.

G. Rosa

U 7 Krasnoludków

n
Mikołajki w żłobku „U 7 krasnoludków”
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Mikołajki

6 grudnia Publiczne Przedszkole 
przy ul. Okrzei 49 odwiedził 
niecodzienny gość – Mikołaj. 

Dzieci oczekiwały go z niecierpli-
wością. W tym dniu zaszczycił nas 
też swoją obecnością burmistrz, Da-
riusz Szmyt.

Szreniawa
16 grudnia wybraliśmy się na 

wycieczkę autokarową do Muzeum 
Narodowego Rolnictwa i Przemy-
słu Rolno-Spożywczego w Szrenia-

wie. Przedszkolaki obejrzały przed-
stawienie o Śnieżynce, zwiedzały 
oborę i zobaczyły zwierzęta gospo-
darskie. Widziały również zabyt-
kowe samochody i wozy konne. 
Dużą atrakcją było oglądanie szo-
pek bożonarodzeniowych z żywy-
mi zwierzętami.

Opłatek i wigilia
13,17,18 grudnia odbyły się 

w naszym przedszkolu spotkania 
opłatkowe z udziałem rodziców. 
Dzieci 5-letnie zaprezentowały ja-

Z Tęczowej Krainy

n
Przedszkolaki z Tęczowej Krainy zwiedzają oborę w Szreniawie

n
Jasełka w wykonaniu dzieci z Tęczowej Krainy

Mikołajki

W piątek, 6 grudnia Publiczny 
Punkt Przedszkolny przy 
ul. Dąbrowskiego odwie-

dził Św. Mikołaj. Wręczył dzieciom 
prezenty, a następnie wziął udział 
w zabawach i tańcach. Dzieci gorą-
co podziękowały mu za upominki, 
obiecały być grzeczne i z wielką ra-
dością zaprosiły go za rok! Tego dnia 
swoją obecnością zaszczycił nas także 
Burmistrz, który przyniósł dzieciom 
książeczki. W ramach podziękowań 
przedszkolaki zabrały go na wycieczkę 
pociągiem do Lulandii w piosence 
„Jedzie pociąg z daleka”.

Pierniki
Nic tak nie przypomina o świę-

tach, jak unoszący się zapach pier-
nikowo- cynamonowy. 13 grudnia 
nasze dzieci zabrały się do wypie-
kania pierników. Przygotowane 
ciasto zgniatały, wałkowały, za po-
mocą foremek wycinały kształty 

ciasteczek, a następnie ozdobiły ko-
lorowymi posypkami. Miały przy 
tym mnóstwo radości.

Opłatek
19 grudnia odbyła się przedszkol-

na Wigilia, w której oprócz dzieci 
i nauczycieli, wzięła udział dyrektor 
G. Leciej oraz wicedyrektor D. Ci-
chońska. Tego dnia maluszki wystą-
piły w przedstawieniu „Szczere 
serduszka”, a następnie odświętnie 
ubrane, złożyły życzenia, podzieliły się 
opłatkiem i usiadły przy wigilijnym 
stole. Wraz z naszymi gośćmi za-
śpiewały kolędy, które wprowadziły 
wszystkich w magiczny, świąteczny 
czas. Oczywiście gwiazdor nie za-
pomniał o przedszkolakach z Tró-
jeczki. Co prawda, nie pojawił się 
osobiście, ale jego pomocnicy do-
starczyli do naszego przedszkola 
wspaniałe prezenty. Tego dnia ra-
dości nie było końca.

A. Fliszta

Z Trójeczki

n
Jasełka w Trójeczce

Pod koniec sierpnia 2013 r. za-
kończono remont dachu bu-
dynku Szkoły Podstawowej 

nr 1. Przy okazji zaadoptowano też 
pomieszczenia na poddaszu (wymia-
na okien i podłóg, malowanie oraz 

nowe wyposażenie). Dzięki temu 
Jedynka wzbogaciła się o funkcjo-
nalne i estetyczne sale lekcyjne, biu-
rowe i gospodarcze. Powstała sala 
komputerowa, gdzie odbywają się 
zajęcia grupowe uczniów mogących 
korzystać z sieci. Dzięki przepro-
wadzonej inwestycji nowy wygląd 
zyskały pokoje: pedagoga szkolne-
go, nauczycielski i księgowej, na-
tomiast ciemnię fotogra�czną za-
adoptowano na pokój gospodar-
czy. Wszystko to przyczyniło się 
do polepszenia warunków pracy 
personelu i uczniów SP 1.

PAW

Remont i adaptacja

n
Uczniowie mają do dyspo-
zycji nową salę komputero-
wą z siecią   fot. Paweł 
Wolniewicz

nW sali lekcyjnej i pozosta-
łych pomieszczeniach na 
poddaszu zamontowano 
nowe okna dachowe   fot. 
Paweł Wolniewicz

sełka, natomiast młodsze przedsta-
wiły rodzicom wiersze i kolędy. 
Wręczyły również przygotowane 
upominki. Na koniec maluchy po-
dzieliły się z rodzicami opłatkiem. 
Uroczystość zakończono słodkim 
poczęstunkiem. Natomiast 20 grud-

nia miała miejsce przedszkolna 
Wigilia. Wszystkie dzieci zasiadły 
do uroczystego wspólnego obiadu, 
nie zabrakło też gwiazdora z workiem 
prezentów.

E. Przywarta
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Kiermasz

W poniedziałek, 2 grudnia 
uczestnicy kółka pla-
stycznego kl. 1-3 z pomocą 

starszych koleżanek zorganizowali 
kiermasz świąteczny. Już od wielu 
dni dzieci pod okiem A. Flagmań-
skiej przygotowywały piękne ozdo-
by: stroiki, kartki świąteczne, wieńce 
na drzwi. Wszyscy bardzo się sta-
rali, wiedzieli bowiem, że dochód 
z kiermaszu zostanie przeznaczony 
na wolontariat (paczki świąteczne dla 
dzieci najbardziej potrzebujących). 
Szczególne podziękowania należą się 
uczennicom kl. 5 d – Patrycji, Julii 
i Wiktorii – które z niezwykłym za-
pałem i zaangażowaniem pomagały 
przy świątecznym stoisku. Dziękujemy 
wszystkim, którzy zakupili ozdoby, 
wspierając tym samym tegoroczną 
akcję kółka plastycznego.   

A. Flagmańska

Mikołajki
Już po raz kolejny Św. Mikołaj 

odwiedził naszą szkołę. Słodkie po-
darunki rozdał przy pomocy swoich 
pomocników, którymi okazali się 
przedstawiciele Samorządu Uczniow-
skiego. Każda klasa została szczodrze 
obdarowana słodyczami, za co wszyst-
kim zaangażowanym serdecznie 
dziękujemy.   (SP 1)

Wigilia w 1 a
20 grudnia miało miejsce spo-

tkanie wigilijne uczniów kl. 1 a, ich 
rodziców i wychowawcy. Dla wszyst-
kich był to czas wyjątkowy i pełen 
bożonarodzeniowej magii. Dzieci 
z wychowawcą, J. Jakubowską, przy-
gotowały świąteczny występ, który 
rodzice obejrzeli z radością i wzru-
szeniem. Była pięknie udekorowana 
przez dzieci choinka, łamanie opłat-
kiem, składanie życzeń, kolędowanie 
oraz obdarowanie prezentami. Ucznio-
wie postanowili jednak, że w tym 
roku nie tylko będą oczekiwali na 
prezenty, ale również wzorem Św. 
Mikołaja obdarują kogoś potrzebu-
jącego. Dzięki entuzjastycznemu 
podejściu uczniów i ogromnemu 

zaangażowaniu wychowawcy udało się 
zorganizować aukcję ozdobionych 
przez dzieci bombek, a dzięki hoj-
ności rodziców zebrać ponad 200 zł. 
Cała kwota zostanie przekazana 
fundacji charytatywnej, pomagającej 
chorym dzieciom.    (KS)

Pójdźmy wszyscy…
W klimat świąt wprowadziły nas 

jasełka, które przygotowali ucznio-
wie z kl. 3 a i 3 b. Przedstawienie 
zostało przygotowane dla młodszej 
społeczności uczniowskiej. Kolejne 
sceny przedstawiały wątki, związane 
z narodzeniem Jezusa – zwiastowa-
nie, wędrówkę trzech króli i ich 
spotkanie z Herodem, wędrówkę 
Józefa i Maryi do Betlejem oraz na-
rodzenie Jezusa w stajence. Jako 
pierwsi pokłonili się Aniołowie, 
tańcząc poloneza. Za nimi pasterze 
powitali Jezusa skocznym tańcem 
i kolędą. Następnie do stajenki z da-
rami kolejno przybywali: monarcho-
wie, górale, ślązacy, krakowianie, 
warszawiacy, łowiczanie, marynarze. 
Do żłóbka przybyli też lubonianie, 
którzy w ogłoszonym Roku Edmun-
da Bojanowskiego przynieśli podzię-
kowanie za jego osobę i dzieła. Na 
koniec dary swe złożyli uczniowie 
naszej szkoły – były to dobre uczyn-
ki, które wyświadczali sobie w Dniu 
Dobroci i Bezinteresowności, jaki 
miał miejsce 6 grudnia w naszej 
szkole. Wspaniałe stroje młodych 
aktorów, dekoracje oraz pięknie re-

Z Jedynki cytowane teksty sprawiły, że na 
twarzach widzów pojawił się zachwyt 
i wielkie uznanie dla dzieci. Dzię-
kuję rodzicom za wzorowe zaanga-

żowanie się w przygotowanie dzie-
ci, rekwizytów oraz barwne i auten-
tyczne stroje, dzięki czemu otrzy-
maliśmy wiele gromkich braw.   

I. Okupniak

Żabka
5 grudnia odbył się szkolny etap 

konkursu matematycznego „Złota 
Żabka”. W tegorocznych zmaganiach 
wzięło udział 12 naszych uczniów 
z kl. 5 i 6. Do następnego etapu za-
kwali�kował się Szymon Bójko (6 c). 
Następnego dnia 18 uczniów zmie-
rzyło się z zadaniami konkursowy-
mi z j. polskiego i literatury. Czwo-
ro uczniów zdobyło wymaganą 
liczbę punktów, aby wziąć udział 
w drugiej turze. Oto laureaci etapu 
szkolnego: Julia Lasecka (6 d), Ja-
goda Świdzińska, Zuzanna Gawry-
siak i Mateusz Gawrysiak (6 c). 
Wszystkim uczest-
nikom dziękuje-
my za udział 
w konkursie. 
Zwycięzcom ser-
decznie gratulu-
jemy i życzymy 
powodzenia w 2. 
etapie.   

J. Lehman,  
J. Pajkert

Na deskach 
szkolnego 
teatru

18 grudnia 
działające w na-
szej szkole kółko 

recytatorskie zaprezentowało spo-
łeczności szkolnej spektakl pt. „Opo-
wieść wigilijna”. W świątecznej at-
mosferze uczniowie klas 4-6 obej-
rzeli przedstawienie mówiące o war-
tości świąt Bożego Narodzenia 
w życiu każdego człowieka. Dzieci 
z wielką uwagą śledziły losy Ebene-
zera Scrooga. Głównego bohatera, 
podobnie jak w opowieści Dicken-
sa, odwiedziły cztery duchy. Pierw-
szym był duch zmarłego wspólnika 
Marleya, który zapowiedział poja-
wienie się kolejnych zjaw. Duch 
przeszłości pokazał Scroogowi pięk-
no minionych świąt, kiedy to był 
kochany i lubiany. Duch teraźniej-
szości uświadomił mu, że źle trak-
tuje swojego pracownika, nie po-

zwalając mu na rodzinne przeżywa-
nie świąt. W końcu duch przyszło-
ści ukazał bohaterowi konsekwencje 
jego samolubnych uczynków i sa-
motną śmierć. Dzięki wizycie zjaw 
Scrooge postanowił się zmienić. 
Odwiedził swego buchaltera, obda-
rował Roberta i jego rodzinę pre-
zentami, odnowił kontakt z rodziną. 
Stał się innym, lepszym człowiekiem. 
Przedstawienie podobało się młodym 
widzom, a gra aktorów została do-
ceniona i nagrodzona gromkimi 
brawami. Reakcje publiczności po-
zwalają sądzić, że pomimo skromnych 
warunków szkolnemu teatrowi, 
udało się oddać sens utworu Karo-
la Dickensa i zachęcić do re�eksji 
nad przeżywaniem świąt Bożego 
Narodzenia.   Julita Lehman – opie-
kunka kółka recytatorskiego

n
Kiermasz świąteczny w holu SP 1

n
Przygotowane przez pierwszaków na aukcję bombki

n
W jasełkach wykorzystano portrety błogosławionych Jana Pawła II i Edmunda 
Bojanowskiego

n
„Opowieść wigilijna” w wykonaniu ucharakteryzowanych 
oryginalnie uczniów z teatru szkolnego 
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Konkursy

W tym miesiącu konkursy 
ogłoszone przez Samo-
rząd Uczniowski SP 2 

były związane przede wszystkim 
z Bożym Narodzeniem. Ci, którzy 
mają zmysł artystyczny, mogli wycza-
rować bombkę. Natomiast uczniowie 
lepiej czujący się w roli cukierni-
ków, przynosili cudne pierniczki! 
W pierwszym konkursie zwycięży-
li: Miłosz Czupryniak (1 a) i Olga 
Bednarczuk (6 c); 2. miejsce zajęli 
– Adam Słonka-Moskwa (2 b), Na-
tasza Bzik (3 b) i Sandra Kwinecka 
(2 c); a 3. – Aleksandra Andrzejew-
ska (6 a), Zo�a Wrzaskowska (5 c) 

i Klara Hofman. Natomiast najlepsi 
w piernikowym konkursie to: Magda-
lena Andrzejewska (4 a) i Weronika 
Pawlicka (6 e); 2. miejsce – Zuzanna 
Płazińska (4 a), Aleksandra Andrze-
jewska (6 a) i Oliwia Wojciechowska 
(1 b), a 3. – Oliwia Dawidek (6 e), 
Maria Frąckowiak (5 d), Karolina 
Zagajewska (6 e) i Zuzanna Juchacz 
(6 e).    V. Langner

Las
Leśnicy: Mateusz Giełda-Pinas 

(specjalista ds. pozyskania drewna 
i edukacji przyrodniczej) oraz Ka-
tarzyna Pacholczyk odwiedzili ze-
rówki. Goście opowiadali dzieciom 
o zwierzętach i ptakach, przywieź-
li wiele ciekawych eksponatów i po-

mocy. Maluchy dowiedziały się m.in. 
jak odróżnić królika od zająca, czym się 
żywią dziki, sowy i inne leśne zwie-
rzęta, usłyszeli prawdziwe odgłosy 
sarny, dzięcioła, cietrzewia, pusz-
czyka i wielu innych. Dzieci posze-
rzyły swoją wiedzę o nowe trudne 
pojęcia.    K. Zdunik

Szlachetnie
W tym roku do ogólnopolskiej 

akcji „Szlachetnej paczki” dołączy-
ła kl. 6 b. Każdy z uczniów wspomógł 
ten szczytny cel, przynosząc pieniąż-
ki. Klasie z pomocą rodziców i wy-
chowawcy Grzegorza Sokowicza 
udało się uzbierać 434,70 zł. Pienią-
dze te zostały przekazane na konto 
„Szlachetnej paczki”. To piękny gest 
naszych uczniów. Szczególnie po-
dziękować pragnę rodzicom, bez 
których pomocy przedsięwzięcie to 
nie doszłoby do skutku.   

G. Sokowicz

Konkurs o parku
13 grudnia nasi uczniowie z opie-

kunem Bogumiłą Kurzawską wzię-
li udział w 9. Międzyszkolnym 
Konkursie „Uroki Wielkopolskiego 
Parku Narodowego(WPN)”, orga-
nizowanym przez SP w Komornikach. 
Wzięło w nim udział 24 uczniów 
z ośmiu szkół. Odpowiadali pisem-
nie na pytania w sześciu kategoriach, 
dotyczących rezerwatów przyrody 
w WPN, zwierząt chronionych 
i szkodników, roślinności, szlaków 
turystycznych i osób zaangażowanych 
w utworzenie parku. Przebieg kon-
kursu nadzorowała komisja, skła-
dająca się z pracowników WPN, 

Z Cieszkowianki członków PTTK, dyrekcji szkoły 
i przedstawicieli gminy Komorniki. 
Nagrody ufundowały jednostki or-
ganizacyjne konkursu oraz prywat-
ni sponsorzy. Nasi uczniowie zajęli 
miejsca: 8. Olimpia Wojciechowska 
(5 c), 9. Maria Frąckowiak (5 d), 9. 
Martyna Michalak (5 b).

Menu po angielsku
18 grudnia na lekcji j. angielskie-

go uczennice kl. 5 a prezentowały 
świąteczne menu, które przygoto-
wywały, pracując w grupach meto-
dą projektu. Pozwala ona na współ-
pracę, kreatywność i zaangażowanie się 
uczniów w poszczególne zadania.   
A. Czarnecka-Kimla

Łańcuch
19 grudnia uczniowie naszej 

szkoły pracowali nad świątecznymi 
życzeniami. W dobie lakonicznych 
SMS-ów wysyłanych w pośpiechu 
i bezdusznych maili, postanowiliśmy 
wskrzesić tradycję wysyłania świą-

tecznych kartek z życzeniami. Wszyst-
kie klasy wykonały kartki, własno-
ręcznie je ozdobiły i zredagowały 
życzenia dla osób ze swojego oto-
czenia. W ten sposób powstały łań-
cuchy życzeń, które zdobią korytarze 
naszej szkoły. A w świat popłynęły 
życzenia do rodziny, znajomych, 
przyjaciół, pracowników szkoły, są-
siadów i... nieznajomych.   

