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TEMAT MIESIĄCA

Jak obiecywaliśmy w sierp-
niowym numerze „Wieści 
Lubońskich” (patrz: „NIK 

kontrolował LOSiR” str. 19) do 
tematu kontroli powracamy po 
dotarciu do ostatecznej wersji 
„Wystąpienia pokontrolnego” 
NIK. Sprawdzanie obiektu do-
tyczyło jego ostatniej, 2,5-rocznej 
działalności w latach od 2011 do 
pierwszego półrocza 2013.

Przypomnijmy, NIK od 25 
czerwca do 5 sierpnia 2013 r. 
przeprowadzał kontrolę w Lu-
bońskim Ośrodku Sportu i Re-
kreacji w ramach szerszego 
tematu: „Wykorzystanie przez 
wielkopolskie jednostki samo-
rządu terytorialnego obiektów 
sportowo-rekreacyjnych”. 20 

sierpnia, NIK sporządził „Wystąpie-
nie pokontrolne” dotyczące luboń-
skiej hali. 10 września, dyrektor 
LOSiR złożył zastrzeżenia kontro-
lowanego do przedstawionego „Wy-
stąpienia pokontrolnego”. 8 paździer-
nika, w Warszawie, 3-osobowa 
komisja rozstrzygająca podjęła 
uchwałę dotyczącą złożonych przez 
dyrektora Trawkę zastrzeżeń. 29 
października przesłano LOSiR-owi 
ostateczną wersję „Wystąpienia po-
kontrolnego”. 20 grudnia dyrektor 
LOSiR odpowiedział NIK-owi, przed-
stawiając zrealizowane i wdrożone 
kwestie.

LOSiR pod ostrzałem NIK-u
Ujawniamy fragmenty dokumentu Najwyższej Izby Kontroli (NIK). 
Zawartą w nim ocenę i zarzuty pod adresem Lubońskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Luboniu (LOSiR). Dzielimy się 
refleksjami zeń wypływającymi, a także przedstawiamy 
stanowisko dyrektora obiektu – Zbigniewa Trawki i burmistrza 
– Rafała Marka

Negatywnie
W ocenie ogólnej, przy zastoso-

waniu 3-stopniowej skali ocen: po-
zytywna, pozytywna – mimo stwier-
dzonych nieprawidłowości i nega-
tywna, Najwyższa Izba Kontroli 
oceniła negatywnie sposób wyko-
rzystania oraz efektywność zarzą-
dzania częścią hali widowiskowo-

sportowej zwanej owalem lub elip-
są. Na negatywną ocenę wpływ 
miała wg NIK przede wszystkim 
skala i zakres stwierdzonych niepra-
widłowości, a także działania nie-
gospodarne i nierzetelne w zarzą-
dzaniu tym obiektem. O szczegółach 
za chwilę.

Pozytywnie
Jednocześnie NIK pozytywnie 

ocenia sposób wykorzystania głów-
nej części hali oddanej do użytku 
w 2009 r. Ta część obiektu eksplo-
atowana była przede wszystkim na: 
realizację lekcji wychowania �zycz-
nego (głównie dla Gimnazjum nr 2), 

n
Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Kołłątaja 2 – przedmiot kontroli NIK-u. Naj-
więcej uwag i nieprawidłowości dotyczy owalnego obiektu (na zdjęciu – z prawej), w którym 
mieści się New York Sport   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Konferencja prasowa zwołana specjalnie przez LOSiR w związku z ujawnionym 
protokołem kontroli NIK-u. Za stołem od lewej: zastępca burmistrza – Rafał 
Marek, dyrektor LOSiR-u – Zbigniew Trawka, główna księgowa LOSiR-u – 
Agnieszka Szymańska   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Przedstawiciele mediów i nie tylko, zebrani na konferencji prasowej 3 lutego 
w LOSiR   fot. Piotr P. Ruszkowski

cd.  
obok
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zajęcia pozalekcyjne w ramach SKS 
(Szkolnego Klubu Sportowego). 
Oprócz tego wynajmowano halę 
klubom sportowym, organizowano 
w niej imprezy sportowe, których 
wg dokumentacji naliczono 164 
(średnio: 1,3 na tydzień), a także 21 
imprez kulturalno-rozrywkowych 
(0,7 na miesiąc).

Efektywność zarządzania 
LOSiR-em

Według opinii NIK, z Regula-
minu organizacyjnego LOSiR-u 
wynika m.in., że do obowiązków 
dyrektora tej jednostki należy za-
pewnienie rentowności zakładu. 
Kontrolujący ujawnia, że uzyskane 
przez LOSiR przychody z działalno-
ści hali wzrosły z 1 056 784,64 zł 
w 2011 r. do 1 266 515,43 zł w 2012 r. 

i osiągnęły 665 763,53 zł 
w I półroczu 2013 r. Najwięk-
szy udział w tych przychodach 
stanowiły jednak środki 
otrzymane z Miasta, czyli 
dotacja przedmiotowa oraz 
opłaty za wynajem hali dla 
Gimnazjum nr 2. Było to 66% 
w 2011 r., 81% w 2012 r. i 51% 
w pierwszej połowie 2013 r. 
Dotacje przedmiotowe sta-
nowiły dopłatę do kosztu 
utrzymania do każdego m2 
powierzchni hali. O�cjalnie 
jest to 3 290,46 m2 razem 
z częścią eliptyczną. W okre-
sie od stycznia 2011 r. do 
marca 2013 r. dopłaty te 

wzrosły z 67,53 zł/1 m2 do 176,16 zł/1 m2, 
tj. aż o 160,88%, podaje NIK. Pozo-
stałe przychody z działalności uzy-
skane przez LOSiR w tym okresie 
były: 361 786,64 zł w 2011 r. (około 
30 150 zł miesięcznie), 408 991,35 zł 
w 2012 r. (ponad 34 tys. zł na mie-
siąc) i 125 711,29 zł w połowie 2013 r. 
(tylko blisko 21 tys. miesięcznie) 
i dotyczyły wynajmu hali dla klien-
tów indywidualnych oraz wpływu 
z tytułu zorganizowanych imprez 
sportowych, kulturalnych i zajęć 
(średni dochód poniżej 
4 850 zł od jednej im-
prezy w tym wynajem). 
Patrz też – tabelka obok 

Lata

PRZYCHODY LOSiR-u KOSZTY LOSiR-u

ZYSK
Ogółem

w tym:

Ogółem

w tym:

dotacje 
z miasta

Inne 
(wynajem, 
organizacja 

imprez)
wynagrodzenia amortyzacja

2011 1 056 784,64 694 998,00 361 786,64 1 302 775,43 513 623,34 39,4% 240 361,13 -245 990,79
2012 1 266 515,43 857 524,08 408 991,35 1 290 772,74 520 133,34 40,3% 290 361,05 -24 257,31
2013 

(półrocze) 665 763,53 540 052,24 125 711,29 676 594,64 269 407,91 39,8% 145 180,52 -10 831,11

n
Zarówno telewizyjnego (dla TVP Poznań), jak 
i radiowego (Radio „Merkury”) wywiadu udzie-
lał dyrektor LOSiR-u – Zbigniew Trawka   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
TVP Poznań po konferencji prasowej w wywiadzie z burmistrzem odpowiedzial-
nym za ten ośrodek – Rafałem Markiem   fot. Piotr P. Ruszkowski
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DOBRE, BO... 
Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

Prawie w każdej edycji kon-
kursu Miss Polski znajdują się 
dziewczyny z naszego miasta. 

W ubiegłorocznej edycji Luboń repre-
zentowała Natalia Tomczyk (czytaj: 
„WL” 07-2013, str. 2).

W sobotę, 1 lutego w Ostrowie 
Wielkopolskim w Venus Club nastą-

pił prawdziwy 
nalot piękności, 
a to za sprawą 100 
pół�nalistek Miss 
Wielkopolski 2014, 
które publicznie 
pokazały się przed 
dziennikarzami 

oraz pu-
blicznością. 
Prezentację kandydatek pro-
wadził kabaret „Malina”.

Głosami zebranych osób 
Miss Wielkopolski Venus Club 
została Wiktoria Kaczmarek 
(nr 67) ze Słupcy. Otrzymała 
koronę, szarfę, platynową 
kartę do klubu Venus i pro-
fesjonalną sesję zdjęciową 
u Harych Fotogra�a (www.
harych.pl). Jest pierwszą �-
nalistką Miss Wielkopolski 2014 
(startuje w kategorii nastolat-
ki). Drugie miejsce zajęła 
Maria Młynarczyk (nr 27) 
z Pleszewa, w nagrodę otrzy-
mała sesję zdjęciową w „Stu-
dio29 fotogra�a”.

Kolejną okazją do pozna-
nia kandydatek będzie event 
organizowany 14 lutego 
w ostrowskim Yoyo bow-
ling & club, gdzie kandydatki 
będą miały kolejną prezenta-
cję połączoną z imprezą in-
tegracyjną oraz wyborami Miss 
Wielkopolski Yoyo bowling 
& club 2014. Tego wieczoru 
następna z kandydatek będzie się 
cieszyć z uczestnictwa w ma-
jowym �nale wyborów Miss 
Wielkopolski. Może będzie to 
23-letnia Kinga Chylińska 
z Lubonia (nr 6)?

Grzegorz Ostrowski i PPR

Dobre, bo piękne

Miss Wielkopolski
Lubonianka Kinga Chylińska w gronie półfinalistek wyborów Miss 
Wielkopolski

n
Oficjalne zdjęcie półfinałowe z symbolem konkursu 
Miss Polski Miss Wielkopolski z informacją o kandy-
datce z Lubonia z nr. 6 i logami partnerów oraz patro-
nów medialnych

Ma 23 lata, jest absolwentką 
Gimnazjum nr 2 w Luboniu 
i XXVI Liceum Ogólno-

kształcącego w Poznaniu, a obecnie 
studiuje na Uniwersyte-
cie im. Adama Mickie-
wicza. Od 12 lat mieszka 
w Luboniu. Obecnie jest 
w gronie 50 pół�nalistek 
konkursu Miss Wiel-
kopolski 2014 w kate-
gorii „dorosłe”, ale jej 
przygoda z plebiscytem 
piękności rozpoczęła się 

już we wrześniu ub. roku, kiedy od-
był się pierwszy casting. Kolejnym 

etapem był ćwierć�nał, 
w którym udział wzięło 
120 kandydatek. Właśnie 
z niego wyłoniono 90 
dziewcząt, które podzie-
lono na dwie kategorie. 
Podczas pół�nału wy-
brane zostaną 24 kan-
dydatki do tytułu Miss 
i 24 kandydatki do tytułu 
Miss Nastolatek. Gala 
�nałowa odbędzie się 30 
maja w Ostrowie Wielko-
polskim. W międzyczasie 
dziewczyny czekają jesz-
cze imprezy promujące, 
najbliższa odbędzie się 14 
lutego, a kolejna w marcu 
w leszczyńskim klubie 
„Heaven”.

Kinga Chylińska
Opowiada kim jest, czym się zajmuje i jak znalazła się w konkursie

n
Kandydatka z Lubonia – Kinga Chylińska – nic do-
dać, nic ująć   fot. Piotr Piosik

n
Kinga Chylińska z delikatnym 
makijażem. Więcej zabiegów 
upiększających nie potrzebuje   
fot. Piotr Piosik

cd.  
na str. 
27

Miss Polski – konkurs 
piękności organizowany od 
1990 r. przez �rmę Mis-
sland Sp. z o.o. Zwycięż-
czyni reprezentuje Polskę 
w konkursie Miss World. 
Innym konkursem jest 
Miss Polonia.
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DOBRE, BO... 

Przyjemne z pożytecznym

Przygoda Remigiusza Pospie-
cha z mediami rozpoczęła się 
w 1995 r. w studenckim radiu 

„Winogrady”. Od zawsze ciągnęło go 
do muzyki i stwierdził, że praca w ra-
diu to dobry krok, by połączyć przy-
jemne z pożytecznym. Okazało się, że 
znalezienie posady nie jest łatwe, ale 
dzięki determinacji i uporowi osiągnął 
swój cel. Z czasem nabył umiejętności 
potrzebnych do tworzenia progra-
mów muzycznych. Następnym kro-
kiem w karierze stała się praca DJ-a 
radiowego w RMI FM. Jego audycje 
wykazywały najwyższe słupki słuchal-
ności i stopniowo muzyka klubowa 
i elektroniczna coraz częściej gościła 

na falach eteru. W 2003 r. potrzebny 
był kolejny prezenter. Na castingu 
pojawił się Krzysztof Kalwat, którego 
od razu zatrudniono i razem z Re-
mim poprowadził program. Odbior-
cy zaczęli ich ze sobą kojarzyć i tak 
w wakacje postanowili spróbować 
swoich sił w prowadzaniu imprez 
w wielkopolskich klubach. To okaza-
ło się strzałem w dziesiątkę. Kolejny 
etap to stworzenie czegoś własnego. 
Pierwszym utworem było „Explosion”, 
nagrane właściwie dla zabawy. Zasięg 
popularności piosenki nie wybiegał 
poza wielkopolskie kluby. Po trzech 
latach, dzięki Internetowi, utwór zy-
skał miano przeboju dyskotek w ca-
łej Polsce. Remi do dziś nie potra� 

Dobre, bo lubońskie

Pierwszy DJ w mediach
Pochodzący z Lubonia Remigiusz Pospiech jest znanym 
w świecie muzyki DJ-em. Od 2003 r. występuje z Krzysztofem 
Kalwatem w popularnym duecie „Kalwi & Remi”. Ich dorobek to 
7 singlowych hitów, w tym znany większości z nas „Explosion”. 
Opowiedział nam o przebiegu swojej kariery i planach na 
przyszłość

zrozumieć tego fenomenu. – Wiem, 
że dopóki będziemy istnieć w branży 
muzycznej, „Explosion” będzie naszą 
etykietką. – Duetem „Kalwi & Remi” 
zainteresowała się wytwórnia mu-
zyczna „My Music” (funkcjonowa-
ła przez kilka lat w Luboniu), któ-
ra zaproponowała im współpracę. 
Pierwszym krokiem było nakrę-
cenie teledysku, następnie zaczęły 
powstawać kolejne hity z udziałem 
gwiazd światowego formatu, m.in. 
Evelyn, Amanda Wilson, czy Mr. X-
Africa Islam. Duet rozpoczął trasy 
koncertowe po Stanach Zjednoczo-
nych, Wielkiej Brytanii, Czechach, 
Niemczech, a nawet Dubaju. Jak 
twierdzi lubonianin, największym 
osiągnięciem duetu jest to, że udało 
mu się przeniknąć do świadomo-
ści ludzi. Cieszy się, że jego muzyka 
towarzyszy innym w ich młodości, 
którą za kilkadziesiąt lat będą pew-
nie idealizować, a gdzieś w tle tych 
wspomnień znajdą się jego hity. – 
Dla mnie największą wartością są 
rzeczy, których nie można kupić za 
pieniądze. Można sobie kupić dom, 
samochód czy znajomych, ale nie 
można kupić bezinteresownej sym-
patii, a ludzie naprawdę nam ją czę-
sto okazują.

W duecie siła
Przez wiele osób „Kalwi & Remi” 

uznawani są za pierwszych DJ-ów 
komercyjnych w Polsce, którzy prze-
niknęli do mediów. W świecie me-
dialnym zostali także okrzyknięci 
prekursorami clubbingu. Za nimi 
podążyli m.in. „Alchemist Project”, 
„Mbrother” czy „DJ Remo”. Muzy-
cy nigdy nie myśleli o tym, aby się 
rozłączyć i osobno rozwijać karierę. 
Wiele już razem przeszli, a cały ich 
dorobek to wspólna praca. W bran-
ży muzycznej już zawsze będą ze 
sobą współpracować. Nie mają za-
miaru wydawać kolejnego albumu, 
gdyż aktualnie nie ma takiego za-
potrzebowania na rynku. Wszystkie 
utwory znajdują się w Internecie, 

a my możemy się spodziewać ko-
lejnych singli. „Kalwi & Remi” nie 
wiążą najbliższej przyszłości z pra-
cą w radiu, dlatego nieprędko ich 
w nim usłyszymy, jednak zapowia-
dają, że w tej kwestii nie powiedzie-
li jeszcze ostatniego słowa.

Kulisy fachu
W rozmowie z nami Remi po-

ruszył też kwestię stosunku Polaków 
i obcokrajowców do tworzenia mu-
zyki klubowej w Polsce. Muzyka 
z USA, Holandii czy Wielkiej Bry-
tanii często ma zupełnie inny odbiór 
niż ta z Polski. Niektórzy uznają ją 
za zbędny „spam”, choć wcale nie 
odbiega od standardów światowych. 
Przykładem mogą być choćby ne-
gatywne komentarze do kawałka 
„Woow”, któremu zarzuca się podo-

cd.  
na str. 
28

n
W duecie siła – Remigiusz Pospiech (z 
prawej) i Krzysztof Kalwat podczas zagra-
nicznego tourne

n
Znani w świecie duet DJ-ów – lubonianin Remigiusz Pospiech (z prawej) 
i Krzysztof Kalwat
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DOBRE, BO... 

Od 14 stycznia br. przy placu 
E. Bojanowskiego 6 w Żabi-
kowie (Zgromadzenie Sióstr 

Służebniczek Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny) 
funkcjonuje Klub Seniora. Luźne 

spotkania towarzyskie, w których 
biorą udział głównie osoby starsze, 
emeryci i renciści, odbywają się obec-
nie dwa razy w tygodniu, we wtorki 
i czwartki w godz. 10 – 14. Siostry 
Służebniczki Maryi dbają o to, by 
podczas spotkań nie zabrakło kawy 
czy herbaty. Zgodę na udostępnienie 

jednej z salek wydała Matka Gene-
ralna – s. Rafała Kisiel – a o�cjalnym 
opiekunem grupy pozostaje s. Mar-
ta. Pomysłodawczynią przedsięwzię-
cia jest natomiast Urszula Bródka – 
emerytka mieszkająca w Luboniu od 

13 lat, członkini lubońskiego chóru 
„Bard”. W prowadzeniu klubu poma-
gają jej Zo�a Mania – mieszkająca od 
1963 r. w Lasku, emeryto-
wana nauczycielka języka 
rosyjskiego, niegdyś ucząca 
w Szkole Podstawowej nr 4, 
członkini Uniwersytetu 

Dobre, bo zorganizowane

Klub dla seniorów

cd.  
na str. 
24

n
Grupa uczestników czwartkowych zajęć Klubu Seniora, wśrod nich osoby odpo-
wiadające za przebieg Urszula Bródka (z prawej), Bogdan Pietrzak (2. z prawej) 
i Zofia Mania (5. z prawej). Obok niej – najstarszy klubowicz – 90-letni Maksy-
milian Misiaczek   fot. Paulina Sawicka

Jeszcze dobrze nie ostygły emocje po 
prezentowanym na wielkopolskiej 
ziemi cyklu koncertów „Kolędy 

POPSymfonicznie”, a Stowarzyszenie 
Kulturalno-Artystyczne „Formoza” 
już gna, by sięgać kolejnych szczy-
tów! 26 stycznia wydelegowało dwa 
z trzech swoich zespołów wokalnych, 
by godnie reprezentowały Luboń na 
XIV Regionalnym Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek, który wzorem lat ubie-
głych odbył się w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury we Lwówku. Po-
dobnie jak w latach poprzednich, 
także i tym razem impreza cieszyła się 
dużym zainteresowaniem. Łącznie 
wzięło w niej udział kilkudziesięciu 
solistów, chórów i zespołów.

Dziecięcy zespół wokalny „Eska-
dra”, prowadzony przez Dominikę 
Barabas, otrzymał zaszczytną Na-

grodę Główną w swojej kategorii 
– grupa opuszczała Lwówek z sze-
rokim uśmiechem, dzierżąc w dło-
niach drogocenną statuetkę festi-
walu. Warto dodać, że był to pierw-
szy festiwal konkursowy tej dzie-
cięcej formacji wokalnej.

Równie dobrze zaprezentował się 
luboński zespół „Pozor” (instruktor 
– Dominika Barabas), startujący 
w grupie wiekowej „powyżej 18 lat” 
– wokalistki otrzymały wyróżnienie 
za ciekawą aranżację kolęd trady-
cyjnych: „Anioł pasterzom mówił” 
i „Nie było miejsca dla Ciebie”.

Stowarzyszenie Kulturalno-Ar-
tystyczne „Formoza” prowadzi 
zajęcia wokalne dla trzech grup 
wiekowych: „Eskadra” (7-12 lat) 
– środa, godz.18 – 20; „Formoza” 
(13-18 lat) – wtorek, czwartek, 

Dobre, bo dynamiczne

„Formoza” nie śpi!
godz.18 – 20 i „Pozor” 
(18-100 lat) – ponie-
działek, godz.18 – 
20.

Głodnych wrażeń 
i śpiewu zespołowego 
nadal serdecznie za-
praszamy do zapisów 
w szeregi zespołów 
„Eskarda” oraz „Pozor”. 
Gwarantujemy profe-
sjonalne przygotowa-
nie wokalne – od emi-
sji, przez dykcję, ryt-
mikę, ruch sceniczny, 
aż po interpretację – 
oraz dobrą zabawę 
w postaci wyjazdów 
festiwalowych, wystę-
pów koncertowych, 
nagrań studyjnych 
i produkcji teledy-
sków.

Anastazja Sosnowska

Pod koniec października pod-
czas porządkowania jednego 
z ogrodów przy ul. Migalli oka-

zało się, że w niepozornej stercie li-
ści i trawy znajduje się jeż. Zwierzak 
był zwinięty w kulę, już wtedy spał 
i było widać, jak oddycha. Dostał do-
datkową porcję liści, by miał cieplej 
podczas chłodów. Jego sen zimowy 
trwa. Ostatnią kontrolę gospodarz 
przeprowadził w ciepły dzień 8 lu-
tego, co pokazuje zdjęcie.

Jesienią jeż intensywnie żeruje. 
W ciągu kilku tygodni podwaja masę 
ciała. Gdy temperatura otoczenia 
spada poniżej 10 stopni, zapada w sen. 
Temperatura ciała spada z 35 do 5 
stopni, a procesy życiowe zostają 
spowolnione. Aby przetrwać, wy-
korzystuje zgromadzoną tkankę 
tłuszczową. Zbudzi się, gdy tempe-
ratura otoczenia wzrośnie do 15 
stopni Celsjusza.

Rafał Wojtyniak

Dobre, bo podpatrzone

Śpiący jeż

n
Pod stertą liści – śpiący w ogrodzie jeż   fot. Rafał Wojtyniak

n
Niedawno utworzona przy Stowarzyszeniu „Formo-
za” grupa „Eskadra” już odnosi sukcesy. Na zdjęciu 
z Nagrodą Główną XIV Regionalnego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek w Lwówku. Z tyłu, w czerwonej chustce 
– opiekunka i aranżer – Dominika Barabas
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CO NOWEGO

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
Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

W drugiej dekadzie stycznia przy wejściu do 
supermarketu Intermarchè przy ul. Żabikowskiej 
53 B otwarto sklep „Fog”, w którym można kupić 
e-papierosy, liquidy i akcesoria. Jest czynny od pn. 
do. sob. w godz. 10 – 21 oraz w niedzielę 10 – 19.   
fot. Paweł Wolniewicz

W holu supermarketu Intermarchè 
przy ul. Żabikowskiej 53 B otwarto 
kwiaciarnię. Oprócz kwiatów, wień-
ców i wiązanek można tu kupić kartki, 
telegramy i upominki oraz fachowo je 
zapakować. Kwiaciarnia jest czynna od 
pn. do sob. w godz. 10 – 21 oraz w nie-
dzielę 10 – 19.   fot. Paweł Wolniewicz

W funkcjonującej od kilku miesięcy 
pizzerii „Marino” przy ul. Wschodniej 23 
a zamówienia składało się dotąd jedynie 
telefonicznie. Teraz klientom udostęp-
niono również lokal. Oprócz pizzy i fast 
foodów można tu zjeść również dania 
obiadowe. Punkt jest czynny od ponie-
działku do czwartku oraz w niedziele 
w godz. 12 – 22, a w piątki i soboty od 
12 do 23.   fot. Paulina Sawicka

Wkrótce przy ul. Osiedlowej 15 (w miejscu, 
gdzie przez 5 lat funkcjonował lokal „Miodzio-
jadło”) zostanie otwarty sklep należący do sieci 
„Żabka”. Będzie to siódma placówka tej marki 
w naszym mieście i zarazem pierwsza oferują-
ca klientom, poza tradycyjnym asortymentem, 
również ciepłe napoje – kawę i herbatę, hot-dogi 
i ciastka, które w sezonie letnim będzie można zjeść, usiadłszy na zewnątrz pod 
parasolem. „Żabka Cafe” będzie czynna we wszystkie dni tygodnia w godz. od 
godz. 6 do 23.   fot. Paweł Wolniewicz

Od dwóch tygodni na Nowym Rynku 
przy ul. Żabikowskiej 51 działa sklep z uży-
waną odzieżą dziecięca oraz artykułami dla 
dzieci w wieku do 14 lat. Funkcjonuje tu 
również komis. Sklep jest czynny od pn. 
do pt. w godz. 9 – 17 oraz w soboty 9 – 14.   
fot. Paweł Wolniewicz

Od lutego przy ul. 11 Listopada 114 (na wysoko-
ści Szkoły Językowej „Salamanca”) działa Prywatny 
Gabinet Stomatologiczny „Domagała & Baumann”, 
który wcześniej funkcjonował przy ul. Podgórnej 
z pełnym zakresem usług stomatologicznych. Pacjenci 
przyjmowani są od pn. do pt. w godz. 9 – 19. Na wi-
zytę można się umówić się telefonicznie 61 810 53 28.   
fot. Paulina Sawicka

Funkcjonujący na Nowym Rynku przy ul. 
Żabikowskiej 51 sklep metalowy „Mini Max” 
Krzysztofa Kozłowskiego z początkiem lutego 
poszerzył swoją działalność o usługi kserogra-
�czne oraz laminowanie dokumentów. Sklep 
jest czynny od pn. do pt. w godz. 9 – 17 oraz 
w soboty 9 – 13.   fot. Paweł Wolniewicz

Z początkiem lutego na Nowym Ryn-
ku przy ul. Żabikowskiej 51 otwarto lokal 
„Perfecto-pizza”. Oferuje się tu wiele rodza-
jów pizzy oraz dania kuchni domowej. Jest 
czynny od niedz. do czw. w godz. 14 – 23, 
natomiast w pt. i sob. 14 – 2.  
fot. Paweł Wolniewicz
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Jesteśmy z Tobą. Nasz Klient jest po to, żeby miał jak najtańsze życie, 
kupując codziennie bardzo dobrej jakości produkty oferowane w jak 
najniższych cenach. Ta �lozo�a i strategia towarzyszy od samego 

początku ekspansywnej i najbardziej dynamicznie rozwijającej się sieci 
sklepów Intermarché Grupy Muszkieterów.

Ici nous travaillons pour être moins cher en Europe (w polskim tłu-
maczeniu: My tutaj pracujemy, by być najtańszymi w Europie).

To hasło umieszczone przy wjeździe do głównej siedziby Intermarché 
we Francji, obowiązujące w całej Europie, wdrażane jest od ponad dwóch 
miesięcy także w Luboniu, w nowo powstałym supermarkecie, który funk-
cjonuje przy ul. Żabikowskiej 53 b, jest dwusetnym i jednocześnie drugim 
co do wielkości punktem sprzedaży sieci Intermarché w Polsce.

Nie przepłacaj
Te same produkty każdy z nas chce kupo-

wać w dobrych warunkach i jak najtaniej. Gwa-
rantuje to sieć sklepów Intermarché, która jest 
liderem cenowym na rynku supermarketów (10-
20% tańsze produkty w porównaniu z innymi) 
i konkuruje skutecznie z hipermarketami oraz 
dyskontami, co jest dla niej głównym celem 
wytyczonej strategii handlowej i podstawowym 
priorytetem. Obowiązującą dla Intermarché 
regułą jest to, że niezależnie, kto funkcjonuje 
na rynku, na który wchodzi, zawsze ma ta-
kie same – jak najniższe ceny. Innymi słowy, 
w przypadku pustego rynku i braku konkurencji 
nie podwyższa cen, by w obliczu pojawienia się 
konkurencji je obniżyć, gdyż świadczyłoby to, 
że klient został oszukany. Warto podkreślić, 
że gdziekolwiek wchodzi na rynek, to oferu-
je najniższe ceny, co przekłada się również na 
spadek cen w sklepach konkurencji (pozytywny 
wpływ, ponieważ wszyscy konkurenci na lokal-
nym rynku obniżają ceny, niezależnie, gdzie 
klient kupuje), tym samym klient wszędzie ku-
puje taniej. Od ponad dwóch miesięcy mamy 
do czynienia z taką sytuacją również w Luboniu 
– ku zadowoleniu dokonujących codzienne za-
kupy. Mieści się to oczywiście w ramach misji, 
strategii i �lozo�i cen �rmy Intermarché – jak 
najniższe ceny, bez względu na to, czy konku-
rencja jest, czy jej nie ma.

Co znaczy najniższa cena?
Niezależna �rma ACNielsen przeprowadza co miesiąc badania cen 

na towary oferowane przez wszystkie sieci handlowe w Polsce i informu-
je, jak Intermarché wypada cenowo w porównaniu z konkurencją. Na tej 
podstawie Intermarché co miesiąc centralnie dostosowuje do rynku ceny 
sprzedawanych produktów oferowanych na swoich stoiskach sklepowych, 
kierując się przede wszystkim tym, że w kluczowych pozycjach muszą być 
najtańsze. Jednocześnie należy mieć świadomość, że nie jest możliwe, aby 
sklep oferujący tak bogaty asortyment (ponad 30 000 produktów) miał je 
wszystkie w najniższych cenach każdego dnia, ponieważ trudność spra-
wia to, że rynek żyje i cały czas się zmienia. Dla klienta najważniejszy jest 
jego podstawowy koszyk zakupowy, to znaczy, że wszystkie porównywal-
ne, czyli o takim samym kodzie kreskowym produkty, muszą być tańsze 
niż u konkurencji. Comiesięczne, rzetelnie i niezależnie przeprowadzane 
badania wykazują, że sieć sklepów Intermarché jest najtańsza w Polsce. 
Przeprowadzając szczegółowe analizy, porównuje się nie tylko ceny pro-
duktów sklepów tej samej kategorii, czyli supermarketów, ale również hi-
permarketów i dyskontów (na przykład cyklicznie i panelowo zestawia się 
ceny ok. 300 produktów sprzedawanych w dyskontach), biorąc pod uwagę 
ich skład, jakość i markę. Lokalne ceny są badane dwa razy w tygodniu 
i dostosowywane do miejscowego rynku między innymi poprzez agre-
sywną promocję.

Produkty stałe
Intermarché porównuje ceny kilkunastu tysięcy produktów i dostoso-

wuje swoje ceny do konkurencji w całej Polsce. Centrala sieci na podstawie 
profesjonalnie przeprowadzanych badań rynku ustala ceny na wszystkie 
produkty oferowane w swoich sklepach, na terenie całej Polski (sklepom 
nie wolno podnosić cen ustalonych centralnie), w myśl idei i strategii, 

że mają być one najtańsze i bardzo dobrej jakości. Jednocześnie każdy 
funkcjonujący lokalnie sklep posiada również pewną niezależność i może 
wprowadzić w swoim rejonie dodatkowe obniżki cen.

Promocje
Co tydzień w Luboniu kolportowanych jest kilkadziesiąt �rmowych 

gazetek (centralne – ogólnopolskie, indywidualne sklepów lokalnych, ze 
szczególnymi informacjami oraz codzienne promocje wewnętrzne). Pro-
muje się w nich kilkaset produktów tańszych o 10 do 40%. Oprócz tego 
do rąk klienta tra�ają inserty informujące o szczególnych promocjach, 
w których obniżka dochodzi nawet do 50%. W Intermarché duży nacisk 
kładzie się na sprzedaż produktów świeżych (przede wszystkim: owoce, 
warzywa, mięso, wędliny, wyroby garmażeryjne oraz pieczywo). Ich ceny 
stałe są często niższe od cen promocyjnych oferowanych przez konkuren-
cję. Są różne strategie promowania cen towarów na stoiskach handlowych. 