V. Langner

Zwyczaje i przysmaki
19 grudnia kl. 1 a i 1 c wybra-

ły się do „Kids Farmy” – gospo-
darstwa agroturystycznego poło-
żonego w miejscowości Przecław. 
Dzieciaki zwiedziły stajnię i żyją-
ce tam zwierzęta (konie, kozy, 
krowę) oraz zaczarowany ogród 
i jego mieszkańców. Poznały zwy-
czaje i przysmaki wigilijne zwierząt. 
Miały też czas na lukrowanie i ozda-
bianie pierników. Największą jed-
nak atrakcją była wizyta gwiazdo-
ra. Dzieci zaśpiewały mu kolędy 
i świąteczne piosenki. Wszyscy 
otrzymali upominki. Tuż przed 
odjazdem uczniowie zawiesili na 
choinkach przysmaki dla pta-
ków.   

M. Budziszewska, K. Minge

Pomagamy zwierzętom
Klasa 4 d wraz z nauczycielami 

przyłączyła się do akcji pomocy 
zwierzętom ze schroniska w Przy-
borówku, zorganizowanej przez 
Samorząd Szkolny. Przez cały rok, 
a szczególnie w okresie zimowym, 
powinniśmy pomagać podopiecznym 
ze schronisk.    A. C-K., M. K.

Angielski i śpiew
Nauka angielskiego przez śpiew 

to jedna z metod uczenia się języka. 
Na przełomie listopada i grudnia kl. 
4 a-d pokazały, jak pięknie można 
zaśpiewać piosenkę w j. angielskim, 
prezentując jednocześnie kilka ele-
mentów choreogra�i. Piosenka nosi 
tytuł „My Castel”, czyli „Mój zamek” 
i można ją obejrzeć w Internecie.   

A. Czarnecka-Kimla

Świetlica
Duża liczba uczniów kl. 1-3 

przebywa po zajęciach w świetlicy 
szkolnej. Wychowawcy zajmujący się 

nimi w tym czasie, dokładają wszel-
kich starań, aby nie były to godziny 
stracone. Oprócz odrabiania lekcji 
dzieci, biorą udział w zajęciach ma-
nualnych. Efekty ich pracy zdobią 
sale świetlicowe i gazetki ścienne 
w głównym holu. W grudniu dzie-
ciaki uczyły się szycia i wykonywa-
ły piękne anioły, które strzegą naszej 
szkoły.    (SPII)

nKonkursowe: chatka z piernika lukro-
wana „śniegiem” i choinkowa bombka

n
Leśnicy z wizytą w zerówce. Przynieśli ciekawe rekwizyty myśliwskie   
fot. K. Zdunik

n
Łańcuch świątecznych życzeń w SP 2

n
Ręcznie wykonana pacynka podczas 
świetlicowych zajęć
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Warsztaty z Labokids

W piątek, 6 grudnia dzieci 
z klas 0-3 zostały wpro-
wadzone przez doświad-

czonych �zyków i chemików w świat 
nauki. Podczas zajęć poznały prawa 
i zjawiska, występujące w przyrodzie. 
Młodzi naukowcy samodzielnie prze-
prowadzili doświadczenia chemiczne 
i eksperymenty �zyczne. Przygoto-
wano dla nich bezpieczne substan-
cje spożywcze, fartuszki i okulary 
ochronne, jak w prawdziwym labora-
torium. Wszystkim zajęcia bardzo się 
podobały i stały się inspiracją do 
dalszych poszukiwań, badań i no-
wych wynalazków.

Mikołaj
13 grudnia dzieci z zerówki uda-

ły się na wycieczkę do Uzarzewa na 
świąteczne spotkanie z Mikołajem 
i reniferem. Dzieci zapoznały się 
z wystawą „Cztery pory roku”, ob-
rzędowością bożonarodzeniową oraz 
wykonały ozdoby choinkowe. Naj-
ciekawsza była jednak opowieść 
Mikołaja o krainie, z której przyje-
chał. Uczniowie wrócili z prezenta-
mi i miłymi wrażeniami.

Anioły
Już po raz ósmy w naszej szko-

le odbył się powiatowy konkurs 
plastyczny pod patronatem Burmi-
strza Miasta Luboń i Dyrektora SP 3. 
Wpłynęło 300 aniołów z całego 
powiatu. Były: anioły szczęścia, 
spokoju, pogody ducha, miłości, 
sławy i takie, które strzegą szkół. 
W kategorii dzieci młodszych 1. 
miejsce otrzymał M. Najserek z Dą-
brówki, 2. – M. Wittig z Komornik, 
3. – K. Plucińska z SP 3; wyróżnio-
no: Z. Napierałę z Komornik, D. 
Joksz z Puszczykowa, J. Giersza, Z. 
Zakrawacz, R. Wasiaka z SP 3. 
W grupie starszej 1. miejsce zajęła 
Z. Szumiłowska z SP 3, 2. – B. Gum-
ny z Biskupic, 3. – S. Sznura z Ra-
dzewa; wyróżniono: J. Wierzbickie-
go z Tulec, Z. i M. Zięta z Kórnika, 
D. i M. Tarnionek z Dąbrówki. 
Uroczysta gala odbyła się 12 grud-
nia, nagrody wręczali przewodni-
czący Rady Miasta – M. Samulczyk 
i G. Leciej. Montaż słowno-muzycz-
ny przygotowała E. Gilewska-Nowik 
i J. Golak.

Encyklopedia
Nasza szkoła została wybrana 

jako jedyna w Luboniu i od stycznia 
2013 bierze udział w projekcie „eSz-
koła Wielkopolska – Cyfrowa Dzie-
cięca Encyklopedia Wielkopolan”. 
Projekt realizowany jest przez Ośro-
dek Doskonalenia Nauczycieli w Po-
znaniu i Ogólnopolską Fundację 
Edukacji Komputerowej. Celem 
projektu jest wdrożenie w Szkołach 
Podstawowych Wielkopolski pro-
gramów rozwojowych w zakresie 
technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych (TIK). Podczas zajęć 
pozalekcyjnych zespoły uczniowskie 
odnajdują najciekawszych i najwy-
bitniejszych mieszkańców gminy, 
żyjących lub nieżyjących, i tworzą 
ich biogramy. Zadaniem każdej gru-
py jest stworzenie autorskiego wpi-
su multimedialnego popartego 
badaniami, poszukiwaniem źródeł 
informacji oraz wywiadami. Efektem 
ma być także zmiana sposobu na-
uczania oraz promowanie wśród 
uczniów kreatywności i samodziel-
ności. Nieocenioną wartością pro-
jektu jest budowanie lokalnej i re-
gionalnej tożsamości, ukazanie 
dobrych wzorców i przykładów. G. 
Leciej i opiekunowie O. Zandecka 
i M. Gabler odbyły już szkolenia 
w tym zakresie, żeby jak najlepiej 
przygotować uczniów.

Warsztaty z robotami
16 i 17 grudnia uczniowie Trój-

ki mieli okazję brać udział w warsz-
tatach, podczas których budowali, 
tworzyli, projektowali i programo-
wali roboty. Zajęcia te były świetną 
zabawą z elementami dydaktycznym. 
Taka forma pozwala dzieciom na 
rozwijanie pasji oraz powoduje, że 
nauka staje się przyjemniejsza i ra-
dośniejsza. Bezpłatne zajęcia prze-
prowadziła M. Kruczyńska – koor-
dynator warsztatów „eduRobot”.

Starsi – młodszym
W ramach pomocy przedświą-

tecznej naszą szkołę odwiedziła Mło-
dzieżowa Rada Miasta Luboń. Goście 
pomogli dzieciom z zerówki wyko-
nywać ozdoby choinkowe. Starsi 
szybko zaprzyjaźnili się z młodszymi 

Nowinki z Trójki

i wspólnie wykonali wiele ozdób, 
którymi później udekorowały salę. 
Dziękujemy za pomoc i wizytę.

Stół wigilijny
20 grudnia wspólnymi siłami 

przygotowaliśmy wigilijny stół. Na-
uczyciele H. Ruszkowska i G. Kiercul 
nakryły i udekorowały go, a rodzice 
ugotowali i upiekli pyszne wigilijne 

potrawy. Jak zawsze mogliśmy liczyć 
na smaczny barszczyk I. Gierach. 
Zanim rozpoczęliśmy ucztę kulinar-
ną, uczniowie kl. 6 a pod kierunkiem 
M. Wichłacz przedstawili jasełka, 
podczas których wszystkim udzielił się 
świąteczny nastrój, gdyż włączyliśmy się 

do wspólnego kolędowania. Dyrek-
tor G. Leciej, wiceburmistrz M. To-
maszyk, Przyjaciele Szkoły: M. Wa-
siak i P. Wolniewicz oraz przewod-
niczący Rady Rodziców P. Brzeziński 
złożyli ciepłe życzenia i podzielili się 
opłatkiem. Życzenia, wzruszenia, miłe 
słowa gościły w naszych sercach 
i ustach. Nie zabrakło prezentów 
i niespodzianek.

Szlachetna paczka
Z inicjatywy rodzica (darczyń-

ca chciał pozostać anonimowy) 
przygotowano dziesięć paczek dla 
najbardziej potrzebujących dzie-
ci. Ofiarodawca przeznaczył na 
ten cel 2500 zł. Każdy obdarowa-
ny uczeń stworzył wcześniej listę 
swoich marzeń i życzeń. Cieszy-
my się, że akcja, która daje radość 
i nadzieję najbardziej potrzebu-
jącym, dzięki sponsorowi, zosta-
ła zorganizowana w naszej szko-
le. Grażyna Leciej serdecznie 
dziękuje fundatorowi za okazane 
serce.    M.G.

Świątecznie i rodzinnie
7 stycznia w szkole odbył się 

koncert kolęd w wykonaniu trzech 
zespołów: Formoza, Pozor i Eskadra. 
Kilka kolęd zaśpiewała również 
Marta Podulka przy akompaniamen-
cie grającego na gitarze Jarosława 
Chmielewskiego (ojciec jednego 
z uczniów szkoły).    PAW

n
Doświadczenia chemiczne wśród 
najmłodszych

n
Warsztaty z robotami w SP 3 z użyciem komputerów

n
Tradycyjnie wyjątkowo wystrojony stół wigilijny

n
Jako pierwsi podczas koncertu 7 stycznia zaśpiewali kolędy uczniowie SP3   
fot. Paweł Wolniewicz
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Rola bobra

W środę, 4 grudnia odbyło się 
wręczenie dyplomów z Kon-
kursu Plastycznego „Rola 

bobra w środowisku” uczniom klas 1-3 
oraz 4-6. Organizatorami byli Regio-
nalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Poznaniu oraz Zespół Parków Kra-
jobrazowych Województwa Wielko-
polskiego. Dzieci poprzez prace pla-
styczne zaprezentowały sposób, w jaki 
odbierają występowanie i rolę bobrów 
w środowisku w miejscach swojego 
zamieszkania oraz najbliższej okoli-
cy. Wyróżnieni laureaci SP 4, kl. 1 b: 
Rozalia Chmielewska, Ola Kasztelan, 
Zuzia Konik, Bartek Seradziński, Sonia 
Wojciechowska; 2 a: Emilia Bilska, Julia 
Domagała, Marysia Nowak, Michał 
Strykowski; 2 c: Amelia Charkiewicz, 
Bartek Krzewiński, Wiktor Waligóra; 
4 a: Wiktoria Kobylarek, Zuzanna Mi-
kołajczak, Martyna Ptak, Maja Wiórek, 
Maksymilian Wróbel.   

A. Wiśniewska

Jestem Mikołajem
W mikołajki uczniowie przynie-

śli podarunki dla ciężko chorych 
dzieci, przebywających na oddziale 
hematologii i transplantacji szpiku 
kostnego. Elfy Św. Mikołaja: M. 
Goździewska, D. Franek oraz ucznio-
wie J. Goździewska i M. Antczak 
odwiedzili chorych, obdarowując 
ich mnóstwem prezentów. Radości 
i wzruszeń było bardzo dużo. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy włączyli się 
w akcję.    D. Franek

Mikołajkowe przygody
6 grudnia uczniowie z kl. 1 

a otrzymali list od Św. Mikołaja. 
W tym roku postanowił on, że pre-
zenty otrzymają dzieci, które wyko-
nają specjalne zadania i w ten spo-
sób zapracują na upominki. Pierw-
szoklasiści po odszukaniu kopert 
z zadaniami, przystąpili do ich re-
alizacji: pięknie zatańczyli, zaśpie-
wali oraz rozwiązali działania ma-
tematyczne. Po wykonaniu wszyst-
kich zadań uczniowie odszukali 
worek z zasłużonymi prezentami. 
Znajdowały się w nim kalendarze 
adwentowe oraz lizaki.   

A. Pawlak

Wyróżnienie

9 grudnia podczas 9. Konferen-
cji Szkół Promujących Zdrowie 
Wielkopolski Kurator Oświaty przy-
znał nam Certy�kat Szkoły Promu-
jącej Zdrowie.   

A. Antczak  
(szkolny koordynator ds. zdrowia)

Bezpiecznie
12 grudnia dzieci z oddziałów 

przedszkolnych zapoznały się z pro-
gramem „Bezpieczna droga do 

przedszkola”. Milusińscy utrwalili 
sobie wiadomości na temat bezpie-
czeństwa, otrzymały interesujące 
kolorowanki, a rodzice broszury. 
Z taką wiedzą przedszkolaki mogą 
czuć się bezpiecznie.    A. Antczak

Kodeks
13 grudnia odbyła się szkolna 

debata na temat utworzenia Kodek-
su 2.0. Spotkanie było podsumowa-
niem ostatnich kilku tygodni dys-
kusji klasowych, nad wykorzystaniem 
TIK (Technologii Informacyjno-
Komunikacyjnych). Każda klasa 
uczestnicząca w projekcie „Szkoła 
z Klasą 2.0” przygotowała plakat – 
hasło realizowanego punktu Kodek-
su, po czym rozpoczęły się prezen-
tacje poszczególnych klas (dramy, 

Ploteczki z Czwóreczki scenki). Po nich roz-
poczęła się dyskusja. 
Każdy uczestnik, 
mógł brać w niej 
czynny udział. Pod-
czas spotkania wy-
pracowaliśmy osta-
teczny kształt nasze-
go Kodeksu 2.0.  

 B. Zboralska

Angielskie jaseł-
ka

Po raz pierwszy 
w naszej szkole świą-
teczne jasełka zosta-
ły przygotowane w j. 
angielskim w ramach 

innowacji pedagogicznej „Drama 
w nauczaniu j. angielskiego”. Ucznio-
wie z kółka prowadzonego przez Annę 
Dudek przygotowali świąteczne przed-
stawienie. Były to tradycyjne jasełka 
z Józefem, Maryją, Dzieciątkiem, 
Herodem, Aniołem, pastuszkami 
i trzema królami z jedną tylko róż-
nicą – wszyscy mówili po angielsku. 
Aktorzy występujący w przedstawie-

niu doskonale grali swoje role i nawet 
te osoby, które nie znały tego języka, 
zrozumiały treść przedstawienia. 
Oprawę muzyczną przygotował chó-
rek, prowadzony przez Helenę Piątek, 
który śpiewał po polsku i po angiel-
sku kolędy i piosenki świąteczne.   

A. Dudek

Wzruszeni
Tegoroczne jasełka zaprezento-

wane przez uczniów kl. 3 a i 0 b 

wprowadziły nas w prawdziwie świą-
teczny nastrój. Swym pięknym i ory-
ginalnym występem, przygotowanym 
przez Danutę Koprucką i Grażynę 
Krenz, podbiły serca publiczności. 
Wszyscy byliśmy poruszeni pięknym 
przekazem. Jednak na uwagę zasłu-
guje odpowiednio dobrana, wzru-
szająca muzyka klasyczna, podkre-
ślająca to, co działo się na scenie, 
a także dekoracja i stroje młodych 
aktorów. Brawom nie było końca! 
Organizatorki dziękują paniom Mir-
ce i Beacie z przedszkola „TipTopka 
Odkrywcy” za inspirację.   

A. Garstka

Opłatek w świetlicy
17 grudnia odbyło się uroczyste 

spotkanie opłatkowe w świetlicy 
opiekuńczo-wychowawczej. Dzieci 
z wychowawcami przygotowały da-
nia wigilijne, przystroiły świątecznie 
salę i oczekiwały na zaproszonych 
gości: dyrektor I. Poprawkę, absol-
wentów świetlicowych, rodziców 
oraz gwiazdora. Było wspólne ko-
lędowanie przy dźwiękach klawiszy, 
na których zagrała Kamila Kaczma-
rek. Utalentowane dziewczynki, 
Zuzia Michalska i Hania Tomaszew-
ska przedstawiły koncert ulubionych 
pastorałek. Grupa świetlicowa pod 

okiem Katarzyny Gaweł przygoto-
wała inscenizację pt. „Tradycje świą-
teczne ”. W końcu przyszedł długo 
oczekiwany gwiazdor i spełnił ma-
rzenia świetlików. Dzieci własno-
ręcznie wykonały kartki świąteczne 
dla zaproszonych gości oraz pracow-
ników szkoły. To był miły czas, nie-
zmierną radość sprawiły uśmiechy 
dzieci oraz bezinteresowna pomoc 
i zaangażowanie absolwentów świe-
tlicowych.    A. Antczak

n
Zabawy z Mikołajem   fot. A. Pawlak

n
Nauka bezpiecznego poruszania się po drogach w oddziałach przedszkolnych   
fot. A. Antczak

n
Wigilia w świetlicy   fot. A. Wiśniewska

n
Aktorzy wzruszających jasełek   fot. B. Zboralska
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Sukcesy

E(x)plory to świat nauko-
wych pasji, przełomowych 
badań i zaskakujących roz-

wiązań. W tym roku po ogłosze-
niu 150 najlepszych prac z całego 
kraju zakwalifikowanych do 5 Re-
gionalnych Festiwali Naukowych 
E(x)plory okazało się, że są wśród 
nich dwie z naszej szkoły! Pierwszą 
z nich opracowały Sandra Sowa 
i Oliwia Leszczyńska – „Wpływ 
różnych czynników na intensyw-
ność fotosyntezy, barwniki foto-
syntetyczne oraz produkcję skrobi 
u moczarki kanadyjskiej”. Autorem 
drugiej jest Kamil Piechowiak, któ-
ry przygotował „Samowystarczalny 
samochód zasilany energią odna-
wialną Słońca i wiatru”.

Anna Kantor przeszła do �nału 
Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Polskiego. Na 74 uczestników �na-
listami zostały tylko dwie osoby!

Miło nam poinformować, że do 
drugiego etapu prestiżowego kon-
kursu „Złota Żaba” z j. polskiego 
zakwali�kował się Cezary Linowski 
z 3 c.

Wydział Nauk Geograficznych 
i Geologicznych UAM w Poznaniu 
ocenił pracę Kamila Piechowiaka 
z 3 c na 91 punktów! (na 100 moż-
liwych). Praca dotyczyła Rogaliń-
skiego Parku Krajobrazowego. 
W Olimpiadzie wzięło udział 104 
uczniów ze szkół ponadgimnazjal-
nych. Praca Kamila zna-
lazła się w czołówce. 
Warto nadmienić, że Ka-
mil to jedyny uczeń, któ-
ry wziął udział w Olim-
piadzie Geograficznej jako 
gimnazjalista. Uczeń zo-
stał również finalistą Wo-
jewódzkiego Konkursu 
Geograficznego.

Nasi uczniowie odno-
szą kolejne sukcesy w ogól-
nopolskich konkursach 
matematycznych. Czworo 
zostało laureatami Ogól-
nopolskiego Konkursu 
„Olimpus” z matematyki. Są to: Ania 
Kantor (3 c), Kamil Piechowiak 
(3 c), Artur Bałczyński (3 b) i Ma-
ciej Papis (3 b). Również do na-
stępnego etapu konkursu matema-
tycznego „Złota Żaba” zakwali�-
kowali się Maciej Papis (3 b) i Ka-
mil Piechowiak (3 c), a do indywi-
dualnej części Ogólnopolskiego 
Konkursu „Sowa Matematyczna” 
przeszli Kamil Jankowiak (3 b), 
Kamil Piechowiak (3 c), Maciej 
Papis (3 b) i Artur Bałczyński 
(3 b).

Organizatorzy Ogólnopolskiej 
Olimpiady Matematycznej Gimna-
zjalistów ogłosili listy uczniów, za-
kwali�kowanych do kolejnego eta-
pu. Pośród 76 przedstawicieli Wiel-
kopolski znalazło się dwoje uczniów 
naszej szkoły: Anna Kantor oraz 
Kamil Piechowiak.

Martyna Kamińska została lau-
reatką ogólnopolskiego konkursu 
matematycznego „Multitest”. Kamil 

Piechowiak z wynikiem 49 pkt. na 
50 możliwych zakwali�kował się do 
etapu wojewódzkiego w Konkursie 
Matematycznym.

„Bóbr” to międzynarodowy 
konkurs z zakresu informatyki oraz 
technologii informacyjnej i komu-
nikacyjnej. Głównym jego celem jest 
rozwój i kształtowanie myślenia 
algorytmicznego oraz popularyzacja 
posługiwania się technologią infor-
macyjną i komunikacyjną. W tym 
roku mistrzami „Bobra” w naszej 
szkole zostali Adam Iwiński (3 b), 
Kamil Piechowiak (3 c) i Artur Bał-
czyński (3 b).

Kamil Piechowiak i Cezary Li-
nowski zakwali�kowali się do etapu 
wojewódzkiego Konkursu Histo-
rycznego.

Lena Marcinkowska i Wiktoria 
Ekwińska zakwali�kowały się do 
wojewódzkiego etapu Wojewódz-
kiego Konkursu Języka Angielskie-
go. Poza samym językiem opano-
wały historię Wielkiej Brytanii od 
1066 r. do współczesności, geogra-
�ę, przyswoiły wiadomości ze świa-
ta polityki, angielskich miar i wag 
oraz brytyjskiego szkolnictwa. Teraz 
wkraczają w fazę przygotowań na 
poziomie C1, który obejmuje wiedzę 
o USA. Etap wojewódzki składa się 
z testu i części ustnej. W szkole do 
konkursu przygotowuje uczennice 
Anna Kowalczyk, ale ważne jest też 
wsparcie pozaszkolne.

Bartosz Maćkowiak i Wiktoria 
Ekwińska z kl. 3 c przeszli do dru-
giego etapu Olimpiady Języka An-
gielskiego dla gimnazjalistów.

Jedna z naszych ekip w kursie 
internetowym „Film na horyzon-
cie” zwyciężyła w drugiej konku-
rencji – nakręcenie filmu doku-
mentalnego. Są to uczniowie kl. 
1 c: Aleksander Bąk, Jakub Plu-
ciński, Jakub Szaroleta, Bartek 
Kaliszewski i Jakub Mazurek. To 
właśnie oni stworzyli film o pracy 
i sile. Teraz następne zadanie: na-
kręcenie etiudy fabularnej z hasła-
mi wiodącymi: świeca, hulajnoga 
i kiełbasa. Mamy nadzieję, że na-
stępne filmy naszych uczniów 
spodobają się publiczności.

4 grudnia nasza grupa taneczna 
„Replay” wzięła udział w Konkursie 
Tańca Nowoczesnego. Zawody od-
były się w Zespole Szkół Budowla-
nych w Poznaniu. Dziewczęta wy-
stąpiły w kategorii solo – Joanna 

Łuczak, duet – Agata Wiss i Nicole 
Strzyżewska, formacja – Agata Wiss, 
Nikole Strzyżewska, Joanna Łuczak, 
Katarzyna Różańska, Zuzanna Ton-
der, Izabela Roszyk. Nasze dziew-
częta zaprezentowały się znakomicie 
i awansowały do ścisłego �nału, 
który odbędzie się 29 stycznia.

Z Osiecką
5 grudnia odbył się koncert po-

etycki, poświęcony twórczości 
Agnieszki Osieckiej. Wystąpili nie 
tylko uczniowie, których talenty 
wokalne już poznaliśmy, ale i wielu 
takich, którzy na scenie stanęli po 
raz pierwszy. Cieszymy się, że byli 
z nami wiceburmistrz Rafał Marek, 
przewodniczący Rady Miejskiej Ma-
rek Samulczyk oraz radna powiato-
wa Jolanta Korcz.

Nietypowe lekcje
5 grudnia odbyło się kolejne 

spotkanie w ramach projektu „Mój 
zawód, moja pasja”. Tym razem go-
ściem w naszej szkole był Rafał 
Beszterda – antropolog.

Taneczne mikołajki
Odbył się u nas Mikołajkowy 

Konkurs Tańca Nowoczesnego. Star-
towały w nim nasze uczennice. Za-
wody rozegrano w trzech konkuren-
cjach: solo, duet, formacja. W kate-
gorii solistki: 1. miejsce – Aleksan-
dra Jezierska, 2. – Joanna Łuczak, 3. 
– Natasza Pawlicka; duety: 1. miej-
sce Agata Wiss i Nicele Strzyżewska; 
formacja: 2. miejsce: Maria Ciba, 
Paula Kasałka, Alicja Umińska.

Mikołajki
6 grudnia różnił się znacznie od 

pozostałych dni. Uczniom tego dnia 
nie groziły żadne złe stopnie, ale 
mogli liczyć na słodki upominek od 
wychowawcy.

Akcje charytatywne
Na apel pedagoga, aby jak co 

roku pomóc najbardziej potrzebu-
jącym, odpowiedzieli uczniowie, 
rodzice i sponsorzy. Dzięki nim 
zebrano wiele rozmaitych artyku-
łów żywnościowych, którymi zo-
stali obdarowani potrzebujący. 6 
grudnia w naszej szkole odbyła się 
zbiórka pieniędzy w ramach akcji 
„Góra grosza”. Jej celem jest zgro-
madzenie środków na remonty 
domów dziecka w całej Polsce. 14 
grudnia na Starym Rynku grupa 
uczniów z kl. 1 c i 3 c przeprowa-
dziła zbiórkę pieniędzy w ramach 
akcji „Motyli Wolontariat” oraz 
Fundacji „Serce dla Poznania” 
podczas poznańskiego „Betlejem” 

na leczenie i rehabilitację 15-letniej 
Pauliny – wolontariuszki Motyle-
go Wolontariatu, która ma guza 
mózgu. Każdy z nich otrzymał 
kilka zapakowanych pierniczków 
bożonarodzeniowych, identyfika-
tor oraz koszulkę. Darczyńcy oka-
zali się bardzo hojni, a nasi ucznio-
wie cierpliwi i wytrzymali, pomi-
mo zimna.

Przedświąteczna gorączka
Szkolne spotkanie opłatkowe 

odbyło się 20 grudnia w sali gimna-
stycznej. Kolędy w wykonaniu uczniów 
klas 2, nauczycieli i szkolnych gwiazd 
piosenki wszystkich wprowadziły 
w świąteczny nastrój. Klasy przeży-
wały Wigilię w swoim gronie. Były 
to przesympatyczne spotkania peł-
ne dobrych życzeń, wypowiadanych 
podczas łamania się opłatkiem i śpie-
wania kolęd. Były prezenty, ustro-
jone stoły, barszcz z uszkami, kro-
kiety i pierogi.

Grudniowe wojaże
Za nami kolejny zagraniczny 

wyjazd w tym roku. Odwiedziliśmy 
Drezno. Pogoda dopisała, humory 
też. Rozpoczęliśmy zwiedzanie spod 
Opery Sempera, potem Zwinger 
i Galeria Obrazów Starych Mistrzów. 
Młodzież chodziła po obiekcie, 
wypełniając bardzo sumiennie 
karty pracy. Spacerowaliśmy po 
tarasie Bruhla, odwiedziliśmy Ko-
ściół Marii Panny oraz uczestni-
czyliśmy w Jarmarku Bożonaro-
dzeniowym. Wycieczka była nie 
tylko sprawdzianem znajomości 
języka, ale także zdolności foto-
graficznych.

Słodkie Czary Mary
Klasa 1 c wybrała się do Manu-

faktury „Słodkie Czary Mary” w Po-
znaniu. Podczas warsztatów obej-
rzeliśmy proces powstawania słod-
kich cukierków z niezbyt ciekawie 
wyglądającej masy karmelowej. Na 
zakończenie pokazu, każdy z uczest-
ników wykonał kolorowe lizaki, 
które ucieszyły podniebienia żura-
winowym smakiem.

Neurodydaktyka
Podczas 9. konferencji dla dy-

rektorów szkół promujących zdro-
wie Anna Kowalczyk zaprezento-
wała działania naszego gimnazjum 
jako szkoły przyjaznej uczniowi 
i jego mózgowi, szkoły działającej 
według bardzo wielu wytycznych, 
jakie dzisiaj oferuje nam neurody-
daktyka. Wystąpienie spowodowa-
ło niesamowity odzew.

(GI)

Z Gimnazjum nr 1

n
Kamil Piechowiak – wszechstronnie uzdolniony 
uczeń Gimnazjum nr 1, uczestnik wielu konkur-
sów i olimpiad

Klub Seniora zaprasza

Powstaje Klub Seniora z siedzibą w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek 
przy placu E. Bojanowskiego 6. Działa od 14 stycznia i funkcjonuje 
we wtorki i czwartki w godz. od 10 do 14. By zapisać się do Klubu, 

należy dzwonić pod nr tel. 698 456 073 lub 600 895 410.
(Z)
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runkiem K. Jankowskiej-Kostrzewy 
uczniowie z kl. 2 e i 3 b odtworzyli 
historię skąpego Ebenezera Scrooge-
’a, który pod wpływem podróży (w 
czasie) z duchami zmienia się w �-
lantropa.

Świątecznie
20 grudnia był dniem klasowych 

spotkań wigilijnych. O 8.30 każda 
klasa zasiadła przy odświętnie przy-
strojonym stole. Było dzielenie się 
opłatkiem, życzenia, kolędy i upo-
minki. Stoły uginały się pod cięża-
rem przysmaków, którymi rozko-
szowaliśmy się z wielką przyjemno-
ścią. Później wszyscy zebrali się 
w holu, gdzie czekały na nas wystę-

py. Najpierw wysłuchaliśmy kolęd 
w wykonaniu dziewcząt i chłopców, 
uczących się gry na gitarze na zaję-
ciach artystycznych pod kierunkiem 
P. Popielasa. Później nastąpiło roz-
strzygnięcie konkursów Samorządu 
Uczniowskiego na najładniej przy-
strojoną salę (wygrała 2 i) oraz na 
najdłuższy łańcuch (ex aequo 2 e 
i 3 c). Dorota Mucha, opiekunka 
konkursów „Hej, kolęda, kolęda” 
oraz na żłóbek, ogłosiła ich wyniki. 
Uczniowie otrzymali dyplomy i słod-
kości. Następnie pierwszo- i trze-
cioklasiści zaprezentowali jasełkowy 
musical.

W drugim etapie
7 stycznia rozpocznie się drugi 

etap Olimpiady Języka Angielskie-

go, organizowany przez Wyższą 
Szkołę Języków Obcych. Zakwali�-
kowali się do niego: Marta Pawlak, 
Karolina Tro�mow, Joanna Czyżak, 
Karina Frąckowiak, Sebastian Stę-
plowski, Arek Sznura i Marcin Stró-
żyk. Przed tymi uczniami niezwykłe 
wyzwanie: test ze znajomości j. an-
gielskiego (12 zadań) oraz przygo-
towanie i zaprezentowanie 5-7- mi-
nutowego informacyjnego programu 
telewizyjnego.

Prosto z serca
Każdego roku podczas Wigi-

lii klasowych uczniowie kl. 3 g 
wręczali sobie wzajemnie drobne 
upominki świąteczne. Tym razem 

zaproponowali, 
aby pieniądze 
przeznaczone na 
prezenty przeka-
zać na pomoc dla 
domu dziecka. 
Wszyscy zaakcep-
towali ten pomysł. 
Za zebrane pie-
niądze w kwocie 
505 zł zakupiono 
słodycze i owoce. 
Nieocenioną po-
moc okazała nam 
I. Misiak, która 
zorganizowała 
zakupy oraz za-
oferowała pomoc 

w dostarczeniu ich do Domu 
Dziecka nr 3 w Poznaniu przy ul. 
Pamiątkowej. Do słodyczy ucznio-
wie dołączyli wzruszający list. 
Napisała go Zuzia Strugała wraz 
z mamą, a o szatę graficzną za-
dbała Dominika Deska.

Warsztaty językowe
Speak English – to główny cel 

spotkania z Juliusem Grocholskim. 
Pochodzi on z Wisconsin w USA. 
Obecnie mieszka i studiuje stosun-
ki międzynarodowe na Uniwersy-
tecie Ekonomicznym w Poznaniu. 
Podczas spotkania z uczniami opo-
wiadał o Stanach: szkole, jedzeniu, 
stylu życia.

(GII)

OŚWIATA

Finalistka

Joanna Czyżak z kl. 3 a została 
�nalistką Wojewódzkiego Kon-
kursu Języka Angielskiego. Dzię-

ki swojemu talentowi oraz pilności 
świetnie poradziła sobie z trudnym 
testem w etapie rejonowym. Jej opie-
kunką jest Hanna Pordąb.

Laureaci
Joanna Spychała – 2. miejsce 

i Patryk Matusiak – 2. zostali lau-
reatami 2. Wielkopolskiego Konkur-
su Poezji Religijnej pt. „Na moich 
ustach zawsze Jego chwała” w kate-
gorii gimnazjum. Honorowa gala 
podsumowująca konkurs odbyła się 
30 listopada w Gnieźnie.

Recytator
Marcin Niedośpiał, uczeń klasy 

1 g otrzymał nagrodę w konkursie 
recytatorskim, poświęconym poezji 
Juliana Tuwima, który zorganizo-
wała Biblioteka Miejska. Nasz uczeń 
jako jedyny spośród gimnazjalistów 
otrzymał wyróżnienie.

Gabrysia
29 listopada odbył się etap re-

jonowy Wojewódzkiego Konkursu 
Historycznego. Gabrysia Graś z kl. 
2 a zakwali�kowała się do etapu 
wojewódzkiego. Jej nauczycielem 
jest Paulina Hącia.

Antyk
10 grudnia nasi uczniowie przy-

stąpili do 8. Konkursu Wiedzy o An-
tyku, organizowanego przez Insty-
tut Filologii Klasycznej Uniwersy-
tetu im. A. Mickiewicza. Test najle-
piej napisali Gabrysia Graś (2 a) 
i Witek Bilski (2 e).

Wieczór z Julianem
Biblioteka szkolna zorganizowa-

ła wieczór poetycki pod żartobliwą 
nazwą „Herbatka z Panem Julianem 
Tuwimem”. Uczennice kl. 1 i 3 za-
brały słuchaczy w podróż poetycką. 
W ten grudniowy wieczór przy cie-
płej herbacie i ciastkach można było 
usłyszeć poważne teksty, ale również 

pokazujące, że Tuwim lubił bawić się 
słowem, często żartował nawet ze 
spraw poważnych. Swoimi interpre-
tacjami zachwyciły: Anna Klemczak 
i Ludwika Paszko z kl. 1 c, Adrian-
na Ceglarek i Marta Zawadzka (1 e), 
Joanna Spychała (3 d), Julia Kolen-
da, Martyna Majewska, Marta Rol-
ska (3 a). Recytacje były uzupełnio-
ne wiadomościami biogra�cznymi 
o autorze, które prezentowała Pau-
lina Mikulska (2 f). Wiersze dla 
dzieci przedstawiły dwie Zuzanny 
(2 c) z SP 4. Licznie przybyli goście: 
rodzice, dyrekcja, uczniowie z kl. 1 e 

i 2 h gromkimi brawami oklaskiwa-
li recytujących, a po występach 
chętnie rozmawiali o spotkaniu, 
a może poezji...?