Kierownictwo tej ekspansywnej i dynamicznie 
rozwijającej się sieci brało pod uwagę wprowa-
dzenie karty promocyjnej dla klienta. Mając 
jednak świadomość istnienia dwóch różnych 
szkół –albo wprowadza się kartę i utrzymuje 
relatywnie wysokie ceny, po to, aby dać upust 
na karcie, albo nie wprowadza się karty, utrzy-
mując przez cały czas niskie ceny. Intermar-
ché nie wprowadziło karty rabatowej, ponie-
waż oferuje klientowi w swoich sklepach naj-
niższe ceny. Relatywnie sprzedaje się tu dużo 
produktów świeżych, dzięki czemu taniej się 
je kupuje, w efekcie klientom oferuje się towar 
w najniższych cenach. Ważne jest również to, 
że towar nie zalega, co daje gwarancję świeżości 
codziennie sprzedawanych produktów.

Percepcja tego, co widzi klient
Intermarché wie, że z punktu widzenia klienta 

najważniejszym jest kupować jak najtaniej i w związku 
z tym oferuje najniższe ceny na rynku. Wszyscy 
chcą kupować jak najtaniej i to nie ulega żadnej 
wątpliwości. Nie tylko u nas, ale również na Za-
chodzie ludzie są pragmatyczni i starają się kupić 
tanio, nie chcąc przepłacać i wydawać zbędnie 
pieniędzy. Klient oczekuje przekonania i zaufa-
nia, że kupuje w odpowiednim sklepie. Takie 
zaufanie wzbudza Intermarché, gdzie na towary 
bardzo dobrej jakości utrzymuje się cały czas ni-
ski poziom cen. Badania wykazują, że w swojej 
kategorii supermarket Inter-

marché jest tańszy od innych o 10-20%. Dzięki temu 
np. czteroosobowa rodzina kupując w Intermarché, 
oszczędza ok. 3 000 zł rocznie!!!

Produkty Naszej Marki (PNM)
Około 1000 pro-

duktów �rmowych 
– PNM Intermarché 
– posiada jakość lide-
ra i są tańsze o 20% 
(np. smaczne wędliny 
z własnej wędzarni 
czy wspaniałe soki 
PAQUITO) i z powo-
dzeniem konkurują 
z cenami oferowanymi przez innych.

Tanie życie – kupujcie w Intermarché
Taniość produktów, niskie ceny są skutkiem właściwie i konsekwent-

nie prowadzonej przez kierownictwo �rmy polityki. Od samego początku 
jest ona zgodna ze strategią i pełnioną przez Intermarché misją, w myśl 
idei: myśl globalnie i działaj lokalnie. W lubońskim supermarkecie sys-
tematycznie będzie przybywało różnych towarów w najniższych cenach. 
Wkrótce zostanie uruchomione bistro, w którym prowadzona będzie 
sprzedaż na wagę produktów innych, niż oferowane na stoiskach sklepu, 
oraz kawiarnia oferująca ciasta, kawę, gofry i desery lodowe, również 
w najniższych cenach.

Hubert Inat
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Intermarché zaprasza na tanie i świeże zakupy w miłej atmosferze

cenami oferowanymi przez innych.

Contre la vie cher (w polskim tłumaczeniu: Przeciwko drogiemu życiu)

n
Produkty w superpromocji i w supercenie (od 20 do 26 
lutego) – kawa Prima „Finezja” 500 g tylko 9,99 zł

n
Superpromocja. Z własnej 
wędzarni: baleron tylko 
14,99 za 1 kg oraz kiełba-
sa biała „Niedźwiedzia” 
tylko 10,99 za 1 kg  
(od 20-26 lutego)



2/2014

9

Wydawca wraz z redakcją 
Niezależnego Miesięczni-
ka Mieszkańców –„Wieści 

Lubońskie” – od lat prowadzi prace 
nad różnymi zagadnieniami z prze-
szłości naszego miasta i bierze na 

siebie ciężar opracowania w formie 
książkowej  ROCZNIKÓW  HISTO-
RYCZNYCH  LUBONIA (RHL). Do 
trzeciego już tomu, spośród opraco-
wywanych tematów, przygotowano 
rozdziały:

LUBONIANIE  W  Qn NARODO-
WEJ  ORGANIZACJI  BOJOWEJ – 
Jedenaście osób, jakie udało nam się 
dotąd rozpoznać, należało podczas 
okupacji do tajnej organizacji, któ-
rej celem było m.in. przygotowanie 
powstania.

FOTOREPORTAŻ  Z  POGRZE-Qn

BU  KS. S. STREICHA – Cykl zdjęć 
z uroczystości pogrzebowych ks. 
Stanisława Streicha zamordowa-
nego 27.02.1938 r. W ten sposób 
stworzyliśmy najstarszy, jak dotąd, 
fotoreportaż z Lubonia.

ŻOŁNIERZE WRZEŚNIA 1939 r. Qn

(część 2) – Zawiera biogramy 92 
lubonian uczestników kampanii 
wrześniowej 1939 r. oraz ciekawe, 
dotąd niepublikowane, wspomnienia 
porucznika z 1939 r. lubonianina 
Mariana Gutowskiego.

ZMARLI W 2013 r. Qn – Nowy, sta-
ły rozdział, w którym ku pamięci 
pragniemy pozostawiać noty biogra-
�czne osób, które właśnie odeszły, 
a były związane z naszym miastem. 
Liczymy, że przez lata, dzięki pomocy 
mieszkańców, powstanie oryginalna 
„Lubońska Księga Pamięci”.

KALENDARIUM LUBONIAQn  
– Z różnych źródeł in-
formacje o jubileuszach 
zdarzeń mających miejsce 
w latach kończących się 
na „3”, więc tych, których 

CO NOWEGO

Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (PSZOK), 
zgodnie z zapowiedziami, po-

wstał na terenie �rmy „Kom-Lub” 
przy ul. Niepodległości 11. W nowo 
uruchomionym punkcie każdy miesz-
kaniec Lubonia, po okazaniu, że złożył 
deklarację „śmieciową” w UM, może 
oddać bezpłatnie odpady komunal-
ne, poza terminami wyznaczonymi 
w gra�ku dla danego rejonu. Jest 
czynny od wtorku do piątku w godz. 
14-18 oraz w soboty 8-14.

Jakie śmieci można zosta-
wić?

Zmieszane odpady komunalne, 
papier, metal, tworzywa sztuczne, 

szkło, opakowania wielomateriało-
we, odpady komunalne ulegające 
biodegradacji, w tym z odpadów 
opakowaniowych ulegających bio-

degradacji oraz odpadów zielonych, 
przeterminowane leki, przetermi-
nowane chemikalia (używane w go-
spodarstwie domowym), zużyte 
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble 
i inne odpady wielkogabarytowe, 
odpady budowlane i rozbiórkowe 

(rozdzielone na czysty gruz i pozo-
stałe rozbiórkowe) w ilości do 700 kg 
rocznie od posesji (od 1 lipca 2014), 
zużyte opony (z samochodów do 
3,5 t), odzież i tekstylia.

Leki już nie do apteki
Dotychczas kilka lubońskich 

aptek odbierało niezużyte i przeter-
minowane leki od swoich klientów 
i utylizowały je na własny koszt. 
Obecnie lekarstwa można przywo-
zić samemu do PSZOK lub oddawać 
załodze mobilnego PSZOK-u oso-
biście w terminach odbioru odpadów 
wielkogabarytowych. Ze względu 
na bezpieczeństwo nie można me-
dykamentów wrzucać do pojemni-
ków!

PSZOK nie przyjmuje
W punkcie nie można się pozbyć: 

materiałów zawierających azbest, 
papy, wszystkich odpadów wskazu-
jących na źródło pochodzenia inne 
niż z gospodarstwa domowego (np. 
części samochodowe) – szczególnie 
dostarczane w dużych ilościach, 
które mogą wskazywać na pocho-
dzenie z działalności gospodarczej 
– zanieczyszczonego styropianu 
budowlanego, odpadów nieozna-
czonych bez możliwości wiarygod-
nej identy�kacji (brak etykiet), 
odpadów w opakowaniach ciekną-
cych.

KK

PSZOK już działa

n
Przy wejściu do budynku administracyjnego Kom-Lubu (w tle) za pomocą przyci-
sku należy wezwać pracownika, który obsłuży klienta   fot. Piotr P. Ruszkowski

Rocznik Historyczny Lubonia
Ukazał się trzeci tom z serii wydawanej przez Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie”

n
Rocznik Historyczny Lubonia, tom 3 ma 304 
strony, format B 5, wydrukowany został na 
matowym papierze kredowym w nakładzie 
1 000 egz. Do nabycia m.in. w siedzibie 
wydawcy i redakcji „Wieści Lubońskich”, ul. 
Wschodnia 23 a/62 lub w Bibliotece Miej-
skiej przy ul. Żabikowskiej 42 w cenie 20 zł   
oprac. Piotr P. Ruszkowski

cd.  
na str. 
27
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Od około 10 lat w Luboniu za-
częto stosować tablice pamiąt-
kowe wykonywane w żywic 

epoksydowych, które do złudzenia 
przypominać miały odlewy z brązu. 
Zapoczątkowano używania tych za-
mienników po tym, jak w Luboniu 
nasiliło się zjawisko kradzieży odle-
wów z metali kolorowych pozyski-
wanych na złom. Np. jedna tablica 

z nazwiskami pomordowanych 
z terenu byłego obozu karno-
śledzcego w Żabikowie, a było 
ich kilkanaście, odlana ze stopu 
miedzi z cyną (brązu), waży-
ła nawet kilkaset kilogramów. 
Wykonane z nowoczesnych 

materiałów zastępczych, miały być 
wieczne, trwałe i równie dostojne jak 
oryginały. Okazuje się jednak, że tak 
nie jest, przynajmniej w przypad-
ku tych znajdujących się na dworze. 
Wykonane z tworzywa sztucznego 
są nietrwałe i pękają już po kilku 
sezonach pod wpływem warunków 
atmosferycznych. Szczególnie wyraź-
nie widać to na tych narażonych na 
działanie promieni słonecznych. Nie 
wiadomo, czy powodem tak kiepskiej 
trwałości i wytrzymałości jest natu-
ra zastosowanego tworzywa, czy zła 
technologia i nieodpowiednie wią-
zanie z podłożem mającym odmien-
ne właściwości. Niektórzy fachow-
cy twierdzą, że to skutek wadliwej 
technologii. Z żywic bowiem dziś 
wykonuje się tysiące przedmiotów, 
elementów nośnych, konstrukcyjnych, 
estetycznych itd. odpowiedzialnych 
i wytrzymałych na różne bardzo trud-
ne warunki. Na przykład większość 
sprzętów wodnych, takich jak łodzie, 
jachty, katamarany itd. pływających 
po całym świecie, narażona jest na 
światło, mrozy, napięcia materiału, 
uderzenia, ścieranie itd., a wytrzy-
mują niejedno. Warunek, należy 
zastosować odpowiednie składniki 
w dobranych starannie proporcjach 
z użyciem dobrze dostosowanych do 

przeznaczenia wypełniaczy, które są 
podstawą danej konstrukcji. Poni-
żej kilka przykładów pokazujących 
luboński problem.

PPR

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

Od kilku miesięcy trwa prze-
budowa ul. Żabikowskiej 
w związku ze zmianami 

układu kanalizacyjnego przy In-
termarché. Rozdzielające jezdnię 
pachołki są kompletnie nieczytel-
ne – zachlapane błotem i solą znaki 
drogowe pokazujące kierunki ru-
chu, biało-czerwone pachołki, a na 
nich mające migać żółte światełka 
ostrzegawcze. Służby odpowiedzialne 

za ruch drogowy – Straż Miejska 
i policja – także służby komunalne, 
a nadto urzędnicy, radni, burmistrzo-
wie – nikt tego nie widzi. Ciekawe, 
jak sąd zinterpretowałby tragiczny 
wypadek, który wydarzyłby się tu 
na skutek nieczytelności znaków. To 
bowiem, że Luboń nie jest przyja-
znym miastem, odczuwamy na co 
dzień (czytaj też na str. 24).

(R)

Niemy(ty) znak

Pierwszy zastępca burmistrza 
został zdjęty ze stanowiska 
18 grudnia 2013 r. Kilka dni 

później mianowano nowego – Miko-
łaja Tomaszyka. Według informacji 
dla mieszkańców umieszczonej na 

korytarzu bezpośrednio przy sekre-
tariacie burmistrzów, nadal decyzje 
administracyjne i sprawy komunalne 
w mieście powierzone są Marianowi 
Walnemu.

(I)

Czyżby zaniedbanie?

n
Jedna z najruchliwszych ulic w Luboniu – Żabikowska – w trakcie remontu – 
beznadziejnie oznakowania, skarżą się mieszkańcy   fot. Piotr P. Ruszkowski

Nietrwałe podróbki

Tablica poświęcona powstań-
com wielkopolskim ma nie-

spełna 4 lata ustawiona przy 
krzyżu Milenijnym na skrzyżo-
waniu ul. Powstańców Wlkp. 
i Puszkina. Wyraźnie widocz-
ne spękania pionowe niektó-

re szerokości prawie pół 
centymetra   fot. Piotr P. 

Ruszkowski

n

n
Fragment tablicy ze Wzgórza Papie-
skiego wykonanej w 2005 r. Wyraź-
nie widoczne spękania i odpryski 
w zarysach nosa i głowy   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

n
Wykonane przed laty tablice w obozie karno-
śledczym w Żabikowie nie wyglądają dobrze   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Porada stosowana w „Wieściach Lubońskich”: „Dezinformacja jest gor-
sza od braku informacji”   fot. Piotr P. Ruszkowski
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z zakupami – pieszo lub samocho-
dami (nierzadko wjeżdżając alejkami 
bezpośrednio na działki). Przypro-
wadzają dzieci z przedszkoli. Z ple-
cakami ze szkół ciągnie młodzież. 
Mają swoje dodatkowe, boczne bra-
my wjazdowe, osobiste furtki oraz 
klucze do nich. Poczta, którą listonosz 
wrzuca do skrzynki przy głównej 
furcie, tra�a następnie na konkretne 
ogródki (alejki z nazwami roślin to 
nieformalne ulice, a numery działek 
to domostwa). Niektóre „altany” 
przypominają wille. Parkują przed 
nimi dobre auta, niekiedy nawet dwa... 
Mieszkańcy korzystają z szamb (do-
zwolone tylko w ogrodach podmiej-
skich – § 106 Regulaminu ROD). 
Wyposażonych w telewizyjne urzą-
dzenia satelitarne domostw strzegą 
psy, a w wielu przypadkach, o czym 
informują tabliczki na ogrodzeniach, 
również �rmy ochroniarskie. Swoje 
bytowanie na działkach niektórzy 
wręcz meldują w urzędzie, a nielicz-
ni nawet płacą podatki od nierucho-
mości.

Tradycyjny „Bratek”
Spośród 4 Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych położonych na terenie 
Lubonia, jedynie w ROD „Bratek” 
przy ul. Sikorskiego (o�cjalnie ul. 
Źródlana bez numeru) nie ma sta-
łych mieszkańców i ponadnorma-
tywnie rozbudowanych altan (do 
19.01.2014 r. nie mogły przekraczać 
w mieście 25, a obecnie 35 m2 oraz 
wysokości 5 m przy stromym dachu 
i 4 m przy płaskim). Ten najmłodszy 
w Luboniu ROD (1980 r.) służy, i to 
w sposób tradycyjny, głównie dział-
kowcom ze Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Nie ma tu ujęcia wody miejskiej. 

Ogródki działkowe od dawna 
już nie są miejscem, gdzie 
spędza się ciepłe popołu-

dnia i weekendy, by uprawiać każ-
dy kawałek ziemi. Choć przepisy 
de�niujące działkę na pierwszym 
miejscu wymieniają „prowadzenie 
upraw ogrodniczych”, w ten ustawowy 
sposób postępują jedynie nieliczni, 
zazwyczaj starsi użytkownicy. Z po-
wodu nieopłacalności upraw oraz 
braku czasu, obsiane w większej 

części trawą ogródki służą dziś 
głównie wypoczynkowi. Tajem-
nicą poliszynela jest, że od wielu 
lat, wbrew prawu (ustawie i statu-
towi Polskiego Związku Działkow-
ców – PZD), te zwolnione od opłat 
tereny, przekazane w użytkowanie 
Związkowi przez Skarb Państwa lub 
samorządy, również w Luboniu są 
systematycznie zasiedlane.

Tylko nielicznych do zamiesz-
kania na działce zmusiła bieda (np. 
eksmisja). Starsze osoby usuwają się 
ze swoich mieszkań, robiąc przestrzeń 
dla swoich dorosłych dzieci, które 
przy średnich zarobkach nie mają 
szans na zakup lokalu. Często to 
dzieciom lub wnukom jest zbyt 

ciasno w rodzinnym domu i osiedla-
ją się na ogródku rodziców lub dziad-
ków. W wielu przypadkach jednak 
to nie problemy mieszkaniowe są 
powodem łamania prawa. Niektórzy 
inwestują w dom na działce, a swoje 
mieszkania czasowo lub na stałe wy-
najmują. Są też tacy, którzy bytują 
w ROD, a poza ogrodem prowadzą 
nieźle prosperujące �rmy.

Około godz. 15 panuje tu codzien-
ny ruch. Dorośli wracają z pracy 

GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Świat poza kontrolą
Chociaż całoroczne mieszkanie na ogródkach działkowych jest 
niezgodne z prawem, w całej Polsce robią to tysiące osób. 
Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) przymykają 
oczy na przysposabianie ogródków do potrzeb „lokatorów”. Za 
przyzwoleniem instytucji i samorządów ROD-y stają się osiedlami 
mieszkalnymi. Powstaje nowy świat, poza kontrolą. Czy nowa 
ustawa, która weszła w życie 19 stycznia 2014 r., zmieni tę 
sytuację?

cd.  
na str. 
12

n
Takie altany w ROD to dziś rzadkość. Na pierwszym planie drewniany obiekt 
sprzed lat, za nim, na sąsiedniej działce, dom w budowie w ROD „Pokój”  
fot. Hanna Siatka

n
ROD „Nad Wartą” – widok obecny. Teren ogrodu ogranicza od północy (z prawej) ul. 3 Maja z budynkami mieszkalnymi, 
od zachodu (w głębi) ul. Żeglarska (równoległa do Armii Poznań, przed kompleksem budowanych 3 hoteli), od południa 
(z lewej) – niewidoczne budynki Spółdzielni Mieszkaniowej „Spójnia”, od wschodu (lewy dolny narożnik) ul. Jachtowa przy 
budowanym osiedlu mieszkaniowym „Warta Park”. Niektóre altany działkowe, jak widać, nie odbiegają standardem od 
niejednego domu    fot. Rafał Wojtyniak

Strzeżona przez firmę ochroniarską, zamieszkała działka z bezpośrednim wyj-
ściem na ulicę (ROD „Chemik”)   fot. Maria Stachowiak

n
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posesje mieszkalne. Mieszkający 
ogrzewają swoje domy piecami na 
drewno i węgiel oraz korzystają 
z szamb (zdaniem prezesa – ekolo-
gicznych). Przed dwoma laty ktoś 
próbował nawet rozkręcić na dział-
ce �rmę. Wyartykułowana przez 
władze ogrodu groźba pozbawienia 
członkostwa w PZD (równoznacz-
na z utratą ogródka) spowodowała, 
że odstąpiono od prowadzenia za-
kazanego w ROD procederu.

Stojący od 18 lat na czele zarzą-
du (obecnie 9-osobowego) Józef 
Hamrol – prezes prezesów lubońskich 
ROD – dostrzega problemy związa-
ne z zamieszkiwaniem na działkach, 
porównuje stare i nowe możliwości 
egzekucyjne władz (czytaj niżej) 
i wyjaśnia, w jaki sposób udaje im się 
godzić „interes” blisko 8-hektarowego 
gospodarstwa z potrzebami użyt-
kowników. Ze środków ROD wyko-
nano tu ostatnio wiele inwestycji. 
Odremontowano i wyposażono 
świetlicę z zapleczem oraz biuro, 
zamontowano nową sieć elektrycz-
ną, bramy wjazdowe i przyłącze wody, 
a także wysypano tłuczniem parking. 
Na wspólne przedsięwzięcia dział-
kowcy włożyli w ub. roku do ogro-
dowej kasy po 50-75 zł. Poza skład-
ką (0,19 zł/m2), każdy zapłacił też 
za korzystanie z infrastruktury ogro-
du (po złotówce od m2 działki), 
ponadto 17 zł na pokrycie różnicy 
pomiarów pomiędzy licznikami 
prądowymi (głównym i tym na dział-
ce), oraz 18 zł za podobnie nalicza-
ne zużycie wody (przestarzała, nie-
szczelna sieć powoduje ubytki i awa-
rie). Nieliczni, nieposiadający licz-
ników wody, uiścili średnią opłatę 
od m2 działki. Ponieważ przestrze-
gający regulaminu działkowicze 
buntowali się, że muszą płacić za 
mieszkających, przed 2013 r. wpro-
wadzono dla tych drugich symbo-
liczną dopłatę w wysokości 100-150 zł 
rocznie. W ub. roku ustalono, że 
zamiast złotówki od m2, zapłacą dwie. 
Od stycznia tego roku śmieci kosz-
tować będą bytujących 14 zł od oso-
by (zdaniem prezesa, segregacja 
w ROD jest niewykonalna), z zacho-

waniem ulg przewidzianych w cen-
niku Kom-Lubu, dotyczących kolej-
nych osób w gospodarstwie.

Nad Wartą
Najliczniej zasiedlone są ogród-

ki przy ul. 3 Maja 85, położone po-
między budowanym przez Pajo 
hotelem a nowym osiedlem „Warta 
Park”, użytkowane przez osoby 
w większości pochodzące spoza Lu-
bonia. Spośród 129 działek zamiesz-
kałych jest aż 20, niektóre od dawna. 
Dwunastu osiedleńców posiada na-
wet meldunek stałego zamieszkania 
w naszym mieście. Ogródki w tym 
założonym w latach 50. ROD liczą 
od 230 do 300 m2 (tylko jeden, po-
łączony przez rodzinę z dwóch, ma 
500 m2). Również tutaj niektóre bu-
dynki, rozbudowane wzwyż lub wszerz, 
liczą ponad 35 m2 (dopuszczalne – 
25!), wyglądają jak wille i posiadają 
szamba. Sprawująca od niedawna 
funkcję prezesa Julia Szczepaniak 
wie, że nie powinno ich być, ale 
nadrzędną kwestią jest dla niej nie-
zanieczyszczanie natury. Jeśli więc 
działkowiec przedłoży jej certy�kat 
zgodności zbiornika z przepisami 
o ochronie środowiska, przyjmuje 
go i dołącza do specjalnej ewidencji. 
Większość posiadających szamba 
przedstawiła te dokumenty. Nie po-
winno też być bocznych furtek i bra-
my, która powstała dla mieszkających 
i ich samochodów. To tędy kursują 
kufy ze ściekami z działek, a w razie 
potrzeby dotrze również karetka 
pogotowia. Dzięki takiemu rozwią-
zaniu pojazdy nie rozjeżdżają alejek. 
W ROD „Nad Wartą” działkowcy 
płacą corocznie stałą składkę (0,19 zł/
m2) i 0,45 zł od metra działki na rzecz 
ogrodu (modernizacje, korzystanie 
z infrastruktury i śmieci). Ostatnio 

82 działki o powierzchni od 270 do 
300 m2 wyposażone są w hydrofory. 
Na sezon wiosna-jesień w 2013 r. 
działkowcy wpłacili po 20 zł na fun-
dusz energetyczny, 40 zł na inwe-
stycje (wymiana skrzynek „prądowych”) 
oraz po 0,70 zł od 1 m2 na cele zwią-
zane z konserwacją i za śmieci (w 
tym stała składka na PZD – 0,19 zł 
od 1 m2). Jak zapewnia prezes ROD 
– Edmund Przybylski – od tego roku 
będą segregować odpady w pojem-
nikach na plastiki i makulaturę, 
dwóch pojemnikach na szkło oraz 
w workach na śmieci biodegrado-
walne (część użytkowników posia-
da kompostowniki, kilka działek jest 
nieuprawianych).

Nieoficjalnie w „Chemiku”
Większość działkowców w utwo-

rzonym w 1975 r. ROD „Chemik” 
przy ul. Granicznej 46 to miesz-
kańcy Lubonia (ogród założyły 

lubońskie Zakłady Chemiczne 
i jednostka wojskowa z Poznania). 
Prezesem ogrodu jest Jan Błaszczak. 
Powierzchnia działek waha się tu 
od 250 do 400 m2. Na 99 „nieofi-
cjalnie” zamieszkałe są dwie. Jed-
ną z nich zajmuje mężczyzna, 
którego sytuacja życiowa zmusiła 
do bytowania w tym miejscu. Jak 
wynika z wiedzy władz ROD, ko-
rzysta z ekologicznego szamba, 
hydroforu i ogrzewania za pomo-
cą kominka. Na drugiej z zasiedlo-
nych działek przebywa rodzina 

z Poznania. Jej ogródek z muro-
wanym domem posiada osobne 
wejście bezpośrednio z ulicy i, jak 
przypuszczają władze ROD, praw-
dopodobnie również przyłącze do 
miejskiej kanalizacji i wodociągu. 
Poza sezonem dopływ wody na 
działki jest zamknięty. Ponieważ 
w obu przypadkach mieszkańcy 
regulują rachunki za zużycie prą-
du, zarząd nie podejmuje kroków, 
by unormować sytuację. W 2013 r. 
działkowicze „Chemika” byli roz-
liczani według stawki 0,65 zł od 
m2 na rok (składka 0,19 zł na PZD, 
śmieci plus różnica zużycia wody 
pomiędzy licznikiem głównym i na 
działce). Pobrano też po 10 zł od 
działki na rok za energię elektrycz-
ną. Począwszy od 2014 r. zarząd 
ogrodu zadeklarował segregację 
odpadów (264 zł miesięcznie od 
ROD). Działkowcy będą gromadzić 
śmieci do 4 wspólnych kubłów 

(1100 l) opróżnianych co 2 tygodnie 
przez Kom-Lub oraz do pojemni-
ka na plastik i szkło.

Gospodarny „Pokój”
W najstarszym i najliczniejszym 

w Luboniu ROD przy ul. Świerczew-
skiej 17 z 1952 r.), liczącym 175 
działek, na stałe przebywa 12 rodzin 
(jeden z lubonian mieszka tu już 
od 30 lat!). Zdaniem prezesa, w mar-
cu liczba ta może się zmienić, bo 
na czas mrozów niektórzy ucieka-
ją z ogrodów. Większość działkow-

ców to lubonianie w star-
szym wieku, reszta pocho-
dzi z Poznania. Działki 
mają tu powierzchnię od 
300 do 480 m2 (kilkanaście 
po 450), dwie nawet po 
500 m2 (dopuszczalna 
wielkość). Obok tradycyj-
nych altan widać wiele 
domów. Niektóre już teraz 
zajmują więcej niż 35 m2. 
Są takie, które nie wyróż-
niają się wysokością, za to 
rozbudowano je ponad 
miarę wszerz. Na parkin-
gu przy świetlicy stoi kil-
kanaście samochodów. 
Auta spotkać można rów-
nież w obrębie ogródków, 
które wyglądają raczej jak 
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Willa z samochodem – przykład z ROD 
„Pokój” – a przy wjeździe na teren dzia-
łek – ostrzeżenie   fot. Hanna Siatka

n

n
Działki w ROD od dawna już nie są ogródkami uprawnymi (ROD „Pokój”). Prze-
kształcają się w dacze z basenami (z lewej), domkiem wypoczynkowym i, pomi-
mo zakazu, wjazdami i miejscami dla aut   fot. Hanna Siatka

n
Na wewnętrznym parkingu ROD „Pokój” po połu-
dniu stoi kilkanaście samochodów należących do 
mieszkających działkowców   fot. Hanna Siatka
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– Urszula Kasprzak – zna zapis usta-
wy oraz regulaminu PZD o zakazie 
stałego przebywania na działkach 
i wie, że zgodnie z prawem lokalnym 
(plan zagospodarowania przestrzen-
nego) teren ROD pełni funkcję re-
kreacyjną, a nie mieszkalną. W kwe-
stii zameldowania wydział kieruje się 
jednak orzecznictwem. Wyrok Try-
bunału Konstytucyjnego z 27 maja 
2002 r. mówi, że urząd „jest zobo-
wiązany do gromadzenia danych 
o miejscu pobytu osób, a nie do re-
jestracji uprawnień do lokalu. Obo-
wiązek meldunkowy rozumiany jest 
obecnie jako czynność techniczna, 
związana z rejestracją ruchu ludno-
ści i nie rodzi żadnych uprawnień 
do lokalu” (z pisemnej wykładni 
kierownik WSO). W gestii meldu-
jącego nie leży też ocena charakteru 
terenu, na którym znajduje się za-
mieszkiwany lokal. Interpretując 
„Ustawę o ewidencji ludności i do-
wodach osobistych”, wystarczy po-
twierdzenie pobytu dokonane przez 
zarząd ROD lub innego działkowca 
oraz udokumentowanie prawa do 
działki (wcześniej, prócz potwier-
dzenia, wymagana była też zgoda 
zarządu ROD na zameldowanie). 
Również Prawo budowlane nie sta-
wia wymogów w tym zakresie.

Zdaniem U. Kasprzak, wielolet-
nie doświadczenie WSO świadczy 
za tym, by nie upierać się przy nie-
meldowaniu, skoro przepisy od 
dawna skłaniają się do uznania, że 
każdy ma prawo zarejestrować swój 
pobyt tam, gdzie przebywa. Pierw-
sze zameldowanie (na pobyt czaso-
wy), dotyczyło bodaj ROD przy ul. 
Świerczewskiej. Władze ogrodu były 
przeciwne. Ówczesny burmistrz – 
Włodzimierz Kaczmarek – podjął 
decyzję niechętnie. Widząc niezgod-
ność z planem zagospodarowania 
terenu, zasugerował zwrócenie się 
do Inspektoratu Nadzoru Budow-
lanego. Ten odpowiedział, że kwestia 
nie leży w jego gestii. Zarząd ROD 
odwołał się od decyzji, ale ta pozo-
stała w mocy. Tak pojawił się pre-
cedens w kwestii meldunku w ROD 
w Luboniu.

Jak się okazuje, niektórzy miesz-
kający na działkach płacą również 

podatki od nieruchomości. W Lu-
boniu robią to 2 osoby – jedna z ROD 
„Chemik”, druga z ogrodu „Nad 
Wartą”.

Inną kwestią są konsekwencje 
wynikające z zameldowania. Prawo 
lokalne mówi, że osoby, dla których 
stałym miejscem zamieszkania 
w ostatnich pięciu latach było mia-
sto Luboń, mogą ubiegać się o miesz-
kanie z zasobu gminy. W tym kon-
tekście, nadzieje niektórych dział-
kowców nie wydają się płonne.

Głębszy wymiar
Z jednej strony mamy do czy-

nienia z łamaniem prawa (w tym 
lokalnego), z drugiej – ze zjawiskiem 
wynikającym w dużej mierze z trud-
ności mieszkaniowych i niezasob-
ności ludzi. Wielu z nich nie stać 
bowiem na kupno albo wynajem 
mieszkania. Tymczasem koszty 
życia w ROD są znikome. Nie licząc 
rachunków za eksploatację prądu 
i wody, można tam mieszkać za 
jedyne kilkaset złotych rocznie. 
Narastanie tego zjawiska będzie 
jednak miało w przyszłości nieprze-
widziane dziś skutki. Przez zamiesz-
kanie w ROD-ach zmieniają się 
ważne dla wszystkich funkcje tere-
nów zielonych. W miejscach, które 
mają pełnić dla miasta rolę płuc, 
powstają osiedla z zanieczyszcza-
jącymi środowisko, często niepro-
fesjonalnymi zbiornikami na ście-
ki oraz dymiącymi piecami, w któ-
rych nierzadko pali się, czym po-
padnie. Mieszkanie na działce 
niesie też negatywne skutki spo-
łeczne. Znający problem bliżej już 
dziś dostrzegają niepokojące kon-
sekwencje życia z dala od rytmu 
codzienności, gdzie wiele nakazów 
i zasad traci moc.