Projekt – obywatel
Od listopada grupa młodzieży 

z naszego gimnazjum uczestniczy-
ła w pierwszej części projektu „Mło-
dy obywatel”, który jest realizowany 
we współpracy z Centrum Edukacji 
Obywatelskiej. Nasi gimnazjaliści 
brali udział w zajęciach i podjęli 
działania, dzięki którym zdobyli 
informacje o naszym mieście i jego 
mieszkańcach.

Listy
13 grudnia w naszej szkole od-

był się maraton pisania listów. W ogól-
nopolskiej akcji zorganizowanej przez 
Amnesty International wzięliśmy 
udział po raz drugi. Było to zakoń-
czenie realizacji projektu „Czy po-
trzebne są prawa człowieka?”, któ-
rego uczestnicy zapoznawali się 
z prawami człowieka, ich historią, 
przykładami państw, w których nie 
są one przestrzegane. Uczniowie 
aktywnie włączyli się w zorganizo-
wanie maratonu. Przygotowali pla-
katy o prawach człowieka, audycję 
i gazetkę na temat idei maratonu 
i bohaterów tegorocznej akcji.

„Opowieść wigilijna”
19 grudnia wszystkie klasy obej-

rzały przedstawienie pt. „Opowieść 
wigilijna” na postawie utworu Ka-
rola Dickensa. Spektakl odbył się 
w j. angielskim. Gimnazjaliści wy-
kazali się zarówno zdolnościami 
aktorskimi, jak i umiejętnością po-
sługiwania się angielskim. Pod kie-

Z Gimnazjum nr 2

n
Gabrysia Graś finalistka Wojewódz-
kiego Konkursu Historycznego

n
Występujący w szkolnych jasełkach ze świecami w rękach

n
Wieczór z Tuwimem w szkolnej bibliotece



1/2014

49

OŚWIATA / TURYSTYKA

Do rozstrzygnięcia cykliczne-
go konkursu, przygotowane-
go przez nauczycielki: Iwonę 

Jankowiak, Barbarę Fiedler i Ewe-
linę Kaczmarek, doszło 9 grudnia 
w Szkole Podstawowej w Komorni-
kach. W eliminacjach wzięło udział 
ponad 100 uczniów z klas III – V, 
z 10 szkół z okolicznych miejsco-
wości. Z Lubonia byli to ucznio-
wie z SP 1 i 2. W �nale walczyło 29 
najlepszych – zwycięzców zmagań 
w poszczególnych szkołach. W jury 
konkursu zasiedli m.in. lubonianie 
– Maria i Jan Błaszczakowie oraz 
Zbigniew Czekała – Instruktorzy 
Ochrony Przyrody PTTK z luboń-
skiego Oddziału im. C. Ratajskiego. 
Pytania i zadania �nałowe były jak 

zwykle bardzo trudne, jednak młodzi 
adepci wiedzy przyrodniczej i krajo-
znawczej o parku znakomicie sobie 
z nimi poradzili. Zwyciężyły Kata-
rzyna Bakoś ze Stęszewa i Paulina 
Oleszek z Plewisk. II miejsce zajął 
Jakub Pączek z Plewisk, a III – Łukasz 
Czarnomski z SP 1 w Luboniu. Na 
ósmym miejscu znalazła się Olimpia 
Wojciechowska, a po niej Martyna 
Michalak (obie z SP 2 Luboń), M. 
Traczyk (SP 1 Luboń) i Maria Frąc-
kowiak (SP 2 Luboń), dalej Jagoda 
Skrzypczak (SP 1). Nagrody ufun-
dowali: Urząd Gminy Komorniki, 
Rada Rodziców SP w Komornikach, 
Dyrekcja WPN i Starostwo Powia-
towe z Poznania.

Maria i Jan Błaszczakowie

Nasi w finale
IX Międzyszkolny Konkurs „Uroki Wielkopolskiego Parku 
Narodowego”

n
Finaliści z lubońskiej SP 2 z dyplomami, od lewej: Olimpia Wojciechowska 
(5 c), opiekunka – Bogumiła Kurzawska, Maria Frąckowiak (5 d), Martyna 
Michalak (5 b), przedstawicielka WPN, członkowie jury, lubonianie – Maria 
Błaszczak (z prawej) i Zbigniew Czekała (z tyłu)   fot. Jan Błaszczak

Opłatek w PTT

W poniedziałek, 16 grudnia 
członkowie Polskiego To-
warzystwa Tatrzańskiego 

(PTT) zebrali się na Wzgórzu św. 
Wojciecha w Poznaniu na spotkaniu 
opłatkowym. Wszyscy wzięli udział 
we mszy św. odprawionej w kościele 
pw. św. Wojciecha w intencji m.in. 
zaginionych w górach oraz zmarłych 
i żyjących członków Towarzystwa. 
Następnie na cmentarzu Zasłużo-
nych Wielkopolan, przy symbolicz-
nym pomniku „Za tych, co nie wró-
cili z gór” złożono wiązanki kwia-
tów i zapalono znicze. W świetlicy 
przykościelnej łamano się opłatkiem 
i składano sobie życzenia świątecz-
ne i noworoczne. Śpiewano kolędy 
i pastorałki oraz piosenki o tema-
tyce górskiej. W spotkaniu wzięli 
też udział członkowie lubońskiego 
Oddziału PTTK, związani z Polskim 
Towarzystwem Tatrzańskim.   

M. J. Błaszczakowie

Mikołajkowo-gwiazdkowo
Szkolne Koła Krajoznawczo-

Turystyczne PTTK: nr 6 przy SP 1 
w Luboniu i nr 9 przy SP w Komor-
nikach zorganizowały rajd „Szlakiem 
Mazurka Dąbrowskiego” poświęco-
ny twórcy hymnu narodowego – 
Janowi Józefowi Wybickiemu i ja-
nowi Henrykowi Dąbrowskiemu. 
Trasa wiodła przez Brodnicę, Ma-
nieczki, Śrem, Środę Wielkopolską 

i Winną Górę. W Brodnicy uczest-
nicy zobaczyli pusty grób, w którym 
niegdyś spoczywał J. Wybicki oraz 
jego popiersie stojące w pobliżu 
pałacu. Właścicielem Manieczek był 
J. Wybicki. Niestety nie ma już dwo-
ru. Pozostał tylko głaz z tablicą upa-
miętniającą miejsce, w którym stał. 
Z tamtego okresu zachowała się 
tylko kaplica w kształcie rotundy. 
Jest również muzeum, niestety, obec-
nie nieczynne. W pięknym parku 
stoi również popiersie J. Wybickie-
go, takie samo jest w Brodnicy i Śre-
mie. W Środzie Wielkopolskiej 
turyści zatrzymali się pod pomnikiem 
J.H. Dąbrowskiego. To jeden z dwóch 

poświęconych twórcy Legionów na 
koniu, ale za to jaki piękny! Mieli 
również okazję uczestniczyć w żywej 
lekcji historii. Spotkali się z żołnie-
rzem AK, który opowiadał o swoich 
doświadczeniach wojennych. W Win-
nej Górze odwiedzili izbę pamięci 
poświęconą rodzinie Dąbrowskich 
i Mańkowskich. Trzeba przyznać, że 
wyposażenie jest bardzo ubogie. 
Natomiast warto było odwiedzić 
pobliski kościół z kryptą grobową 
J.H. Dąbrowskiego, w której znaj-
duje się sarkofag generała. Rajd 
kończył się w Szkole Podstawowej 
im. Jana Henryka Dąbrowskiego 
w Starkówcu Piątkowskim. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali od mikołaja 
drobne upominki i brali udział 
w konkursach i zabawach. Impreza 
poszerzyła wiedzę młodzieży na 
temat hymnu i jego twórcy, tak bar-
dzo związanych z Wielkopolską. 
Oczywiście przy okazji wyjazdów 
ich uczestnicy odwiedzili mnóstwo 
innych miejsc i miejscowości. Do 
najciekawszych należały: miejsca 
poświęcone poległym powstańcom 
wielkopolskim w Śremie i Środzie, 
najstarszy drewniany krzyż w Wiel-
kopolsce w miejscowości Góra czy 
stadnina koni w Jaszkowie, prowa-
dzona przez A. Chłapowskiego.   

Zuzia i Marta (uczestniczki)

TURYSTYCZNIE

n
Spotkanie opłatkowe w Polskim Towarzy-
stwie Tatrzańskim – uczestnicy z luboń-
skiego Oddziału PTTK z prezesem PTT 
Leszkiem Lesiczką

n
Grupa uczestników rajdu „Szlakiem Mazurka Dąbrowskiego”

Klasyfikacja Grand Prix

Seniorzy: 1. Damian Przybylski – 465 pkt, 2. Tadeusz Nowicki ––444 pkt, 
3. Dawid Rębas – 437 pkt, 4. Marek Leńczuk – 429 pkt, 5. Łukasz 
Kaczmarek – 428 pkt, 6. Tomasz Łabiński – 404 pkt.

Juniorzy: 1. Maciej Wolniewicz – 468 pkt, 2. Tomasz Mroczyński 
– 390 pkt, 3. Monika Leńczuk – 285 pkt.

Klasyfikacja Grand Prix Okręgu w Wędkarstwie Spławi-
kowym

1. Monika Leńczuk – 12 440 pkt,
16. Klaudia Łabińska – 1220 pkt.

Roman Śróda

Uwaga, wędkarze!
Zarząd Koła PZW „Lubonianka” przy Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Luboniu informuje że zebranie sprawozdawcze odbędzie się w nie-
dzielę, 26 stycznia 2014 r. o godz. 10.30 w świetlicy spółdzielni przy 
ul. Żabikowskiej 62. Sprzedaż znaczków na rok 2014 odbywa się tylko 
w klubie Koła w każdy wtorek od godz. 17-19. Pozostałe informacje 
podamy za zebraniu 26 stycznia.

Roman Śróda

Wędkarze roku
Najlepsi z Koła Polskiego Związku Wędkarskiego „Lubonianka” 
w 2013 r.
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We wtorek, 17 grudnia 2013 r. 
na wigilijnym opłatku 
w restauracji „Obiady 

Domowe” przy ul. Sobieskiego za-
rząd „Fogo” Luboń spotkał się z za-
wodnikami seniorami. Uroczystość 

otworzył wiceprezes klubu – Karol 
Bąkowski – który wspólnie z tre-
nerem Sławomirem Suchomskim 
krótko podsumował ubiegły rok. Ży-
czył zawodnikom i ich rodzinom 
zdrowia a także dalszych sukcesów 
w sporcie oraz w życiu osobistym. 

Obecni byli ponadto: honorowy pre-
zes klubu – Stanisław Wojski oraz 
członek zarządu (radny RML) – Ja-
nusz Kaczmarek, sponsor – Andrzej 
Izydorczyk i gospodarz obiektu przy 
ul. Rzecznej – Andrzej Roszyk. Na-

stępnie tradycyjnie podzielono się 
opłatkiem, po czym wszyscy zasie-
dli do barszczu z uszkami i różnych 
smacznych potraw przygotowanych 
przez szefostwo lokalu.

Władysław Szczepaniak

Opłatek Fogo

n
Wiceprezes Karol Bąkowski podczas okolicznościowej przemowy    
fot. Władysław Szczepaniak

n
Zawodnicy i działacze „Fogo” podczas spotkania opłatkowego    
fot. Władysław Szczepaniak

Tradycyjnie Uczniowski Klub 
Sportowy „Jedynka” zorgani-
zował w grudniu turnieje ha-

lowe „Mikołajki 2013”.Była to już 
XVII edycja.

7 i 8 grudnia w hali LOSiR-u 
grały młodziki i orliki, a 14 grudnia 
w sali SP 1 żacy.

Młodziki
W sobotę, 7 grudnia o puchar 

dyrektora SP 1 – Grzegorza Anioły 
– zagrali chłopcy z Lubonia – UKS 
„Jedynka” I i II zespół, UKS „Dwój-
ka”, „Stella”, Komorniki, Plewiska 
i Murowana Goślina, w sumie 8 
zespołów. Turniej rozegrano w dwóch 
grupach. W grupie A grały zespoły 
UKS „Jedynka” I, Komorniki, Kicin 
i Murowana Goślina. Zwycięzcą 
został zespół „Jedynki”, po wygranych 
z Komornikami 5:0, Kicinem 3:0 
i remisie z Murowaną Gośliną 2:2. 
Drugie miejsce przypadło zespoło-
wi z Murowanej Gośliny. W grupie 
B grały: „Jedynka” II, UKS „Dwójka”, 

„Stella” i Plewiska. „Jedynka” wy-
grała z Plewiskami 2:1, „Stellą” 1:0 
i przegrała z „Dwójką” 0:3. O miej-
scu w tabeli decydowała korzystniej-
sza różnica bramek, gdyż 3 zespoły 
uzyskały po 6 punktów. 1. miejsce 
zdobyła „Dwójka”, drugie „Stella”, 
a trzecie „Jedynka” II. W meczach 
pół�nałowych „Jedynka” I wygrała 
ze „Stellą” 2:1, a w drugim pół�na-
le Murowana Goślina pokonała 4:0 
UKS „Dwójka”. W meczu �nałowym 
zespół Murowanej Gośliny okazał się 
lepszy od „Jedynki” I (3:1), a w me-
czu o trzecie miejsce „Stella” poko-
nała „Dwójkę” 2:0. Dalsze miejsca 
zajęły: 5. – Plewiska, 6. – „Jedynka” II, 
7. – Komorniki i 8. – Kicin. Na za-
kończenie odbył się konkurs rzutów 
karnych, w którym najlepszy oka-
zał się zawodnik Murowanej Gośli-
ny – Karol Siwak. Królem strzelców 
został Marcin Popiół z Murowanej 
Gośliny, a najlepszym bramkarzem 
– Marek Malinowski z „Jedynki” 
Luboń. Wszystkie drużyny otrzy-
mały dyplomy, uczestnicy – meda-
le, a 3 najlepsze zespoły – puchary. 
Najlepszy strzelec, bramkarz, zwy-
cięzca konkursu rzutów karnych oraz 
wybrani przez opiekunów w swoich 
zespołach dostali statuetki. Puchar 

za 1. miejsce dla zespołu z Muro-
wanej Gośliny wręczał fundator, 
dyrektor SP 1 Luboń – Grzegorz 
Anioła. Za 2. miejsce „Jedynka” I 
otrzymała puchar od Zbigniewa 
Jankowskiego, a za 3. miejsce „Stel-
la” od prezes Teresy Goździewskiej. 
Statuetki wręczał burmistrz Rafał 
Marek. Chłopcy o imieniu Mikołaj 
(3 zawodników) otrzymali kubki 
z logo „Lecha” Poznań z rąk orga-
nizatora turnieju Lecha Bartkowia-
ka. Wszystkim uczestnikom zapew-
niono poczęstunek i napoje, a opie-
kunowie i goście zostali poczęsto-
wani wypiekami rodziców, kawą 
i herbatą. Dyrektor SP 1 otrzymał 
od UKS „Jedynki” szalik klubowy.

Orliki
W niedzielę, 8 grudnia mikołaj-

kowy turniej „Jedynki” o puchar 
prezesa klubu – Wojciecha Jakubow-
skiego – rozegrały młodziki rocznik 
2000-2001. Udział wzięło 9 zespołów 
(nie dojechał zespół „Karolinki” 

Koziegłowy). Zespoły podzielono 
na 2 grupy, grupa A: „Jedynka” I, 
„Kopernik” Poznań II, Puszczykowo, 
Komorniki, Murowana Goślina; 
grupa B: „Jedynka” II, „Kopernik” 
Poznań I, „Stella” Luboń, „Tarnowiak” 
Tarnowo Podgórne. Po rozgrywkach 
w grupach doszło do meczów �na-
łowych o miejsca w turnieju. Spo-
tkały się tu dwa zespoły „Kopernika” 
Poznań, zwyciężył pierwszy 7:3. 
O trzecie miejsce zagrały zespoły, 
które zajęły 2. miejsca w grupach. 
„Tarnowiak” pokonał „Jedynkę” I 
4:2. W meczu o 5. i 6. lokatę zespół 
z Komornik pokonał „Jedynkę” II 
4:1. Siódme miejsce zajął zespół 
z Murowanej Gośliny, 8. „Stella” 
Luboń, a ostatnie drużyna z Pusz-
czykowa. Wszystkie drużyny na 
zakończenie turnieju otrzymały 
dyplomy i medale, a trzy pierwsze 
– puchary. Najlepsi: strzelec, bram-
karz i wybrani przez swoich opie-
kunów i trenerów zawodnicy do-
stali statuetki. Chłopcom o imieniu 
Mikołaj przypadły w udziale nagro-
dy niespodzianki. Puchar za 1. miej-
sce wręczył I drużynie „Kopernika” 
prezes UKS „Jedynka” Wojciech 
Jakubowski. Puchar za 2. miejsce 
II drużyna „Kopernika” otrzymała 

Piłkarskie mikołajki

z rąk burmistrza Dariusza Szmyta. 
Za 3. miejsce „Tarnowiak” dostał 
puchar od organizatora – Lecha 
Bartkowiaka. Medale wręczali opie-

kunowie zespołów, a statuetki dla 
bramkarza i strzelca – dyrektor LO-
SiR-u Zbigniew Trawka. Trenerzy 
wybrali najlepszego zawodnika, któ-

n
Orliki „Jedynki” po turnieju, z organizatorami i gośćmi

n
Młodziki po turnieju, z organizatorami i Burmistrzem Lubonia

cd.  
obok
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rym został Roger Szulc z „Koperni-
ka”. W czasie turnieju w sali wisiał 
baner Starostwa Powiatowego. Or-
ganizator zagwarantował wszystkim 
uczestnikom i opiekunom poczęstu-
nek oraz napoje, obsługę zapewnili 
wolontariusze „Jedynki”. Turnieje 
sędziowali arbitrzy z WZPN w Po-
znaniu. Sponsorami byli: Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu i UKS „Je-
dynka”.