W kontekście poruszonego te-
matu nie można nie zatrzymać się 
nad powszechną bezkarnością ła-
mania prawa, nad miałkością prze-
pisów i przymykaniem oczu na 
negatywne zjawiska. Nie sposób się 
temu dziwić, skoro w wielu dziedzi-
nach życia w naszym kraju przykład 
i przyzwolenie idą z góry. Wszak 
ryba psuje się od głowy.

Hanna Siatka

mieszkający na stałe i zameldowani 
zostali obciążeni za wywóz odpadów 
stawką 12 zł od osoby miesięcznie, 
ci bez meldunku zapłacą 20 zł od 
działki. Nie ma tu segregacji. W do-
stępnym miejscu stoją dwa 500-litrowe 
pojemniki dla wszystkich. Nie wszy-
scy działkowcy poddają się restryk-
cjom śmieciowym, argumentując, 
że skoro płacą podatki np. w Pozna-
niu, to nie powinni ponosić kosztów 
w naszym mieście. Większość ogród-
ków jest wyposażonych w liczniki 
wody. Nieliczni (starsi działkowcy), 
których ogródki nie posiadają ze-
garów, podlewają ziemię wodą ze 
studni. Na tzw. ubytki, wodę zuży-
waną w świetlicy itp., wszyscy płacą 
10 zł rocznie. Tyle samo wynosi 
obciążenie na fundusz energetyczny. 
W ramach działek funkcjonują licz-
niki prądu, co miesiąc kontrolowa-
ne przez panią prezes. Lista należ-
ności jest wywieszana w gablocie, 
a wpłaty kierowane na konto. Według 
rozeznania władz ogrodu, domy 
ogrzewane są kominkami, a kuchnie 
wykorzystują prąd lub gaz z butli.

Dla młodego zarządu (pracuje 
od kwietnia ub. roku), który przejął 
zapiekłe problemy po poprzednikach, 
egzekwowanie zapisów regulaminu 
to trudny temat. Jesienią ub. roku 
podjęto próbę uregulowania statu-
su jednej z działek, ale skompliko-
wany tryb związany ze złożonymi 
przez użytkownika odwołaniami 
ostudził zamiary zarządu. Większość 
energii członków nowej władzy po-
chłania prowadzenie ogrodu. Brak 
doświadczenia i empatia wobec 
współużytkowników ROD skłania-
ją ich do zajęcia się bieżącymi spra-
wami ogrodu. Nie utrudniają życia 
mieszkającym, tym bardziej, że ci 
wywiązują się z opłat i żyją w zgodzie 
z innymi.

W oczekiwaniu na wytyczne
Zarządy ROD-ów mają świado-

mość, że działka to miejsce wypo-
czynku, a nie stałego zamieszkania. 

Regulują to ustawy (stara i nowa) 
oraz statut, podpisany przez każde-
go działkowca. W Polsce głośne były 
sprawy sądowe wytaczane przez 
władze ogrodów wobec osób łamią-
cych te postanowienia. Dążono do 
pozbawienia ich praw członkowskich 
w PZD i usunięcia z działek. Więk-
szość zarządów, w tym w Luboniu, 
nie chcąc wplątywać się w przewle-
kłe procesy i psuć dobrosąsiedzkich 

stosunków w ROD, a także z pobu-
dek humanitarnych, przymyka oko 
na łamanie prawa i radzi sobie z nie-
statutową rzeczywistością, m.in. 
obciążając zamieszkujących koszta-
mi bytowymi. Zdaniem Józefa Ham-
rola, nowa ustawa zasadniczo zmie-
nia możliwości egzekwowania prze-
pisów. Wiele jej postanowień wręcz 
obliguje zarządy do zgłaszania na-
ruszeń właścicielowi gruntu, a za-
gwarantowane w ustawie wydatki 
na zarządzanie ogrodem mogą zeń 
uczynić nawet egzekwujących prawo 
urzędników na pensji. ROD-ami 
będą kierować odtąd stowarzyszenia 
ogrodowe (zlikwidowano monopol 
PZD). Użytkowanie działki stanie się 
możliwe nie na podstawie deklara-
cji członkowskiej w PZD, lecz umo-
wy dzierżawy (działkowej). Zarząd 
będzie miał prawo wyegzekwować 
usunięcie nieprawidłowości lub roz-
wiązać umowę z działkowcem. Czy 
w nowych warunkach władze ogro-
dów będą je podpisywać z tymi, 
którzy nie przestrzegają prawa?

Na przygotowania do wdroże-
nia nowych przepisów ROD-y mają 
18 miesięcy. Obecne władze zajęte 
są interpretacją nowej ustawy i cze-
kają na rozwój sytuacji (m.in. wy-
bór stowarzyszeń ogrodowych) oraz 
na szczegółowe rozwiązania. Pre-
zesi nie kryją przywiązania do PZD, 
jego struktur, doświadczenia i za-
plecza.

Paragrafy i życie
Ustawa o rodzinnych ogrodach 

działkowych (z 8 lipca 2005 r. i naj-
nowsza – z 13 grudnia 2013 r.) za-
brania mieszkania na działkach. 
Według obowiązującego wciąż Re-
gulaminu Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego Polskiego Związku 
Działkowców uchwalonego przez 
Krajową Radę PZD 7 kwietnia 2004 r. 
(stan na dzień 1 maja 2012 r.), rozdz. 
I § 12, pkt 3: Altana na terenie dział-
ki w rodzinnym ogrodzie działkowym 
nie jest obiektem mieszkalnym; prze-

bywanie w niej nie 
może stanowić pod-
stawy do urzędowego 
potwierdzenia czaso-
wego lub stałego po-
bytu.

Jak to się dzieje, 
że prawo stanowi jak 
wyżej, a urzędy pań-
stwowe meldują dział-
kowców? Okazuje się 
bowiem, że jeśli ktoś 
ma prawo do użyt-
kowania działki (w 
myśl dotychczasowych 
przepisów – człon-
kostwo w PZD), a al-
tana posiada wyma-

ganą infrastrukturę sanitarną oraz 
ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę 
i szambo (oraz rachunki za wywóz 
nieczystości), to po wizji lokalnej 
z gminy i około 2-miesięcznej pro-
cedurze może się zameldować 
w ogrodzie. Podstawą jest decyzja 
administracyjna wydana przez bur-
mistrza.

Kierownik Wydziału Spraw Oby-
watelskich (WSO) Urzędu Miasta 

GORĄCE TEMATY

n
Piętrowy dom mieszkalny z podwórkiem w ROD „Nad Wartą”. O zasiedleniu 
świadczą m.in. antena satelitarna, firanki w oknach i suszące się na sznurze 
pranie   fot. Hanna Siatka

n
Domek z ogródkiem i samochodem w ROD „Nad War-
tą”   fot. Hanna Siatka
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LOSiR pod ostrzałem NIK-u
sporządzona na bazie danych kon-
troli NIK.

Największy udział w kosztach 
stanowiły wynagrodzenia z pochod-
nymi – około 40% wszystkich wy-
datków. Dyrektor LOSiR wskazał, że 
jednostka to zakład budżetowy Mia-
sta Luboń, który nie jest nastawiony 
na osiąganie zysku, lecz funkcjonuje 
w celu wykonywania zadań Miasta.

NIK zarzucał, że w kontrolowa-
nym okresie 2,5 roku dyrektor LO-
SiR nie sporządzał planów marke-
tingowych dla ośrodka. W wyjaśnie-
niu dyrektor stwierdzał, że w rocznych 
planach �nansowych (budżecie jed-
nostki) opierał się na wykonaniu 
przychodów i kosztów w latach wcze-
śniejszych.

Rozbudowa owalu
Dalsze akapity dotyczyć będą 

nieprawidłowości stwierdzonych 
w raporcie NIK i związane są głów-
nie z owalną halą znajdującą się 
bezpośrednio przed głównym wej-
ściem do obiektu. NIK stwierdza, że 
już w 2011 r. LOSiR zlecił:

1. Wykonanie projektu budow-
lanego dobudowy przedsionka wej-
ściowego, tzw. łącznika pomiędzy halą 
widowiskowo-sportową a gmachem 
Gimnazjum nr 2. Przypomnijmy, iż 
pomimo nowoczesnego standardu 
tych obiektów dydaktycznych wybu-
dowanych przy skrzyżowaniu ul. 
Kołłątaja i Wojska Polskiego, jest to 
jedyna szkoła w naszym mieście, gdzie 
uczniowie, chcąc pójść na lekcję wf. 
wychodzą na dwór, by dostać się na 
salę gimnastyczną obok (halę wido-
wiskowo-sportową). Pozwolenie na 
budowę zostało wydane przez Staro-
stwo Powiatowe już 1 grudnia 
2011 r.

2. Kosztorys inwestorski i projekt 
budowlany na nadbudowę piętra 
i łącznika na hali owalnej oraz roz-
budowę o przedsionek i schody 
zewnętrzne. Formalne pozwolenie 
na realizację tego projektu uzyskano 
29 czerwca 2011 r.

Koszt wykonania tych dokumen-
tacji to 63 960 zł. NIK stwierdza, że 
żadna z inwestycji objętych ww. de-
cyzjami nie została zrealizowana, 
a dyrektor LOSiR nie podjął nawet 
próby wyłonienia ich wykonawcy.

Dyrektor LOSiR Zbigniew Traw-
ka wyjaśniając, twierdził, że nie 
wykonano żadnych prac z powodu 
braku środków, a projekt budowla-
ny na nadbudowę piętra i łącznika 
na hali owalnej oraz rozbudowę 
o przedsionek i schody zewnętrzne 
został przekazany najemcy owalu.

Najem owalu
Dyrektor LOSiR, umową z 23 

stycznia 2013 r. oddał w najem Fir-
mie Usługowo-Handlowo-Transpor-
towej Patryk Brzeziński w Luboniu 
wydzieloną część hali (kondygnację 
przyziemną owalu, zwanej w doku-
mentach też zespołem żywieniowym 
– bowiem zgodnie z projektem mia-
ła tu być stołówka dla nowoczesnej 
szkoły) o powierzchni 413,17m2, 

z przeznaczeniem na prowadzenie 
usług – ośrodka �tness z siłownią. 
W umowie tej m.in. postanowiono, 
że najemca zobowiązuje się do ada-
ptacji wynajmowanych pomieszczeń 
na swój koszt (oszacowany na kwo-
tę co najmniej 400 tys. zł). Koszt 
adaptacji ma być udokumentowany 
rachunkami przekazanymi wynaj-
mującemu, czyli LOSiR-owi.

Podczas kontroli NIK-u latem 
2013 r. dyrektor LOSiR nie dyspo-
nował fakturami, rachunkami, ich 
kopiami bądź odpisami dokumen-
tującymi wydatkowanie zakładanych 
w umowie kwot przez wynajmują-
cego na adaptację owalu.

W wyjaśnieniach jednak podał, 
że zatwierdzał kosztorys i oglądał 
okazane mu kilka rachunków na 
kwotę przekraczającą 400 tys. zł, ale 
nie pamięta, czy je zatwierdził. Po-
stępując wbrew umowie, oddał je 
najemcy, bez wykonywania ksero-
kopii czy odpisu.

Do czasu zakończenia kontro-
li NIK w LOSiR-ze na rzecz najem-
cy wystawione zostały dwie faktu-
ry VAT obciążające go czynszem. 
Pierwsza dopiero 12.06.2013 r. na 
kwotę 2.065,85 zł oraz kolejna 
5.07.2013 r. na kwotę 5.164,63 zł. 
NIK zwraca uwagę, że zgodnie 
z umową, najemca został zobowią-
zany do zapłaty czynszu do 10 dnia 
każdego miesiąca.

Jako niegospodarne NIK uważa 
nieobciążanie najemcy, przez okres 
kilku miesięcy, także kosztami eks-
ploatacyjnymi z tytułu zużycia ener-
gii elektrycznej, wody i ogrzewania, 
do czego obligował par. 8 pkt 3 umo-
wy. Okazuje się, że energia elektrycz-
na i woda dla LOSiR-u rozliczana 
jest przez Gimnazjum nr 2, a zuży-
cie wody przez najemcę przez 5 
miesięcy od kwietnia do 10 września 
jest, wg dyrektora LOSiR-u poniżej 
jednostki rozliczeniowej 1 m3. Wnio-
sek z tego prosty, że korzystający 
z nowoczesnej siłowni, �tnes itd. 
znajdujących się w owalu muszą 
myć się dopiero w domu. Ciekawe, 
jak załatwiają potrzeby �zjologiczne, 
może spłukują szklanką wody albo 
przynoszą sobie w butelkach?

W protokole zdawczo-odbiorczym 
z 23.01.2013 r., na podstawie które-
go przekazano najemcy owal, zapi-
sano także, że dach przecieka w czte-
rech miejscach (pęknięte świetliki) 
oraz że niezbędne jest uszczelnienie 
konstrukcji dachowej. To też o czymś 
świadczy.

Jako niegospodarne NIK ocenia 
kontynuowanie umowy z najemcą 
owalu przy zastosowaniu preferen-
cyjnej stawki miesięcznego czynszu 
w kwocie 2 065,85 zł netto, tj. 5 zł za 
1 m2 wynajętej powierzchni, zamiast 
12 808,27 zł netto, tj. 31 zł za 1 m2. 
Dodać tu należy, że z budżetu miasta 
na każdy metr owalu przekazywana 
jest od 2009 r. dotacja – obecnie 
120,34 zł na rok, czyli ponad 10 zł na 
miesiąc! Tak więc, by być do końca 
w zgodzie z prawdą, trzeba powiedzieć, 
że do obecnych 2 065,85 zł czynszu, 
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z podatków mieszkańców idzie nadal 
4 143,41 zł miesięcznie. Ustalona 
stawka docelowa czynszu na pozio-
mie 31 zł jest, wg burmistrza R. Mar-
ka, i tak bardzo wysoka i została 
obliczona przez biegłego na podsta-
wie średnich cen rynkowych w oko-
licy, nie zaś w oparciu o faktyczne 
koszty utrzymania i zarządzania.

Odbiór tego, czego nie ma
22 marca 2013 r. dyrektor LO-

SiR-u wystąpił z wnioskami do Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Poznaniu oraz Komen-
dy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu z prośbą o (cy-
tat): „dokonanie odbioru zakończo-
nej budowy – nadbudowa części 
istniejącej hali sportowej oraz roz-
budowa o przedsionek i schody 
zewnętrzne (kategoria obiektu XV)” 
(koniec cytatu). W piśmie podano 
też, że roboty zostały wykonane na 
podstawie stosownego pozwolenia 
na budowę (nr 3488/11).

W odpowiedzi z 3.04.2013 r. 
Państwowy Inspektor Sanitarny w Po-
znaniu poinformował, że w wyniku 
dokonanych oględzin stwierdzono, 
że nie została zrealizowana ww. nad-
budowa, więc Inspektor Sanitarny 
w Poznaniu nie miał możliwości za-
jęcia stanowiska w sprawie. Wniosek 
skierowany do Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Po-
znaniu (nadany faksem) pozostał bez 
odpowiedzi. Dyrektor LOSiR-u wy-
jaśniał, że działania te miały na celu 
uzyskanie jedynie opinii. Dość na-
iwne tłumaczenie, jak na kogoś, kto 
zna się na zarządzaniu.

Zamknięcie obiektu
31 lipca 2013 r. NIK poinformo-

wała dyrektora LOSiR o stwierdze-
niu bezpośredniego niebezpieczeń-
stwa dla życia lub zdrowia ludzkie-
go w związku z użytkowaniem 
części hali (owalu) bez wymagane-
go pozwolenia na użytkowanie.

W reakcji dyrektor LOSiR-u 
skierował pismo 31 lipca 2013 r. do 
najemcy wzywające do natychmia-
stowego zaprzestania działalności 
w najmowanym obiekcie, co też się 
stało. (czytaj „WL” 09-2013 str. 52 
„Zamknięty owal LOSiR-u”). Zda-
niem dyrektora, obowiązek uzyska-
nia pozwolenia na użytkowanie 
spoczywał na najemcy. W ocenie 
NIK-u wyjaśnienia dyrektora LO-
SiR-u świadczą o nierzetelnej i nie-
profesjonalnej realizacji obowiązków 
zarządcy obiektu.

Inne
Z „Wystąpienia pokontrolnego” 

dowiadujemy się też, że zalecenie 
wydane podczas obowiązkowych 
przeglądów technicznych dotyczące 
wymiany drzwi na stalowe zostało 
po raz pierwszy sformułowane 16 
listopada 2009 r., blisko cztery lata 
temu i powtarzano je w kolejnych 
siedmiu protokołach okresowych.

Bez zgody Burmistrza Miasta 
Luboń, w obiekcie zarządzanym przez 
LOSiR dokonano montażu sau-
ny...

Burza medialna
Protokół NIK-u – „Wystąpienie 

pokontrolne” tra�ło do szerszego 
kręgu odbiorców oraz mediów za 
sprawą radnego Jakuba Bielawskie-
go, który wystąpił do NIK-u z proś-
bą o udostępnienie wyników hali 
w Luboniu. Otrzymał je na adres 
UM z pismem wiodącym datowanym 
13.12.2013 r., ale w przegródce rad-
nego (i to wrzucone do skrzynki 
kolegi) znalazło się dopiero ponad 
miesiąc później – 22 stycznia. Czyż-
by złośliwie i tendencyjnie? Po do-
kładnym zapoznaniu się z treścią 
protokołu końcowego NIK, widząc 
wagę zarzutów, postanowił sprawę 
przekazać do prokuratury. Pisemnie 
zgłosił sprawę 27 stycznia (w dniu 
sesji RML) z prośbą o rozważenie 
podjęcia dalszych kroków prawnych 
wobec osób wskazanych w wystą-
pieniu pokontrolnym NIK-u.

Sprawę nagłośnił także w Urzę-
dzie Miasta i pomimo presji ze stro-
ny burmistrzów i niektórych radnych, 
udało mu się wstrzymać podczas 
ostatniej sesji Rady Miasta (27.01.2014 r.) 
przekształcenie LOSiR- u w spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością, 
której właścicielem, podobnie jak 
Kom-Lub-u czy Trans-Lub-u, ma 
być miasto Luboń. Wobec przedsta-
wianych zarzutów: nierzetelności, 
niedopatrzenia, niegospodarności 
formułowanych przez NIK niektórzy 
radni domagają się przynajmniej 
zawieszenia dyrektora LOSiR-u do 
czasu pełnego wyjaśnienia spraw. 
Odpowiedzialny za tę jednostkę 
burmistrz Rafał Marek jest odmien-
nego zdania. Dało się to odczuć 
podczas zwołanej przez LOSiR spe-
cjalnej konferencji prasowej 3 lute-
go w sprawie protokołów NIK-u.

Konferencja prasowa
Za stołem zasiadł dyrektor Lu-

bońskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji – Zbigniew Trawka, zastępca 
burmistrza odpowiedzialny za sport, 
kulturę, oświatę oraz halę widowi-
skowo-sportową i nadzór nad nią 
– Rafał Marek, a także księgowa pla-
cówki – Agnieszka Szymańska. W go-
dzinnym spotkaniu z udziałem 11 
osób, m.in. z TVP Poznań, radia 
„Merkury” i lokalnych mediów, opo-
wiadano i ustosunkowywano się do 
zarzutów stawianych przez NIK. Dy-
rektor LOSiR-u stwierdził, że sprawa 
jest drażliwa, a spotkanie służyć ma 
wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości. 
Zainteresowany wyrażał zdziwienie 
tym, co się ostatnio wokół kontroli 
NIK-u dzieje. Uważał, że po tym, jak 
20 grudnia 2013 r. odpowiedział pi-
semnie NIK-owi o zrealizowaniu 
i wdrożeniu zapisów podanych w „Wy-
stąpieniu pokontrolnym”, sprawa jest 
załatwiona. Publicznie wyznał, że 
prawie wszystkie zarzuty zostały wy-
jaśnione i załatwione oprócz drobnych 
spraw, m.in. szyby w drzwiach ewa-
kuacyjnych.

Dyrektor LOSiR-u i Burmistrz 
skarżyli się na radnego J. Bielaw-
skiego, który z pobudek politycznych, 
bezpodstawnie podważył kompe-
tencję dyrektora Z. Trawki.
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Zapewniano ponadto zebrane 
media, że na każdym etapie kontro-
li NIK-u, pełna informacja tra�ała 
do Urzędu Miasta, radnych i opinii 
publicznej.

Jawność informacji
Podczas konferencji prasowej 

zapewniano o pełnej jawności infor-
macji związanej z kontrolą NIK-u 
w LOSiR-ze. Powoływano się i cyto-
wano przy tym notatki prasowe za-
mieszczane w „Wieściach Lubońskich”. 
Można by odnieść wrażenie, że do 
mediów (przynajmniej lokalnych) 
tra�ały informacje, a one decydowa-
ły, czy są na tyle ciekawe, by podawać 
do wiadomości publicznej. Jak było, 
najlepiej wiedzą niektórzy urzędnicy, 
dyrektor LOSiR i ja, który notatki 
sporządzałem. Ile zabiegów, umawiań 
itd. potrzebnych było do wyciągnię-
cia tych kilku zdań, jakie zostały 
w sierpniu czy wrześniu napisane. 
Obietnica przekazania po dwóch 
miesiącach „Wieściom Lubońskim” 
przez Urząd protokołu pokontrolne-
go też nie zastała spełniona. Może 
dlatego, że formalnie go nie ma?

Gdzie jest protokół
NIK sporządził tylko dwie kopie 

protokołu „Wystąpienia pokontrol-
nego”. Jedną dla kierownika kontro-
lowanej jednostki, wersja ostateczna 
dotarła do LOSiR-u 29 października 
2013 r. i drugą do akt kontroli NIK-u. 
W związku z tym, że w obiegu, i to 
dopiero w styczniu, także po Urzędzie 
Miasta oraz u Burmistrza krąży je-
dynie kiepskiej jakości wersja elek-
troniczna (pdf) upubliczniona przez 
radnego J. Bielawskiego, zaintereso-
wałem się, chcąc też lepszej jakości 
tekst, jaką drogą i kiedy ostateczna 
wersja protokołu pokontrolnego 
z października tra�ła do Urzędu 
Miasta. W LOSiR-ze, pomimo że jak 
mnie zapewniano, prowadzi się księ-
gę korespondencji, nie potra�ono 
odpowiedzieć na pytanie, kiedy kopię 
dokumentu dyrektor zakładu budże-
towego (LOSiR) Z. Trawka przekazał 
do Urzędu Miasta. W Urzędzie też, 
w elektronicznej ewidencji, nie od-
naleziono potwierdzenia przyjęcia 
od LOSiR-u protokołu. O�cjalnie do 
sekretariatu Burmistrza także nie 
tra�ł. Jak podpowiadają urzędnicy, 
mógł zostać przekazany bezpośred-
nio przez dyrektora Burmistrzowi D. 
Szmytowi, bo zastępca Rafał Marek 
dokumentu nie otrzymał.

Przez organ wykonawczy – Bur-
mistrza – nigdy nie został przekazany 
władzy stanowiącej – Radzie Miasta 
Luboń. Tra�ł, jak wszędzie, przez rad-
nego J. Bielawskiego. Merytorycznej 
dyskusji nad zapisami protokołu po-
kontrolnego NIK-u nigdy w Radzie 
Miasta nie było. Jak mi wiadomo, nie 
zajmował się też tym tematem jedyny 
klub radnych „Samorządny Luboń” 
związany z burmistrzem Lubonia.

Patrząc na tak błahą sprawę, jak 
proste przekazanie kopii dokumen-
tów do instancji zwierzchniej, moż-
na śmiało powiedzieć, że z przepro-
wadzanej w ub. roku kontroli NIK-u 
niczego nie nauczył się dyrektor 
LOSiR-u.

Wgląd w dokumenty
Pomimo zapowiedzi podczas 

konferencji prasowej, iż wszystkie 
dokumenty związane z kwestiami 
poruszanymi przez NIK będą do 
wglądu, tak się nie stało. Bezpośred-
nio po konferencji czas na nagrania 
z szefem LOSiR-u wykorzystywały 
media poznańskie. Wstępnie umó-
wiliśmy się więc na następny dzień. 
Jakież było moje zaskoczenie, gdy 
okazało się, że nazajutrz szef jest już 
na dłuższym urlopie. Jedni twier-
dzili, że dawno planowanym, inni 
uważali, że to odpoczynek po ostat-
nich wydarzeniach. W Urzędzie nic 
w tym dniu o urlopie nie wiedziano. 
Zastępująca go księgowa po tym, jak 
okazało się, że LOSiR nie ma jednak 
kopii faktur czy rachunków na po-
twierdzenie wydania 400 tys. zł na 
adaptację owalu, nie udostępniła też 
kosztorysu powykonawczego, po-
zwolenia na rozbudowę owalu ani 
projektu budowlanego. Obiecała 
uczynić to po konsultacji z mającym 
urlop szefem, ale się nie doczekałem. 
Po wysłanym, na prośbę LOSiR-u 
e-mailu z o�cjalną prośbą, po kilku 
dniach, starając się kolejny raz, otrzy-
małem odpowiedź, że udostępnienie 
jest niemożliwe ze względu na pra-
wa autorskie dokumentów, a sprawę 
ewentualnego udostępnienia bada 
radca prawny Urzędu Miasta. Ten 
bajer służbowy na zwłokę znam 
z czasów, gdy będąc radnym, np. 
pragnąłem prześledzić dokumenty 
planistyczne. Może to budzić podej-
rzenie, że albo jest tam coś, czego 
nie powinienem zobaczyć, albo cze-
goś brakuje?

Sobiepaństwo?
Informacje zawarte w raporcie 

oraz kwestie, do których docieram 
podczas gromadzenia materiałów 
do artykułu, skłaniają mnie do kilku 
re�eksji czy wniosków.

Właściwie potajemnie, bo bez 
konsultacji w Radzie Miasta, prze-
głosowanych wniosków, jakiejkolwiek 
dyskusji merytorycznej czy stosow-
nych zapisów w budżecie, dyrektor 
wydaje w 2011 r. prawie 64 tysiące 
złotych na projekt podwyższania 
owalu o piętro z łącznikiem, który 
nie ma szans rychłej realizacji, i to 
dzieje się przy ujemnym wyniku 
�nansowym. Milczenie w tej sprawie 
burmistrzów świadczy, że wiedzieli 
coś o tym, i poza plecami Rady Mia-
sta realizują jakieś sobie wiadome 
plany. Nie ma to nic wspólnego 
z jawnością życia publicznego – jed-
nym z podstawowych warunków 
demokracji i samorządności. Przy-
pomnijmy, że zgodnie z artykułem 
1 punkt 1 Ustawy o samorządzie 
gminnym „Mieszkańcy gminy two-
rzą z mocy prawa wspólnotę samo-
rządową”. Samorząd to nie jest więc 
władza samorządowa, jak to się czę-
sto niektórym wydaje i to w dodat-
ku władza wykonawcza!

Konsekwencje
Burmistrz Rafał Marek przyznał, 

że doszło do nieprawidłowości i obieg 
dokumentów też nie był w porząd-

ku. Na pytanie o konsekwencje wo-
bec dyrektora przyznał, że formalnie 
żadnych na razie nie wyciągnięto, 
oprócz upomnienia. Jego zdaniem 
ocena jest trudna i złożona, bowiem 
oprócz nieprawidłowości ujawnio-
nych przez NIK należy wziąć pod 
uwagę organizację imprez i tętniącą 
życiem halę widowiskowo-sportową, 
co bez wątpienia jest zasługą dyrek-
tora Z. Trawki. Decyzje personalne 
są wyłączną domeną burmistrza D. 
Szmyta, a ten, podobnie jak dyrek-

tor LOSiR-u ma urlop. Na pytania, 
czy będzie konkurs na dyrektora 
nowej spółki, odpowiedziano, że nie 
jest to konieczne i w projekcie uchwa-
ły przygotowanej na najbliższą sesję 
Rady Miasta o przekształceniu LO-
SiR-u w spółkę zapisów takich nie 
ma. Ostateczna decyzja o tym, jakie 
konsekwencje poniesie dyrektor 
LOSiR-u i czy będzie rozpisany kon-
kurs, mają zapaść jeszcze w lutym.

PPR

Faktycznie w kierowanym przez 
mnie Lubońskim Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji odbyła się pla-

nowana kontrola Najwyższej Izby 
Kontroli pod tytułem: „Wykorzysta-
nie przez wielkopolskie jednostki 
samorządu terytorialnego obiektów 
sportowo-rekreacyjnych”. Podobne 
kontrole miały zatem miejsce w kil-
ku ośrodkach tego typu na terenie 
województwa wielkopolskiego, a nie 
tylko w Luboniu. Pierwszy raport 
pokontrolny w sprawie LOSiR-u 
w wyniku mojej zdecydowanej 
interwencji, do której uprawnia-
ły mnie przepisy obowiązującego 
prawa, został ostatecznie w istotny 
sposób zmieniony. W efekcie tej 
interwencji NIK w swoich zarzu-
tach ograniczył się wyłącznie do 
negatywnego wykorzystania części 
hali i efektywności w zarządzaniu 
obiektem.

W publikowanych do tej pory 
materiałach prasowych (od red.: 
dotyczy innych mediów, które po 
ujawnieniu w styczniu raportu NIK 
przez J. Bielawskiego wypowiada-
ły się w sprawie) marginalizowano 
zapisy raportu NIK, w których 
przeczytać można o pozytywnej 
ocenie sposobu wykorzystania hali, 
szczególnie w kontekście organi-
zacji zajęć wychowania fizycznego, 
organizacji zajęć pozalekcyjnych, 
wynajmu powierzchni czy orga-
nizacji imprez kulturalnych i spor-
towych.

Do szerokiej opinii publicznej 
nie przedostała się w ogóle infor-
macja o uwzględnieniu przez NIK 
moich zastrzeżeń do pierwotnego 
projektu raportu. NIK uchylił bo-
wiem zapisy dotyczące: niegospo-
darnego wydatkowania kwoty pra-
wie 64 tys. złotych, zapisy dotyczą-
ce niezapewnienia rentowności hali. 
Nie dopatrzono się również tego, 

że nie informowałem Rady Miasta 
o wszelkich decyzjach i prowadzo-
nych remontach czy niegospodar-
nie zawierałem umowy z najemca-
mi obiektu.

Opinia publiczna dowiedziała się 
natomiast, że nierzetelnie przygo-
towałem plan biznesowy, który 
skrytykowali urzędnicy magistra-
tu w Poznaniu. Problem w tym, że 
rzeczony urzędnik – w chwili, gdy 
dowiedział się o całej sprawie – 
skierował do mnie wyjaśnienie, 
w którym ubolewał nad tym, że 
jego nazwisko pojawiło się w ogó-
le w tej sprawie. Co więcej w ca-
łości wycofał się z głoszonych 
wcześniej – zupełnie prywatnie 
– opinii.

Przyznaję, że nie dopełniłem 
wszystkich formalności związanych 
z przesłaniem stosowanych doku-
mentów związanych z funkcjono-
waniem LOSiR-u, ale jak wskazał 
sam NIK, istnieje jedynie konieczność 
uzupełnienia tego braku. Nigdy nie 
miało i nie ma to również wpływu 
na funkcjonowanie ośrodka. Infor-
muję ponadto, że stosowne zalece-
nia pokontrolne zostały już wdro-
żone, o czym informowałem NIK 
w piśmie z grudnia 2013 roku.

Obecnie pozostaje mi jedynie 
mieć nadzieję, że moja dotychcza-
sowa działalność (w latach 2009-
2013 zorganizowałem ok. 170 
imprez, z czego przeszło 80 miało 
rangę wydarzeń na skalę wojewódz-
twa) jasno pokazuje, że potrafię 
zarządzać taką placówką jak Lu-
boński Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Zaistniała sytuacja, a w zasadzie 
skala pomówień oraz niedopowie-
dzeń w tej sprawie jest dla mnie 
niezrozumiała i przykra.

Zbigniew Trawka
Dyrektor Lubońskiego Ośrodka  

Sportu i Rekreacji

Oświadczenie
Dyrektor Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Zbigniew 
Trawka w przygotowanej 30 stycznia 2014 roku informacji do 
mediów i mieszkańców

Z ostatniej chwili:
10 lutego zastępca burmistrza Rafał Marek poinformował telefonicznie Qn

redakcję, że po konsultacji z burmistrzem Dariuszem Szmytem podjęto 
decyzję o ogłoszeniu konkursu na dyrektora nowej spółki LOSiR!