Żaki
14 grudnia w sali SP 1 grali żacy 

(chłopcy z rocznika 2005/2006). 
Udział wzięło 5 zespołów: UKS „Je-
dynka”, UKS „Dwójka” (2 zespoły), 
„Stella” i „Kadet” Kicin. Najlepsi 
okazali się chłopcy „Jedynki”, którzy 
wygrali wszystkie mecze, zdobywa-
jąc puchar ufundowany przez tre-
nera oraz złote medale. Pozostałe 
zespoły otrzymały medale, a najlep-
si zawodnicy wyznaczeni przez 
opiekunów w swoich zespołach – 

pamiątkowe statuetki. Najlepszym 
strzelcem turnieju został Olaf Pe-
chorin, zawodnik z UKS „Jedynka”, 
który otrzymał statuetkę oraz piłkę 
z logo „Lecha” Poznań. Najlepszym 
bramkarzem okazał się Jan Woliński 
z „Jedynki”, otrzymał statuetkę i rę-
kawice. Pierwszym zawodnikiem 
w konkursie rzutów karnych był Alan 
Szrodke, nagrodzony piłką. Niespo-
dzianki (z logo „Lecha”) otrzymali 
zawodnicy z najmłodszego zespołu 
z Kicina. Puchar wręczał fundator 
i opiekun zespołu Lech Bartkowiak, 
a medale, statuetki i nagrody wice-
dyrektor SP 1 – Zbigniew Czekała 
– oraz Zbigniew Jankowski. Wszy-
scy uczestnicy dostali napoje i po-
częstunek. Na zakończenie, zgodnie 
z tradycją turniejów mikołajkowych, 
zawodnicy otrzymali czekoladowe-
go mikołaja.

Lech Bartkowiak
organizator
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Zapowiadany już od dawna 
w mediach noworoczny mecz 
o Puchar Burmistrza Lubo-

nia pomiędzy „Stellą” (klasa okrę-
gowa) i „Fogo” Luboń (III liga) wy-
wołał bardzo duże zainteresowanie. 
1 stycznia 2014 r. na boisku przy ul. 
Szkolnej stawili się kibice i w pełnym 
składzie: zespół Stelli (11 zawodni-
ków) oraz sędziowie, z głównym 
arbitrem – Łukaszem Araszkiewi-
czem – i jego asystentami na liniach 
– Damianem Bąkowskim i Toma-
szem Szlauderbachem, a także sędzią 
technicznym – Patrykiem Mockiem. 
Spotkanie rozpoczęto z kilkuminu-
towym opóźnieniem z powodu go-
ści, którzy mieli poważne kłopoty ze 
kompletowaniem zespołu. Ostatecz-
nie drużyna Fogo wybiegła na płytę 
w dziewiątkę i, jak się okazało, z zale-
dwie trzema zawodnikami ze składu 
podstawowego! Aby uzupełnić lukę 
w zespole Fogo z pomocą przyszło 
6 zawodników, którzy w przeszłości 
grali w Lubońskim i w Stelli. Byli 
to: Marek Wiórek, Łukasz Różań-
ski, Jakub Smura, Tomasz Smura, 
Krzysztof Piskuła i obecnie grający 
w Stelli Miłosz Goździewski. Chcia-
łem zapytać osobę odpowiedzialną 

za zespół z ul. Rzecznej – trenera 
Sławomira Suchomskiego – o po-
wód absencji zawodników, nieste-
ty, i samego szkoleniowca zabrakło 
na meczu derbowym.

Kibice nie doczekali się w Lu-
boniu pierwszego w tym roku gola 
w Polsce, bo, jak się okazało, ten 
został zdobyty w Krakowie. Natomiast 
u nas prawdziwą strzelaninę (11 
bramek!) rozpoczął trener Stelli – 
Bartosz Majchrzak – który w 4. mi-
nucie spotkania wyprowadził na 
czoło Stellę (1:0). Gdy w 12. minu-
cie, po zdobytej przez Mateusza 
Murawskiego bramce, było już 2:0, 
większość podejrzewała, że można się 
spodziewać hokejowego wyniku. 
W 19. minucie Jakub Smura zdobył 
bramkę kontaktową na 2:1. Od tego 
momentu nastąpiła zdecydowana 
przewaga stellowców. Kolejne bram-
ki zdobywali: w 22 min. – Piotr 
Palacz (3:1), w 25. min. – Arkadiusz 
Nowicki (4:1) i w 30. – Jakub Budych 
(5:1). W 35. min. Łukasz Różański 
zmniejszył rozmiary klęski własne-
go zespołu celnym strzałem na 5:2. 
Gdy w 42. min. Arkadiusz Nowicki 
podwyższył rezultat na 6:2, wszyscy 
fani Stelli byli pewni zwycięstwa. Po 

Ostre strzelanie przy Szkolnej
Derby Lubonia

przerwie Marcin Mroczyń-
ski – obrońca Stelli – wy-
równał trochę siły w zespo-
łach, ponieważ drugą po-
łowę meczu zagrał w Fogo, 
w którego barwach będzie 
występował od wiosny. 
W tym koleżeńskim spo-
tkaniu, w którym wynik nie 
był sprawą najważniejszą, 
w drugiej odsłonie zawod-
nicy strzelili jeszcze 3 bram-
ki. W 55. min. z rzutu kar-
nego na 6:3 gola wbił 
Krzysztof Piskuła, który od 
wiosny będzie trenerem 
młodzieżowego zespołu 
Fogo. W 65. min. Piotr Pa-
lacz podwyższył na 7:3 dla 
Stelli. Ostateczny wynik 
spotkania ustalił w 74. min. 
Łukasz Różański na 7:4.

Stella wystąpiła w skła-
dzie: Jakub Budych, Marcin 
Mroczyński (I połowa meczu), 
Tomasz Mroczyński, Piotr Palacz, 
Arkadiusz Nowicki, Mateusz Mu-
rawski, Adam Rybak, Michał Gawron, 
Daniel Smulkowski, Adrian Szynka, 
Bartosz Majchrzak. Należy podkre-
ślić, że jest to pierwsze zwycięstwo 
Stelli w edycji noworocznej.

Po tegorocznym spotkaniu der-
bowym, po raz pierwszy w historii 
wygranym przez zespół Stelli, Puchar 
Burmistrza wręczali prezesi klubów: 

Tomasz Rybak i Te-
resa Goździewska, 
w asyście Zbigniewa 
Jankowskiego. Szko-
da, że nie zrobił tego 
osobiście Burmistrz, 
bo ani on, ani żaden 
przedstawiciel Urzę-
du nie byli obecni na 
meczu.

Przy pięknej, 
prawie wiosennej 
aurze na obiekcie 
Stelli można było 
zauważyć wielu za-
służonych działaczy 
sportowych – preze-
sów, szkoleniowców, 
trenerów, m.in. Jaro-

sława Araszkiewicza – byłego tre-
nera I-ligowej „Warty” i „Jaroty” 
Jarocin (kto wie, czy w Fogo nie 
szykuje się kolejna zmiana?). Obec-
ny był również prezes koszykarek 

„Poznań City Center” AZS – lubo-
nianin Paweł Leszek Klepka, jak 
podkreślił niedawno „Głos Wielko-
polski”, człowiek wskazywany przez 
część kibiców jako kandydat na 
przyszłego burmistrza Lubonia.

Należy pochwalić organizatorów, 
że zadbali o kibiców, serwując po-
częstunek, m.in. świeże bułki z cie-
płą kiełbaską. Niektórzy kibice 
mówili sobie: „Do zobaczenia za 
rok!”, ale pewna część zastanawiała się 
nad sensownością dalszego prowa-
dzenia noworocznych meczów. 
Niestety, mimo świetnej zabawy, 
zauważalny był, i to w sposób rażą-
cy, brak szacunku i poważnego po-
dejścia do zdarzenia. Kibice chcie-
liby oglądać prawdziwe derby – 
wszystkich, albo chociaż zdecydo-
waną większość zawodników wy-
stępujących w aktualnych, podsta-
wowych składach. Niektórzy pytali, 
po co przychodzić na te mecze, sko-
ro Stella gra przeciwko swoim byłym 
zawodnikom, co niestety z tego 
spotkania wynikało.

Jeżeli urzędnicy mają kłopoty 
z przyjściem na mecz o puchar, któ-
ry sami ufundowali, a zawodnicy 
nie mogą się zebrać, to może lepiej 
odejść od tradycji meczu „nowo-
rocznego” i przesunąć go o kilka dni, 
np. na 6 stycznia – święto Trzech 
Króli?

Władysław Szczepaniak

n
Puchar dla przegranej drużyny – III-ligowego 
„Fogo” – wręcza była prezes Stelli (do 31 grud-
nia 2013 r.) – Teresa Goździewska   fot. Włady-
sław Szczepaniak

n
Do pamiątkowego zdjęcia pierwszego meczu w 2014 r. pomiędzy lubońskimi klubami piłkarskimi 
ustawili się zawodnicy biorący udział w zabawie   fot. Władysław Szczepaniak

n
Na kibiców i zawodników noworocznego meczu czekały ciepłe kiełbaski z musz-
tardą i bułkami



1/2014

52

SPORT

Dawid Paprocki prezesem

We wtorek, 7 stycznia w sali 
lekcyjnej SP 1 odbyło się 
nadzwyczajne zebranie 

sprawozdawczo-wyborcze „Stelli” 
Luboń. W imieniu ustępującego 
zarządu wiceprezes Maciej Płot-
kowiak, który również złożył już 
wcześniej rezygnację, podziękował 
prezes – Teresie Goździewskiej – wrę-
czając jej przy tym bukiet kwiatów 

za trud i poświęcenie w kierowaniu 
klubem przez 6 lat. O przewodnicze-
nie zebraniu poproszono Zbignie-
wa Jankowskiego, po czym 62 osoby 
uprawnione do głosowania wybrały 
nowy, liczący 7 osób, zarząd. W jego 
skład weszli: Mariusz Szczęśniak (37 
głosów), Tadeusz Mroczyński (33), 

Tomasz Niemiec (33), Włodzimierz 
Rybak (33), Anna Zaremba (32), Da-
wid Paprocki (31) i Maciej Solarek 
(30). W tajnym głosowaniu zarząd 
wybrał na stanowisko prezesa Dawi-
da Paprockiego. Wybrano również 
Komisję Rewizyjną, w której zna-
leźli się: Mariusz Popiół (53 głosy), 
Teresa Goździewska (51) i Andrzej 
Sznajder (51). Na najbliższym ze-
braniu, zarząd i komisja rewizyjna 

ukonstytuują się (czytaj: w następ-
nym numerze „Wieści Lubońskich”). 
Z kronikarskiego obowiązku musimy 
podać, że po wyborach rezygnację 
złożył trener pierwszego zespołu – 
Bartosz Majchrzak.

Kontrowersyjne wybory w Stelli

cd.  
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Prezes klubu „Fogo” Luboń – 
Tomasz Rybak – poinformował 
nas, że z dniem 7 stycznia trener 

Sławomir Suchomski przestał pełnić 
funkcję trenera pierwszego zespo-
łu. Umowa wiążąca klub z trenerem 
została rozwiązana za porozumie-
niem stron. Powodem zwolnienia 
były niezadowalające, ostatnie wyni-
ki sportowe oraz organizacja meczu 
noworocznego od strony sportowej. 
Korzystając z okazji, prezes „Fogo” 

przeprasza kibiców oraz zawodników 
i działaczy „Stelli” Luboń za brak fre-
kwencji zawodników z ul. Rzecznej na 
meczu derbowym. Decyzją zarządu, 
po rozpatrzeniu ofert trenerów, 10 
stycznia szkoleniowcem I drużyny 
został Jarosław Araszkiewicz. Jak nam 
oświadczył, od nowej rundy jego asy-
stentem będzie popularny „Zenek”, 
czyli Krzysztof Piskuła.

Władysław Szczepaniak

Prezes przeprasza 
i zwalnia trenera

Wybory

W poniedziałek, 16 grudnia 
w SP 1 odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze 

Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Jedynka”. Wobec rezygnacji z dal-
szego pełnienia funkcji prezesa przez 
Wojciecha Jakubowskiego, który spra-
wował ten urząd przez ponad 6 lat, 
zaistniała konieczność wyboru na-
stępcy. W wyniku przeprowadzonych 
wyborów, nowym prezesem klubu 
został Zbigniew Jankowski, sekreta-
rzem Lech Bartkowiak, a członkami 
zarządu Elżbieta Tomczak i Arka-
diusz Patulski. Komisja rewizyjna 
została wybrana w składzie: Piotr 
Wilczyński – przewodniczący, Ewa 
Malinowska i Maciej Raźniak – 
członkowie. Na swoim pierwszym 
posiedzeniu w styczniu 2014 r. zarząd 
przedstawi plan pracy i podziękuje 

ustępującemu prezesowi Wojciecho-
wi Jakubowskiemu.

Mecz rodziców
28 grudnia w hali LOSiR-u od-

był się drugi noworoczny turniej 
rodziców, którego organizatorem był 
Waldemar Ho�man z MKS Kadet 
Kicin. Wzięło w nim udział 9 ze-
społów: z Owińsk, Komornik, Ki-
cina, Suchego Lasu, Murowanej 
Gośliny, Citi Zen Poznań oraz Stel-
la i „Jedynka” z Lubonia. Zwycięstwo 
odniósł zespół z Suchego Lasu, któ-
ry w �nale pokonał Stellę Luboń. 
Rodzice z „Jedynki” zajęli 5. miejsce 
w turnieju.

UKS „Jedynka” wydał na rok 
2014 kalendarz klubowy.

Lech Bartkowiak
sekretarz Klubu

Z UKS „Jedynka”

n
Z meczu noworocznego rodziców chłopców z UKS „Jedynka” 28 grudnia

W sobotę, 14 grudnia w klubie 
„Stelli” Luboń odbył się 
opłatek drużyny seniorów. 

Spotkanie było inicjatywą zawod-
ników, którzy przygotowali poczę-
stunek. Prezes Stelli – Teresa Goź-
dziewska – podziękowała wszystkim 

za rundę jesienną i złożyła życzenia 
świąteczne. Trener Bartosz Majchrzak 
podsumował wyniki uzyskane jesie-
nią, po czym życzył zgromadzonym 
dalszych sukcesów i dużo pomyśl-
ności na święta i w Nowym Roku. 
W spotkaniu wzięli udział również 

Opłatek w Stelli

Włodzimierz Rybak – 
kierownik zespołu oraz 
Tadeusz Mroczyński – 
przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej. Podzielo-
no się opłatkiem i złożo-
no sobie życzenia.
Władysław Szczepaniak

n
Podczas łamania się opłatkiem i składania ży-
czeń   fot. Władysław Szczepaniak

n
Przy wigilijnym stole w siedzibie Stelli przy ul. Szkolnej   fot. Władysław Szcze-
paniak

n
Na walne zgromadzenie Stelli przybyło wielu zainteresowanych wyborem no-
wych władz   fot. Władysław Szczepaniak
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Trudne chwile nowego pre-
zesa

10 stycznia, na pierwszym spo-
tkaniu nowego zarządu decyzje 
odejścia z tego gremium złożyli Ta-
deusz Mroczyński, Włodzimierz 
Rybak i Mariusz Szczęśniak. Dzień 

później Włodzimierz Rybak powia-
domił „Wieści Lubońskie” o swojej 
de�nitywnej rezygnacji również 
z funkcji kierownika zespołu. Zrobił 
to, jak powiedział, z przyczyn oso-
bistych.

Władysław Szczepaniak

n
Po tym, jak ogłoszono, że prezesem został trener Dawid Paprocki, trener se-
niorów – Bartosz Majchrzak – publicznie złożył rezygnację z funkcji    
fot. Władysław Szczepaniak

n
Nowy zarząd Stelli na kolejną kadencję. Od lewej stoją: Mariusz Popiół (Komi-
sja Rewizyjna), Mariusz Szczęśniak (członek zarządu), Włodzimierz Rybak (czło-
nek zarządu), Teresa Goździewska (Komisja Rewizyjna, była prezes Stelli), 
Maciej Solarek (członek zarządu), Dawid Paprocki (prezes) i Tomasz Niemiec 
(członek zarządu). Na zdjęciu brakuje: członków zarządu Anny Zaremby i Tade-
usza Mroczyńskiego oraz członka Komisji Rewizyjnej Andrzeja Sznajdra   fot. 
Władysław Szczepaniak
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po godz. 4, na posesji przy 
ul. Kwiatowej wybuchł po-

żar. Ogień objął jeden z dwóch dwu-
kondygnacyjnych budynków gospo-
darczych. W akcji gaśniczej brały 
udział aż 4 zastępy Straży Pożarnej 
(OSP Luboń, Jednostka Ratowniczo-
Gaśnicza nr 4 z Poznania oraz dwa 
zastępy ze Szkoły Aspirantów Pań-
stwowej Straży Pożarnej). Pierwszy 
wóz strażacki pojawił się po ok. 15 mi-
nutach od wezwania. Jeszcze przed 
przybyciem służb ratunkowych syn 

właścicielki wy-
prowadził z gara-
żu, położonego na 
parterze budynku 
objętego ogniem, 
samochód osobo-
wy i motocykl. 
Przy wyciąganiu 
trzeciego pojazdu 
pomogli mu już 
strażacy. Akcja ga-
śnicza trwała bli-
sko 3 godziny i za-
kończyła się przed 
siódmą. Z OSP Lu-
boń zaczerpnęli-
śmy informacje, 
że w pierwszej 
fazie akcji skie-
rowano dwa prądy 

gaśnicze, jeden w natarciu na palą-
cy się budynek i drugi w obronie 
części nieobjętej pożarem. Po dotar-
ciu na miejsce zastępów z Poznania, 
podano kolejne dwa prądy gaśnicze. 
Pożar opanowano po godzinie, a na-
stępnie przystąpiono do dogaszania 
pogorzeliska, które ostatecznie po-
kryto pianą gaśniczą.