11 lutego otrzymaliśmy informację, że służby prawne NIK-u anali-Qn

zują zasadność skierowania zawiadomień do prokuratury i Regional-
nej Izby Obrachunkowej (RIO). Decyzja zapadnie na przełomie lutego 
i marca.
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Na wstępie zgłoszono dwa wnio-
ski. Burmistrz Dariusz Szmyt 
wniósł o zdjęcie z porządku 

obrad rozpatrzenia projektu uchwały 
w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
naszego miasta „Tereny po WPZZ”, 
motywując to brakiem możliwości 
podpisania aktu notarialnego z inwe-
storem (chodzi o zagwarantowanie 
miastu przejezdności przebiegającej 
przez te tereny ścieżki rowerowej). 
W wyniku głosowania radni jedno-
głośnie zaopiniowali wniosek pozy-
tywnie. Na wniosek radnego Jakuba 
Bielawskiego zdjęto też z porządku 
obrad rozpatrzenie projektu uchwały 
w sprawie przekształcenia Lubońskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością 
(patrz: tabela głosowań). Radny mo-
tywował swój wniosek tym, że rad-
ni zbyt późno otrzymali ostateczne 

materiały, które są podstawą do pod-
jęcia tejże uchwały i w związku z tym 
potrzebują więcej czasu na rzetelne 
zapoznanie się z nimi. Wspomniał 
też o otrzymanej z Najwyższej Izby 
Kontroli informacji o wynikach ubie-
głorocznej kontroli przeprowadzo-
nej przez tę instytucję w LOSiR-ze 
i zawartych w niej nieprawidłowo-
ściach. (od red. czytaj też str. 2) W 
efekcie projekt uchwały najpierw 
będzie przedmiotem dalszych prac 
i szczegółowych analiz komisji Rady 
Miasta, a następnie rozpatrywany 
na lutowej sesji.

Odzyskiwanie podatku VAT
Paweł Kaźmierczak – doradca 

podatkowy z poznańskiej Kancela-
rii Prawnej dra Krystiana Ziemskie-
go, który w imieniu naszego miasta 
realizuje zadania związane z odzy-
skiwaniem podatku VAT – poinfor-

SAMORZĄD

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 
Dyżur: 3.03.2014 r. – godz. 16-18, Biblioteka Miejska
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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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LOSiR pod lupą
Relacja z 41. sesji Rady Miasta Luboń (27.01.2014 r.)

mował radnych o możliwościach 
w tym zakresie. Prawnik przedstawił 
kompleksowo kwestię rozliczania 
podatku VAT, przede wszystkim 
w aspekcie odzyskania przez miasto 
ponad miliona złotych (kwota ta 
będzie odzyskiwana przez pięć ko-
lejnych lat przy okazji składanych 
przez miasto deklaracji podatkowych 
za styczeń) VAT-u z rachunków 
prowadzonej inwestycji pn. „hala 
widowiskowo-sportowa”. Należy 
podkreślić, że m.in. właśnie w tym 
celu podjęto działania mające na celu 
przekształcenie LOSiR-u funkcjo-
nującego jako zakład budżetowy 
w spółkę. W toku dyskusji radni 
zadawali pytania, natomiast Paweł 
Kaźmierczak na nie odpowiadał.

Zmiana budżetu 2014
Na zeszłorocznej – grudniowej 

sesji – uchwalono budżet na rok 
bieżący, do którego w styczniu wpro-
wadzono zmiany. Zwiększono do-
chody budżetu o kwotę 60 000 zł 
z tytułu najmu hali sportowej prze-
jętej przez Miasto w związku z wy-
gaszeniem trwałego zarządu Luboń-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Na podstawie pisma Wojewody 
Wielkopolskiego zwiększono też 
budżet o kwotę 33 735 zł (dotacja 
celowa otrzymana z budżetu państwa 
w ramach rządowego programu 
wspierania osób uprawnionych do 
świadczenia pielęgnacyjnego). W su-

mie dochody budżetu zwiększono 
do kwoty 76 635 569 zł. Jednocześnie 
zwiększono wydatki z budżetu o kwo-
tę 93 735 zł, tj. do kwoty 85 249 783 zł. 
Wzrost wydatków z budżetu jest 
spowodowany ww dotacją na świad-
czenia pielęgnacyjne oraz przekształ-
ceniem zakładu budżetowego LOSiR 
w spółkę z o.o.

Konsekwencją zmiany w tego-
rocznym budżecie było wprowadze-
nie zmian w „Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2014-2024”, któ-
rą należało do niego dostosować. 
Dostosowano również jej wzór do 
zmiany ustawy o �nansach publicz-
nych.

Pomoc w zakresie dożywia-
nia

Radni przyjęli jednogłośnie 
uchwałę dotyczącą programu osło-
nowego w zakresie dożywiania 
„Pomoc Gminy w zakresie doży-
wiania” na lata 2014-2020. Celem 
programu realizowanego w ramach 
zadań własnych gminy jest ograni-
czenie zjawiska niedożywienia 
dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 
dochodach, które własnym staraniem 
nie są w stanie zapewnić dzieciom 
odpowiedniego wyżywienia. W ubie-
głym roku wsparciem obejmującym 
dożywianie objęto w naszym mie-
ście 186 rodzin, w tym 258 dzieci. 
Poza tym w trybie udzielania po-
mocy w postaci posiłku bez wyda-

W klubie
Radny Paweł Krzyżostaniak, który po rezygnacji, zastąpił Jakuba 

Mączkowiaka, poinformował o przystąpieniu do Klubu Radnych „Sa-
morządny Luboń”. Klub zrzesza obecnie 12 z 21 radnych.

(N)

Głosowania 
radnych podczas 

41. Sesji RML 
(27.01.2014)
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Bartkowiak Patryk FO (2)-kSL z z z z
Bielawski Jakub PO (3) z z w z
Dagoń Janusz PO (2) z z z z
Dworaczyk Adam FO (2) z z w z
Franek Dorota FO (4)-kSL        w z z z
Frąckowiak Katarzyna FO (4)-kSL z z z z
Kaczmarek Jan ML (2)-kSL w z z z
Kędra Lechosław WL (3) z z z z
Krzyżostaniak Paweł FO (1)-kSL z z z z
Machalska Małgorzata FO (1)-kSL w z z z
Mania Rafał FO (4)-kSL p z z z
Matysiak Małgorzata FO (3)-kSL p z z z
Nyćkowiak-Filusz Magdalena PO (1) z z z z
Okupniak Andrzej WL (1) z z w z
Rogowicz Ewa WL (2) z z z z
Samulczyk Marek ML (3)-kSL w z w z
Stankowiak–Bożełko Anna PO (1) z z z z
Suleja-Kot Wanda WL (4) z z z z
Walczak Dariusz ML (4)-kSL w nn z z
Wolniewicz Paweł FO (3)-kSL z z z z
Zapłata-Szwedziak Elżbieta ML (1)-kSL nn nn nn nn

Razem „za” 13 19 16 20
Razem „przeciw” 2 0 0 0

Razem „wstrzymujących” 5 0 4 0
Razem głosowało 20 19 20 20

Okręgi wyborcze: 1-Żabikowo; 2-Lubonianka; 3-Luboń; 4-Lasek 
Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału; nn-nieobecny
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potrzebny wcale. Biorąc pod uwa-
gę zaistniałą sytuację oraz wszystkie 
wypowiedzi burmistrza w tym tema-
cie, jesienią 2013 r. postanowiliśmy 
ponowie poruszyć sprawę. Zapyta-
liśmy, jak to jest, że dwa lata temu 
kierownik był potrzebny na pełen 
etat, a teraz pracuje na pół etatu? 
Zastanowiło nas to, czy jest mniej 
pracy w urzędzie, czy może nowa 
pani kierownik pracuje wydajniej 
niż poprzednia? W odpowiedzi od 
pana burmistrza Szmyta otrzymali-
śmy informację, że pani kierownik 
w sposób prawidłowy wykonuje swoje 
obowiązki w niepełnym wymiarze 
pracy, co świadczy o jej wysokich 
kompetencjach i wysokiej spraw-
ności działania. A to, co powinno 
nas, jako radnych szczególnie zado-
wolić, to fakt, że takie zatrudnienie 
pozwala na poczynienie wymiernych 
oszczędności w budżecie Miasta. Po 
otrzymaniu takiej odpowiedzi można 
było pomyśleć, że jest dobrze (za-
kładając, że to stanowisko jest po-
trzebne). Osoba zatrudniona na pół 
etatu wykonuje pracę osoby pełno-
etatowej. Po miesiącu od otrzymania 
wyżej przytoczonej odpowiedzi rad-
ni otrzymali projekt budżetu na rok 
2014, w którym burmistrz Dariusz 
Szmyt zapisał środki na zwiększenie 
etatu kierownika Wydziału Orga-
nizacyjnego do pełnego wymiaru. 
Gdzie w tym wszystkim logika? Nie 
wiem. Nie jestem w stanie rozszy-
frować zamysłów pana burmistrza 
i jego polityki zatrudnienia w tym 
zakresie. Wiem jedno, w mojej opinii, 
jeśli raz kierownik ma pełen etat, za 
chwilę pół, później znowu pełen, to 
chyba nie jest tak naprawdę potrzeb-
ny. Zgodnie z pierwszą informacją 
pana burmistrza Szmyta stanowi-
sko to miało przynieść dla naszego 
miasta oszczędności, o których nikt 
nawet teraz nie wspomina.

Magdalena  
Nyćkowiak-Filusz

radna

SAMORZĄD

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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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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W 2010 r. burmistrz Dariusz 
Szmyt stworzył w Urzę-
dzie Miasta dwa nowe 

stanowiska pracy. Jedno z nich to 
kierownik wówczas nowo powoła-
nego Wydziału Organizacyjnego. Od 
samego początku wraz z radnymi 
Anną Stankowiak-Bożełko oraz Ja-
nuszem Dagoniem byliśmy przeciwni 
rozrastaniu się urzędu w kierunkach 
niepoprawiających stricte bezpośred-
niej obsługi mieszkańców. Dotych-
czas sekretarki oraz pracownicy in-
formacji nie potrzebowali nad sobą 
kierownika i specjalnego wydzia-
łu generującego dodatkowe koszty 
dla budżetu miasta. Burmistrz Da-
riusz Szmyt pytany na jednej z sesji 
o powyższe kwestie poinformował 
radnych, że nowe stanowisko ma 
przynieść oszczędności dla mia-
sta. Po odczekaniu około pół roku 
od rozpoczęcia pracy przez panią 
kierownik zapytaliśmy o efekty jej 
działań, o to, jakie udało jej się wpro-
wadzić zmiany w funkcjonowaniu 
urzędu i jakie przyniosły oszczęd-
ności? Odpowiedź była zdawkowa. 
Poinformowano nas, że pani kierow-
nik nie jest rozliczana z pomysłów, 
a z zakresu nałożonych obowiązków. 
O oszczędnościach zero informa-
cji. Przy kolejnej okazji drążyliśmy 
temat. Pan Burmistrz stwierdził, iż 
kierowniczka jest niezastąpiona, 
ma cały ogrom pracy, m.in. otwie-
ra niezliczoną ilość korespondencji. 
Po słowach burmistrza aż trudno 
pomyśleć, jak funkcjonował urząd 
wcześniej i kto otwierał te wszystkie 
listy? Po pewnym czasie pierwsza 
pani kierownik zmieniła miejsce 
pracy. Stanowisko przez pewien 
czas było wolne, po czym z całego 
etatu zostało pół. Stanowisko objęła 
nowa kierowniczka. Kierownik jest 
zazwyczaj osobą, która stoi na czele 
zespołu, ma najwięcej pracy i naj-
większą odpowiedzialność. Osobą, 
do której zwracają się inni, podle-
gli jej pracownicy w przypadku wy-
stąpienia jakichś problemów. Biorąc 
pod uwagę powyższe kierownik na 
pół etatu to niespotykane zjawisko. 
W mojej opinii albo kierownik jest 
potrzebny na pełen etat, albo nie jest 

Gdzie tu logika?

W piątek, 31 stycznia w siedzi-
bie spółki, w obecności jej 
prezesa – Tadeusza Urba-

na – i Leszka Jurgi z Urzędu Miasta, 
zastępca burmistrza – Mikołaj To-
maszyk – podpisał porozumienie na 
świadczenie przez spółkę Kom-Lub 
usług komunalnych w 2014 r. Porozu-
mienie jest wdrożonym przez byłego 
zastępcę burmistrza – Mariana Wal-
nego – elementem porządkującym 
wydawanie środków na sprawy ko-
munalne. Na rok 2014 zaplanowano 
utrzymanie prac w dotychczasowym 
standardzie. – Zależy mi na tym, by 
�nansowanie takich prac, jak koszenie 
traw, wyrównywanie ulic, czyszczenie 
kanalizacji, zamiatanie ulic, czy też 

akcja zima, było na dotychczasowym 
poziomie z jeszcze większym nasta-
wieniem na jakość usług. W nowym 
roku kontynuujemy prace nad likwi-
dacją barier architektonicznych. Za-
leży mi również na utrzymaniu we 
wzorowym porządku naszych placów 
zabaw. Jestem przekonany o tym, że 
załoga Kom-Lubu, z której jestem za-
dowolony, jak zwykle sprosta moim 
i naszych mieszkańców oczekiwaniom. 
– powiedział wiceburmistrz.

Warto dodać, że na zimowe 
utrzymanie dróg w 2013 r. Urząd 
Miasta wydał prawie 500 tys. zł. 
Odśnieżanie było konieczne w okre-
sie od stycznia do marca oraz w grud-
niu 2012 r. W ciągu ostatnich pięciu 

Miasto z Kom-Lubem

lat piaskarki jeździły po mieście 
najczęściej w 2010 r. Z budżetu wy-
dano wtedy na ten cel ponad 570 tys. zł. 
Najmniej na akcję zima wydaliśmy 
w 2011 r. Była to kwota rzędu ok. 
220 tys. zł.

UML

wania decyzji administracyjnej oraz 
przeprowadzania wywiadu środo-
wiskowego objęto wsparciem sze-
ścioro uczniów lubońskich szkół 
(w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach, gdy uczeń albo dziecko 
wyraża chęć zjedzenia posiłku, dy-
rektor szkoły lub przedszkola in-
formuje niezwłocznie MOPS o po-
trzebie udzielenia pomocy w po-
staci posiłku). Program jest �nan-
sowany ze środków własnych 
gminy oraz dotacji z budżetu pań-
stwa, natomiast koordynuje go 
i realizuje Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej we współpracy z in-
nymi samorządowymi jednostkami 
gminy (szkoły podstawowe, gim-
nazja, przedszkola) oraz podobny-
mi jednostkami organizacyjnymi 
prowadzonymi przez inne samo-
rządy gminne albo podmiotami 
prowadzącymi szkoły lub przed-
szkola niepubliczne, do których 
uczęszczają dzieci i młodzież z te-
renu naszego miasta.

Inne
Ponadto jednogłośnie przyjęto Qn

dwie uchwały związane z „Pomocą 
państwa w zakresie dożywiania” na 
lata 2014-2020 – mianowicie uchwałę 
w sprawie określania zasad zwrotu 
wydatków w zakresie dożywiania 
w formie świadczenia pieniężnego 
na zakup posiłku lub żywności dla 
osób objętych wieloletnim progra-
mem wspierania �nansowego gmin, 
a także uchwałę w sprawie podwyższe-
nia kryterium dochodowego upraw-
niającego do przyznania nieodpłat-
nie pomocy w zakresie dożywiania 
w formie i zakresie jak w powyższej 
uchwale. 

Jako ostatnią również jednogłośnie Qn

przyjęto uchwałę w sprawie opłaty 
skarbowej. W 2008 roku Rada Mia-
sta wyznaczyła pracowników Wy-
działu Administracyjno-Gospodar-
czego lubońskiego magistratu jako 
inkasentów opłaty skarbowej. Na 
wniosek dyrektor Jolanty Włodar-
skiej z MOPS dodatkowo poborem 
opłaty skarbowej zajmować się będą 
pracownicy MOPS-u na stanowisku, 
gdzie przyjmowane są podania od 
interesantów.

W punkcie wolne głosy i wnio-Qn

ski radna Magdalena Nyćkowiak-Fi-
lusz zadała burmistrzowi Dariuszowi 
Szmytowi kilka pytań, nawiązując do 
tekstu jego autorstwa (Bez polityki?), 
który się ukazał w styczniowym wy-
daniu „Wieści Lubońskich”. Radna 
stwierdziła, że niektóre fragmenty 
tekstu były nieprawdziwe, krzyw-
dzące i dla niej obraźliwe. (od red. 
czytaj też na str. 18). Burmistrz D. 
Szmyt odparł krótko, że na podsta-
wie swoich doświadczeń i obserwacji 
– w napisanym przez siebie tekście 
zawarł prawdę. Z kolei przewodni-
czący Rady Miasta – Marek Samul-
czyk – stwierdził, że jeżeli burmistrz 
będzie chciał szerzej odpowiedzieć 
na pytania zadane przez radną, może 
to uczynić na następnej sesji. 

W dalszym ciągu tego punktu Qn

obrad dyskutowano m.in. na temat 
rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 
i omawiano trzy jej warianty. 

Następnie przewodnicząca klu-Qn

bu Samorządny Luboń – Małgorza-
ta Matysiak poinformowała o przy-
stąpieniu do niego radnego Pawła 
Krzyżostaniaka. Tym samym obecnie 
klub liczy 12 członków.

Sesja zakończyła się o godz. 20.
Paweł Wolniewicz

Od redakcji
Urzędująca od listopada 2012 r. 

na stanowisku kierownika Wydzia-
łu Organizacyjnego – Agnieszka 
Begier – od 27 stycznia do 3 mar-
ca br. przebywa na urlopie wypo-
czynkowym, a po nim – do końca 
2014 r. na wychowawczym. Obo-
wiązki kierownika podzielono po-
między pracowników Wydziału 
i Sekretarza Miasta. W najbliż-
szym czasie odbędzie się nabór 
na to stanowisko.
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Zamurowało mnie po prze-
czytaniu artykułu w ostatnim 
wydaniu „WL” na str. 16 pt. 

„Bez polityki?”, podpisanym przez 
Dariusza Szmyta, Burmistrza Mia-
sta Luboń.

Jak można tak kłamać na temat 
mojej osoby? Aż nie chciało mi się 
wierzyć, że artykuł wyszedł spod 
pióra D. Szmyta, który we wspo-
mnianym tekście obraża mnie na 
każdym kroku, nie przytaczając 
żadnych konkretów.

Pan burmistrz pisze m.in. o tym, 
że nie mam doświadczenia, ale nie 
pisze już w czym; że nie mam kom-
petencji, ale nie pisze już jakich; że 
nie udzielam burmistrzowi pomo-
cy, ale nigdy o nią nie prosił; że swój 
młody wiek (32 lata) i brak przy-
gotowania nadrabiam propagandą 
i PR (public relations). Pan Dariusz 
Szmyt używa nośnych, w tym przy-
padku pustych sformułowań, m.in. 
„kapitał polityczny”, „walka poli-
tyczna”, „PR”, które ogólnie źle są 
postrzegane przez społeczeństwo, 
chyba tylko po to, aby mnie zdys-
kredytować. Szok!

Nie omieszkałam zapytać Bur-
mistrza Szmyta o te wszystkie za-
rzuty wobec mojej osoby na ostat-
niej, styczniowej sesji. Tak jak się 
spodziewałam, nie potra�ł odpo-
wiedź na moje pytania. Pan Szmyt 
stwierdził, że jest ich zbyt wiele, 
aby tak z marszu się do nich odnieść. 
Zastanawiam się, czy Burmistrz 
wiedział, o czym pisze? Jeśli ktoś 
mnie zapyta o jakikolwiek tekst 
napisany przeze mnie na temat 
Burmistrza na przestrzeni ostatnich 
siedmiu lat, jestem w stanie odpo-
wiedzieć, dlaczego wypowiedzia-
łam się tak, a nie inaczej. A pan 
Dariusz Szmyt nie potra�ł się od-
nieść do artykułu, który napisał 
miesiąc temu.

O komisariacie i drodze po-
wiatowej

Ponad dwa lata temu razem 
z radnymi: Anną Stankowiak-Bo-
żełko i Januszem Dagoniem podję-
liśmy inicjatywę budowy nowego 
Komisariatu Policji w Luboniu (pi-
sałam na ten temat wielokrotnie na 
łamach „WL”). Po licznych spotka-
niach i dyskusjach wreszcie w po-
łowie zeszłego roku zaczęły pojawiać się 
konkrety. Nasze miasto miało par-
tycypować w kosztach razem ze 
Starostwem i Policją. To tak w ogrom-
nym skrócie.

Burmistrz Szmyt zarzucił mi 
w swoim tekście, że działałam na 
szkodę miasta, że nie myślałam 
lokalnie, oczekując przekazania na 
budowę komisariatu 1 mln zł. Ni-
gdy tak nie było! Pan Dariusz Szmyt 
odniósł się w swoim artykule do 
mojego tekstu z października 2013 
pt.: „W kierunku nowego komisa-
riatu”, w którym nie piszę ani jed-
nego słowa na temat konieczności 
przekazania takiej kwoty. We wspo-
mnianym artykule, na komisjach 

i sesji przedstawiałam liczne argu-
menty „za” postawieniem nowego 
budynku i cieszyłam się, gdy Rada 
wypracowała wspólne stanowisko, 
przekazując 750 tysięcy złotych na 
ten cel.

Na ostatniej sesji miasta popro-
siłam Burmistrza Szmyta o wskaza-
nie w treści protokołów lub w nagra-
niach ze spotkań radnych fragmen-
tu mojej wypowiedzi świadczącej 
o nakłanianiu przeze mnie radnych 
do przekazania 1 mln złotych.

Pan Dariusz Szmyt przeznaczył 
w swoim artykule wiele miejsca na 
temat drogi powiatowej. W tym 
fragmencie tekstu również przed-
stawia nieprawdziwe dane dotyczą-
ce m.in. przekazania dokumentacji 
do Starostwa. Wskazuje teoretycznie 
na wiele podjętych działań – cóż, 
dla mnie nie liczy się ilość, ale jakość, 
konkretność i zaangażowanie.

Rozdwojenie jaźni D. Szmyta
Czytając ostatnie „WL”, zasta-

nawiałam się, czy Burmistrz Szmyt 
wie, co mówi i pisze i czy kojarzy 
te treści?

W wywiadzie dla „WL” (str. 2) 
pan Dariusz Szmyt docenia młody 
wiek (33 lata) pana Mikołaja Toma-
szyka, swojego nowego I Wicebur-
mistrza odpowiedzialnego za naj-
ważniejsze sprawy w naszym mieście, 
m.in. za inwestycje i gospodarkę 
komunalną. Burmistrz z dziecinną 
szczerością przyznaje w wywiadzie, 
że jego zastępcy brakuje kompeten-
cji i doświadczenia, a największą 
zaletą pana Tomaszyka jest upier-
dliwość. W drugim artykule, kilka 
stron dalej, punktuje mój zbyt mło-
dy wiek (32 lata), pisze o braku 
kompetencji i doświadczenia, po-
mimo że w samorządzie aktywnie 
działam od 7 lat, a społecznie udzie-
lam się już od kilkunastu.

Radna z PO
Burmistrz zarzuca mi, że „jestem 

polityczna”. Nie ukrywam faktu, że 
jestem z Platformy Obywatelskiej 
(PO) i za PO. Po prostu jestem 
z mieszkańcami szczera, jakie są 
moje preferencje w tym zakresie. 
Zawsze działam dla dobra miasta, 
myślę lokalnie, tutaj nie ma miejsca 
na tzw. dużą politykę. Tutaj są miesz-
kańcy, są ich mniejsze i większe 
problemy, które trzeba starać się 
rozwiązywać.

Myślę, że pan D. Szmyt również 
na kogoś oddaje głos w wyborach 
parlamentarnych, ale nigdy nie miał 
odwagi powiedzieć, która partia 
polityczna jest mu bliska. Nie chce się 
zapewne nikomu narazić, gdyż 
każdy głos w wyborach jest cenny. 
Pomimo że Burmistrz chce być 
daleko od polityki, otacza się ludź-
mi związanymi z polityką. Zastęp-
ca pana D. Szmyta, pan M. Toma-
szyk jest byłym doradcą europo-
słanki Platformy Obywatelskiej, tak 
więc jeszcze parę lat temu był blisko 
wydarzeń politycznych.

Kłamstwa burmistrza Szmyta

Może nie jestem dla Burmistrza 
„wygodną” radną, gdyż mam swo-
je zdanie, dociekam prawdy, wy-
tykam błędy i niedopatrzenia pana 
D. Szmyta, o których informuję 
mieszkańców na łamach „WL”. Za-
wsze piszę prawdę, może nie zawsze 
miłą, przyjemną dla Burmistrza 
Dariusza Szmyta, ale cóż poradzę, 
fakty to fakty. Będąc w pewnym 
stopniu osobą publiczną, decydu-
ję się na krytykę, ale nie pozwalam 
sobie na kierowanie przez Burmi-

strza D. Szmyta kłamliwych i bez-
czelnych treści wobec mojej osoby. 
Pan Burmistrz przekroczył grani-
cę – można wytykać błędy, jeśli 
któraś z osób publicznych je po-
pełnia, ale nie można tak perfidnie 
kłamać i manipulować opinią spo-
łeczną. Czuję się urażona, na prze-
prosiny nie liczę, chociaż mi się 
należą.

Magdalena  
Nyćkowiak-Filusz

radna RML

W grudniu nastąpiła zmiana 
na stanowisku wicebur-
mistrza. Niespodziewanie 

obowiązki dotychczasowo urzędują-
cego Mariana Walnego przejął pan 
Mikołaj Tomaszyk. Z punktu widzenia 
radnej zmiana bardzo ważna, o któ-
rej dowiedziałam się z informacji 
przekazywanej z ust do ust. W całej 
tej historii zabrakło mi jednej rze-
czy – dla mnie prostej, oczywistej 
i podstawowej. Burmistrz Dariusz 
Szmyt o�cjalnie nie poinformował 

radnych o zaistniałej sytuacji, ani na 
sesji, ani na komisjach. Nie przedsta-
wił nowego zastępcy i zakresu jego 
kompetencji. Uważam, że wypadałoby 
to uczynić, chociażby z grzeczności, 
w końcu zmiany nastąpiły na jednym 
z najważniejszych stanowisk w mie-
ście. Być może zabrakło burmistrzo-
wi doradcy, który od końca grudnia 
pełni rolę wiceburmistrza.

Magdalena  
Nyćkowiak-Filusz

radna

Wypada przedstawić

Z inicjatywy Burmistrza Miasta 
Luboń – Dariusza Szmyta – 
17 stycznia w siedzibie spółki 

Autostrada Wielkopolska odbyło się 
spotkanie z wiceprezesem ds. eks-
ploatacji autostrady – Andrzejem 
Lewandowiczem. Miało na celu 

zapoznanie się z etapem prac do-
tyczących budowy trzeciego pasa 
autostrady na odcinku przebiega-
jącym przez Luboń.

Z informacji uzyskanych od 
prezesa wynika, że prace projektowe 
powinny się zakończyć w 2014 r. Od 
stycznia 2015 r przez 16 miesięcy 
będzie trwać budowa.

Oprócz budowy trzeciego pasa, 
w zakresie robót przewidzianych do 
wykonania znajdują się m.in.: wzmoc-

nienie nawierzchni, budowa i prze-
budowa ekranów akustycznych, 
montaż urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu, itp. Burmistrz Miasta uzyskał 
potwierdzenie, iż na terenie Miasta 
Luboń zaplanowano budowę nowych 
oraz przebudowę istniejących ekra-

nów. Brak niestety informacji doty-
czących �nansowania budowy ekra-
nów, czy będzie to Autostrada Wiel-
kopolska SA, czy Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad. 
Inwestor jest na etapie uzyskiwania 
decyzji o uwarunkowaniach środo-
wiskowych, potrzebnej do otrzyma-
nia pozwolenia na budowę.

Joanna Cichoń
Wydział Planowania, Rozwoju i Ochro-

ny Środowiska UM

Trzeci pas A-2
Spotkanie Burmistrza Miasta Luboń z wiceprezesem 
ds. eksploatacji autostrady Autostrady Wielkopolskiej SA

n
Burmistrz Dariusz Szmyt rozmawiał z Autostradą Wielkopolską na temat po-
trzebnych ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż A-2   fot. Urząd Miasta
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W siedzibie lubońskiego ma-
gistratu, a wcześniej na 
ul. Sobieskiego odbyło się 

spotkanie pracowników Wydziału 
Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej 
Starostwa Powiatowego w Pozna-
niu i Wydziału Spraw Komunalnych 
Urzędu Miasta Luboń. Urzędnicy 
starostwa na podstawie prowadzone-
go postępowania i złożonych przez 
nas wcześniej dokumentów zbiera-
li w Luboniu materiały i dokonali 
wizji w terenie.

To kolejny etap w staraniach 
o zmianę kategorii ulic Żabikowskiej 
i Sobieskiego z gminnych na drogi 
powiatowe. Nasza gmina jako je-

dyna w powiecie nie ma ani jedne-
go kilometra drogi tej kategorii. Ma 
to zasadniczy wpływ na pozyski-
wanie środków zewnętrznych po-
zwalających na realizację inwesty-
cji drogowych. Dodatkowe punkty 
otrzymuje się za łączenie układów 
drogowych z drogami wyższej ka-
tegorii. Nie spełniając tego warun-
ku, nie możemy liczyć na do�nan-
sowanie, a uwarunkowania budże-
tu miasta nie pozwalają na samo-
dzielne działania w takim zakresie, 
w jakim chcielibyśmy to robić.

Angelika Kurtys
stanowisko ds. promocji UM

Kolejny krok
W sprawie drogi powiatowej

n
Z przedstawicielami Wydziału Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej Starostwa 
Powiatowego (z lewej) spotkali się urzędnicy naszego magistratu

Bałagan w LOSiR-ze

Pod koniec stycznia Burmistrz 
zaproponował Radzie Miasta 
Luboń (RML) przekształcenie 

zakładu budżetowego Luboński Ośro-
dek Sportu i Rekreacji z zakładu bu-
dżetowego w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością. W międzyczasie 
do moich rąk tra�ł protokół Najwyż-
szej Izby Kontroli, która przepro-
wadziła kontrolę w tym zakładzie. 
W ostatecznej wersji wystąpienia 
pokontrolnego (po uwzględnieniu 
odwołania) stwierdzono stan, który 
wskazuje na różne nieprawidłowości. 
Świadczą one, co najmniej, o bałaga-
nie i nieprofesjonalnym zarządzaniu 
halą. Wobec treści tego wystąpienia 
skierowałem sprawę do prokuratu-
ry, aby ta wyjaśniła opisaną tam sy-
tuację. Mam nadzieję, że sprawa ta 
zakończy się pomyślnie i po rzetel-
nym postępowaniu prokuratura nie 
postawi nikomu zarzutów. Jednak 
wobec tych nieprawidłowości, któ-
re są tam opisane, należało, moim 
zdaniem, zareagować. Bez względu 
jednak na efekt postępowania pro-
kuratorskiego pozostaje pytanie, czy 
zaniedbania, które udowodniła Naj-
wyższa Izba Kontroli, nie powinny 
wpłynąć na decyzję o zmianie na 
stanowisku dyrektora LOSiR i po-
wołanie nowej osoby na stanowisku 
prezesa mającej powstać spółki? Na to 
pytanie odpowiedzcie sobie Państwo 
sami po zapoznaniu się z raportem, 
który jest dostępny w Internecie. (od 
red.: patrz też str. 2)

Droga powiatowa
W styczniowym wydaniu „Wie-

ści Lubońskich” w artykule, który 
stanowi polemikę z działaniami 
radnej Magdaleny Nyćkowiak-Filusz 
i który podpisał Burmistrz Dariusz 
Szmyt, podano nieprawdę w zakre-
sie informacji o staraniach w spra-
wie ustanowienia drogi powiatowej 
w Luboniu. W tekście napisano, że 
wspólne posiedzenie Komisji Ko-
munalnej RML oraz odpowiedniej 
komisji powiatu poznańskiego w tej 
sprawie miało miejsce w listopadzie 
2013 r. Otóż takie posiedzenie od-
było się we wrześniu, a dokumenty 
do Starostwa przekazano po trzech 
miesiącach od tego spotkania. Sta-
ło się tak, chociaż na posiedzeniu 
radni byli zapewniani o tym, że są 
one gotowe i można je przekazać 
w każdej chwili. Mam jednak na-
dzieję, że nowy Zastępca Burmistrza, 
który na początku swojej działal-
ności wykazuje się dużym zaanga-
żowaniem, ambicją i zapałem do 
pracy, wreszcie tę sprawę uporząd-
kuje.