Na szczęście w zdarzeniu nikt 
nie ucierpiał, a ogień nie zajął znaj-
dującego się tuż obok zabudowań 
gospodarczych domu. Jeden z bu-
dynków spalił się jednak doszczęt-

nie i nie nadaje się już do użytku. 
Najprawdopodobniej przyczyną 
pożaru było zwarcie instalacji 
elektrycznej. Właściciele szacu-
ją straty na 30-40 tys. zł. Za po-
średnictwem „Wieści” serdecznie 
dziękują sąsiadom, w szczegól-
ności Państwu Ludwikowskim, 
którzy zauważyli pożar i natych-
miast powiadomili o tym do-
mowników oraz zawiadomili 
Straż Pożarną.

Paulina Sawicka

Pożar na Kwiatowej

n
Widoczna łuna pożaru. Strażacy podczas akcji   fot. Artur Tomczak (lubon.tv)

n
Do akcji gaśniczej, korzystając 
z węża ogrodowego, włączyły się 
także dzieci   fot. Artur Tomczak 
(lubon.tv)

n Po budynkach gospodarczych pozo-
stały jedynie ściany. Dach ze stro-
pem spalił się i runął   fot. Paulina 
Sawicka

W niedzielę, 5 stycznia oko-
ło godz. 13.15, w jednym 
z mieszkań na parterze blo-

ku przy ul. Kurowskiego doszło do 
awarii pieca gazowego. Niespraw-
ny kocioł zapalił się! Po odebraniu 

zgłoszenia, na miejscu zdarzenia (pod 
blokiem 10 D mieszkania 1 – 12) 
pojawiło się aż 5 jednostek Straży 
Pożarnej (z Lubonia i Poznania)! 
W międzyczasie przyjechały rów-
nież służby Pogotowia Gazowego 

i Pogotowie Ratunkowe. 
Na szczęście nikt nie 
ucierpiał. Do ulotnie-
nia się gazu i wybuchu 
nie doszło tylko dlatego, 
że zamieszkałe tam przy-
tomnie myślące osoby 
zgasiły płomień wydo-
bywający się z pieca ga-
zowego i odcięły dopływ 
gazu (zamknięto zawór), 
jeszcze przed przybyciem 
służb ratunkowych. Akcja 
gaśnicza zakończyła się 
pomyślnie ok. 45 minut 
później, ale strachu było 
co niemiara.

Paulina Sawicka

Chwile grozy

n
W akcji wzięło udział kilkunastu strażaków, kilku z nich 
wchodzi właśnie do zagrożonego budynku    
fot. Paulina Sawicka
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POLICJA – STRAŻ

Kronika Policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986

W grudniu 2013 r. Straż Miej-
ska wykonała łącznie 413 
różnych interwencji. Roz-

poczęliśmy działania kontrolne do-
tyczące wyposażenia nieruchomości 
w numer ewidencyjny zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Infrastruktury 
z 28 października 2004 r. w sprawie 
numerów porządkowych nierucho-
mości (Dz. U. 243 poz. 2432).

Wykonaliśmy 2 wspólne szkol-
ne patrole z funkcjonariuszami Ko-
misariatu Policji w Luboniu. Prze-
prowadziliśmy też 20 kontroli z pra-
cownikami Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w miejscach 
zamieszkania osób będących pod 
opieką tej instytucji. 15 razy inter-
weniowaliśmy w związku z „Ustawą 
o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi”. Jedną 
osobę w stanie nietrzeźwości zagra-
żającym jej zdrowiu przewieźliśmy 
do miejsca zamieszkania. 70 inter-
wencji było związanych z nieprze-

strzeganiem zapisów „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Luboń”. M.in. za spa-
lanie nieczystości stałych jeden 
z mieszkańców został ukarany wy-
soką grzywną mandatową. Do Przy-
tuliska w Przyborówku z terenu 
naszego miasta tra�ły 2 bezpańskie 
psy, a interwencji, których podmio-
tem były zwierzęta, odnotowaliśmy 
22. Do Sądu Rejonowego w Pozna-
niu skierowaliśmy w grudniu 5 wnio-
sków o ukaranie sprawców wykroczeń 
drogowych oraz jeden za spożywa-
nie alkoholu w miejscu publicz-
nym.

27 grudnia zabezpieczaliśmy 
uroczystości związane z obchodami 
rocznicy Powstania Wielkopolskie-
go. Ponadto, mimo wydawałoby się 
na wskroś łagodnej zimy, pouczyli-
śmy już 21 właścicieli nieruchomo-
ści o konieczności usunięcia z chod-
nika śniegu, błota czy liści.

Straż Miejska

W grudniu jednostka Ochot-
niczej Straży Pożarnej 
w Luboniu interweniowała 

łącznie 38 razy – w przypadkach 10 
pożarów i 27 miejscowych zagrożeń. 
Odnotowaliśmy też 1 fałszywe we-
zwanie. Interwencje miały miejsca 
w Luboniu, Komornikach, Wirach, 
Rosnówku, Plewiskach, Poznaniu oraz 
na autostradzie A-2.

02.12 – dachowanie samochodu Qn

osobowego na zjeździe na autostradę 
A-2 w Komornikach.

02.12 – kolejny wypadek na au-Qn

tostradzie A-2 – w kierunku na 
Warszawę.

06.12 – pożar stacji transformatoro-Qn

wej w Plewiskach na ul. Szkolnej.
06.12 – kilkunastokrotne inter-Qn

wencje przy usuwaniu skutków hu-
raganu Ksawery.

07.12 – pożar budynku miesz-Qn

kalnego na ul. Młyńskiej w Komor-
nikach.

09.12 – wypadek dwóch samo-Qn

chodów osobowych na skrzyżowa-
niu ulic Poniatowskiego i 11 Listo-
pada, w którym ranne zostały dwie 
osoby.

09.12 – pożar piwnicy na ul. Spa-Qn

dzistej.
12.12 – pożar zabudowań gospo-Qn

darczych przy ul. Kwiatowej (czytaj 
str. 53).

12.12 – pożar kotłowni w Ro-Qn

snówku przy ul. Podgórnej.
16.12 – zabezpieczanie lądowa-Qn

nia śmigłowca Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego w Komornikach 
przy ul. Polnej.

20.12 – wypadek samochodowy Qn

na skrzyżowaniu ulic Buczka i Trau-
gutta; ranne dwie osoby.

21.12 – wypadek trzech samocho-Qn

dów osobowych w Komornikach na 
ul. ks. Wawrzyniaka, w którym zo-
stały poszkodowane 4 osoby, w tym 
dziecko.

23.12 – pożar składu makulatury Qn

na ul. Dworcowej.
31.12 – zabezpieczanie lądowa-Qn

nia śmigłowca Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego na ul. Parkowej 
w Wirach.

Norbert Kaźmierczak

Całoroczna pomoc dla zwie-
rząt

W budynku OSP przy ul. Żabi-
kowskiej 36 z początkiem roku 2014 
ruszyła całoroczna zbiórka na rzecz 
zwierząt ze schroniska w Przybo-
rówku. Oprócz karmy zbieramy 

Kronika Strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

n
Wypadek drogowy z udziałem 3 samocho-
dów na ul. ks. Wawrzyniaka w Komornikach 
21 grudnia, w którym rany odniosły 4 oso-
by, w tym dziecko

cd.  
obok

01.12 – przy ul. Dębieckiej nieznany Qn

sprawca uszkodził samochód Volkswa-
gen.

01/02.12 – skradziono cztery koła od Qn

nissana przy ul. Kurowskiego (straty 
ponad 9 tys. zł).

02.12 – z terenu otwartej posesji przy Qn

ul. Dworcowej skradziono urządzenie 
rozruchowe marki Magnum.

03.12 – przy ul. Juranda policjantka Qn

zatrzymała mężczyznę posiadającego 
narkotyki (marihuanę).

03.12 – przy ul. Bocznej zatrzymano Qn

mężczyznę podejrzanego o paserstwo 
w sprawie auta BMW pochodzącego 
z kradzieży. W trakcie czynności opera-
cyjnych odzyskano i zabezpieczono ele-
menty pojazdu.

04.12 – przy ul. Sikorskiego kierująca Qn

samochodem osobowym potrąciła pieszą 
przechodzącą przez jezdnię w miejscu 
niedozwolonym. Poszkodowaną, starszą 
kobietę przewieziono do szpitala HCP 
w Poznaniu, gdzie stwierdzono u niej 
złamanie kości kolona.

05.12 – przy ul. Kościuszki nieznany Qn

sprawca, wykorzystując nieuwagę prze-
chodzącego mieszkańca Przeźmierowa, 
ukradł mu saszetkę z dokumentami i pie-
niędzmi.

05.12 – wnuk Qn

ukradł swojej babci 
zamieszkałej przy ul. 
Sikorskiego 850 zł 
oraz biżuterię i ze-
garek. Sprawcę za-
trzymano.

05/06.12 – nieznany sprawca włamał się Qn

do biura punktu sprzedaży opału przy 
ul. Armii Poznań i skradł sprzęt kompu-
terowy o wartości ponad 2 tys. zł.

07.12 – zatrzymano nietrzeźwego (2,5 Qn

promila) kierowcę samochodu osobowe-
go.

08.12 – wczesnym popołudniem, w CH Qn

Factory przy ul. Dębieckiej nieznany 
sprawca ukradł kobiecie z torebki telefon 
komórkowy.

09.12 – na skrzyżowaniu ulic Fabrycz-Qn

nej i Sobieskiego policjanci zatrzymali 
mężczyznę kierującego pojazdem, po-
mimo że posiadał zakaz sądowy.

11.12 – z niestrzeżonego parkingu Qn

przy ul. Wschodniej skradziono �ata 
posiadającego fabryczne zabezpiecze-
nia.

11.12 – skradziono forda zaparkowa-Qn

nego przy ul. Żabikowskiej.
11/12.12 – przy ul. Pogodnej skra-Qn

dziono katalizator samochodu Citroen.
12.12 – z otwartej sza�i w szatni dam-Qn

skiej na terenie marketu Intermarchè przy 
ul. Żabikowskiej skradziono portfel z do-
kumentami i pieniędzmi.

12/14.12 – włamano się do Centrum Qn

Usług Finansowych przy ul. Poniatow-
skiego i skradziono aparat fotogra�czny 
oraz gotówkę. Na miejscu przeprowa-
dzono czynności z udziałem przewod-
nika z psem tropiącym oraz ujawniono 
i zabezpieczono ślady daktyloskopijne 
i biologiczne.

13.12 – przy ul. Żabikowskiej lubo-Qn

nianin pobił mieszkańca Sowińca, który 
w wyniku odniesionych obrażeń został 
umieszczony w poznańskim szpitalu HCP. 
Sprawcę zatrzymano.

13/14.12 – z terenu posesji przy ul. Qn

Chopina skradziono mercedesa zabez-
pieczonego autoalarmem.

17.12 – z warsztatu przy ul. Kilińskie-Qn

go skradziono wiertarkę udarową i lase-
rową poziomicę.

17.12 – przy ul. Powstańców Wlkp. Qn

policjanci zatrzymali mężczyznę podej-
rzanego o dokonanie włamania i kradzie-

ży w punkcie sprzedaży węgla latem ub. 
roku.

18.12 – w sklepie budowlanym CH Qn

Pajo przy ul. Żabikowskiej policjanci 
zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, 
którzy dokonali kradzieży narzędzi (klu-
cze oczkowe).

18.12 – nieznany sprawca uszkodził Qn

elewację budynku mieszkalnego przy ul. 
Sikorskiego.

20.12 – z niestrzeżonego parkingu Qn

przy ul. Sikorskiego skradziono skodę.
20.12 – policjanci zatrzymali przy ul. Qn

Poniatowskiego mężczyznę, który pomi-
mo zakazu sadowego, kierował pojaz-
dem.

20.12 – przy ul. Dworcowej zatrzy-Qn

mano nietrzeźwego (0,7 promila) kie-
rowcę samochodu ciężarowego.

21.12 – z niezamkniętego mieszkania Qn

w budynku przy ul. Skargi skradziono 
złotą biżuterię, gotówkę oraz sprzęt RTV 
(straty 5 tys. zł). Na miejscu zdarzenia 
ujawniono i zabezpieczono ślady linii 
papilarnych.

21.12 – z kieszeni marynarki gościa Qn

Hotelu Poznański przy ul. Krańcowej 
skradziono telefon komórkowy o war-
tości prawie 2 tys. zł.

22.12 – przy ul. Rivoliego skradziono Qn

mercedesa.
22.12 – przy ul. Qn

Dąbrowskiego zatrzy-
mano nietrzeźwego 
(1,5 promila) kierow-
cę samochodu osobo-
wego.

23.12 – nieznany sprawca uszkodził Qn

dwa samochody z ul. Lipowej.
24.12 – uszkodzono oplaQn  przy ul. Ża-

bikowskiej.
26.12 – przy ul. Żabikowskiej zatrzy-Qn

mano nietrzeźwego (1,6 promila) miesz-
kańca Kórnika kierującego samochodem 
osobowym.

29/30.12 – z niestrzeżonego parkingu Qn

przy al. Jana Pawła II skradziono volks-
wagena.

30.12 – z niestrzeżonego parkingu Qn

przy ul. Wschodniej skradziono forda 
posiadającego dodatkowe zabezpieczenie 
(lokalizator GPS); straty 45 tys. zł.

30.12 – przy ul. Krętej policjanci za-Qn

trzymali 16-latka posiadającego narko-
tyki.

W grudniu odnotowano również jed-Qn

no przestępstwo internetowe.
Na podstawie danych Policji

Paweł Wolniewicz

„Policyjny telefon zaufania 
i 10 minut”: 800 130 334 – bez-
płatna, całodobowa infolinia dla 
mieszkańców Wielkopolski w Ko-
mendzie Wojewódzkiej Policji w Po-
znaniu. Dyżurni przyjmują: sprawy 
dotyczące braku reakcji lub prze-
wlekłego oczekiwania na policję 
w sprawie zgłoszenia przestępstwa 
lub wykroczenia; informacje o ich 
sprawcach, gdy zgłaszający nie chce 
osobiście zawiadomić o przestęp-
stwie i zachować anonimowość; 
o ukrywających się osobach po-
dejrzanych, a także działaniach 
lub powiązaniach przestępczych 
policjantów.

Ogólnopolski telefon zaufa-
nia dla dzieci i młodzieży: 
116 111; www.116111.pl

W grudniu w Luboniu skradzio-
no 7 samochodów z miejsc nieobję-
tych monitoringiem. Większość z nich, 
oprócz fabrycznych, posiadała również 
zabezpieczenia dodatkowe.
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Wszystkiego najlepszego z okazji uro-Qn

dzin dla Doroty Przebierały życzy mąż 
Jack z dziećmi: Natalią i Marcinem.

Z okazji imienin – Qn Sebastianowi Lin-
kiewiczowi – składamy życzenia wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym, dużo 
zdrowia oraz spełnienia marzeń.

Pani Qn Grażynie Leciej, Monice Wacho-
wiak, Kasi Pawlickiej i Justynie Seifert 
– za wsparcie i okazałe serce – podzięko-
wania składają Kacperek z mamą.

Sto lat i jeden dzień dłużej z okazji Qn

urodzin dla Doroty Przebierały życzą 
członkowie, sympatycy i miłośnicy We-
stern City Luboń.

BAW SIĘ Z NAMI

również smycze, obroże, miski, le-
gowiska zwierzęce, żwirek dla kotów, 
szampony i inne środki pielęgna-
cyjne (dla zwierząt dorosłych oraz 
juniorów); materiały do ocieplania 
bud, czyli arkusze styropianu i papy, 
deski do obijania bud i budy w do-
brym stanie. Zebrany asortyment 
przekazujemy osobom współpracu-

jącym ze schroniskiem – Magdzie 
Kryś oraz panu Sławkowi Wasyniu-
kowi. Jeżeli ktoś będzie chciał prze-
kazać większą ilość karmy lub ma-
teriałów budowlanych, a nie jest 
w stanie we własnym zakresie do-
starczyć ich do remizy, prosimy 
o kontakt z Norbertem Kaźmiercza-
kiem: 661 651 841.

cd.  
ze str. 
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Poziomo:
 4.  podo�cerski sto-

pień wojskowy
 7.  niechęć, wstręt, obraza
 8.  polecenie dowódcy
 9.  krokus
 10.  uroczyste objęcie urzę-

du przez biskupa
 11.  ischias
 13.  wytrawna wódka na 

owocach jarzębiny
 15.  statek Noego
 16.  najszybszy galop konia
 17.  rejestr, wykaz
 18.  ród włoskich patrycjuszy
 20.  zespół J. i A. Zielińskich
 25.  opłata graniczna
 27.  ojciec chrzestny
 28.  zasłona
 29.  ukryta granica ogrodu
 30.  córka Uranosa i Gai
 31.  zakład przemysłu drzewnego
 32.  aktorka grająca role kochanki

Pionowo:
 1.  tancerz, partner w tańcu
 2.  obrady
 3.  kabłąk z zębatym kółkiem 

przypinany do buta, słu-
żący jeźdźcom do pobu-
dzania konia do biegu

 4.  drążek do zawieszania �ranek
 5.  miejsce zgięcia kończyny
 6.  klątwa kościelna
 12.  obrót czegoś dookoła osi
 13.  menu
 14.  japoński pilot samobójca
 15.  przystąpienie do czegoś
 19.  strona przeciwległa do przodu
 21.  kolega, kompan, przyjaciel
 22.  miejsce kolejne w klasy�kacji
 23.  główny w prezbite-

rium kościoła
 24.  samica ryb gotowa do tarła
 25.  chłopski dom mieszkalny
 26.  dwukołowa taczka

oprac. Bernard Stachowiak

Nasza krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 23 utworzą rozwiązanie, które 

po wpisaniu do kuponu należy do końca stycznia, na kartce pocz-
towej, dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, patrz: mapka 

str. 2) lub wrzucić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści Lubońskich” na 
terenie miasta. Wśród osób, które poprawnie odgadną hasło, wylosujemy 
nagrodę ufundowaną przez �rmę „Malibu” z ul. Sikorskiego. Rozwiązanie 
krzyżówki zamieszczonej w poprzednim wydaniu brzmiało: „Wesołych 
Świąt do siego roku życzą Wieści”. Nagrody wylosowali: Danuta Rybar-
czyk z ul. Sikorskiego, Aleksandra Radajewska ul. Północnej oraz Natalia 
Mroczyńska z ul. Sobieskiego. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w go-
dzinach dyżurów do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).

Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Życz z komórki!
Istnieje dodatkowa forma zgłaszania do redakcji życzeń do rubryk: Z serca 

i Kolacja we dwoje. Można uczynić to tradycyjnie, wpisując na bezpłatnym 
kuponie treść życzeń lub pod numer 71068 wysłać SMS o treści: TC.WLZ-
SERCA.(treść życzeń). Usługa ta kosztuje 1 zł netto (1,23 zł z VAT).

Przesłane w ten sposób życzenia (maksymalnie 160 znaków) będą pu-
blikowane w najbliższych numerach „Wieści Lubońskich”.

Z serca

Poszukujesz swojego zaginionego pupila lub chcesz 
zaadoptować psiaka, zajrzyj do zakładki „Zaginione 
zwierzęta” na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Luboń. Są tam informacje nt. schroniska w Przyborówku 
k. Szamotuł, gdzie tra�ają bezdomne zwierzęta z Lubo-
nia. Przed wizytą w schronisku trzeba się skontaktować 
z Wandą Jerzyk tel. 501 770 118, 886 368 528; e-mail: 
weronika@przytuliskauwandy.pl.

Zanim zwierzę tra� do Przyborówka, przez 24 go-
dziny przebywa w „Kom-Lubie” (tel. 61 813 05 51). Ape-
lujemy o powiadamianie właścicieli o ich wałęsających się 
psach lub poinformowanie „Kom-Lubu”. Można też po-
móc zwierzętom w schronisku w Przyborówku i przynieść 
dary do: Gimnazjów nr 1 i 2, Szkół Podstawowych nr 1, 
3 i 4, OSP, Urzędu Miasta lub „Kom-Lubu” (koordynu-
jąca akcję – Magdalena Kryś).

PAW

Zaginione zwierzęta

n
Piękny Samuel o smut-
nych, ale wiernych 
oczach marzy, że wkrót-
ce zazna ponownie 
ciepła domowego ogni-
ska   fot. www.lubon.pl
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KULTURA

27 stycznia (poniedziałek)
Msza św. o rychłą beaty�kację ks. Qn

Stanisława Streicha – o godz. 18 – 
patrz też: www.ksiadz-streich.org

3 – 7 lutego (poniedziałek – piątek)
„Filmowe Ferie”Qn  – Biblioteka 

Miejska, ul. Żabikowska 42 – godz. 
10-15 – szczegóły str. 57

TURYSTYKA

19 stycznia (niedziela)
Rajd po morenieQn  – zbiórka przy 

Domu Kultury w Wirach, ul. Łęczyc-
ka 103  – godz. 10

1 lutego (sobota)
Impreza turystyczna sekcji tury-Qn

styki pieszej i krajoznawstwa LUTW 
– zbiórka przy pomniku Siewcy, ul. 
Armii Poznań – godz. 10

INNE

26 stycznia (niedziela)
Zebranie sprawozdawcze Koła Qn

PZW „Lubonianka” – świetlica 
Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Ża-
bikowska 62 – godz. 10.30 – patrz 
na str. 49

Zapowiedzi imprez (kulturalnych, politycznych, sportowych, tu-
rystycznych itp.), spotkań, zebrań, sesji Rady Miasta, dyżurów rad-
nych, akcji, działań, turniejów, zawodów itp. 

Apelujemy do wszystkich organizatorów i czytelników o przeka-
zywanie nam takich informacji.

Redakcja „Wieści Lubońskich” 

Co? gdzie? kiedy?

20 stycznia (poniedziałek)
Dyżury radnych dla mieszkań-Qn

ców – godz. 16 – 18 – P. Krzy-
żostaniak – okręg I (Żabikowo) 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanow-
skiego 2; J. Kaczmarek – okręg II 
(Lubonianka) – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42; P. Wolniewicz 
– okręg III (Luboń) – Gimnazjum 
nr 1, ul. Armii Poznań 27; D. Wal-
czak – okręg IV (Lasek) – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97

27 stycznia (poniedziałek)
Sesja Rady Miasta Luboń Qn – Urząd 

Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, sala 
sesyjna – godz. 16.30

3 lutego (poniedziałek)
Dyżury radnych dla mieszkań-Qn

ców – godz. 16 – 18 – A. Okup-
niak – okręg I (Żabikowo) – Urząd 

Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; M. 
Samulczyk – okręg II (Lubonianka) 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42; M. Matysiak – okręg III (Lu-
boń) – Gimnazjum nr 1, ul. Armii 
Poznań 27; D. Franek – okręg IV 
(Lasek) – Ośrodek Kultury, ul. So-
bieskiego 97

17 lutego (poniedziałek)
Dyżury radnych dla mieszkań-Qn

ców – godz. 16 – 18 – M. Nyćko-
wiak-Filusz – okręg I (Żabikowo) 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanow-
skiego 2; P. Bartkowiak – okręg II 
(Lubonianka) – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42; L. Kędra 
– okręg III (Luboń) – Gimnazjum 
nr 1, ul. Armii Poznań 27; K. Frącko-
wiak – okręg IV (Lasek) – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97

HS

Otwarte posiedzenia władz

W niedzielę, 2 lutego w godz. 8-14, w Szkole Podstawowej nr 1 
ul. Poniatowskiego 16 odbędzie się kolejna akcja poboru krwi. 
Organizator – Klub HDK PCK „Lubonianka”.

Z.W.

Akcja „Krew”

Ośrodek Kultury organizuje podczas ferii zimowych – od 3 do 7 lu-
tego – półkolonie dla dzieci szkolnych. Zapisy – ul. Sobieskiego 97, 
tel. 61 813 00 72.      red

Półkolonie w Ośrodku

W niedzielę, 9 lutego o godz. 
18 w nowo otwartej sali 
restauracji „Miodzioja-

dło” przy pl. E. Bojanowskiego 1 
odbędzie się spotkanie z udziałem 
kosmetyczki, rozpoczynające cykl 
ciekawych imprez dla kobiet. Przy-
byłe panie będą mogły skorzystać 

z porad. Wśród uczestniczek zosta-
nie wylosowana nagroda w postaci 
profesjonalnego makijażu dzienne-
go. Kobiecy wieczór to okazja do 
poplotkowania przy kawie i poczę-
stunku. Wstęp wolny.

mr

Spotkania przy muzyce

Zmienia się wieloletni sponsor 
rubryki „Kolacja we dwoje”. 
W imieniu ponad 200 par, 

które od listopada 1996 r. gościły 
miesiąc po miesiącu w restauracji 
„Nova” w Puszczykowie, dziękuje-
my serdecznie właścicielom lokalu za 
uroczyste przyjęcia i miłą atmosferę, 
którą chwaliły wylosowane w naszej 
zabawie małżeństwa. Od stycznia br. 
świętujących swoje rocznice ślubu 
będzie przyjmować restauracja „Mio-
dziojadło” przy placu Edmunda Bo-
janowskiego 1 w Luboniu.

W 40. rocznicę ślubu – Qn Irenie i Je-
rzemu Pawliczakom – dużo zdrowia 
szczęścia i błogosławieństwa Mat-

ki Bożej na dalsze lata życzą Sylwia 
i Patryk Firlej.

Państwu Qn Janinie i Stanisławowi 
Kaczmarkom – z okazji 55. roczni-
cy ślubu – zdrowia, wielu wspólnie 
przeżywanych radości i łask Bożych 
na dalsze małżeńskie lata, w imieniu 
Grupy Modlitewnej ks. Stanisława 
Streicha życzy Krzysztof Moliński.

Kolacja we dwoje

Na „Kolację we dwoje” do re-
stauracji „Miodziojadło” przy placu 
Edmunda Bojanowskiego 1 wy-
biorą się w tym miesiącu państwo 
Janina i Stanisław Kaczmarkowie. 
Życzymy przyjemności i prosimy 
o kontakt z redakcją.

W tym roku nasze konkur-
sy cieszyły się wyjątkowo 
dużą frekwencją. Wpłynę-

ło w sumie ponad 500 odpowiedzi! 
Dziękujemy czytelnikom za wzięcie 
w nich udziału i sponsorom za ufun-
dowane nagrody. Gratulujemy tym, 
do których uśmiechnęło się szczęście 
w losowaniu nagród, a wszystkich 
zapraszamy do następnych naszych 
zabaw.

Konkurs z biżuterią
Ukryta w „WL” paczka znajdo-

wała się na str. 18. Sponsorem nagród 
w konkursie – srebrnych zestawów 
biżuterii – jest Zakład Jubilerski 
Stanisława Miedzińskiego przy ul. 
Osiedlowej 15. Wylosowały je: Mo-
nika Salak z ul. Kościuszki i Ewa 
Zagozda z ul. Rydla.

Konkurs z bombką
Bombki należało szukać na str. 5. 

Nagrody – koce – ufundowała �rma 
„SET” – Skład Opału Dariusz Dzia-
łoszyński z ul. Roboczej 46 w Po-
znaniu. Odbiorcami są: Marek Bo-
rowicz z ul. Sienkiewicza oraz Ewa 
Wyszyńska z ul. Wschodniej.

Konkurs z gwiazdorami
Prawidłowa odpowiedź: Zdrowych 

i pogodnych świąt i do siego roku 2014 
życzy redakcja „Wieści Lubońskich” 
i „Hanna Style”. Szefowa �rmy „Han-
na Style”, Bielizna Damsko-Męska 
i Dziecięca – Hanna Nowak – ufun-

dowała dwa bony o wartości 70 zł, 
które wylosowali: Magdalena Czaj-
kowska z ul. Sobieskiego oraz Sta-
nisław Ratajczak z ul. Osiedlowej.

Konkurs z Intermarché
Prawidłowa odpowiedź: urucho-

miony niedawno sklep jest 200. 
placówką tej sieci w Polsce. Bony 
ufundowane przez Intermarché wy-
losowali: Mariusz Ciesielski z ul. 
Leśmiana, Ewa Dudziak z ul. Żabi-
kowskiej oraz Tomasz Giertuga z ul. 
Osiedlowej.

Wytęż wzrok
Rysunki różniły się gwiazdkami 

na ubranku aniołka, brwiami gwiaz-
dora, kształtem nosa gwiazdora 
i kokardką na górnej choince (w 2. 
rzędzie od dołu). Nagrody – kołdry 
antyalergiczne – których sponsorem 
jest Salon z pościelami, kołdrami, 
dywanami i ręcznikami przy ul. 
Wojska Polskiego 5 A wylosowały: 
Katarzyna Marcinkowska z ul. 
Grzybowej oraz Joanna Oszejko 
z ul. 11 Listopada.

Zwycięzców konkursów zapra-
szamy w godzinach dyżurów po 
odbiór nagród do redakcji – ul. 
Wschodnia 23A/62 (informacje – 
patrz stopka redakcyjna na str. 2)

Władysław Szczepaniak

Świąteczne konkursy
Rozwiązania

W niedzielę, 19 stycznia po 
mszy św. o godz. 12, w ko-
ściele pw. bł. Jana Pawła II 

odbędzie się Koncert kolęd i pastorałek 

w wykonaniu Chóru Zamku Kórnic-
kiego „Castellum Cantans” pod dy-
rekcją lubonianki Laury Stieler.

(Z)

Koncert z lubonianką
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1.12.2013 r.
Krzysztof Marian Na-Qn

rłowski ur. 1946 r.
Marian Leszek Smura ur. 1932 r.Qn

3.12.2013 r.
Bolesław Sylwester Zadon ur. 1925 r.Qn

7.12.2013 r.
Stanisław Jeziorny ur. 1937 r.Qn

8.12.2013 r.
Janina Kowalczyk ur. 1925 r.Qn

Grzegorz Marek Tomczak ur. 1953 r.Qn

Bogusława Anna Musielak  Qn

 ur. 1928 r.
9.12.2013 r. 

Irena Michalak ur. 1923 r.Qn

13.12.2013 r.
Bolesława Anna Garstecka  Qn

 ur. 1921 r.
Marianna Stryszak ur. 1915 r.Qn

14.12.2013 r.
Przemysław Andrzej Mielcarek  Qn

 ur. 1948 r.
15.12.1931 r.

Aleksandra Jankowska ur. 1931 r.Qn

Grzegorz Świderski ur. 1956 r.
16.12.2013 r.

Zgony

Przemysław Nowak  Qn

 i Joanna Majewska
W grudniu zawarto 5 związków 

małżeńskich, 3 pary nie wyraziły 
zgody na publikację.

Śluby

Janina Stanisława Baumann  Qn

 ur. 1925 r.
Anna Sobierajewicz ur. 1918 r.Qn

17.12.2013 r.
Edmund Merda ur. 1927 r.Qn

18.12.2013 r.
Dominika Rogal ur. 1937 r.Qn

19.12.2013 r.
Andrzej Sylwester Chudzicki  Qn

 ur. 1953 r.
20.12.2013 r.

Dawid Gawałek ur. 1985 r.Qn

23.12.2013 r.
Małgorzata Drop ur. 1970 r.Qn

24.12.2013 r.
Krystyna Szumilas ur. 1936 r.Qn

Mirosława Maria Doręgowska- Qn

-Wojtyniak ur. 1954 r.
Zo�a Prałat ur. 1934 r.Qn

25.12.2013 r.
Leokadia Gabrysiak ur. 1926 r.Qn

26.12.2013 r.
Piotr Kawecki ur. 1962 r.Qn

27.12.2013 r.
Marian Nowak ur. 1948 r.Qn

31.12.2013 r.
Zo�a Sierocka ur. 1922 r.Qn

Wiesława Voelkel
kierownik USC

Miasto Luboń ogłasza Konkurs 
„Siewca Roku” za działal-
ność w roku 2013. Zało-

żeniem jest wyróżnienie wybitnych 
osobistości, które swoją działalno-
ścią i dokonaniami trwale zapisały się 
w świadomości lubonian. Nagrody 
tradycyjnie zostaną przyznane w czte-
rech kategoriach: kultura, sport, biz-
nes i życie publiczne.

Osoby, które w Państwa ocenie 
mają istotny wpływ na życie kultu-
ralne, popularyzację sportu, rozwój 
potencjału gospodarczego czy ak-
tywizację społeczności lokalnych 
naszego miasta i tym samym speł-
niają kryteria konkursowe, prosimy 
zgłaszać na dostępnym na stronie 

www.lubon.pl formularzu pocztą, 
osobiście w sekretariacie Urzędu 
Miasta Luboń, plac Edmunda Bo-
janowskiego 2 lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres:  
promocja@lubon.pl.

Termin zgłaszania kandydatów 
upływa 7 lutego 2014 r.

Podanie do wiadomości wyników 
konkursu nastąpi na uroczystej gali, 
która odbędzie się w lutym 2014 r.

Warunki konkursu, sposób zgła-
szania i wyłaniania zwycięzców zawar-
te są w regulaminie dostępnym na 
stronie internetowej www.lubon.pl

Angelika Kurtys
Promocja Miasta

Siewca Roku 2013

17 stycznia, godz. 16-17.30 oraz 17.30-19 – Działania plastyczne dla dzieci Qn

„Kolorowe malowanie” pod okiem plastyka Przemysława Szydłowskiego,
18 stycznia, godz. 9.15-10.45 oraz 11-12.30 – „Kolorowe malowanie”,Qn

20 stycznia, godz. 17 – „Bajka o 12 miesiącach” – spektakl dla dzieci (od 3 lat) Qn

w wykonaniu Teatru „Arlekin” z Białegostoku,
20 stycznia, godz. 19 – Biblioteczny Klub Filmowy,Qn

22 stycznia, godz. 17 – Klub Miłośników Języka Francuskiego,Qn

27 stycznia, godz. 11 – spotkanie sekcji teatralno-literacko-bibliotecznej w ra-Qn

mach Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (LUTW),
27 stycznia, godz. 16.30 i 18 – Klub Szachowy,Qn

29 stycznia, godz. 12-18 – porady prawne (po uprzednim telefonicznym Qn

umówieniu się),
29 stycznia, godz. 18 – z cyklu „Świat na wyciągnięcie ręki: Tajlandia” – spo-Qn

tkanie z podróżnikiem Maurycym Kłopockim,
31 stycznia, godz. 16-17.30 oraz 17.30-19 – „Kolorowe malowanie”,Qn

1 lutego, godz. 9.15-10.45 oraz 11-12.30 – „Kolorowe malowanie”,Qn

3, 4, 5, 6, 7 lutego, godz. 10-15 – „Filmowe ferie” w Bibliotece,Qn

3 lutego, godz. 18 – „Rok Konia” – Wieczór chiński, spotkanie z Jackiem Qn

Krygiem oraz promocja książki „2014 – Rok Konia” 
5 lutego, godz. 17 – Klub Miłośników Języka Francuskiego,Qn

11 lutego, godz. 14 – walentynkowe spotkanie w Klubie Ludzi Niewidomych Qn

i Słabowidzących „Promyk”,
12 lutego, godz. 19 – „Usta Angeliny” – spektakl w wykonaniu Agnieszki Qn

Różańskiej i Katarzyny Terleckiej, „Mój Teatr” Poznań
15 lutego, godz. 17 – spektakl dla dzieci (od 3 lat),Qn

17 lutego, godz. 16.30, 18 – Klub Szachowy,Qn

17 lutego, godz. 19 – Biblioteczny Klub FilmowyQn

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.biblub.com
BM

BIK
Biblioteczny 
Informator 
Kulturalny

Country Club przy ul. Kwiato-
wej 30 zaprasza 25 stycznia na 
karnawałowy bal country.