Czas kończyć
To podstawowe słowa, które 

nasuwają się, gdy myśli się o sytuacji 
w mieście. Czas zakończyć pracę 
Dariusza Szmyta, jako burmistrza. 

Człowiek, który dokonał wielu po-
zytywnych zmian w mieście (m.in. 
dokończył budowę hali, zmienił 
optykę patrzenia na środki europej-
skie, uporządkował planowanie 
przestrzenne i poprzez spotkania 
z mieszkańcami prowadził otwarte 
zarządzanie miastem), dziś już jest 
cieniem samego siebie. Bałagan, jaki 
panuje w naszym mieście w różnych 
dziedzinach, każe apelować o zmia-
nę na tym stanowisku. Przykłady? 
Choćby kwestia przygotowania bu-
dżetu miasta, który kolejny raz z błę-
dami „dobra Rada Miasta” przegło-
sowywała w ciemno bez przeczyta-
nia. Zmiana Skarbnika miała przy-
czynić się do poprawy sytuacji. 
Faktycznie, skala błędów nie jest już 
taka duża, ale cięgle się one poja-
wiają. To dowód na to, że problem 
z przygotowaniem tego dokumentu 
ciągle istnieje. Inną poważną sprawą 
jest kryzys w �nansach miasta i kom-
pletny brak pomysłu na jego zwal-
czenie. Luboń od jakiegoś czasu jest 
jedną z najbiedniejszych gmin. Stra-
tegicznego pomysłu na poprawę tej 
sytuacji nie ma. Są tylko pojedyncze 
działania doraźne. Innym przykładem 
mogą być inwestycje miejskie. W 2010 
roku miała się rozpocząć realizacja 
szeregu inwestycji opisanych w ra-
mach tzw. „wykupu wierzytelności”. 
Mieszkańcy ulic: Westerplatte, Dą-
browskiego, Ziemniaczanej, Nogali, 
Słonecznej, Azaliowej, Nowiny, Gra-
nicznej, Staszica, Nagietkowej, Ru-
miankowej, Przemysłowej, Warzyw-
nej, Spornej, Pszennej, Kasprowicza, 
Klonowej, Przejazd i Morelowej 
czekali na rozpoczęcie prac przy 
budowach dróg i chodników. Nie-
stety, w wyniku problemów z usta-
leniem własności jednej z działek na 
ul. Westerplatte inwestycja nie mo-
gła ruszyć. W takiej sytuacji dotrwa-
liśmy do wyborów w 2010 r., gdy 
mieszkańcy szli do urn wyborczych 
ze świadomością rychłego rozpo-
częcia prac. Po wyborach okazało 
się, że wobec zmiany przepisów nie 
można zrealizować postanowień tej 
uchwały, a Burmistrz Dariusz Szmyt, 
mimo że wiedział o tym już przed 
wyborami, pozwolił mieszkańcom 
wyżej wymienionych ulic w błogiej 
nieświadomości pójść do urn. Ko-
lejne tygodnie odsłoniły bałagan przy 
negocjacjach z �rmą „Enea” w spra-
wie przesunięcia słupów na ul. We-
sterplatte oraz nieprawdę podawaną 
na komisji przez Burmistrza, jakoby 
istniała wymiana pism między urzę-
dem a �rmą w tej sprawie. Inwesty-
cja po moich wielu interwencjach 
została ukończona niedawno. Po-
nadto część wyżej wymienionych 
ulic została już też ukończona, miesz-
kańcy innych czekają nadal. Kolejną 
sprawą jest kwestia negocjacji z pa-
nem Kazimierzem Śledzikowskim. 
Gdyby Burmistrz przypilnował spra-
wy rekultywacji terenów na obszarze 

Rozterki radnego
LOSiR, Burmistrz i ogólna sytuacja w mieście – czyli bałagan 
w wydaniu „Dobrej Rady”

wydobywania kruszywa jeszcze 
w poprzedniej kadencji, nie musia-
łoby dochodzić do ponownych ne-
gocjacji z tym inwestorem i całego 
zamieszania w tej sprawie. To tylko 
kilka przykładów, które nasunęły 
mi się na myśl. Czas zatem kończyć, 
panie Burmistrzu. Wiele dobrego 
już Pan zrobił dla miasta, za co 
mieszkańcy są zapewne bardzo 
wdzięczni. Dlatego apeluję o ponow-
ne przemyślenie decyzji o kandydo-
waniu. Czas dać szansę ludziom, 
którzy będą mieli więcej energii 
w zarządzaniu miastem. Tutaj za-
pewne wielu czytelników pomyśli 
sobie, że skoro tak mówię, to sam 
zamierzam kandydować na stano-
wisko Burmistrza Miasta w listopa-
dzie bieżącego roku. Otóż, póki co, 
nie zamierzam, ale do ostatecznego 
podjęcia decyzji pozostało jeszcze 
dużo czasu. Stawiam sprawę uczci-

wie, bo na tej uczciwości zawsze 
starałem się budować moje życie.

Czas kończyć II
Określenie, które jest motywem 

przewodnim tych akapitów, odnosi się 
także do mnie. Czas kończyć moją 
współpracę z „Wieściami Luboński-
mi” jako korespondenta z sesji Rady 
Miasta. Powodów jest kilka, jednym 
z nich jest konieczność poświęcenia 
większej ilości czasu na moje dzia-
łania zawodowe i naukowe. Korzy-
stając z okazji, pragnę podziękować 
wszystkim czytelnikom za ten okres, 
przez który mogłem dla Państwa 
pracować. Mam nadzieję, że zosta-
niecie nadal wiernymi czytelnikami 
informacji z sesji Rady Miasta.

Jakub  
Bielawski

Zachęcamy do politycznych polemik  
na łamach Niezależnego Miesięcznika 
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Deweloper „Akropol In-
westycje” z siedzibą przy 
ul. Niepodległości rozpo-

czął sprzedaż kolejnych mieszkań 
w Luboniu – przy ul. Wiejskiej. 
Generalnym wykonawcą jest „Po-
zbud T & R” SA. Pierwsze prace 

rozpoczęły się na przełomie stycz-
nia i lutego. Będą to trzy osobne, 
identycznie budynki w zabudowie 
bliźniaczej. Odległość między nimi 
optuje w granicach 4 m. W każdym 
będą się mieścić po 4 dwupozio-
mowe, 4 – pokojowych mieszkania, 
łącznie będzie ich więc 12. Każ-
de zajmie powierzchnię 89,29 m2. 
Mimo to ich ceny kształtują się 
różnie. Połowa kosztuje 348 tys., 
a pozostałych 6 – 368 tys. zł brutto. 

Skrajne lokale posiadają ogródek 
o powierzchni ok. 90 m2, reszta dys-
ponuje zielenią wielkości ok. 50 m2, 
stąd różnica w cenie. Łączna po-
wierzchnia wszystkich mieszkań 
wystawionych na sprzedaż pod 
tym adresem wynosi 1071,48 m2. 

Wszystkie lokale są w stanie dewe-
loperskim. Budynki będą ocieplone 
styropianem. Nie będą posiadać 
piwnic ani poddaszy, choć istnie-
je możliwość wygospodarowania 
strychu. Teren na osiedlu zostanie 
częściowo utwardzony.

Kolejne inwestycje „Akropol” 
planuje przy ul. Buczka i Nowiny, 
gdzie powstać ma aż 50 budynków 
w zabudowie bliźniaczej!

Paulina Sawicka

Akropol nie śpi

n
Wizualizacja jednego z trzech budynków, które staną przy ul. Wiejskiej, widok 
od strony frontowej   fot. Paulina Sawicka

n
Przy ul. Wiejskiej trwają prace budowlane, wykonywane przez firmę „Pozbud 
T & R” SA   fot. Paulina Sawicka

W ramach 
usuwa-
nia awa-

rii prądowych i do-
datkowo uzbrajania 
niektórych posesji 
na ul. Żabikowskiej 
(od ul. Pułaskie-
go do rozwidle-
nia Żabikowskiej 
z Sobieskiego) pod 
chodnikami i jezd-
nią układano nowy 
kabel średniego na-
pięcia.

(PPR)

Naprawa usterek

n
Wykonywanie bezkolizyjnego przecisku dla kabla energetyczne-
go pod wylotem ul. Wschodniej w Żabikowską w dniu 3 lutego   
fot. Piotr P. Ruszkowski

W związku z przebudową ul. 
Żabikowskiej i rozryciem 
chodnika przy Pajo Cen-

trum ruch pieszych możliwy jest tyl-
ko bezpośrednio przy gmachu su-
persklepu. Przejście posiada jednak 
schody. Wózki i osoby mniej sprawne 

zmuszone są pokonywać tę przeszkodę 
idąc po trawie. Do tej pory schody 
nie miały poręczy. W związku z mo-
nitami mieszkańców uzupełnia się 
ten standard.

(I)

Kiepska komunikacja

n
Moment montażu poręczy na środku zejścia w kierunku Pajo i przykład koniecz-
ności obejścia schodów przez osobę niesprawną po śliskim i grząskim terenie   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Wielki Luboń buduje duże bloki mieszkalne i duże sklepy, a nie 
ma w nim agencji PZU z ubezpieczeniami osobistymi. By je 
zrealizować lubonianin musi jechać na ul. Rakoniewicką 23 

w Poznaniu. Do tego przy PZU na ul. Rakoniewickiej nie ma przystanku 
autobusowego na żądanie, a powinien być. Mam 4x19 lat.

mieszkaniec

List do redakcji

Nieprzyjazne miasto

Przetargi rozstrzygnięte
Konserwacją oświetlenia dróg Qn

i miejsc publicznych na terenie Lubo-
nia zajmie się w 2014 r. �rma „Eneos” 
Sp. z o.o. z ul. Strzeszyńskiej w Po-
znaniu. Poza nią nikt inny nie zło-
żył oferty. Przetarg rozstrzygnięto 2 
stycznia br. Miasto zapłaci za usługi 
„Eneosu” 457 799 zł.

Odcinek sieci o długości około Qn

45 m (bez przyłączy do posesji), sta-
nowiący przedłużenie istniejącego 
wodociągu w ul. Leśmiana, zbuduje 
do 30 kwietnia br. �rma DANKAR 
Usługi Budowlane, Wod.-Kan. i CO 
Kosztorysowanie z Rogoźna, która 
złożyła najniższą ofertę – 23 370 zł 
(najwyższa – 55 350 zł). Ogłoszenie 
ukazało się 22 stycznia, a wyboru 

wykonawcy dokonano 11 lutego. Do 
przetargu zgłosiło się 6 zainteresowa-
nych, z powodów formalnych jedną 
ofertę odrzucono. 

Zamówienia aktualne
31 stycznia ogłoszono przetarg Qn

w 3 częściach na budowę przyłączy 
energetycznych oraz odcinków ka-
blowych linii oświetlenia ulicznego 
wraz z słupami i oprawami: wzdłuż 
ulic Armii Poznań i Cyryla Rataj-
skiego (dł. 560 mb); Konwaliowej, 
Spornej, Makowej, Warzywnej i For-
nalskiej (dł. 925 mb) oraz wzdłuż 
Kalinowej i Kasztanowej (dł. 500 mb). 
Termin składania ofert upływa 18 
lutego. Prace mają być wykonane 
do 15 czerwca br.  HS

Inwestycje komunalne
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Do niecodziennego spotkania 
doszło 6 lutego w siedzibie 
Lubonianki przy ul. Żabikow-

skiej 62 z inicjatywy prezesa zarządu 
spółdzielni – Piotra Konika – i Rady 
Nadzorczej. Wystosowano zaprosze-
nia do zastępcy burmistrza – Rafała 
Marka – oraz radnych: Patryka Bart-
kowiaka, Janusza Dagonia, Adama 
Dworaczyka, Jana Kaczmarka i Ewy 
Rogowicz. Z dużą satysfakcją przyjęto 
wiadomość, że wszyscy zaproszeni 
odpowiedzieli pozytywnie i stawi-
li się w komplecie. Prezes P. Konik 
omówił krótko historię spółdzielni, 
jej działalność i zasoby mieszkaniowe. 
Naszkicował też najważniejsze plany 
na najbliższe lata, a są to:

rewitalizacja elewacji budynków Qn

wraz z ich dociepleniem,
doprowadzenie do uregulowania Qn

stanu prawnego pod wszystkimi nie-
ruchomościami spółdzielni oraz wy-
kup gruntów, na których położone 
są budynki,

zwiększenie liczby miejsc par-Qn

kingowych,
podjęcie działań zmierzających do Qn

pozyskania w zarządzanie nowych 
nieruchomości,

kontynuowanie działań zmierzających Qn

do ograniczenia wielkości zadłużenia 
z tytułu opłat za używanie lokali,

współpraca z władzami lokalnymi Qn

i organizacjami społecznymi, zmie-
rzająca do realizowania celów spół-
dzielni.

Jak władze Lubonia mogą pomóc 
w realizacji przedstawionych planów 
spółdzielni?

W ramach re-Qn

witalizacji i docie-
plania budynków 
mogą uwzględnić 
w planach urba-
nistycznych roz-
woju miasta rewi-
talizację trenów 
osiedla Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. 
Proponuje się 
pozostawienie 
dotychczasowej 
funkcji zabudo-
wy mieszkanio-
wej z wykorzysta-
niem istniejącej 
bujnej zieleni, co 
pozwoli na ożywienie tego obszaru 
miasta i nada mu nowy charakter – 
zamieszkałych zielonych ogrodów. 
Środki na s�nansowanie projektu 
rewitalizacji mogłyby pochodzić 
z funduszy unijnych przeznaczanych 
na projekty rewitalizacji, z fundu-
szu remontowego spółdzielni oraz 
kredytów bankowych z premią na 
termomodernizację.

Pomoc w uregulowaniu stanu praw-Qn

nego pod wszystkimi nieruchomo-
ściami spółdzielni oraz w wykupie 
gruntów mogłaby polegać na popar-
ciu wniosków spółdzielni o wykup 
gruntów od Miasta Luboń znajdu-
jących się w użytkowaniu wieczy-
stym z uwzględnieniem możliwie 
najwyższej boni�katy.

Zwiększenie ilości miejsc par-Qn

kingowych oraz modernizacja dróg 
dojazdowych do osiedla mogą na-

Nowa jakość
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lubonianka” 
zaprosiła przedstawicieli władz miasta 
mieszkających lub reprezentujących teren 
osiedla

stąpić przez realizację lub pomoc 
przy wykonywaniu następujących 
zadań: modernizacja nawierzchni ul. 
Źródlanej; powiększenie parkingu 
przed budynkami przy ul. Kościuszki 
41 i 43; modernizacja nawierzchni 
przy dojeździe do budynków przy ul. 
Żabikowskiej 46 i 48 z możliwością 
usprawnienia dojazdu do Szkoły Pod-
stawowej nr 2; wykonanie chodnika 
do marketu „Biedronka” od strony 
ul. Sikorskiego wraz z remontem 
chodnika w rejonie budynku przy 
ul. Sikorskiego 41 i 43; wykonanie 
przejścia od strony osiedla w kie-
runku wzgórza Jana Pawła II między 
parkingiem a ROD „Bratek” oraz 
uregulowanie drogi dojazdowej do 
ogródków działkowych „Bratek”.

W ramach podejmowania działań Qn

zmierzających do pozyskania w zarzą-
dzanie nowych nieruchomości władze 

spółdzielni proponują uwzględnienie 
Spółdzielni Mieszkaniowej, która ist-
nieje niemal od powstania miasta, przy 
poszukiwaniu zarządcy do miejskich 
nieruchomości przez Luboń.

Kontynuując działania zmierza-Qn

jące do ograniczenia wielkości za-
dłużenia z tytułu opłat za używanie 
lokali spółdzielnia deklaruje dalszą 
współpracę z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w sprawie po-
mocy materialnej dla zadłużonych 
mieszkańców osiedla.

Za dowód możliwości rozwijania Qn

współpracy z władzami lokalnymi 
uznano samo spotkanie i zaintereso-
wanie poruszanymi na nim sprawami, 
dotyczącymi zarówno spółdzielni jak 
i miasta. Zadeklarowano chęć dalszej 
współpracy na przyszłość.

Jan Błaszczak
przewodniczący Rady Nadzorczej SM

n
Widok największego osiedla bloków w Luboniu od strony zachodniej. Po lewej, w narożniku – frag-
ment autostrady, obok – ul. Unijna, Rodzinny Ogród Działkowy „Bratek” i budynki Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Na pierwszym planie sklep „Biedronka”   fot. Rafał Wojtyniak

W nawiązaniu do artykułu 
o braku frezowania kar-
pin w ul. Żabikowskiej 

i Dąbrowskiego, opublikowane-
go w ostatnim wydaniu „Wieści 
Lubońskich”, informujemy, że 
przystąpiliśmy do wycinki drzew 
w ul. Żabikowskiej i Dąbrowskiego 
w obawie o skutki, jakie mogłyby 
zaistnieć po upadku rozłamanych 
konarów i gałęzi z obumierających 
drzew w trakcie zbliżających się 
silnych wiatrów, w chwili, gdy wy-
stąpiły mrozy o temp. poniżej -10 
stopni C. Przy SP 2 pnie drzew 
wycięliśmy na poziomie gruntu, 
mając na uwadze szczególnie ruch 
pieszy. Zamarznięty grunt unie-
możliwił rozebranie sąsiadujących 
nawierzchni z kostki brukowej 
czy płytek i dokonanie przekopów 
próbnych celem lokalizacji ewen-
tualnych mediów w ziemi. Frezo-
wania i uzupełnienia nawierzchni 

dokonaliśmy w pierwszym moż-
liwym do realizacji terminie.

Zbigniew Jurga
Zakład Zadrzewień Zieleni  

i Rekultywacji
Problem jest

Od redakcji: Drzewa przy 
SP 2 wycięte zostały już latem 
– przed sierpniem 2013 r. – tak 
więc argument o mrozach nie 
jest przekonujący. Dokonywanie 
zaś przekopów próbnych w celu 
lokalizacji uzbrojenia podziem-
nego ma sens w przypadku usu-
wania większości korzenia, co 
wiadomo wiąże się z potrzebą 
rozrycia gruntu przynajmniej 
o średnicy 2 m, czego z oczywi-
stych względów się nie stosuje. 
Frezowanie zaś karpin (korcza) 
na głębokość kilkunastu centy-
metrów poniżej powierzchni 
chodnika nie wymaga specjalnej 
penetracji, bo żadnych uzbrojeń 

Odpowiedź
Dotyczy artykułu „Zawalidrogi” zamieszczonego na str. 10 
w styczniowym numerze „WL”

w korzeniu i na tak 
małej głębokości nie 
ma. W artykule „Za-
walidrogi” przedsta-
wiliśmy jedynie wy-
brane przykłady, tak-
że podpowiedziane 
przez mieszkańców. 
Po interwencji praso-
wej na ul. Dąbrowskie-
go sfrezowano jedynie 
pokazaną na zdjęciu 
karpinę. Znajdująca się 
kilkadziesiąt metrów 
dalej, po wyciętym 
dawno klonie tkwi do 
dziś (patrz: zdjęcie 
wykonane 8.02.2014 r.). 
Celem naszego mate-
riału nie była inwen-
taryzacja wystających 
pozostałości po ściętych 
drzewach, jedynie 
wskazanie problemu 
oraz standardu zała-
twiania tych kwestii 
w Luboniu, także w re-
fleksji historycznej.

PPR

n
Korcz lub karpina nadal wystająca z chodnika w ul. 
Dąbrowskiego po ściętym przed kilkoma laty drze-
wie, znajduje się zaledwie kilkadziesiąt metrów od 
tej wskazanej w poprzednich „Wieściach”, a po 
interwencji prasowej sfrezowanej   fot. Piotr P. Rusz-
kowski
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Od 17 lutego Zarząd Transportu Miejskiego uruchamia przy-
stanek „na żądanie” na ul. Sobieskiego, na wysokości posesji 
nr 97 pomiędzy ul. Nową i Wąską. O jego wyznaczenie ubiega-

li się mieszkańcy Lasku, którzy na ręce radnego Adama Dworaczyka 
złożyli wniosek do Burmistrza w tej sprawie. Przystanek znajduje się 
na trasie linii autobusowych numer 243, 614 oraz 701.

Rozpatruje się również uruchomienie przystanku „na żądanie” w oko-
licy skrzyżowania ul. Armii Poznań i 3 Maja. Urzędnicy czekają na opinię 
zarządcy drogi w tej sprawie.

(Z)

Na żądanie
Nowy przystanek – przy Ośrodku Kultury na ul. Sobieskiego

Posiedzenie zorganizowane 
28 stycznia otworzył prze-
wodniczący Rady – Kazi-

mierz Nowicki. Omówiono dzia-
łalność Rady i ławników (również 
lubonian) podczas pierwszej po-
łowy bieżącej kadencji 2012-2015. 
Podsumowano pracę ławników, ich 
dyscyplinę i zaangażowanie podczas 
rozpraw. Nieobecność ławnika na 

zaplanowanych na dany dzień roz-
prawach dezorganizuje pracę sądu. 
O tych wyjątkowych sytuacjach na-
leży zawiadamiać z wyprzedzeniem, 
aby można było zorganizować za-
stępstwo.

Jan Błaszczak
I zastępca przewodniczącego  

Rady Ławniczej

W połowie kadencji
Spotkanie Rady Ławniczej IV Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 
w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Informujemy, że od 3 lutego Zarząd 
Transportu Miejskiego (ZTM) wy-
dłużył godziny otwarcia Punktu 

Obsługi Klienta przy ul. Matejki 59 
w Poznaniu. Biorąc pod uwagę bar-
dzo duże zainteresowanie wymianą 
KOMkart na kartę PEKA (Poznańska 
Elektroniczna Karta Aglomeracyjna) 
i chcąc ułatwić klientom składanie 
wniosków oraz odbiór kart, punkt jest 
czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 6 – 20.

Równocześnie przypominamy, 
że od 1 marca 2014 r. bilety okre-
sowe będą sprzedawane wyłącznie 
na kartę PEKA. Przypominamy, że 
można ją uzyskać bezpłatnie w dwo-
jaki sposób:

1. Poprzez złożenie wniosku przez 
Internet, wchodząc na stronę: www.
peka.poznan.pl. To najwygodniejsza 

i najprostsza metoda. Wystarczy 
wypełnić wniosek, dołączyć zdjęcie 
w formacie jpg lub png, a później 
odebrać kartę we wskazanym przez 
siebie Punkcie Obsługi Klienta 
ZTM.

2. Poprzez złożenie wniosku 
w jednym z 11 Punktów Obsługi 
Klienta: ul. Matejki 59, ul. Głogow-
ska 133, Górczyn – dworzec auto-
busowy, Junikowo – pętla autobu-
sowo-tramwajowa, Ogrody – pętla 
tramwajowa, rondo Kaponiera – ul. 
Zwierzyniecka (przy punkcie dys-
pozytora ruchu MPK), pl. Wiosny 
Ludów – Kupiec Poznański, os. Jana III 
Sobieskiego – dworzec autobusowy, 
Dębiec – pętla tramwajowa, rondo 
Rataje – dworzec autobusowy, ron-
do Śródka – dworzec autobusowy.

ZTM

PEKA od marca!

Spotkanie odbyło się 29 stycz-
nia w ROD im. Jana Mazurka 
w Poznaniu. Prezes Okręgowego 

Zarządu Polskiego Związku Dział-
kowców (PZD) w Poznaniu – Zdzi-
sław Śliwa – poinformował, że od 19 
stycznia 2014 r. funkcjonuje nowa 
ustawa o ROD. Przez 18 miesięcy 
będą obowiązywać ustawowe przepi-
sy przejściowe, po czym nastąpi no-
welizacja regulaminu ROD zgodnie 
z nową ustawą. Przedłużono o rok 
kadencję zarządów ROD. W 2015 r. 
odbędą się wybory władz oraz dele-
gatów na konferencję wojewódzką 
i zjazd zwyczajny PZD. W ciągu 12 
miesięcy muszą się odbyć zebrania 
ogrodów według nowych przepisów 

ustawy. Działkowcy mają zdecydo-
wać, czy pozostają w dotychczaso-
wych strukturach PZD, czy stworzą 
nowe stowarzyszenia ogrodowe, tzn. 
wystąpią z PZD, uchwalą statut, wy-
biorą zarząd i zarejestrują stowarzy-
szenie w sądzie. Szczegółowe szkolenia 
odbędą się w dwóch terminach: 14 
lutego dla prezesów, wiceprezesów, 
sekretarzy ROD oraz przewodniczą-
cych ogrodowych komisji rozjem-
czych i 17 lutego – przewodniczący 
i wiceprzewodniczący ogrodowych 
komisji rewizyjnych oraz skarbnicy 
i księgowi ROD.

Jan Błaszczak
prezes ROD „Chemik”

Przymiarki do nowej ustawy
Spotkanie szkoleniowe prezesów Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych powiatu poznańskiego z udziałem szefów 
lubońskich ROD

n
Lubońscy prezesi podczas szkoleniowego spotkania o ROD. Od lewej – Jan 
Błaszczak (ROD „Chemik”), Józef Hamrol (ROD „Pokój”) i Edmund Przybylski 
(ROD „Bratek”)

Podczas 69. akcji Klubu Hono-
rowych Dawców Krwi PCK 
„Lubonianka” im. Błogosła-

wionego Edmunda Bojanowskiego 
w niedzielę, 2 lutego w sali SP 1 
zebrano 42,3 litrów krwi od 94 
osób, w tym 36 kobiet. Kierująca 
poborem, prowadzonym przez 16 
pracowników Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-

twa w Poznaniu, lek. med. Elżbieta 
Ludovico zaznaczyła, że akcja jak 
zawsze została bardzo dobrze zor-
ganizowana. Wśród uczestników 
znalazły się osoby oddające krew 
po raz pierwszy. Piotra Dziubę na-
mówił do pierwszego kroku teść 
– Sławomir Werwiński. Krzysztof 
Troszczyński potraktował swój dar 
jako prezent urodzinowy (w sierp-
niu 2013 r. ukończył 18 lat). Jego 

siostra Elżbieta jest krwiodawczynią 
już od 12 lat i do tej pory chodził 
z nią na akcje jako dziecko. Krew 
oddał również narzeczony pani Elż-
biety – Marcin Olszak z Kórnika 
– z 6-letnim stażem krwiodawcy, 
namówiony do stałego uczestnictwa 
w lubońskich akcjach właśnie przez 
panią Elżbietę. Agnieszka Palusz-
kiewicz z Lubonia podzieliła się 

krwią, żeby pomagać ludziom. Może 
kiedyś sama będzie jej potrzebo-
wała? Krew oddała ponownie s. 
Regina Olbrich ze Zgromadzenia 
Służebniczek Maryi, która w Lubo-
niu robi to od ok. 3 lat, przedtem 
w Kaliszu. W akcji uczestniczyło 
wiele osób spoza Lubonia oraz nie 
skupionych w HDK „Lubonianka”, 
m.in. dlatego, że w innych mia-

Udana akcja

n
Cykliczna akcja krwiodawcza w sali gimnastycznej SP 1, jak zawsze cieszy-
ła się powodzeniem   fot. Robert Wrzesiński

stach nie prowadzi się regularnych 
zbiórek.

W przygotowanie poboru krwi 
byli zaangażowani: prezes Jerzy Zie-
liński, Zbyszko Wojciechowski, Zbi-
gniew Cybulski, Maciej Kubiś, Janusz 
Kukulski i Józef Wyzujak. Akcja tra-

dycyjnie miała swoich sponsorów: 
„Luvena” SA, „Dramers” SA Rabo-
wice, „Ziołolek” Sp. z o.o., LOSiR. 
Dyrektor SP 1 udostępnił salę gim-
nastyczną.

Robert Wrzesiński
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Możesz sobie pomóc
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(GKRPA)

Skład:
Elżbieta Zapłata-Szwedziak – przewodnicząca, Małgorzata Szajek 

– pełnomocnik Burmistrza Miasta, Romualda Suchowiak – sekretarz, 
członkowie: Jolanta Włodarska, Jan Panek, Robert Przyjemski (komen-
dant Policji) i Tadeusz Waliczak.

Komisja działa według ustawy z 26 października 1982 r. o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 4 oraz regu-
laminu GKRPA

Kontakty:
Pełnomocnik Burmistrza – wtorki, w godz. od 13 – 15 i piątki od Qn

13 – 15 – Urząd Miasta (tel. 663 504 894)
Przewodnicząca – tel. 503 807 077Qn

Katarzyna Sęk (psycholog ds. narkomanii) – czwartki, w godz. od Qn

17 – 19 – Poradnia Terapii Uzależnień, ul. Kościuszki 53
Świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii – Szkoły Podsta-Qn

wowe nr 1, 2, 3, 4 – czynne w godz. od 14 – 18
Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia – ul. Kościuszki 53, Qn

tel. 0-61 813 09 33
Grupa AA Qn Avanti – ul. Sobieskiego 97 (budynek Ośrodka Kultury) 

– środy, godz. 18 (ostatnia środa miesiąca – mityng otwarty dla zainte-
resowanych członków rodzin alkoholików)

Grupa AA Qn Do przodu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Źródla-
na 1 – piątek, godz. 18.30 (ostatni piątek miesiąca – mityng otwarty)

W każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 15, w Sanktuarium bł. 
Edmunda Bojanowskiego (kaplica Sióstr Służebniczek, pl. E. Bojanow-
skiego) odbywa się msza św. w intencji alkoholików i ich rodzin.

Jest piękny, zimowy poranek. Za 
oknem przemieszczają się za-
śnieżone widoki pól i domów. 

Wschodzące słońce wywołuje za-
chwyt i chwilę zamyślenia…, nagle 
poślizg. Samochód traci przyczep-
ność na pozornie czarnej jezdni, nie 
słucha nerwowo wykonywanych ru-
chów kierownicy, wypada z drogi. 
Uderza w stojące nieopodal drzewo. 
Wybuchają poduszki. Pasy boleśnie 
wciskają się w pierś i brzuch. W szyi 
coś gruchnęło. Butelka wody, nie-
dbale rzucona na tylnie siedzenie, 

jakimś cudem nabiera pędu i za-
chowuje się niczym worek cemen-
tu. Przemyka blisko głowy, cudem 
jej nie odrywając, rozbija przednią 
szybę w drobny mak. Maska zmie-
nia się w bezkształtną masę. Pień 
nie wytrzymuje siły rozpędzonego 
auta, łamie się. Samochód dachu-
je. Wszystko wiruje: kurtka, kubek 
z kawą, torba z przedniego siedze-
nia. Nie wiem, gdzie jestem… Tracę 
przytomność.

Taką scenę, niczym z nocnego 
koszmaru, przeżyjemy całkowicie 

bezpiecznie 
w pierwszym 
w Polsce Centrum 
ŠKODA AutoLab, 
które od 2 stycz-
nia 2014 r. moż-
na odwiedzić 
w „Centrum 425” 
(sklep „Komfort”), 
przy ul. Głogow-
skiej 425 w Po-
znaniu (przedłu-
żenie ul. Opłotki). 
Laboratorium 
objęli honorowym 
patronatem Mar-
szałek Wojewódz-
twa Wielkopol-
skiego – Marek 

Woźniak – oraz Prezydent Miasta 
Poznania – Ryszard Grobelny.

Dzięki interaktywnym, ruchomym 
instalacjom można doświadczyć 
dachowania, efektów działania pa-
sów przy niskich prędkościach oraz 
przekonać się, co się dzieje z nie-
wielką niezabezpieczoną walizką 
przy prędkości 50 km/h, czy też jak 
zmienia się percepcja po „jednym 
głębszym”. Można również poznać 
zasady działania oraz sposoby funk-
cjonowania najnowocześniejszych 
systemów bezpieczeństwa współ-
czesnych aut.

Na stronie internetowej:  
www.skodaautolab.pl należy doko-
nać zgłoszenia swojej wizyty. Go-
dziny otwarcia ŠKODA AutoLab: 
wtorek – niedziela, godz. 10 – 18, 
poniedziałki i święta – nieczynne. 
Ceny biletów: normalny – 7 zł, ulgo-
wy – 5 zł, grupowy (co najmniej 15 
osób) – 5 zł, rodzinny: 15 zł.

Mariusz Marszałkiewicz   

Sugestywne symulacje
Otwarcie Centrum Škoda AutoLab

n
Prawdziwy samochód z żywymi ludźmi podczas symulacji dacho-
wania   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Uroczyste otwarcie ŠKODA AutoLab. Wśród gości m.in. komendant lubońskiej 
Straży Miejskiej – Paweł Dybczyński   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Wśród urządzeń, w ramach bezpie-
czeństwa, do użytku m.in. symulator 
jazdy   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Pienidze z Lubonia dla WOP
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Na wykresie zebraliśmy historię 
�nansową 16-letniej akcji jed-
nodniowej zbiórki pieniężnej 

wśród lubonian przeprowadzanej na 
początku każdego roku. Jak widać, 
w pierwszym roku akcji w Lubo-
niu (1998) zebrano zaledwie 620 zł, 
kolejne trzy lata od 1999 r. to gwał-
towny wzrost, by w 2001 r. osiągnąć 
maksymalny dotąd poziom prawie 
46 200 zł. Następne trzy lata 2002-
2004 to systematyczny spadek do 
około 37 100 zł. W kolejnej trzylat-
ce 2005-2007 nie organizowano ak-
cji w Luboniu. Wznowiona w 2008 
roku publiczna zbiórka nie ma już 
tak wysokiego, czytelnego i płynne-
go cyklu jak wcześniej. Charaktery-
zuje się okresowymi co 2 lub 3 lata 

wzrostami oraz spadkami. Przez ostatnie 
siedem lat (2008-2014) utrzymuje się 
na poziomie od około 21 300 zł do 
ponad 29 800 zł – w bieżącym roku. 
Łącznie Luboń przekazał na WOŚP 
ponad 416 tys. zł. Należy dodać, że 
przedstawione na wykresie wielko-
ści dotyczą tylko zebranych polskich 
pieniędzy – złotówek. Oprócz tego, co 
roku, zdarzały się (najczęściej mone-
ty) w walutach obcych oraz drobna 
biżuteria, których wartości nie okre-
ślano w Luboniu i nie uwzględnia ich 
też nasz wykres. 

Publikowane dane pokazują też, 
że zebrana w tym roku kwota w Lu-
boniu nie jest rekordową, o czym 
informują niektóre media.

PPR

WOŚP
Jak Luboń wspiera finansowo Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy (WOŚP)

n
Ilość złotych zebranych w Luboniu na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
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Trzeciego Wieku – oraz 70-letni 
emeryt Bogdan Pietrzak, również 
członek Uniwersytetu, mieszkają-
cy w naszym mieście od 1977 r.

– Pomysł powołania Klubu Se-
niora zrodził się około pół roku temu 
– wspomina pani Urszula – a im-
pulsem odpowiedzialnym za powsta-
nie tej myśli była narastająca potrze-
ba bliskości, wynikająca w jej przy-
padku z utraty ukochanej osoby. Jak 
sama zauważa, wielu ludzi odczuwa 
samotność. Doskwierają im troski 
dnia codziennego, starość i choroby, 
dlatego należy tym osobom poma-
gać. Mogą przyjść i podzielić się 
swoimi doświadczeniami z innymi. 
Na razie z zajęć korzysta około 10 osób 
(w tym jedno małżeństwo), w wie-
ku od 60 do 90 lat, ale zaintereso-
wanie klubem wyraźnie wzrasta. 
Zajęcia polegają m.in. na wspólnym 
śpiewie przy akompaniamencie 
akordeonu, czytaniu fragmentów 

książek, słuchaniu kojącej muzyki, 
grach i zabawach, choć wciąż klu-
czową formą pozostaje rozmowa. 
Obecnie spotkania odbywają się na 
miejscu. Być może w przyszłości 
zapraszani będą na nie również zna-
ni goście, a kiedy pogoda stanie się 
łaskawsza, odbędą się również wspól-
ne wycieczki do teatru, muzeum czy 
Ogrodu Botanicznego w Poznaniu. 
Nie razie klub nie posiada stałego 
harmonogramu zajęć, uczestnicy 
robią po prostu to, na co mają ocho-
tę. W bezpłatnych zajęciach może 
uczestniczyć każdy, kto odczuwa 
taką potrzebę, bez względu na wiek, 
stan zdrowia czy stopień zamożno-
ści. Można przychodzić od czasu do 
czasu i nie trzeba się zapisywać, 
wystarczy przyjść.

Więcej informacji znajduje się 
pod numerami telefonów: 698 456 073 
lub 600 895 410.

Paulina Sawicka

Klub dla seniorów cd.  
ze str. 

6

Do redakcji dociera coraz więcej 
negatywnych sygnałów zwią-
zanych z przestojami w prze-

budowie ulic: Żabikowskiej, Powstań-
ców Wlkp. i Paderewskiego oraz złą 
organizację ruchu w tym wrażliwym 
komunikacyjnie rejonie. Od otwarcia 
Intermarché prace w kilku miejscach 
stanęły. Nie dokończono prawoskrętu 
z ul. Żabikowskiej w Paderewskiego. 
Na ul. Paderewskiego brak m.in. frag-
mentu chodnika i skarpy ogranicza-
jącej. Od strony Pajo Centrum nie 
ma jednego pasa jezdni oraz chod-
ników. W ul. Powstańców Wlkp. nie 
przedłużono pasa prawoskrętu w ul. 
Żabikowską. Pomiędzy Intermarché 

a Pajo brakuje wysepki dla pieszych. 
W miejscach tych ustawiono różne 
przeszkody – pachołki i betonowe 
bandy, komplikujące jeszcze bar-
dziej ruch. Np. ciąg pachołków na 
ul. Żabikowskiej uniemożliwia wjazd 
na wydzielony fragment lewoskrętu 
w ul. Źródlaną. Ciężkie samochody 
dostawcze wjeżdżające z terenów po-
bliskich marketów mają olbrzymi pro-
blem z manewrami i tamują ruch. 
Duże utrudnienia zgłaszają też piesi, 
którzy czują się zagrożeni. Rozgrze-
bane chodniki utrudniają przejście, 
a nieczyste znaki drogowe zmniejsza-
ją bezpieczeństwo. Czytaj też str. 10 
„Niemy(ty) znak”.  (RH)

Bałagan

n
Bezsensownie ustawione pachołki na jezdni ul. Żabikowskiej, odgradzające 
lewoskręt w ul. Źródlaną. I tak można w nią skręcić, tyle że dalej i trudniej   
fot. Piotr P. Ruszkowski

W maju 2013 r. rząd przyjął 
projekt ustawy o pomo-
cy państwa przy zakupie 

pierwszego mieszkania, tzw. program 
„Mieszkanie dla młodych”, którą Pre-
zydent Bronisław Komorowski pod-
pisał 31 października. „MdM” ma 
funkcjonować od 1 stycznia 2014 r. 
do końca 2018 r., zamiast poprzed-
niego programu „Rodzina na swoim”. 
Po tym czasie rząd oceni skutki jego 
wprowadzenia i rozważy możliwość 
przedłużenia na kolejne lata.

Nowe przepisy umożliwiają �r-
mom bezpieczny wynajem, a także 
wprowadzają nowe zasady zwrotu 
VAT na materiały budowlane. Co 
to oznacza dla lubońskich dewelo-
perów i ich klientów?

Ustawa przewiduje dopłaty i ulgi 
prorodzinne przy nabywaniu nowych 
mieszkań o powierzchni nie przekra-
czającej 75 m2 i domów do 100 m2 dla 
osób, które pierwszy raz dokonują 
zakupu i nie ukończyły 35 lat. Pomoc 
z budżetu państwa ma polegać na 
do�nansowaniu wkładu własnego oraz 
spłacie części kredytu, zaciągniętego 
również na budowę domu jednoro-
dzinnego. Rodzina bezdzietna lub tzw. 
singiel mają odzyskać nawet 10% 
wartości mieszkania, a rodziny z dzieć-
mi otrzymać do�nansowanie 15%. 
Jeśli w ciągu pięciu lat urodzi się im 
kolejne dziecko, mogą liczyć na do-
datkową ulgę 5%.

Z kolei inne przepisy, wprowa-
dzone pod koniec 2013 r., umożli-
wiają podmiotom gospodarczym 
prowadzenie tzw. najmu okazjonal-
nego. Oznacza to, że osoby prawne, 
w tym m.in. fundusze inwestycyjne 
i emerytalne, będą mogły bezpiecz-
nie wynajmować mieszkania bez 
ryzyka kosztownego procesu eks-
misyjnego w przypadku problemów 
z nieuczciwymi lokatorami. Umowa 
na wynajem okazjonalny może być 
zawierana maksymalnie na 10 lat. 
Konieczne będzie dołączenie do niej 
oświadczenia najemcy w formie aktu 
notarialnego o poddaniu się eksmi-
sji po wygaśnięciu umowy lub w przy-
padku niepłacenia czynszu.

Najbardziej zaskakującą propo-
zycją okazuje się zapis umożliwia-
jący najem mieszkania bezpośrednio 
od dewelopera jeszcze przed �nali-
zacją zakupu. Warunkiem jest, by 
lokal był nowy i zasiedlony po raz 
pierwszy przez najemcę i zarazem 
docelowego nabywcę. Stagnacja na 
rynku nieruchomości, sprawiła, że 
deweloperom bardziej opłaci się 
teraz lokale wynajmować, niż czekać 
(czasem latami) na nabywców lub 
wyprzedawać mieszkania „po kosz-
tach”. Deweloper w takich przypad-
kach umożliwia swoim klientom 
wynajęcie mieszkania z pewnego 
rodzaju „odroczonym” terminem 
zakupu, niezbędnym np. po to, by 

mogli uzyskać zdolność kredytową 
lub s�nalizować transakcję sprzeda-
ży poprzedniego mieszkania.

Jeszcze w ubiegłym roku zapy-
tałam niektóre �rmy budujące w Lu-
boniu, czy byłyby zainteresowane 
takim rozwiązaniem. Firmę „Amber-
Haus” inwestującą obecnie na ul. 
11 Listopada nie interesowało takie 
wyjście, ponieważ z założenia koń-
czy budowę pod konkretnego klien-
ta, co ma swoje pozytywy, ponieważ 
kupujący często zmieniają projekty, 
ścianki działowe itp. W „Immo-Invest” 
otrzymałam informację, że �rma 
chętnie skorzysta z nowych możli-
wości, ponieważ dla niej klient jest 
na wagę złota i należy mu ułatwić 
proces nabycia mieszkania, które 
może być zasiedlone jeszcze przed 
ostateczną transakcją.

Nowe przepisy, wprowadzające 
możliwości wynajmu mieszkań de-
weloperskich jeszcze przed ich sprze-
dażą na rynku pierwotnym, ułatwia-
ją proces wprowadzania się do swo-
ich czterech kątów oraz umożliwiają 
deweloperowi pokrywanie strat wy-
nikających z dłuższej rezerwacji wy-
budowanych mieszkań, które czeka-
jąc na klienta, stoją puste. Budzą 
jednak sporo emocji i kontrowersji.

Po wprowadzeniu nowych prze-
pisów okazało się, że lubońscy dewe-
loperzy bardzo ostrożnie podeszli do 
tematu wynajmu i póki co o�cjalnie 
nie proponują swoim klientom ta-
kiego rozwiązania. Bartosz Wrzesiń-
ski z „Tefrahouse” przyznał: Nie mie-
liśmy jeszcze takich potrzeb, żeby 
wynajmować mieszkania przed ich 
zbyciem. Mamy nadzieję, że uda nam się 
dokończyć sprzedaż wszystkich loka-
li przed ich wybudowaniem. Oczywi-
ście jest to ułatwienie dla klienta, 
który może wcześniej się wprowadzić, 
lecz co w momencie, kiedy dana oso-
ba kredytu nie dostanie...? Jest to wów-
czas kłopotliwa sytuacja dla obu stron. 
Oczywiście, jeśli klient będzie chciał 
wcześniej „wejść” do mieszkania z re-
montem, to będziemy starali się to 
umożliwić, być może także przez wy-
najem. Trzeba wychodzić do klienta 
i ułatwiać mu zakup oraz zamieszka-
nie w swoim nowym, często pierwszym 
mieszkaniu.

Biura nieruchomości, mające 
w swej ofercie mieszkania na wyna-
jem w Luboniu, również nie oferu-
ją jeszcze wynajmu mieszkań z ryn-
ku pierwotnego.

Katarzyna Polerowicz-Kelma

Wynajem od dewelopera?
Program „Mieszkanie dla młodych” w ocenie lubońskich firm 
budowlanych

n
Plac budowy nowych mieszkań firmy „Immo-Invest” przy skrzyżowaniu al. Jana 
Pawła II i ul. Wschodniej w nowym centrum Lubonia   fot. Hanna Siatka
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Zdjęcie z soboty, 8 lutego 
wieczorem przedstawia halo 
księżycowe mniejsze (o pro-

mieniu kątowym 22 stopnie), jakie 
powstaje na skutek przejścia świa-
tła słonecznego odbitego od tarczy 

księżyca przez kryształy lodu znaj-
dujące się w chmurach. Wykonano 
je na ul. Poznańskiej, gdzie nie ma 
oświetlenia ulicznego, które by w tym 
przeszkadzało.

Rafał Wojtyniak

Księżycowa atrakcja

n
Sfotografowane ciekawe zjawisko optyczne zwane halo księżycowym (od grec-
kiego „halos” – tarcza słoneczna)   fot. Rafał Wojtyniak

Nowe przepisy dotyczące urlopu 
macierzyńskiego przewidują, 
iż przed przewidywaną datą 

porodu może przypadać maksymalnie 
6 tygodni urlopu macierzyńskiego. 
Wymiar dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego w przypadku urodzenia 
jednego dziecka wynosi do 6 tygodni, 
a w przypadku urodzenia więcej niż 
jednego przy jedynym porodzie – 
8 tygodni. Prawo do dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego na takich sa-
mych zasadach jak matka ma również 
pracownik ojciec, przy czym oboje 
rodzicie nie mogą korzystać z do-
datkowego urlopu macierzyńskiego 
jednocześnie. Dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego udziela się na pi-
semny wniosek pracownika, składany 
w terminie nie krótszym niż 14 dni 
przed jego rozpoczęciem. Pracodawca 
jest obowiązany uwzględnić wniosek 
pracownika. Ponadto na pisemny 
wniosek pracownika, złożony na co 
najmniej 14 dni przed planowanym 
rozpoczęciem wykonywania pracy, 
dodatkowy urlop macierzyński moż-
na połączyć z wykonywaniem pracy 
w wymiarze nie wyższym niż połowa 
pełnego wymiaru pracy.

Wymiar urlopu wychowawcze-
go nie uległ zmianie i nadal wyno-
si maksymalnie 3 lata. Zmieniło się 
jedynie sformułowanie maksymal-
nego okresu trwania urlopu wycho-

wawczego – aktualnie ustawodawca 
posłużył się określeniem: 36 mie-
sięcy. Nowelizacja Kodeksu pracy 
wydłuża możliwość wykorzystania 
urlopu wychowawczego do ukoń-
czenia przez dziecko 5. roku życia. 
Uprawnienie do skorzystania z urlo-
pu wychowawczego przysługuje 
pracownikowi zatrudnionemu co 
najmniej przez 6 miesięcy, przy czym 
do 6-miesięcznego okresu zatrud-
nienia wlicza się poprzednie okresy 
zatrudnienia. Każdemu z rodziców 
przysługuje wyłączne prawo do co 
najmniej jednego miesiąca urlopu 
wychowawczego, które nie może być 
przeniesione na drugiego rodzica. 
Oboje rodzice mogą jednocześnie 
korzystać z urlopu wychowawczego 
przez okres 4 miesięcy. Urlop ten 
może być wykorzystywany w mak-
symalnie 5 częściach.

Nowym uregulowaniem jest 
instytucja urlopu rodzicielskiego. 
Mogą z niego skorzystać zarówno 
matka jak i ojciec dziecka. Udziela-
ny jest w wymiarze do 26 tygodni, 
a jego maksymalny wymiar jest nie-
zależny od ilości dzieci urodzonych 
przy jednym porodzie. Z urlopu 
rodzicielskiego mogą korzystać jed-
nocześnie oboje rodzicie, przy czym 
jeżeli zdecydują się korzystać z nie-
go przez maksymalny dopuszczalny 
okres, wymiar wyniesie 13 tygodni 

Urlopy związane
z rodzicielstwem
Koniec 2013 r. przyniósł ważne nowelizacje Kodeksu pracy 
w zakresie uprawnień pracownika związanych z rodzicielstwem. 
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany

dla każdego z rodziców. Urlop ro-
dzicielski jest udzielany jednorazo-
wo, ale nie więcej niż w 3 częściach. 
Urlopu rodzicielskiego udziela się 
na pisemny wniosek pracownika, 
składany w terminie nie krótszym 
niż 14 dni przed rozpoczęciem ko-
rzystania z tego uprawnienia. Pra-
codawca jest obowiązany uwzględ-
nić wniosek pracownika.

Na zakończenie wszystkim pra-
cownikom i pracodawcom przypo-
minamy również o ważnej zmianie 
polegającej na podwyższeniu kwo-
ty minimalnego wynagrodzenia 
w 2014 r. Zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z 11 września 2013 r. 
w sprawie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w 2014 r. 
od dnia 1 stycznia br. minimalne 
wynagrodzenie za pracę ustalone 
zostało na poziomie 1680 zł. Do-

tychczas kwota minimalnego wy-
nagrodzenia wynosiła 1600 zł. 
W praktyce oznacza to, że wobec 
pracownika, którego zarobek w umo-
wie o pracę określony został poprzez 
wskazanie konkretnej kwoty odpo-
wiadającej minimalnemu wynagro-
dzeniu z 2013 r., powstanie obowią-
zek dostosowania umowy o pracę 
w zakresie tego zapisu przez sto-
sowne podwyższenie kwoty wyna-
grodzenia. Niezależnie jednak od 
dokonania odpowiedniej zmiany 
w zapisach umowy o pracę na pra-
codawcy ciąży obowiązek wypłaty 
wynagrodzenia w co najmniej takiej 
wysokości, jak ta wynikająca z roz-
porządzenia, tj. 1680 zł.

Lilianna Kasprzyk
adwokat z Kancelarii Adwokackiej 

w Poznaniu
liliannakasprzyk@op.pl

Do końca kwietnia roz-
liczamy się z urzę-
dami skarbowymi, 

wykazując w PIT-ach nasze 
dochody i odprowadzone 
podatki. Od wielu już lat 
istnieje możliwość wskaza-
nia wybranej przez nas insty-
tucji pożytku publicznego, na którą 
może być przekazany 1% należnego 
dla skarbu państwa naszego podat-
ku. W Luboniu są to 3 organizacje: 
Stowarzyszenie Społeczny Fundusz 
„Ludzi Dobrej Woli”, Fundacja Ma-
łych i Dużych oraz Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym „Wspólna Droga”. (czytaj „WL” 
01-2014, str. 19). Można też odpis 
taki przeznaczyć na wskazaną osobę, 
która za pośrednictwem organizacji 
będzie korzystać z naszej pomocy 
materialnej (czytaj str. 27 i „WL” 01-
2014, str. 12).

Ciekawi byliśmy, jak z takiej 
możliwości korzystają lubonianie.

Okazuje się, że zdecydowana 
większość – 69% pytanych przeka-
zuje 1% podatku zamiast skarbowi 
państwa wybranej przez siebie or-
ganizacji. Wśród komentarzy od-
notowano: „Na niepełnosprawne 
dziecko”, „Mam w rodzinie osobę 
potrzebującą takiego wsparcia”, „Już 
od lat wskazuję instytucję, na którą 
Państwo przekazuje 1% mojego 
podatku”, „Na <Wspólną Drogę>”, 
„na fundację TVN”, „ Na <Caritas 
Wielkopolska>”, „Co roku na inną, 
wybraną przez siebie organizację”, 
„Przekazuję swój 1% na OSP w Lu-
boniu, pomogli mojemu bratu po 
wypadku, więc to jest mój dowód 
wdzięczności”, „Zawsze odliczamy 
1% całą rodziną na nasze lokalne 
organizacje. Co roku staramy się 
odliczać na inny podmiot, żeby było 
sprawiedliwie”.

Prawie ¼ pytanych (24%) nie 
deklaruje w zeznaniu podatkowym 

Sondaż
Czy odlicza Pan/Pani z PIT-u rocznego 1% dla organizacji 
pożytku publicznego?

Odpowiedzi mieszkaców

69%

1%

24%

Nie wiem
4%

TAK

NIE

Odmówiło 3% 

przekazania 1% na organizację po-
żytku publicznego. W kilku przypad-
kach dopowiedziano: „Nie mam 
takiej możliwości, płacę podatek li-
niowy”, „Jeszcze nie przekazuję”, 
„A można tak zrobić?”. 

Jedynie 4% pytanych nie wie, czy 
odlicza się od ich zarobków 1% dla 
organizacji pożytku publicznego. 
Wśród nich byli tacy, za których 
rozliczają się współmałżonkowie, 
biura podatkowe lub ZUS.

Wśród radnych i burmistrzów 
wszyscy deklarowali, że przekazują 
1% podatku oprócz trojga (J. Kacz-
marek, M. Nyćkowiek-Filusz i A. 
Stankowiak-Bożełko), którzy nie mają 
takiej możliwości, gdyż odprowadza-
ją tzw. podatek liniowy. Dwoje rad-
nych odlicza na lubońską „Wspólną 
Drogę” (Ewa Rogowicz i Dariusz 
Walczak).

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
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„Wspólna Droga” z siedzibą 
przy ul. Żabikowskiej 40, informu-
je o rozliczeniu zbiórki publicznej, 
przeprowadzonej na terenie Lubo-
nia, na podstawie pozwoleń nr 
2/2013 r. i 3/2013 z 18 listopada 
2013 r. wydanych przez Burmistrza 
Miasta, w celu gromadzenia fun-
duszy na budowę placówki, w któ-
rej będą się odbywać warsztaty 
terapii zajęciowej dla osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną 
i ruchową.

Od 18 listopada do 31 grudnia 
2013 r. zebrano: na podstawie ze-

zwolenia nr 2/2013 – 306 zł, a na 
podstawie zezwolenia nr 3/2013 
– 926 zł; razem – 1232 zł.

Pieniądze zostały przeznaczo-
ne zgodnie z celem określonym 
w zezwoleniu. Przeprowadzona 
zbiórka publiczna nie wymagała 
poniesienia kosztów.

Wszystkim Darczyńcom ser-
decznie dziękujemy. Oddzielne 
podziękowania kierujemy do Rad-
nych Miasta Lubonia za wpłaconą 
w wysokości 1840 zł darowiznę na 
rzecz naszego stowarzyszenia.

Zarząd

Dla Wspólnej Drogi
Sprawozdanie ze zbiórki publicznej na rzecz Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”

Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców, 
którzy z konieczności przy-

chodzą z dziećmi do Urzędu Miasta 
w celu załatwienia różnych spraw, na 
parterze, w sąsiedztwie Wydziałów 
Spraw Obywatelskich oraz Oświaty, 
Zdrowia i Kultury urządzono przyjazny 
dzieciom Kącik Malucha. W miejscu 

tym najmłodsi lubonianie mogą przy-
jemnie spędzić czas, unikając tym 
samym nudy i zniecierpliwienia. 
Urządzenie kącika jest spójne z pro-
wadzoną w naszym mieście polityką 
prorodzinną oraz elementem projek-
tu „Mam dziecko, pracuję” Fundacji 
Aktywności Lokalnej.

PAW

Kącik Malucha w magistracie

n
Podczas gdy dorośli załatwiają sprawy w magistracie, ich pociechy mogą przy-
jemnie spędzić czas i zająć się np. rysowaniem   fot. Paweł Wolniewicz

Luboń gościł w letnich miesią-
cach ubiegłego roku badaczy 
z Instytutu Etnologii i An-

tropologii Kulturowej oraz Insty-
tutu Prahistorii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu 
oraz stał się polem badawczym 
dla projektu Sharing European 
Memories Between Generations 
realizowanego w ramach progra-
mu GRUNDTVIG. Nadrzędnymi 
celami wspomnianego przedsięwzię-
cia było, a w zasadzie pozostaje do 
dziś, zebranie informacji o stanie 
pamięci społecznej w społeczno-
ściach miejskich oraz wiejskich, 
a także zbadanie stanu międzypo-
koleniowego transferu wspomnień, 
doświadczeń oraz właśnie pamię-
ci i tożsamości lokalnej. Oprócz 
Lubonia w projekcie brały udział 
również miasta: Poznań, Krobia, 
Puszczykowo, Konin, oraz wsie: 
Bukówiec Górny, Maniewo oraz 
Rzadkowo. SEMBET jest projektem 
o charakterze międzynarodowym, 
a realizowany jest na szczeblu eu-
ropejskim, oprócz Polski zaś biorą 
w nim udział także Włochy, Hisz-
pania, Rumunia i Słowenia.

Prowadzone w ub. roku badania 
miały ściśle określone grupy doce-
lowe oraz metody badawcze. Spo-
sobem zbierania informacji były 
wywiady kwestionariuszowe z oso-
bami starszymi, zaś grupami do-
celowymi, w jakich zawierać mieli się 
informatorzy były przedziały wie-
kowe: 1920-1940, 1941-1950 oraz 
1951-1960 wraz z rozróżnieniem 
płci. Warto wspomnieć, że najlicz-
niej reprezentowanym gronem 
respondentów były panie urodzo-
ne w latach 1941-1950, a najmniej 
informatorów znalazło się wśród 
panów z przedziału wiekowego 
1920-1940, co może oddawać w pe-
wien sposób sytuację demogra�cz-
ną właściwą dla Wielkopolski oraz 
wskazywać na to, iż to kobiety są 
osobami bardziej aktywnymi spo-
łecznie i chętniej biorącymi udział 
w różnych, nie tylko naukowych 
czy społecznych, ale także rozryw-
kowych bądź towarzyskich przed-
sięwzięciach.

W raporcie z badań zauważyć 
można kilka prawidłowości powta-
rzających się w ramach ogólnego 
obrazu wielkopolskiego społeczeń-
stwa. Jedną z nich jest zaangażo-
wanie ludności małych miast, 
również takich jak liczący około 
30 tysięcy mieszkańców Luboń, 
w międzypokoleniowy transfer 
myśli, przekonań, poglądów i do-
świadczeń oraz wspomnień zarów-
no na stopie formalnej, jak i nie-

formalnie, oddolnie, indywidual-
nie, a nawet spontanicznie. Rzecz 
jasna, mimo iż osoby starsze nie 
potrzebują pewnych form zorga-
nizowanej działalności, by wywie-
rać wpływ na młodsze pokolenia, 
na przykładzie lubońskich senio-
rów widać, że chętnie uczestniczą 
w różnego rodzaju projektach, są 
aktywni mimo wieku oraz otwar-
ci na współpracę z młodszymi 
ludźmi, nie tylko z szeroko poj-
mowaną młodzieżą. Pochwalić 
należy także władze w Luboniu 
oraz organizacje pozarządowe, 
takie jak Luboński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku czy miejscowy 
Ośrodek Kultury, które starają się 
współpracować ze sobą na wielu 
poziomach, dbając o ofertę edu-
kacyjną dla seniorów uczestniczą-
cych w zajęciach wchodzących 
w plan uniwersytetu, aktywizując 
lokalną młodzież oraz starając się 
stworzyć warunki do współpracy 
i wzajemnej edukacji międzypo-
koleniowej, czego doskonałym 
przykładem jest świetnie przemy-
ślany, doskonale poprowadzony 
i zakończony zwartą publikacją 
program „Camelot” z lat 2006-
2007.

Specy�ka Lubonia, jako małe-
go miasta leżącego w sąsiedztwie 
wielkiego, Poznania jest wynikiem 
przemian gospodarczo-kulturalnych 
oraz demogra�cznych zachodzących 
na przestrzeni lat. Z jednej strony 
w Luboniu ciągle dostrzec można 
pewne zachowania właściwe spo-
łecznościom wiejskim, czego wy-
razem jest poszanowanie dla war-
tości rodzinnych czy dialog mię-
dzypokoleniowy odbywający się na 
nieformalnej płaszczyźnie, z czym 
wiążą się wartości tradycyjne, a nie-
kiedy również konserwatywne. 
Z drugiej jednak strony, położenie 
miasta i bliskość dużego ośrodka 
kulturalno-przemysłowego, jakim 
jest Poznań, wpływa na migracje 
ludności oraz niesie za sobą po-
trzeby zorganizowanych form dzia-
łalności i przekazu międzypokole-
niowego, by sprostać wymaganiom 
współczesnego społeczeństwa.

Luboń jest więc miejscem gdzie 
wysoki poziom świadomości lokal-
nej i wiedzy o własnej przeszłości, 
czyli zmienne charakteryzujące 
społeczności wiejskie, wiążą się ze 
stosunkowo łatwym dostępem do 
oferty edukacyjnej i szeroką gamą 
proponowanych aktywności senio-
ralnych wynikających ze sprzyja-
jących działań lokalnych władz 
i organizacji, co wzmaga chęć sa-
mokształcenia i samodoskonalenia, 

Transfer pamięci lokalnej
Aktywność seniorów oraz młodzieży, czyli przekaz 
międzypokoleniowy w Luboniu

tak charakterystyczną dla społecz-
ności miejskich. Reasumując, w lu-
bońskich seniorach dostrzegalna 
jest chęć do działania i dzielenia się 
doświadczeniami z młodszymi po-
koleniami, uczenia ich oraz wpaja-
nia im tradycyjnych wartości, wią-
żąca się z potrzebą dbania o swoje 
zdrowie oraz sprawność �zyczną 
i umysłową. Lubońscy seniorzy są 
otwarci i życzliwi, a młodzież chęt-
na do współpracy, a także ciekawa 
świata widzianego oczami swoich 
babć i dziadków.

Wszystkim czytelnikom zain-
teresowanym postępem prac nad 
projektem Sharing European Me-
mories Between Generations i cie-
kawym dokładnych wyników badań 

oraz dalszych kroków podejmowa-
nych na drodze ich publikacji 
i promowania, a także wyrażającym 
chęć poznania stanu wielkopolskiej 
pamięci o przeszłości, serdecznie 
polecam stronę internetową pro-
jektu dostępną pod adresem: http://
sembet.eu/pl/. Sam zaś, najmocniej 
dziękuję przedstawicielom władz 
lokalnych za życzliwe przyjęcie oraz 
pracownikom i wolontariuszom 
Ośrodka Kultury w Luboniu za 
pomoc w badaniach, a także i przede 
wszystkim, lubońskim seniorom 
za wyczerpujące i inspirujące wy-
wiady.

Przemysław Jankowski
Instytut Etnologii i Antropologii Kultu-

rowej UAM
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Zaczynało się niewinnie, na 
początku dziewczyny same zajmo-
wały się zrobieniem makijażu, fry-
zury czy doborem sukienki, jednak 
do sesji zdjęciowej zostały już przy-
gotowane przez profesjonalistów, 
którzy zadbali o każdy szczegół. 
Relacje między startującymi w kon-
kursach piękności są różne. Na 
szczęście Kinga nie spotkała się 
z żadnymi docinkami czy atakami 
zazdrości ze strony innych kandy-
datek. – Nie ukrywajmy, każda z nas 

chciałaby wygrać ten konkurs i wy-
paść jak najlepiej, aczkolwiek osta-
tecznie decyduje jury i żadne prze-
pychanki nic tutaj nie pomogą. – mówi 
z uśmiechem. Lubonianka zaprzy-
jaźniła się nawet z jedną z dziewczyn, 
ma nadzieję utrzymać z nią kontakt 
również po zakończeniu konkursu. 
Co ciekawe, udział Kingi w wyborach 
Miss Wielkopolski 2014 to czysty 
przypadek i spontaniczna decyzja 
pod wpływem koleżanki. Zdjęcia 
zwykle robiła sobie sama, czasami 
uwieczniał ją też narzeczony, któ-
rego pasją jest fotogra�a. Jednak 
poważnie nigdy nie zajmowała się 

modelingiem, jest to też jej pierwszy 
taki konkurs.