W programie: pokaz mody co-
untry & western, pokaz taneczny 
w wykonaniu zespołu „Dallas Co-
untry”, nauka tańca country, kon-

kursy i zabawy. Czas uprzyjemni 
byk Rodeo. Konsumpcja własna.

Bliższe informacje w Miastecz-
ku Kowbojskim Western City; www.
country.pl; tel. 604 379 755 
i 602 751 318.

Zbigniew Henciel

Bal country

14.12.2013 r.
Bździel Mariusz Henryk  Qn

 i Agnieszka Grotek

Bezpłatny biogram

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu czytelników, udo-
stępniamy łamy rodzinom osób zmarłych w celu przed-
stawienia ich krótkich biogramów ku pamięci potom-

nym. Należy dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23A/62 lub e-mail: redakcja@
wiescilubonskie.pl) krótki życiorys zmarłego (ok. 1000 znaków) oraz jego zdjęcie. 
W biogramie powinny się znaleźć podstawowe dane (imię i nazwisko zmarłego, data 
i miejsce urodzin oraz śmierci) a także informacja o tym, od kiedy i przy jakiej ulicy 
w Luboniu mieszkał zmarły, kilka słów na temat jego zawodu i wykonywanej pracy 
oraz ewentualnej przynależności do organizacji, zaznaczając szczególnie te aspekty 
życia, które mają związek lokalny.

Deklarujemy pomoc w zredagowaniu tekstu.     red

foto

Dyrektor Ośrodka Kultury

Reginie Górniaczyk z d. Gabler
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

ojca
składa redakcja „Wieści Lubońskich”
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Ogłoszenia drobne
Korepetycje
Język niemiecki – korepetycje; tel. Qn

600 351 347   (097)
Angielski – korepetycje, konwersacje, Qn

przygotowanie do egzaminu gimnazjal-
nego i matury. Możliwość dojazdu do 
ucznia; tel. 788 277 293   (r-pa)

Francuski – korepetycje, konwersacje, Qn

przygotowanie do egzaminu gimnazjal-
nego i matury. Możliwość dojazdu do 
ucznia; tel. 693 818 388   (r-pa)

Matematyka, �zyka, chemia – absol-Qn

went Politechniki – wszystkie poziomy, 
tel. 606 443 379   (h-392 XI-I)

Testy gimnazjalne – przygotowanie Qn

– 606 443 379   (h-392 XI-I)
Niemiecki – 793 595 710   (h-392 Qn

XI-I)
Fizyka, matematyka – nauczyciele, Qn

dojazd; tel. 692 563 017   (h-I-VI)
Korepetycje z języka polskiego, przy-Qn

gotowanie do testów gimnazjalnych i ma-
tury, tel. 602 671 580   (mt X-VI)

Korepetycje: matematyka, �zyka; tel. Qn

694 488 264   (r-376 XI-II)
Korepetycje j. angielski z dojazdem Qn

do ucznia; tel. 785 602 439   (h-378 
XI-I)

Korepetycje – matematyka, �zyka, Qn

chemia – absolwentka Politechniki; tel. 
785 602 438   (h-378 XI-I)

Chemia, �zyka, matematyka – ko-Qn

repetycje, gimnazjum; tel. 785 602 439   
(h-378 XI-I)

Angielski – korepetycje z dojazdem Qn

do ucznia; tel. 723 517 463   (h-378 
XI-I)

Matematyka, �zyka – korepetycje, Qn

gimnazjum, liceum, przygotowanie do 
matury, dojazd do ucznia; tel. 697 748 835   
(r-001 I)

Angielski, niemiecki – korepetycje, Qn

gimnazjum. liceum, przygotowanie do 
matury, testów; dojazd do ucznia; tel. 
784 878 579   (r-001 I)

Cierpliwy student Politechniki, na-Qn

uczy gimnazjalistów i licealistów ma-
tematyki; tel. 509 387 981   (kf)

Język niemiecki – korepetycje; tel. Qn

600 351 347   (097)
Język niemiecki, matura; tel. 600 816 007   Qn

(289)

Praca
Zatrudnimy pracownika z terenu Qn

lub okolic Lubonia do obróbki bane-
rów w drukarni. Wymagana dyspo-
zycyjność, zdolności manualne (pra-
ca stała). Zgłoszenia hanna@wieland.
com.pl   (m-I)

Doświadczona zaopiekuje się dzieckiem Qn

na cały etat; tel. 510 439 104   (m-I)
Młody, dyspozycyjny, bystry szuka Qn

stałej pracy na umowę – Luboń lub 
Poznań. Mile widziana produkcja, 
kierowca, magazynier, średnie; tel. 
608 191 200   (m-I)

Posprzątam dom, mieszkanie, umyję Qn

okna; tel. 511 918 260   (291)

Agencja Pracy VECTOR zatrudni Qn

listonoszy. Rejon: Luboń, Puszczyko-
wo. Kontakt: rekrutacja@oce-vector.
pl, tel. 61 663 00 11   (m-I)

Posprzątam, wyprasuję, zrobię zakupy, Qn

zaopiekuję się starszą osobą lub dziec-
kiem w godzinach przedpołudniowych; 
tel. 725 273 762   (m-XII-II)

Zakład dekarski przyjmie dekarzy  Qn

– pracowników; tel. 606 666 153   (r-tw)
Sprzątanie, mycie okien; tel. 514 493 074   Qn

(ig)
Mężczyzna, 24 lata, technik elek-Qn

tronik, angielski, wózki widłowe po-
dejmie każdą pracę; tel. 511 127 773   
(m-XII-I)

Zatrudnię przedstawiciela handlowe-Qn

go w branży środków higieny, opako-
wań i chemii przemysłowej. Informa-
cje kierować na adres: biuro@klimex.
com.pl   (r-I)

Chłopak 23 lata, kat. B, kier. busa Qn

3 lata, aktualne upraw. wys., 2 letnie 
doświadczenie jako monter kontene-
rów, montażysta konstrukcji stalowych 
1 rok, obsługa wszelkich elektronarzę-
dzi, podst. spawania podejmie pracę od 
zaraz; tel. 721 463 629

Średnie wykształcenie, dyspozycyjność Qn

przyjmie pracę od zaraz w charakterze 
magazyniera, na produkcji lub inną do 
uzgodnienia; tel. 660 571 098

Zatrudnię kierowcę – rencistę lub Qn

emeryta – do rozwożenia kurczaków 
z rożna na terenie Lubonia i w najbliż-
szej okolicy, prawo jazdy kat. B; tel. 
601 789 555   (p)

Usługi
PIT-y tanio; tel. 503 138 846   (m-9-Qn

I-IV)
Projektowanie, zakładanie i konser-Qn

wacja ogrodów, oczka wodne, fontanny, 
ogrody zimowe, akwaria, rozdrabnia-
nie i utylizacja gałęzi, tel. 501 595 730   
(rr-do)

Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   Qn

(r-bs)
Karcher – czyszczenie: dywanów, wy-Qn

kładzin, tapicerek meblowych i samo-
chodowych. Czyszczenie, konserwacja 
skór – auto – dom. Polerowanie, zabez-
pieczenie lakieru. Wystawiam faktury 
VAT. Tel. 600 217 065   (m-318 IX-I)

Zimny bufet na zamówienie – tanio; Qn

tel. 605 379 740   (r-015 I)
Pomoc i doradztwo we wszystkich Qn

sprawach administracyjnych i urzędo-
wych; tel. 503 73 08 61   (r-017 I)

cd.  
obok

Uwaga!  Przypominamy, że bezpłatne ogłoszenia na kuponach „PRACA” przyjmu-
jemy wtedy, gdy dotyczą oferowania stanowiska pracy (np. przyjmę fryzjerkę, po-
szukujemy magazyniera) lub, jeśli osoba �zyczna poszukuje pracy (etatu), np. tokarz 
z prawem jazdy kat. B szuka stałego zatrudnienia. Często zdarza się, że bezpłatne 
kupony wykorzystywane są jako oferowanie usług.   (red)

(F
3
0
7
5
)

szkoła językowa
GERMAN

ul. Dworcowa 2/2. Luboń
tel. 61 810 23 99

kom. 601 16 99 08
ANGIELSKI - NIEMIECKI
JAPOŃSKI, FRANCUSKI,
HISZPAŃSKI, ROSYJSKI,

NORWESKI, WŁOSKI

KURSY MATURALNE

ANGIELSKI DLA
PRZEDSZKOLAKÓW

Zabawa polega na odgadywaniu 
ciekawych i charakterystycznych 
miejsc w Luboniu. Prosimy 

określić, co przedstawia opublikowa-
na fotogra�a i gdzie obiekt się znaj-
duje. Odpowiedzi można przesyłać 

(również pocztą elektroniczną), do-
starczać do Redakcji (ul. Wschodnia 
23 a lok. 62) albo wrzucać do nie-
bieskich skrzynek „Wieści Luboń-
skich” na terenie miasta. Kartki z do-
piskiem: „Zgadnij, co to” muszą być 
podpisane imieniem i nazwiskiem 
uczestnika konkursu. Wśród tych, 
którzy nadeślą poprawne odpowie-
dzi, rozlosujemy upominki. Prosimy 
też o nadsyłanie swoich propozycji 
(fotogra�i).

Opublikowane w ubiegłym mie-
siącu zdjęcie przedstawiało fragment 
nowego dachu nad segmentem 
Szkoły Podstawowej nr 2 od stro-
ny boiska sportowego. Spośród 
poprawnych odpowiedzi wylosowa-
liśmy tę, którą nadesłał Czesław 
Wleklik z ul. Osiedlowej. Po odbiór 
niespodzianki zapraszamy do re-
dakcji (ul. Wschodnia 23 a/62) 
w godzinach dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

n
Segment SP 2 od 
strony boiska 
sportowego

nDziś, będąc w okresie Boże-
go Narodzenia, pytamy, 
w którym lubońskim kościele 
i w jakim miejscu znajdu-
je się ten wizerunek Świętej 
Rodziny?   fot. Piotr P. Rusz-
kowski
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Nieruchomości
Sprzedam dom – Luboń-Ża-Qn

bikowo 160/485 nie wymagają-
cy żadnych nakładów, może być 
dwupokoleniowy; tel. 603 894 429   
(m-12-I-II)

Sprzedam ładne 3-pokojowe miesz-Qn

kanie – Potworowskiego-Łazarz, 
cegła, niezależne pokoje (319 tys.); 
tel. 603 894 429   (m-12-I-II)

Rybojedzko gm. Stęszew – sprze-Qn

dam działkę budowlaną, uzbrojoną 
700 m2 przy jeziorze, tel. 600 322 991   
(r-444 I-III)

Wynajmę lokale: 34 mQn 2 i 56 m2, na 
usługi, biura, kwiaciarnię i inne; tel. 
509 602 654   (m-018 I-II)

Wynajmę mieszkania: 48 mQn 2 i 78 m2; 
tel. 509 602 654   (m-018 I-II)

Inne
Skup wszystkich aut do 10 tys. zł. Umo-Qn

wa i gotówka od ręki; tel. 798 827 337   
(h-448 I-III)

Sprzedam rower stacjonarny; tel. 506 Qn

099 223   (r-019 I)

ALARMOWE

KOMISARIAT POLICJIQn

ul. Powstańców Wlkp. 34, 
tel. 61 813 09 97 lub 893 10 97

POGOTOWIE RATUNKOWEQn

ul. Pułaskiego 15,  
tel. 61 813 09 99

STRAŻ POŻARNAQn

ul. Żabikowska 36, tel. 
61 813 09 98, 618 102 826

STRAŻ MIEJSKAQn

ul. Dworcowa 1,
pn.-pt. 6.30 – 22, sob. 7 – 15
z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91

POGOTOWIE WOD.-KAN.Qn

Mosina, tel. 61 813 21 71, 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje

POSTERUNEK ENERGETYCZNYQn

ul. Fabryczna 4, tel. 61 813 03 02 (zgłoszenia 
usterek 6.30 – 8 i 13.30 – 14.30), tel. 24h 991 
oraz infolinia 800 66 00 06 (informacje o pla-
nowanych przerwach w dostawach prądu); 
www.operatorenea.pl

POGOTOWIE OŚWIETLENIA  Qn

DROGOWEGO
tel. 61 856 17 22 (24 h) 

 PODTOPIENIA I ZDARZENIA  Qn

 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT
tel. 697 630 824

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄTQn

Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118, 886 368 528; 
weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE

 KOM-LUBQn

www.kom-lub.com.pl, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom.lub.com.pl

 Centrum Zagospodarowania Odpa-Qn

dów – Selekt – Związek Międzygminny
www.selekt.czempin.pl, ul. 24 Stycznia 25, 
64-020 Czempiń  
tel. 61 282 63 03 lub 61 282 33 58; 
czo.selekt@czempin.pl

 Centrum Zagospodarowania Odpa-Qn

dów – Selekt –sp. z o.o. (instalacja)
www.selekt.toensmeier.pl, ul. Piotrowo 
Pierwsze 26/27, Czempiń 
tel. 60 282 65 41; selekt@toensmeier.pl

USŁUGI KOMUNIKACYJNE

  TRANSLUBQn

ul. Przemysłowa 13, tel. 61 813 01 45, se-
kretariat@translub.pl

 ZARZĄD TRANSPORTU  Qn

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/

STACJA PKPQn

ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757, 
kom. (42) lub (22) 19 436

POCZTYQn

– ul. Wschodnia 22 C,  
tel. 61 899 11 40 lub 41,  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 61 813 03 52, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 3, tel. 
61 813 02 33, pn. – pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 
61 813 02 64,  pn. – pt. 8 – 18

LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTUQn

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 i w niedziele oraz święta pomoc 
doraźna – patrz Pogotowie Ratunkowe
Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM”
ul. Poniatowskiego 20,  
tel. 61 813 12 11

 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO Qn

-PEDAGOGICZNA
tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ Qn

ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 19

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWA-Qn

NIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Urząd Miasta, wt i pt 13-15

APTEKI CZYNNE PO 19Qn

– „Złoty Lek”, ul. Żabikow-
ska 16, tel. 61 813 08 11, pon. 
– pt. 9 – 22, sob. 9 – 18

– „Alga” CH PAJO, ul. Żabikowska 66, 
tel. 61 899 41 27, pon. – sob.  
9 – 21, niedz. 10 – 19

– „św. Józefa”, ul. Sobieskie-
go 55 a, tel. 61 893 44 99, pon.- 
pt. 8.30 – 20.30, sob. 9 – 15

– „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. Poniatow-
skiego 24, tel. 61 810 31 28, 
pon.– pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Arnika”, pl. E. Bojanowskiego 3,  
 tel. 61 813 02 82,  
pon.– pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Noki”, ul. 11 Listopada 28,  
 tel. 61 810 10 06,  
pon. – pt. 8.30 – 20, sob. 8.30 – 14

KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, Qn

kom. 0-503 092 500

BANKOMATY 24hQn

- PKO BP – ul. Sikorskiego
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59,  

CH Pajo – ul. Żabikowska 66,  
CH Factory – ul. Dębiecka 1

INSTYTUCJE PUBLICZNE

URZĄD MIEJSKI w LUBONIUQn

pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
oce@lubon.wokiss.pl
pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30

BURMISTRZ LUBONIAQn

Dariusz Szmyt, tel. 61 813 01 41

MIEJSKI OŚRODEK PO-Qn

MOCY SPOŁECZNEJ
ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85

KOŚCIOŁYQn

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbe 
– ul. 1 Maja 4, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bo-
janowskiego – pl. E. Bojanow-
skiego, tel. 61 813 01 22

- bł. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13

MUZEUM MARTYROLOGICZNEQn

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne
wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14

BIBLIOTEKA MIEJSKAQn

http://www.biblub.com.pl, 
ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  
pn., śr. 12 – 20, wt., czw. 9 – 15, pt. 12 – 
19, sob. 9 – 13 (VII i VIII: pt. 9 – 15, sob. 
nieczynne)
Filia nr 3 – Zakłady Chemiczne (Przychod-
nia), tel. 785 874 382, pn. 11.30–18, wt. 9 – 
15, śr. 10.30 – 17 

Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 97 (Ośro-
dek Kultury) wt., czw. 12 – 19,  
pt. 9 – 15, tel. 607 874 382

OŚRODEK KULTURYQn

ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72, pn. – 
czw. 8 – 20, pt. 7 – 15

 LUBOŃSKI OŚRODEK SPOR-Qn

TU i REKREACJI
ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

PRZEDSZKOLAQn

- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  
ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02

- Tip-Topka Odkrywcy,  
ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06

- Nr 5 Weseli Sportowcy,  
ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40

- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 
tel. 61 893 03 59

- Sióstr Służebniczek, pl. E. Boja-
nowskiego, tel. 61 813 01 22, w. 61

- Niepubliczne – Calineczka, 
ul. Poniatowskiego 42 A, 
tel. 61 813 95 55
- Niepubliczne – Chatka Skrzatka,  

ul. Szkolna 68, tel. 608-396-840
- Niepubliczne – Czarodziejski Ogród, 

ul. Kopernika 10a,  
tel. 61 639 58 08

- Niepubliczne – Kubuś Puchatek,  
ul. Konopnickiej 14; tel. 607 689 866

- Niepubliczne – Słoneczny Zakątek, 
ul. 11 Listopada 158, tel. 501 306 214

- Niepubliczne – Tajemnicza Wyspa, 
 ul. Kopernika 4; tel. 608-368-489
SZKOŁY PODSTAWOWEQn

Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  
tel. 61 813 04 92
Nr 2, ul. Żabikowska 40,  
tel. 61 813 03 92
Nr 3, ul. Dąbrowskiego 2 A,  
tel. 61 813 04 42
Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81

GIMNAZJAQn

Nr 1, ul. Armii Poznań 27,  
tel. 61 810 28 38
Nr 2, ul. Kołłątaja 1,  
tel. 61 893 23 16

GRUPY AA Qn

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostatni pt. mie-
siąca mityng otwarty) Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, ul.  Źródlana 1
 SPÓŁDZIELNIA MIESZKA-Qn

NIOWA „LUBONIANKA” 
ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury – pierw-
szy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR LUBOŃSKI




