Jaka powinna być miss? – (...) 
na co dzień powinna utożsamiać się 
z dobrymi cechami, być delikatna, 
uśmiechnięta, odpowiedzialna, nie 
powinna też przejawiać złych zacho-
wań. – Często dziewczyny z tytułem 
miss są oceniane negatywnie, zdarza 
się, że postrzega się je tylko jako 
„ładne buzie”, osoby nie mające nic 
do powiedzenia. Lubonianka sta-
nowczo nie zgadza się z tymi ste-

reotypami (właściwe byłoby 
tu słynne powiedzenie: „Nie 
oceniaj książki po okładce”).

Największym autorytetem 
dla Kingi jest jej mama, bę-
dąca jednocześnie jej najlepszą 
przyjaciółką. Wsparcie znaj-
duje także w rodzinie i narze-
czonym, który szczególnie 
pomaga jej w przygotowaniach 
do poszczególnych etapów 
konkursu, a przede wszystkim 
jest przy niej bez względu na 
to, jak daleko musi pojechać 
z ukochaną.

Wymiary lubonianki to 
88-68-88 przy wzroście 174. 
Ma świetną �gurę, co zresztą 
doskonale widać na zdjęciach. 
By utrzymać formę, trenuje 
siatkówkę, a zimą uwielbia 
jeździć na nartach i snowbo-
ardzie. Sport to jej pasja, dzię-
ki której w łatwy sposób może 
odreagować napięcie, spędza-
jąc przyjemnie czas. Bardzo 
lubi tańczyć, razem z przyja-
ciółmi często odwiedza dys-
koteki. Nie stosuje żadnych 
diet, uwielbia jeść, nie odma-
wia sobie słodyczy czy fast 
foodów. Jej zdaniem, wszystko 
można, ale z umiarem. By 
podkreślić swoją urodę w kon-

kursach, nakłada delikatny makijaż 
i dobiera odpowiednią sukienkę. 
Więcej zabiegów upiększających po 
prostu nie potrzebuje. Na poznańskim 
uniwersytecie studiuje dwa kierun-
ki – edukację elementarną i terapię 
pedagogiczną oraz socjoterapię 
i promocję zdrowia. Jej marzenia są 
ściśle związane z edukacją. Ma na-
dzieję ukończyć studia i podjąć 
pracę jako nauczycielka dzieci w wie-
ku przedszkolnym i wczesnoszkol-
nym.

Trzymamy kciuki za Kingę, któ-
ra na pewno nie powiedziała jeszcze 
ostatniego słowa!

Maria Wieczorek  

Kinga Chylińska

n
Kinga Chylińska – z sesji zdjęciowej przy 
oknie   fot. Piotr Piosik

cd.  
ze str. 
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Cyprian Stanisławski
z al. Jana Pawła II

Urodził się jako skrajny wcze-
śniak w 24. tygodniu ciąży 
z niską wagą – 640 gramów. 

Przez pierwsze tygodnie walczył o ży-
cie. Te zmagania wygrał, teraz walczy 
o zdrowie. Dotknęło go wiele cho-
rób wcześniaczych, jednak najbar-
dziej groźna okazała się retinopatia 
wcześniacza 
V stopnia. 
To poważ-
na choroba 
oczu, która 
u Cypriana 
spowodo-
wała odwar-
stwienie siat-
kówek w obu 
oczkach, a tym 
samym utratę 
wzroku. Cy-
prian wymaga rehabilitacji nie tylko 
ruchowej, ale także wzrokowej, aby 
choć częściowo dogonić swoich ró-
wieśników. Leczenie, operacje oraz 
rehabilitacja są bardzo kosztowne.

Dlatego zwracamy się z prośbą 
do wszystkich dobrych ludzi (wiemy, 
że jest ich wielu) o pomoc i przeka-
zanie 1% swojego podatku. Wystar-
czy odpowiednio wypełnić rubryki 
w rocznym zeznaniu PIT, aby zrobić 
coś dobrego dla Cyprianka.

W polach dotyczących Organi-
zacji Pożytku Publicznego należy 

wpisać nazwę: Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą” oraz jej adres: 
01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5, 
podać nr KRS – 0000037904, a pole 
128 wypełnić treścią: 19560 – Sta-
nisławski Cyprian.

Pomoc dla Cyprianka można 
również przesyłać na konto: Fun-
dacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, 
Bank BPH S.A. – 15 1060 0076 0000 
 3310 0018 2615 oraz Bank BPH 
S.A. (darowizny w ramach zbiórki 
publicznej) – 61 1060 0076 0000  
3310 0018 2660, tytułem: 19560 – 
Stanisławski Cyprian – darowizna 
na pomoc i ochronę zdrowia.

Dziękujemy za okazanie dobre-
go serca!

Cyprianek z rodzicami

Kacper Kowalski
Uzupełnienie

W styczniowym numerze „WL” 
opublikowaliśmy materiał, w którym 
rodzice chorego na mózgowe pora-
żenie dziecięce Kacperka proszą 
o wsparcie. Możemy pomóc chłop-
cu, przekazując 1% podatku docho-
dowego za rok 2013, wpisując w ze-
znaniu podatkowym: Fundacja 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, 01-685 
Warszawa, ul. Łomiańska 5; KRS: 
0000037904; cel szczegółowy: 19834 
Kowalski Kacper Rosnówko.

PS

Lubonianie proszą o pomoc

n
Cyprianek  
Stanisławski

okrągłe (10.) rocznice przypadły 
w 2013 r. Na końcu też kronika 
wydarzeń z 2013 r. 

Dodatkowe walory tej publika-
cji to: dobrej jakości zdjęcia, głów-
nie archiwalne oraz życiorysy, 
stanowiące sporą część opracowa-
nia, wypełniające potrzebę tworze-
nia lokalnego Słownika biogra�cz-

nego lubonian. Tradycyjnie wydaw-
nictwo posiada – tak przydatny 
w wyszukiwaniu – Indeks osób. 
Wydane wcześniej „Roczniki” zy-
skały ciepłe recenzje nie tylko lo-
kalnej społeczności.

Książka powstała dzięki pomo-
cy �nansowej Miasta Luboń.

Piotr P. Ruszkowski

Dziękujemy wszystkim, którzy udostępnili nam swoje materiały.
Tych, którzy po lekturze Roczników, mogą zawarte w nich infor-

macje uzupełnić lub rozpoznają osoby przedstawiane na zdjęciach, tra-
dycyjnie prosimy o kontakt z wydawcą – Stowarzyszeniem Kultural-
no-Oświatowym „Forum Lubońskie” lub redakcją „Wieści Lubońskich” 
(ul. Wschodnia 23 a/62), tel. 61 810 43 35 lub 609 616 277, e-mail:  
redakcja@wiescilubonskie.pl.

cd.  
ze str. 
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Mamy Rok Jana Karskiego, 
Oskara Kolberga i św. Jana 
z Dukli. Stosowne uchwały 

podjął w grudniu ub. roku Sejm RP. 
Jakby tego było mało, Senat ogło-
sił 2014 Rokiem Jana Nowaka-Je-
ziorańskiego oraz Wielkiego Jubi-
leuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(650 lat).

Jan Karski – kurier i emisariusz 
Polskiego Państwa Podziemnego; 
jeden z pierwszych, który poinfor-
mował aliantów o tragicznej sytuacji 
Żydów na terenach okupowanych 
przez Niemców. W tym roku przy-
pada setna rocznica jego urodzin.

Oskar Kolberg – muzyk, etno-
graf, folklorysta o najbogatszym 

Czyj rok? dorobku w XIX-wiecznej Europie. 
Utrwalił w 33 tomach wierny obraz 
polskiej sztuki i kultury ludowej (200. 
rocznica urodzin).

Św. Jan z Dukli – beaty�kowany 
w 1733 r. i kanonizowany w 1997 r. 
przez Jana Pawła II bernardyn, ży-
jący zgodnie regułą św. Franciszka 
z Asyżu – wzór troski o drugiego 
człowieka i sprawiedliwości społecz-
nej. W przyszłym roku przypada 

600-lecie jego urodzin i 275. rocz-
nica ustanowienia go patronem 
Polski.

Jan Nowak-Jeziorański – zmar-
ły w 2005 r. współtwórca i pierwszy 
dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia 
Wolna Europa. Odegrał istotną rolę 
w przyjęciu Polski do NATO. Po-
wstaniec warszawski.

(S)
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bieństwo do „Tsunami”. U nas od-
bierany jest jako plagiat, za granicą 
mieści się po prostu w nurcie, a na-
leży podkreślić, że oba utwory są 
zupełnie różne. Konkurencja, zdaniem 
Remiego, może mieć zarówno sku-
tek destrukcyjny jak i motywujący, 
w zależności od szerokości geogra-
�cznej i mentalności ludzi. Za gra-
nicą polega ona głównie na współ-
pracy, przykładem są choćby DJ 
Afrojack i Tiesto. Kiedy jeden wy-
puści kawałek, drugi automatycznie 
go remiksuje i na odwrót. Poza tym 
DJ-e grają razem, wspierają się i wła-
śnie to jest kluczem do ich sukcesu. 
Niestety, w Polsce zdecydowanie 
dominuje podejście „ja sam”. Artyści 
izolują się i niechętnie współpracu-
ją, co jest błędem, bo to właśnie 
w łączeniu sił tkwi potęga. Remi ma 
pomysł na stworzenie projektu, 
w którym najlepsi DJ-je i producen-
ci w Polsce połączą swoje siły. 

Pół żartem, pół serio
Z uśmiechem na ustach opowie-

dział nam nawet o jednej ze swoich 
wpadek. W show telewizyjnym z góry 
ustalono, że duet zagra z playbacku. 
Były to jeszcze czasy płyt winylowych, 
a konsoleta stała na niestabilnym 
podłożu, na którym energicznie 

tańczyły dziewczyny. Nagle igła z wi-
nyla spadła, a muzyka nadal grała. 
Okrzyknięto ich wówczas jedynymi 
DJ-ami, którzy potra�ą grać bez 
igły.

Obecnie duet zajmuje się rów-
nolegle pracą nad dwoma singlami. 
Remi zdradził, że pierwszy z nume-
rów, który pojawi się wiosną, po-
wstaje we współpracy ze znanym 
polskim raperem – Waldemarem 
Kastą. Drugi projekt przygotowują 
natomiast z zespołem „V-Unit”.

Jaki prywatnie jest Remi? Mówi 
o sobie, że jest normalnym kolesiem, 
który żyje sobie spokojnie w zaciszu 
przyrody. Wyprowadził się z Lubo-
nia i ukrył w lesie (śmiech). – Eks-
centryk, prowadzący spokojny styl 
życia, bez schematów, od czasu do 
czasu tworzący muzykę o trzeciej 
w nocy. Oprócz muzyki lubi podró-
że, pływanie i grę na playstation.

Duet „Kalwi & Remi” jeszcze 
nigdy nie zawitał do Lubonia, dobrze 
byłoby to zmienić!
Maria Wieczorek i Agnieszka Witkowska

Remigiusza Pospiecha – dawne-
go ucznia SP 3 – wpisujemy na listę 
wybitnych absolwentów lubońskich 
szkół.

Pierwszy DJ w mediach

Kolejną osobą w cyklu mło-
dych lubonian, którzy otrzy-
mali stypendium przyznane 

przez Urząd Miasta (150 zł przez 
10 miesięcy), jest Oskar Danielak 
– aktualny mistrz Polski w wio-
ślarstwie. Ten cenny tytuł zdobył 
w październiku ub. roku, startując 
w Wioślarskich Mistrzostwach Pol-
ski w Warszawie.

Oskar przyszedł na świat przed 
osiemnastoma laty w Poznaniu, w ro-
dzinie o lubońskich korzeniach (jego 
dziadkowie Krystyna i Waldemar 
mieszkają przy ul. Okrzei). W naszym 
mieście mieszka od urodzenia. Po 
ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 3 
przez rok kontynuował naukę w Gim-
nazjum nr 1, po czym przeniósł się do 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Po-
znaniu, gdzie najpierw ukończył gim-
nazjum, natomiast obecnie jest uczniem 
II klasy liceum w tejże szkole. Wioślar-
stwem zainteresował się jako 13-letni 
chłopiec, a do uprawiania tej dyscypli-
ny zachęcił go i zainspirował wujek – 
Tomasz Ratajak – zawodnik i prezes 
Klubu Wioślarskiego założonego w 1904 r. 
w Poznaniu (KW04 Poznań) oraz ro-
dzice – Monika i Krzysztof, z którymi 
mieszka przy ul. Konarzewskiego (jego 
młodszy brat – Dorian – uprawia kick-
boxing).

Oskar podkreśla, że od samego 
początku życiowej przygody ze spor-
tem rodzina, która go zawsze wspie-
ra, inspiruje i dopinguje, jest jego 
najwierniejszym gronem kibiców. 
Wuj Tomasz do treningów udostęp-
niał mu swoją łódkę i sprzęt oraz 
udzielał sportowych rad. Młody wio-
ślarz nie musiał długo czekać na 
pierwszy, duży sukces. Startując 
w 2010 r. w regatach młodzików 
o puchar prezesa Polskiego Związku 
Towarzystwa Wioślarskiego (PZTW), 
zajął I miejsce. Systematycznie i in-
tensywnie trenując pod okiem tre-
nera – Mirosława Rewersa – półtora 
do dwóch godzin dziennie (w sezo-
nie letnim na torze regatowym Mal-
ta i Warcie, natomiast zimą w hali 
na ergometrze) – odniósł kolejne 

sukcesy, m.in. brązowy medal Mi-
strzostw Polski Juniorów w osadzie 
4-osobowej (Malta). Życiowym suk-
cesem tego utalentowanego wioślarza 
jest zdobycie w październiku ub. roku 
tytułu mistrza Polski na Długody-
stansowych Mistrzostwach Polski 
w Wioślarstwie w Warszawie. W �-
nale, startując w czwórce podwójnej 
(każdy z czterech wioślarzy osady ma 

po 2 wiosła) na dystansie 8 km, po-
zostawił w tyle konkurentów. Obec-
nie przygotowuje się już do Central-
nych Regat Otwarcia Sezonu w „je-
dynkach” na poznańskiej Malcie. 
Jeżeli dobrze wypadnie na tych za-
wodach, to może się zakwali�kować 
do kadry krajowej i wziąć po raz 
pierwszy udział w międzynarodowych 
regatach w Monachium.

Ucząc się i uprawiając wioślar-
stwo, Oskar nie zapomina o swojej 
pasji, jaką jest dla niego historia. Po 
ukończeniu liceum zamierza podjąć 
studia na Wydziale Historii Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza. Młode-
mu mistrzowi życzymy dalszych 
sukcesów, zarówno w nauce jak i na 
niwie sportowej.   PAW

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

n
Oskar Danielak z mamą    
fot. Paweł Wolniewicz

n
Mistrz Polski – Oskar Danielak podczas treningu – za swoje osiągnięcia spor-
towe otrzymał stypendium Miasta Luboń   fot. Natalia Szymkowiak

Maria Nowak znalazła się 
w Lubońskim Klubie Te-
nisa Stołowego (LKTS) przez 

przypadek. Trzy lata temu wzięła 
udział w amatorskim powiatowym 
turnieju tenisa stołowego w Luboniu. 
To właśnie tam dziewczynę wypa-
trzyli trenerzy, którzy od razu za-
proponowali jej przyjście na trening. 
Na szczęście, mimo dość późnego 
wieku (13 lat), Marysia zdecydowa-
ła się profesjonalnie trenować. W dwa 
lata dogoniła i wyprzedziła rywalki 
ze swojej kategorii wiekowej, które 
karierę rozpoczęły kilka lat wcze-
śniej. Upór, ciężka praca i wsparcie, 
które otrzymuje od trenera Piotra 
Ciszaka i zawodnika LKTS-u Adama 

Adamczaka spowodowały, że lista jej 
sukcesów wydłuża się. Najważniej-
sze to: 6. miejsce w Mistrzostwach 
Wielkopolski Kadetek 2013 (singiel), 
2. miejsce w Mistrzostwach Wiel-
kopolski Kadetek 2013 (drużyno-
wo) i 17. miejsce na Mistrzostwach 
Polski LZS Ostróda 2013. Marysia 
występuje również w II lidze kobiet 
i startuje w wojewódzkich zawodach 
w kategorii juniorek oraz seniorek. 
Uczęszcza do Gimnazjum nr 2, które 
reprezentuje na zawodach regional-
nych w wielu dyscyplinach sporto-
wych. W wolnym czasie gra w siat-
kówkę, biega. Jej pasją jest także gra 
na pianinie.

Marysia jest przykładem osoby, 
która ma szansę stać się świet-
ną zawodniczką. Trenerzy 
odkryli w niej talent, a pro-
fesjonalne podejście do nie-
go może zaowocować kolej-
nymi sukcesami. Ambicja 
i upór to cechy, które wyróż-
niają młodą tenisistkę. Jest 
wzorem do naśladowania dla 
innych osób zaczynających 
przygodę w tym sporcie. Za-
praszamy wszystkich do 
spróbowania swoich sił w te-
nisie stołowym! Nawet jeże-
li nie uda się pójść w ślady 
Marysi, może to być po pro-
stu okazja, by aktywnie spę-
dzić czas w gronie sympa-
tycznych ludzi.

Agnieszka Witkowska

Nie taki znów przypadek!

n
Utalentowana młoda tenisistka – Marysia 
Nowak – podczas gry
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Jej ojciec – Bernard Stieler – jest 
doświadczonym muzykiem – 
skrzypkiem i kompozytorem, 

który po ukończeniu studiów na 
Akademii Muzycznej w Poznaniu, 
wraz ze swoją żoną Urszulą z d. No-
wak zamieszkali w Luboniu. Laura 
jest absolwentką lubońskiej SP 2, 
po ukończeniu której kontynuowała 
naukę w Gimnazjum nr 33 przy ul. 
Wyspiańskiego w Poznaniu. Równo-
cześnie uczęszczała do pobliskiego 
Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. 
Głogowskiej, gdzie w 2009 r. ukoń-
czyła Państwową Szkołę Muzyczną 
II Stopnia im. Fryderyka Chopina 
w klasie skrzypiec, tym samym otrzy-
mując tytuł zawodowy muzyka-in-
strumentalisty. Po ukończeniu LO 
Ojców Pijarów im. św. Józefa Kala-
sancjusza na os. Jana III Sobieskiego, 
uczęszczała do Policealnego Studium 
Piosenkarskiego im. Czesława Nie-

mena w Poznaniu, gdzie z oceną 
bardzo dobrą w klasie interpretacji 
piosenki Przemysława Basińskie-
go zdobyła tytuł zawodowy akto-
ra scen muzycznych – piosenkarza. 
W 2011 r. była uczestniczką �nału 
lubońskiego Festiwalu Piosenki im. 
Czesława Niemena. Dzięki zdoby-
temu doświadczeniu scenicznemu 
niejednokrotnie występowała jako 
solistka, kameralistka, a także jako 
prowadząca wydarzenia kulturalne. 
Współpracowała m.in. z Chórem 
Filharmonii Wrocławskiej w ramach 
festiwalu „Warszawska Jesień”, Chórem 
Chłopięcym i Męskim Filharmonii 
Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”. 
Za wybitne osiągnięcia została na-
grodzona Stypendium Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego. Obec-
nie jest studentką ostatniego roku 
studiów magisterskich poznańskiej 
Akademii Muzycznej im. Ignacego 

Jana Paderewskiego w klasie dyry-
gentury prof. Marka Gandeckiego 
i przygotowuje się do obrony pracy 
dyplomowej, której tematem jest 
„Dysleksja u dzieci uzdolnionych 
muzycznie”. Od początku studiów 
systematycznie doskonali swoje umie-
jętności muzyczne i dzieli się nimi, 
uczestnicząc w różnych wykładach, 
kursach szkoleniach i warsztatach 
(Polski Narodowy Chór Młodzieżo-
wy w ramach projektu Filharmonii 
Wrocławskiej, Studium Dyrygentów 
Polonijnych w Koszalinie, Zimowy 
Kurs Wokalny z dr Marzeną Mi-
chałowską, Warsztaty Interpretacji 
Muzyki Dawnej, Warsztaty Muzyki 
Liturgicznej). Od początku studiów 
uczestniczy w życiu artystycznym 
Chóru Kameralnego „Musica Viva” 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Po-
znaniu, którego artystyczny manifest 
brzmi: „MUSICA VIVA – muzyka 

żywa… a może raczej żyjąca?”.Jak 
podkreśla, to właśnie w tym chó-
rze zaraziła się pasją i narodziła się 
jej miłość do chóralistyki. Śpiewa 
również w Chórze Kameralnym 
Akademii Muzycznej, który po-
wstał w 2012 r. Dyrygentem i za-
łożycielem obu chórów jest prof. 
Marek Gandecki. Jesienią 2012 r. 
Laura Stieler została dyrygentem 
Chóru Zamku Kórnickiego „Castel-
lum Cantans”, z którym wystąpiła 
w niedzielę, 19 stycznia w swoim 
para�alnym kościele (mieszka w os. 
„Lubonianka”) – pw. bł. Jana Paw-
ła przy ul. Źródlanej (czytaj na str. 
36). Rok później wygrała poznańskie 
eliminacje do XV Ogólnopolskiego 
Konkursu Dyrygentów Chóralnych 
im. prof. Stanisława Kulczyńskiego, 
którego �nał odbędzie się na począt-
ku kwietnia w Poznaniu. W życiu 
lubonianki dużo się dzieje na niwie 

Muzykę ma w genach
Laura Stieler – utalentowana i ambitna dyrygentka z Lubonia

muzycznej i trudno jej znaleźć wol-
ny czas, jednak nie wyobraża sobie, 
by w domu zabrakło żywej muzyki. 
Zwłaszcza śpiewania kolęd z mamą 
oraz wykształconymi muzycznie oj-
cem i braćmi – starszym Mironem 
i młodszym – Brunonem (wszyscy 
ukończyli tą samą szkołę muzyczną). 
Młoda dyrygentka prowadzi rów-
nież zespół wokalno-instrumentalny 
„Mathes”, którego można posłuchać 
w każdą niedzielę podczas Mszy 
św. o godz. 21 w kościele bł. Jana 
Pawła II przy ul. Źródlanej. 

Bez wątpienia pasją życiową 
artystki jest oczywiście muzyka. 
Jak powiedziała – Muzyka jest moim 
życiem. Gdy jadę tramwajem czy 
pociągiem, to odruchowo stukot kół 
i otaczający mnie hałas odczytuję 
jako harmonijne takty i dźwięki 
muzyczne. Swego czasu pasjono-
wała się również fotografią, zatrzy-
mując w kadrze ulotne chwile 
i obiecuje sobie, że do robienia 
zdjęć jeszcze powróci. Lubi też 
czytać książki (jest przysłowiowym 
molem książkowym). Zapytana 
o najbliższą przyszłość, odpowie-
działa słowami piosenki Marka 
Grechuty – ważne są tylko te dni, 
których jeszcze nie znamy. W tym 
roku najważniejsze są kwietniowy 
konkurs dyrygencki, koncert dy-
plomowy i obrona pracy dyplo-
mowej, do których się intensywnie 
przygotowuje. Myśli też o założe-
niu chóru w naszym mieście, w któ-
rym śpiewaliby lubonianie o róż-
nym przekroju wieku, profesji, 
i charakteru. Uważa, że muzyka 
łączy pokolenia, chór łączy ludzi, 

którzy teoretycznie nie są z sobą 
związani, natomiast starsi dosko-
nale współgrają z młodszymi. Co-
raz częściej komponuje i aranżuje 
utwory muzyczne i podkreśla, że 
nauka dyrygentury to nie tylko 
nauczanie wykonywania samych 
ruchów, rozwijanie muzykalności 
i emisji głosu, ale przede wszystkim 
praca z ludźmi, natomiast własne 
próby kompozycji pomagają zro-
zumieć, ocenić i przede wszystkim 
docenić dzieła innych kompozy-
torów…

PAW

n
W ubiegłym roku chór Zamku Kórnickiego „Castellum Cantans” pod dyrekcją 
Laury Stieler wystąpił m.in. w kościele Świętych Apostołów Szymona i Judy 
Tadeusza w Białce Tatrzańskiej. Przed kościołem stoją: pierwszy rząd od lewej: 
Barbara Nowak, Marta Lehman, Zofia Pawlak, Ewa Wieczorek, Monika Wąsie-
wicz, Laura Stieler, Hanna Wachowiak, Lidia Małkiewicz, Elżbieta Muller, Tere-
sa Stencel, Beata Zwierzyńska; drugi rząd od lewej: Barbara Pietrala, Wiesła-
wa Łatka, Katarzyna Zaborowska, Zofia Zimniak, Anna Gołębiowska; trzeci 
rząd od lewej: Marek Juszczak, Andrzej Zwierzyński, Franciszek Nowak, Michał 
Półchłopek, Łukasz Grzegorowski   fot. zbiory Laury Stieler

We wtorek, 28 stycznia br. 
upamiętniono zasłużoną, 
tragicznie zmarłą w stycz-

niu 2013 r. lekarkę, profesor Wandę 
Horst-Sikorską, przed laty związaną 
z Luboniem. W Katedrze Medycyny 
Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu, której była pierwszym 
kierownikiem, odsłonięto płasko-
rzeźbę i nadano jej imię sali semi-
naryjnej.

Profesor Wanda Horst-Sikorska 
specjalistką chorób wewnętrznych 
i endokrynologii, kierownikiem 
Katedry Medycyny Rodzinnej i Pra-
cowni Metabolizmu Kostnego Uni-
wersytetu Medycznego w Poznaniu 
oraz nauczycielem akademickim. 
Pełniła też funkcję konsultanta wo-
jewódzkiego medycyny rodzinnej 
w Wielkopolsce oraz prezesa Pol-
skiego Kolegium Osteoporozy. Zgi-
nęła tragicznie podczas urlopu 
w Tajlandii. Była żoną byłego mini-
stra zdrowia Leszka Sikorskiego (w 
rządzie SLD), który w 1991 r., kie-
rując Fundacją Inicjatyw Medycznych 
INMED, utworzył w budynku przy 
ul. Okrzei 65 w Luboniu prekursor-
ski Ośrodek Usług Medycznych. Było 
w nim kilka gabinetów lekarskich, 
w których swoje usługi oferowało 

kilkunastu specja-
listów, laboratorium, 
ultrasonograf. Moż-
na było również 
skorzystać z �zyko-
terapii oraz z pomo-
cy pielęgniarek, 
które przychodziły 
nawet na wizyty 
domowe. Usługi nie 
były zbyt kosztow-
ne, a pacjenci ubez-
pieczeni we współ-
pracującej z Funda-
cją Agencji Ubez-
pieczeniowej WESTA 
mogli liczyć na dodatkowe zniżki. 
Niestety, ośrodek działał tylko przez 
rok (do 1992 r.). Później był siedzi-
bą kolejno: Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej (PZPR) w Lubo-
niu, Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej (MOPS), a następnie 
Poradni Lekarza Rodzinnego. Obec-
nie ten budynek komunalny znaj-
duje się w rękach prywatnych. Żona 
Leszka Sikorskiego – endokrynolog 
Wanda Horst-Sikorska – była jednym 
z wielu znanych w środowisku po-
znańskim specjalistów, którzy pra-
cowali w lubońskim ośrodku.

HS

Pamięci prof. Sikorskiej

n
Prof. Wanda Horst-Sikor-
ska, jaką być może niektó-
rzy lubonianie pamiętają

n
Na nieczynnym moście kolejowym 
w Skwierzynie. Laura Stieler nawet 
wyobrażając sobie nadjeżdżający 
pociąg słyszy takty i dźwięki muzycz-
ne   fot Katarzyna Helak
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Swój szlak bojowy podczas kam-
panii wrześniowej 1939 r. Antoni 
Kozłowski przeszedł z 17. Puł-

kiem Ułanów Wielkopolskich im. 
króla Bolesława Chrobrego w Lesznie. 
Miał stopień starszego ułana WP.

Najmłodszy w rodzinie
Urodził się 15 grudnia 1918 r. 

w miejscowości Bieżyń gmina Krzy-
wiń powiat Kościan. Jego ojcem był 
Paweł (1879-1951), a matką Fran-
ciszka z d. Małyszek (1876-1929), 
oboje pochodzili z Bieżynia. An-
toni był ich najmłodszym – pięt-
nastym dzieckiem. Żona Antonie-
go Kozłowskiego – Antonina – pa-

mięta niektóre fakty na temat ro-
dzeństwa męża. Najstarsza siostra 
Franciszka (1895-1982) mieszkała 

w Dolnym Lasku. 
Wojciech (ur. w 1900 r.) 
był komendantem 
policji koło Kielc 
i został zamordowa-
ny przez NKWD. Gdy 
szedł na wojnę, jego 
córeczka miała 9 lat, 
a synek – 7. Józef (ur. 
1902 r.) przed wojną 
służył zawodowo 
w wojsku, strzegł 
granicy rosyjskiej na 
kresach wschodnich, 
zapewne więc był 
w KOP (Korpus 
Ochrony Pogranicza). 

Po wojnie mieszkał w Lęborku, 
zmarł w latach 50. Czesław (ur. 
1906 r., zm. w latach 80.) mieszkał 
we Francji, a Ignacy (ur. 1907 r., 
zm. w latach 70.) w miejscowości 
Zbęchy. Marysia (ur. 1910 r.), po 
mężu nazywała się Mania. Jej cór-
ka Irena wyszła za mąż za Andrze-
ja Szmyta – to rodzice burmistrza 
Lubonia – Dariusza Szmyta. Jan ur. 
w listopadzie 1917 r., zmarł w wie-
ku 75 lat. Prowadził gospodarstwo 
rolne w Bieżyniu. Troje dzieci w wie-
ku 7-8 lat: Jadwisia, Józia i Stefcio 
zmarło podczas I wojny światowej, 
śmiertelne choroby dotknęły wte-
dy również dzieci z innych domów 
w Bieżyniu.

Pani Antonina mówi, że Kozłow-
scy byli dobrą rodziną.

Nauka, praca i wojsko
Po ukończeniu 4 klas Szkoły 

Podstawowej w Bieżyniu w 1932 r. 
Antoni pomagał ojcu w gospodarstwie 
rolnym. Do wojska zgłosił się na 
ochotnika, co zostało odnotowane 
w aktach ZBoWiD i co potwierdza 
również żona. Służbę rozpoczął 2 
listopada 1936 r. w 17. Pułku Ułanów 
Wielkopolskich w Lesznie, czyli, jak 
to określa pani Antonina, przy „żół-
tych ułanach” (od koloru otoków na 
czapkach). Wcielono go do szwa-
dronu Ciężkich Karabinów Maszy-
nowych. Pani Antonina pamięta, że 
mąż wspominał również o pobycie 
w Grudziądzu. Należy się domyślać, 
że był w Centrum Wyszkolenia Ka-
walerii. 15 września 1938 r. ze spe-
cjalnością: celowniczy CKM i KM 
został przeniesiony do rezerwy, 
awansowany w tym dniu do stopnia 
starszego ułana (kategoria wojskowa 
pierwsza, rodzaj broni – kawaleria, 
nazwa specjalności wojskowej – ob-
sługa CKM i KM plutonu kawalerii). 
Pani Antonina mówi, że po zakoń-
czeniu czynnej służby wojskowej, 
mąż planował podjąć pracę w Poli-
cji Państwowej.

Sierpniowa mobilizacja
Pozostawał bez pracy do 16 

sierpnia 1939 r. W ramach mobili-
zacji dzień później został powołany 
do 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich 
w Lesznie, o poszerzonej już nazwie, 
im. króla Bolesława Chrobrego. – W 
kampanii wrześniowej jednostka moja 
weszła w skład Armii „Poznań”, gdzie 
brałem udział w walkach z najeźdź-
cą pod Kutnem, nad Bzurą, w Pusz-
czy Kampinoskiej, pod Sobótką, na 
Górze Kalwarii, w Warszawie. W bi-
twie pod Sobótką w dniu 9 września 
1939 r. zostałem ranny w rękę i gło-
wę. Po poddaniu Warszawy w dniu 
27.09.1939 r. zostałem wzięty do 

niewoli i zwolniony z niej 7.10.1939 r. 
– napisał w życiorysie zachowanym 
w aktach ZBoWiD, Koła przy ZNTK 
i Koła Żabikowo.

Antonina Kozłowska wspomina, 
że mąż opowiadał jej, jak z pozo-
stałymi żołnierzami ukrywał się 
w Warszawie w piwnicach. Jednak 
potem musieli wyjść i poddać się. 
Niemcy wraz z innymi jeńcami wy-
puścili go, rannego w rękę i czoło, 
w które dostał odłamkiem. Tra�ł do 
Poznania.

Lata okupacji
W 1940 r. rozpoczął pracę w daw-

nych Zakładach H. Cegielski w Po-
znaniu, podczas okupacji nazywały się 
DWM. Na początku 1941 r. wywie-
ziono go do Niemiec do prac przy-
musowych w Fabryce Broni i Amu-
nicji w Karlsruhe. Kiedy w końcu 
1942 r. zachorował ojciec, otrzymał 
urlop i przyjechał do Polski. Niemcy 
zmusili go tu do pracy w rodzinnej 
wsi w niemieckim gospodarstwie.

Po wojnie
Po wyzwoleniu od 1945 r. pra-

cował jako ślusarz w Zakładach H. 
Cegielski w Poznaniu. 28.10.1949 r. 
na podstawie rozkazu MON nr 184 
z 07.12.1948 r. został przeniesiony 
do rezerwy. Zatrudniono go od 20 

października 1953 r. w Zakładach 
Naprawczych Taboru Kolejowego 
w Poznaniu na stanowisku odlew-

Żółty ułan ochotnik
Antoni Kozłowski (1918-1992)

n
Antoni Kozłowski w mundurze ułań-
skim i szablą

n
Antoni Kozłowski po 
wojnie (zdjęcie z legity-
macji ZBoWiD-u)

n
Pluton, w którym służył Antoni Kozłowski (3. z lewej w ostatnim rzędzie z za-
dartą głową)

n
Antoni Kozłowski podczas przymusowych 
robót w Niemczech. Lubonianin i kobieta po 
lewej posiadają charakterystyczne naszywki 
z literą „P”

n
Zdjęcie ślubne Antoniny Małyszczak i Antoniego Kozłowskiego
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Kolejne zdjęcie w cyklu 
„Z lamusa”, które tym 
razem tra�ło do nas 

od pani Danieli Śródy. Po 
poprawie czytelności starych 
zdjęć przekazywanych do 
redakcji, wspólnym wysił-
kiem, próbujemy dokładniej 
rozpoznać, kto jest na zdję-
ciu, kiedy i z jakiej okazji 
zostało wykonane.

Fabryka marmolady
Zdjęcie wykonane praw-

dopodobnie tuż po II woj-
nie światowej, w 1945 r., 
przedstawia pracowników 
i kadrę „Fabryki Marmo-
lady” mieszczącą się przy 
dzisiejszej ul. Armii Po-
znań 78 – obecnie dom 
mieszkalny Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Spójnia”. 
W pierwszym rzędzie przy-
puszczalnie władze �rmy 
i pracownicy biura. Roz-
poznane osoby to jedynie: 
Tomasz Jędrzejczak (ozna-
czony 1), Duszczak (9), mąż 
Teresy Kokocińskiej (16). 

Osoby mogące pomóc 
w określeniu dokładnej daty 
lub okoliczności wykona-
nia zdjęcia oraz potra�ące 
uszczegółowić, kto jeszcze 
znajduje się na fotogra�i, 
a także tych, którzy wiedzą 
cokolwiek o historii luboń-
skiej „Fabryki Marmolady”, 
prosimy o kontakt z redak-
cją lub nr. tel. 609 616 277.

Apel
Czytelników posiadających ciekawe 

zdjęcia z przeszłości, chcących podzie-
lić się z innymi i przy okazji uzupełnić 

historię swojej rodziny i Lubonia, pro-
simy o ich dostarczanie do redakcji 
w celu reprodukcji. Będziemy starali się 
poprawiać ich jakość, i w miarę moż-

liwości publikować, prosząc o dodat-
kowy opis i rozpoznanie.

(R)

n
Kto pracował w lubońskiej Fabryce Marmolady tuż po wojnie? – czekamy na wyjaśnienie   (ze zbiorów Danieli Śródy)

Rozpoznajemy lubońskie zdjęcia

Wybór patrona Jedynki

Pierwszy etap konkursu na patrona SP 1, obejmujący wybór kandydata, 
dobiegł końca. Jest 5 propozycji: Bł. Edmund Bojanowski, Julian 
Tuwim, Nobliści Polscy, Podpułkownik Jan Kamiński oraz Na-

uczyciele Tajnego Nauczania w Luboniu. Teraz zespół koordynujący wraz 
z Samorządem Uczniowskim przygotuje prezentację kandydatów (wybra-
nych przez uczniów, nauczycieli i rodziców oraz zaproponowanego przez 
lubonian z poza szkoły). Tajne wybory patrona Jedynki, w których może 
uczestniczyć każdy mieszkaniec Lubonia, odbędą się 11 czerwca 2014 r. 
Po ogłoszeniu wyników, 23 czerwca, nastąpi podjęcie stosownej uchwały 
przez Radę Pedagogiczną SP 1, po czym zostanie przygotowany wniosek 
do Urzędu Miasta. Uroczyste nadanie imienia szkole nastąpi podczas roz-
poczęcia roku szkolnego 2014/2015.

PAW

nika, gdzie pracował do przejścia na 
emeryturę 31 grudnia 1978 r. Nale-
żał od 3 kwietnia 1981 r. do Koła 
ZBoWiD przy ZNTK w Poznaniu 
nr 263273 (leg. 47543/31, od 31.08.1984 r. 
leg. 173233). 30 października 1990 r. 
przeniósł się do Koła Żabikowo.

23 maja 1984 r. otrzymał Medal 
za udział w wojnie obronnej 1939 r. 
(nr 273-84-58).

Rodzina
16 września 1945 r. Antoni Ko-

złowski ożenił się w kościele w Lu-
biniu z Antoniną Małyszczak (ur. 

20 listopada 1923 r. w miejscowo-
ści Mościszki, za Bieżyniem, gm. 
Krzywiń powiat Kościan). Jej ro-
dzicami byli Władysław (ur. 18 
czerwca 1900 r, zm. 1963 r.) i An-
tonina (ur. 28 lipca 1898 r., zm. 
w 1976 r.). Pani Antonina podczas 
okupacji hitlerowskiej od 17 roku 
życia musiała pracować w majątku 
w Mościszkach. Po wojnie przez 7 
lat była zatrudniona w lubońskich 
Zakładach Fosforach. Następnie 
pracowała 15 lat przy surowcach 
wtórnych w Żegrzu w Poznaniu jako 
brakarz wagowy.

Antoni Kozłowski po ślubie 
podjął pracę w Zakładach H. Ce-
gielski w Poznaniu. Zamieszkał 
w 1945 roku u swojej siostry Fran-
ciszki w Dolnym Lasku. Po pół roku 
żona przeprowadziła się do niego 
z synkiem Bernardem. Państwo 
Kozłowscy u siostry męża – Fran-
ciszki mieszkali przez rok. Następ-
nie przenieśli się do Górnego Lasku 
nr 60, gdzie przez 13 lat mieszkali 
u państwa Roszaków. Na kupionej 
działce przy nowej ulicy Mariana 
Buczka jako pierwsi postawili dom 
(pod nr 11) po lewej jej stronie. 
Naprzeciw były same pola.

Mieli jednego syna – Bernarda 
– który zmarł 5 lipca 2011 r. na sku-

tek choroby nowotworowej. Z za-
wodu był elektrykiem. Przez szereg 
lat pracował w Elektromontażu. 
Nadzorował też prace przy Auto-
stradzie. Był już na emeryturze. Jego 
żona – Wanda – zmarła w wieku 27 
lat, gdy ich córeczki miały po kilka 
lat: Bernadeta – 6 lat, a Alicja – 7. 
Dziś Bernadeta po mężu Dondajew-
ska mieszka w Luboniu i ma dzieci: 
Marcina oraz Martynę. Alicja po 
mężu Wolska osiedliła się w Gdań-
sku. Jej dzieci to: Wiktor, Iga i An-
toś.

Na końcu życia
Antonina Kozłowska wspomina, 

że jej mąż przeszedł na emeryturę 
w wieku 60 lat. Po 3-4 latach zaczął 
mieć zaniki pamięci na skutek rany 
odniesionej na wojnie. Przez blisko 
10 lat musiała się nim opiekować, 
nie był w stanie samodzielnie umyć się 
i ogolić. Zmarł 8 czerwca 1992 r. 
Spoczywa na cmentarzu w Żabiko-
wie z synową i synem. Pani Anto-
nina podkreśla, że był dobrym 
człowiekiem.

Robert Wrzesiński
n
Jedno z ostatnich zdjęć Antoniego 
Kozłowskiego z wnukiem
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120 lat temu
W styczniu 1894 r. Maksymilian Jac-Qn

kowski założył Kółko Rolnicze w Wirach, 
którego członkiem był m.in. później-
szy sołtys Żabikowa – Michał Hossa.   
(13, s. 151)

110 lat temu
27 stycznia 1904 r. dokonano rozli-Qn

czenia budowy murowanego kościoła 
w Wirach (wówczas para�a dla dzisiej-
szego Lubonia), rozpoczętej w 1899 r. 
Łącznie na postawienie świątyni, bu-
dowę ogrodzenia i ubikacji („wygódek 
para�alnych”), wraz z projektem i po-
lichromiami wydano 101 328 marek.   
(3, s. 60)

105 lat temu
20 stycznia 1909 r. w gazecie „Posner Qn

Neuester Nachrichten” pojawił się arty-
kuł opisujący prześladowanie nauczycie-
la ze szkoły żabikowskiej – Aleksandra 
(Alexisa) Waniorka – przez pruskiego 
starostę von Tillego i powiatowego in-
spektora szkolnego Baumhera (podczas 
wyborów do Reichstagu A. Waniorek 
uświadamiał mieszkańców Żabikowa, że 
losy narodu polskiego zależą od udziału 
Polaków w tym organie władzy).   (13, 
s. 148 i 18, s. 269)

W następstwie strajków szkolnych 28 Qn

stycznia 1909 r. władze pruskie wydały 
zarządzenie dla placówek 4-klasowych 
z 2 nauczycielami w powiecie Poznań 
Zachód (w tym wirowskiej, w której uczy-
li się lubonianie), ograniczające lekcje 
z przedmiotów ścisłych na rzecz ćwiczeń 
z języka niemieckiego.   (13, s. 62)

W styczniu 1909 r. w pastorówce bu-Qn

dowanego kościoła ewangelickiego w Ża-
bikowie Kolonii zamieszkał pierwszy 
pastor – Teobald Schatz.   (13, s. 268)

95 lat temu
W trzeciej dekadzie stycznia 1919 r. Qn

w ramach obowiązkowego poboru do 
formacji powstania wielkopolskiego 
skierowano ponad 200-osobową gru-
pę lubonian. Powołano wtedy do wojska 
roczniki 1897-1899.   (16, s. 30)

Na początku stycznia 1919 r., po Qn

upadku zaborów, nauczyciel z Lasku – 
Sylwester Węclewicz – nie czekając na 
dyspozycje, rozpoczął lekcje w języku 
polskim.   (13, s. 98)

90 lat temu
W styczniu 1924 r. Żabikowo Stare Qn

i Żabikowo Kolonia połączyły się w jed-
ną gminę wiejską Żabikowo, z siedzibą 
sołectwa w Domu Gminnym przy ul. 
Żabikowskiej. Dziś nie istnieje. Znajdo-
wała się tuż przed obecnym budynkiem 
OSP.   (13, s. 160)

75 lat temu
28 stycznia 1939 r. o godz. 23 na po-Qn

dwórzu więzienia przy ul. Młyńskiej w Po-
znaniu wykonano wyrok (karę śmierci) 
na Wawrzyńcu Nowaku – mordercy ks. 
Stanisława Streicha – pierwszego probosz-
cza para�i św. Jana Bosko.   3, s. 139

W styczniu 1939 r. w „Kurierze Po-Qn

znańskim” ukazała się notatka prasowa 
donosząca o odkryciach i wykopaliskach 
archeologicznych prowadzonych w Lu-
boniu na osadach z okresu wczesnego 
średniowiecza. Rozpoznano szczątki 
chaty słowiańskiej z XI w., a pod nimi 
ślady drugiej chaty, wcześniejszej o ok. 
4 wieki.   (4, s. 16)

65 lat temu
W styczniu 1949 r. para�a św. Jana Qn

Bosko musiała spłacić dług (5 000 zł) 
zaciągnięty przed wojną na budowę ko-
ścioła w Państwowym Funduszu Pracy, 
który po przewaloryzowaniu wyniósł 
100 000 zł.   (3, s. 185)

24 stycznia 1949 r. w para�i pw. św. Qn

Jana Bosko rozwiązano chór posiadający 
zaledwie 7 śpiewaków.   (3, s. 195)

20 lat temu
20 stycznia 1994 r., w plebiscycie Qn

zorganizowanym przez Instytut Kul-
turoznawstwa UAM i luboński Ośrodek 
Kultury przyznano tytuł „Człowieka Roku 
1993” pięciu lubonianom: prezesowi Sto-
warzyszenia Społeczny Fundusz „Ludzi 
Dobrej Woli” (LDW) i biznesmenowi 
– Władysławowi Ochniakowi, animato-
rowi ruchu Anonimowych Alkoholików 
– Janowi Pankowi, redaktorowi naczel-
nemu „Wieści Lubońskich” – Piotrowi 
Pawłowi Ruszkowskiemu, pomagającej 
dzieciom niepełnosprawnym – Elwi-
rze Suchowiak i wiceprezesowi LDW 
– Marianowi Szymańskiemu.   („WL” 
02-1994, s. 6)

26 stycznia 1994 r. Rada Miasta nadała Qn

nazwę ulicy Olszynowej (boczna od ul. 
Lipowej)   (10)

26 stycznia 1994 r. poświęcono i o�-Qn

cjalnie otwarto przy ul. Jagiełły (w domu 
para�alnym kościoła św. Jana Bosko) Tanią 
Jadłodajnię Stowarzyszenia Społecznego 
Funduszu „Ludzi Dobrej Woli”. Dziś nie 
istnieje.   („WL” 02-1994, s. 3)

15 lat temu
1 stycznia 1999 r. dyrektorem SP 2 Qn

została Teresa Zygmanowska (obecna 
dyrektor szkoły).   (13, s. 197)

4 stycznia 1999 r. w Miejskim Ośrod-Qn

ku Pomocy Społecznej przy ul. Źró-
dlanej otwarto noclegownię, czynną 
przez cały rok.   („WL” 01-1999, s. 1 
i 11-2003, s. 7)

10 lat temu
1 stycznia 2004 r. przestał obowią-Qn

zywać „Plan ogólny zagospodarowa-
nia przestrzennego Lubonia” uchwalo-
ny przez Radę Miasta w 1994 r. Obec-
nie niemal dla całego miasta istnieją 
„Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego”.

22 stycznia 2004 r. w Górnej Gru-Qn

pie zmarł zasłużony zakonnik – ojciec 
werbista z Żabikowa – Bronisław Skóra.   
(17, s. 197/254)

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

Kalendarium lubońskie
styczeń – okrągłe rocznice

195 lat temu
28 lutego 1819 r. superintendent Qn

Fischen sporządził dla starosty (Lan-
drata) protokół wizytacji w Lasku 
określający możliwość utworzenia 
tam dwujęzycznej szkoły wiejskiej 
(dla Lasku, Łęczycy i Żabikowa).   
(13, s. 74)

135 lat temu
W lutym 1879 r. katoliccy miesz-Qn

kańcy Lasku wysłali do władz pru-
skich protest przeciwko planowanej 
budowie szkoły jedynie dla dzieci 
wyznania ewangelickiego. Skarga 
została odrzucona.   (13, s. 78)

105 lat temu
1 lutego 1909 r. nauczyciel szkoły Qn

żabikowskiej (obecna SP 2) – Aleksan-
der Waniorek – pomimo sprzeciwu 
mieszkańców, za postawę propolską 
został karnie przesunięty do szkoły 
w Ławicy.   (13, s. 145 i 149)

95 lat temu
11 lutego 1919 r. na posiedzeniu Qn

Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu 
Poznańskiego (w którym uczestniczył 
także August Cieszkowski junior) po-
wstał Wydział Rolniczo-Leśny bazujący 
na kadrze nauczycielskiej i dorobku 
naukowym Wyższej Szkoły Rolniczej 
im. Haliny w Żabikowie, założonej 
przez hr. Augusta Cieszkowskiego 
(seniora).   (11, s. 176)

80 lat temu
Do lutego 1934 r. (od listopada Qn

1933 r.) prof. Tadeusz Wielgosz z Po-
znania opracowywał projekt 2. etapu 
parcelacji Folwarku Żabikowskiego. 
13 lutego 1934 r. projekt został za-
twierdzony przez Wydział Planowania 
Przestrzennego Starostwa Poznań-
skiego. Przewidywał utworzenie ulic: 
Konopnickiej, Jagiełły i Kościelnej 
oraz wydzielenie na obszarze 9,21 ha 
63 działek.   (11, s. 187)

15 lutego 1934 r. na zebraniu Ko-Qn

mitetu Budowy Kościoła we wsi Lu-
boń ustalono, że świątynia będzie 
obliczona na potrzeby 5 000 para-
�an, a koszty budowy zmieszczą się 
w granicach 30 000 zł.   (3, s. 103)

70 lat temu
16 lutego 1944 r. gestapo areszto-Qn

wało Antoniego Niwińskiego – przed-
wojennego pracownika Zakładów 
Chemicznych dra R. Maya, żołnierza 
1939 r., męża Wandy Proniewskiej 
(przedwojenna nauczycielka SP 4, 
podczas okupacji prowadziła tajne 
nauczanie, po wojnie uczyła w SP 2). 
Przeszedł przez więzienie w Domu 
Żołnierza, Fort VII i obóz karno-
śledczy w Żabikowie.   (13, s. 36)

20 lat temu
Aktem notarialnym z 25 lutego Qn

1994 r. przekształcono przedsiębior-
stwo państwowe Poznańskie Zakłady 

Chemiczne im. dr. Romana Maya w jed-
noosobową spółkę akcyjną Skarbu 
Państwa. [Od 1995 do 1999 r. Zakłady 
Chemiczne Luboń SA funkcjonowa-
ły w ramach Narodowych Funduszy 
Inwestycyjnych (NFI). W 2002 r. Lu-
boń Management spółka z o.o. (kadra 
kierownicza zakładów) przejęła �r-
mę pod nazwą Zakłady Chemiczne 
„Luboń” sp. z o.o. 30 kwietnia 2008 r. 
spółkę ponownie przekształcono w ak-
cyjną. Od 1 lipca 2008 r. nosi nazwę 
„Luvena” SA].   (6, s. 125)

15 lat temu
25 lutego 1999 r. Rada Miasta Qn

uchwaliła „Miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego >Lu-
boń-Północ<”.   (10)

10 lat temu
15 lutego 2004 r. luboński Urząd Qn

Miasta znalazł się w gronie 8 z re-
gionu poznańskiego w konkursie 
„Gazety Poznańskiej” i Agencji Pro-
mocyjnej „Punkt S” w plebiscycie 
na Wielkopolski Gospodarczo-Sa-
morządowy HIT 2003 – za s�nan-
sowanie obwodnicy Lubonia, ronda 
i wzgórza (obecnie park Papieski) 
ze środków Autostrady.   („WL” 03-
2004, s. 3)

W lutym 2004 r. rozpoczęto prace Qn

przy budowie cmentarza komunal-
nego przy ul. Armii Poznań.   („WL” 
03-2004, s. 16)

[źródła: 1 – „Architektura przemy-
słowa XX wieku. Luboń k. Poznania” 
Grażyna Balińska, Wrocław 2000; 3 
– „Luboń i okolice. Dzieje osadnic-
twa i dziewięciu para�i” Stanisław 
Malepszak, Luboń 2002 i 2005; 4 – 
„Wykopaliska archeologiczne w Lu-
boniu”, Stanisław Malepszak, Błażej 
Stanisławski, Luboń 1998: 5 – „50 lat 
Lubońskiego Klubu Sportowego 1943 
– 1993”, Stanisław Malepszak, Luboń 
1993; 6 – „Zakłady Chemiczne Luboń 
SA 1914-1999. Tradycja i współcze-
sność”, Andrzej Zarzycki, Luboń 1999; 
8 – Biblioteka Miejska – „Kalenda-
rium Lubonia” (www.biblub.com); 
10 – uchwały Rady Miasta Luboń; 
11 – „Żabikowo. Dzieje wsi i fundacji 
Augusta Cieszkowskiego” Stanisław 
Malepszak, Luboń 1999; 13 –„200 lat 
oświaty w Luboniu” Stanisław Ma-
lepszak i Piotr P. Ruszkowski, Luboń 
2008; 15 – Kronika Komisariatu MO 
w Luboniu (1974-1990); 16 – „Lubo-
nianie w Powstaniu Wielkopolskim”, 
Luboń 2009; 17 – „Rocznik Historycz-
ny Lubonia” – tom 1, Luboń 2011; 18 
– „Rocznik Historyczny Lubonia” – 
tom 2, Luboń 2012]

Mieszkańców, organizacje oraz 
instytucje prosimy o uzupełnianie 
naszego kalendarium i przesyłanie 
informacji: telefonicznie, listownie, 
pocztą elektroniczną lub osobiście.

oprac. HS

Zadanie  
do�nansowane  

przez miasto Luboń

Kalendarium lubońskie
luty – okrągłe rocznice
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Kowbojski bal

Karnawałową imprezę zorgani-
zowaną 25 stycznia prowadził 
DJ Jack. Otwarciem balu był 

przemarsz z �agami reprezentujący-
mi Północ-Południe. Następnie prze-
prowadzono pokaz mody country. 
Kobiety zaprezentowały wykonane 
własnoręcznie kreacje balowe. Pra-
ca wymagała dużych umiejętności 
krawieckich i zdolności manualnych. 
Faworytkami zostały panie w najpięk-
niejszych krynolinach. Wyróżniono 
m.in.: Evitę, która przedstawiła suknię 
w stylu meksykańskim, Lusil w sukni 
ślubnej z Dzikiego Zachodu oraz Do-
ris w ubraniu niedzielnym przezna-
czonym na letnie spacery i spotkania 
z przyjaciółkami. Ginger pokazała 
kreację meksykańskiej tancerki, na 

której wielu kowboi zawiesza wzrok. 
Tequila zaprojektowała suknię, którą 
można zobaczyć na balach w saloonie. 
Zwyciężczynią została Cristal, która 
przypomniała wizerunek statecznej 
damy przechadzającej się po teksań-
skim miasteczku. Naśladowanie przez 
nią piosenki amerykańskiej artystki 
wprawiło wszystkich w podziw. Występ 
nagrodzono owacjami na stojąco oraz 
schłodzonym szampanem, którym 
Cristal poczęstowała swoich przyja-
ciół i znajomych. Spragnieni ku�o-
wego, chłodnego piwa mogli usiąść 
przy bufecie na drewnianym koźle 
z westernowym siodłem i zamówić 
złocisty napój z „pianą na dwa palce”. 
DJ Jack zaprosił gości do zabawy przy 
utworach wokalisty muzyki country 
– Jacka Wietrzykowskiego (Windy 

Z miasteczka country

n
Damy z Dzikiego Zachodu w kreacjach balowych   fot. Zbigniew Henciel

Jack) – oraz piosenkarki i tancerki 
Lusil. Grupa Taneczno-Westernowa 
„Dallas Country Luboń” dała pokaz 
artystyczny połączony z nauką tańca 
dla publiczności. Bawiliśmy się do bia-
łego rana, nie czując zmęczenia.

Występ gwiazdy
4 stycznia miłośnicy muzyki 

country mogli uczestniczyć w otwar-
tej imprezie, której atrakcją był wy-
stęp poznańskiego zespołu „Country 
Spiders Group”. Tworzą go: Piotr 
Jurkiewicz – wirtuoz instrumentów 
klawiszowych, Sławek Falczyński 
i jego chwytająca za serce gitara so-
lowa, Wojtek Kubiak – gitara aku-
styczna (Desperado o gołębim ser-
cu), Jurek Jóźwiak – gitara basowa 
(podpora sekcji rytmicznej), Marek 
Wojciechowski – perkusja (człowiek 
o precyzji szwajcarskiego zegarka) 
oraz wokalistka – Beata Adamska. 
Spędziliśmy wspólnie czas, słucha-

jąc muzyki country z polskimi, mą-
drymi tekstami, utworów znanych 
z festiwali, a także własnych kom-
pozycji kapeli. Nie zapomniano 
oczywiście o standardowych ame-
rykańskich przebojach country, przy 
których życie staje się piękne i przy-
najmniej przez chwilę nie myśli się 
o troskach. Parkiet cieszył się wiel-
kim powodzeniem. Słychać było 
tupot kowbojskich obcasów na drew-
nianej podłodze, jak w klubach co-
untry na Dzikim Zachodzie. Luboń-
skim kowbojom radość sprawił utwór 
zadedykowany naszemu miasteczku 
pt: „Wszystkie drogi prowadzą do 
Lubonia”. Grupa „Dallas Country” 
wykonała pokaz artystyczny połą-
czony z nauką tańca. Chętni mogli 
stanąć do pamiątkowego zdjęcia 
z kapelą oraz poznać jej historię.

Zbigniew Henciel

n
Country Spiders Group w lubońskim miasteczku country   fot. Zbigniew Henciel

W tym roku będziemy świę-
tować dwusetną rocznicę 
urodzin wybitnego Wielko-

polanina, patrona Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Luboniu, Augusta hrabiego 
Cieszkowskiego. Jednym z podjętych 

działań jest ręczne przepisywanie jego 
najbardziej znanego dzieła „Ojcze 
Nasz”. Pomysłodawcą jest prof. dr 
hab. Krzysztof Moliński, a koordy-
natorem Szkoła Podstawowa nr 2, 
potocznie zwana Cieszkowianką.

Przepiszmy Cieszkowskiego!

We wtorek, 14 stycznia odby-
ło się uroczyste, spotkanie 
opłatkowe zorganizowa-

ne przez Harcerski Krąg Seniorów 
(HKS) 17. i 18. Lubońskiej Drużyny 
Harcerskiej w Luboniu. Dzięki życz-
liwości dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 4 – Izabeli Poprawki – spotka-
nie, które odbyło się w murach tejże 
szkoły, rozpoczął występ jasełkowy 
w wykonaniu jej uczniów. Mogli go 
obejrzeć powitani przez dyrektorkę 
szkoły i przewodniczącego Kręgu Se-
niorów druha Czesława Szafczyka: 
harcerze seniorzy, społeczność szkolna 

i zaproszeni goście. Byli 
wśród nich: komendant 
hufca – pdh. Przemysław 
Władysiak, komendantka 
ośrodka – hm. Aleksandra 
Lorenc, przewodniczący 
Wojewódzkiej Rady HKS 
– hm. Paweł Napieralski, 
radna Wanda Suleja-Kot 
oraz delegacja Kręgu Se-
niorów 7. Drużyny Lu-
bońskiej z dh. Eugeniuszem Kubac-
kim – przewodniczącym Kręgu. Po 
zakończeniu przedstawienia wszyscy 
tradycyjnie podzielili się opłatkiem 

i złożyli sobie życzenia. Dalszą część 
spotkania (przy kawie i słodyczach) 
przeplatano śpiewem kolęd. Zanim 
wszyscy rozeszli się do domów, sta-

nęli w kręgu i odśpiewali tradycyjne 
pieśni pożegnalne.

Czesław Szafczyk  
i Paweł Wolniewicz

Opłatek harcerzy-seniorów

n
Uroczyste spotkanie opłatkowe na długo pozostanie w pamięci jego uczestników   fot. Arkadiusz Adamski

Chcielibyśmy ponownie zachę-
cić Państwa do udziału w tym 
projekcie.

Każdy uczestnik otrzyma fragment 
dzieła A. hr. Cieszkowskiego oraz 
karty, na których będzie przepisywał 
tekst. Po skompletowaniu wszystkich 
przepisanych stron oprawimy je.

Mamy nadzieję, że projekt spo-
tka się z dużym zainteresowaniem, 

dzięki czemu wiele myśli A. hr. Ciesz-
kowskiego zaistnieje na nowo w na-
szej rzeczywistości, bo warto ponow-
nie je rozważyć.

Osoby pragnące wziąć udział 
w przedsięwzięciu prosimy o kontakt 
ze szkolnym koordynatorem projek-
tu, p. Urszulą Ferdynus (tel. 61 813 03 92 
lub e-mail: ufer@op.pl).

Urszula Ferdynus

Wielu ludzi – jeden ruch/ Wiele zachowań – jedne wartości/ 
Wiele krajów – jeden świat/ Wiele słów – jedno przyrzeczenie
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„Nostalgia”

W poniedziałek, 13 stycznia 
spotkaliśmy się z gra�kiem, 
poetą i �lmowcem Andrze-

jem Jastrzębiem. Temat dotyczył 
związków nostalgii z gra�ką trady-
cyjną. Artysta zde�niował pojęcie 
gra�ki jako powielanie rysunku na 
tle. Zapoznał obecnych z rysem hi-
storycznym i przemianami technicz-
nymi w tworzeniu gra�ki od czasów 
najdawniejszych do współczesności. 
Gra�kę tworzyły już ludy pierwotne, 
zostawiając jej ślady w zamieszkałych 
jaskiniach. Nadal stosuje się nastę-
pujące techniki: wypukłą, wklęsłą 
i płaską. Obecnie to komputer jest 
narzędziem, który tworzy gra�kę użyt-
kową. W dalszym ciągu spotkania 
zapoznaliśmy się z poezją pana An-
drzeja. Wiersze pochodziły z tomu 
autorskiego, wszystkie ilustrowane. 
Z treści poezji i ilustracji wynika, 

że łóżko jest tematem nostalgii od 
urodzenia do śmierci. Wiersze poety 
są inspiracją do tworzonego �lmu, 
który dotyczy historii dziecka i jego 
spotkania z osobą spokrewnioną – 
całość w atmosferze przemijania. 
Spotkanie wyjaśniło zasady twór-
cze gra�ki jako sztuki artystycznej 
oraz jej powiązania z przemijaniem 
i tęsknotą, czyli nostalgią.    L.G.

Rajd po morenie
W niedzielę, 19 stycznia spora 

grupa uczestników Sekcji Turystycz-
nej i Krajoznawczej z Lubońskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (LUTW) 
udała się do Wir na rajd pieszy „Po 
morenie”, zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Komor-
nikach, Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Komornickiej i komornicki 
Klub Seniora. Spotkaliśmy się przed 
Domem Kultury w Wirach, skąd 
sprzed obelisku poświęconemu po-
wstańcom wielkopolskim udaliśmy się 
na szlak. Po przekroczeniu Wirenki 
i torów kolejowych prowadzących 
do Szreniawy weszliśmy na ścieżki 
i dukty leśne wiodące terenami Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego. 
Przeszliśmy obok Leśniczówki Wiry, 
skąd skierowaliśmy się do Starego 

Puszczykowa. Wędrowaliśmy przez 
obszar ochrony ścisłej „Las Miesza-
ny na Morenie”, po czym, po prze-
kroczeniu Wirenki w Łęczycy wró-
ciliśmy do świetlicy w Wirach. Tutaj 
czekała na nas ciepła kawa lub her-
bata i ciastka, przygotowane przez 
Koło Gospodyń Wiejskich z Wir. 
Ciepłe napoje cieszyły się dużym 
powodzeniem, bo w mroźnej pogo-
dzie przeszliśmy prawie 12 km. Hu-
mory dopisały a w rajdzie wzięło 
udział ponad 80 osób z okolicznych 
miejscowości. Od kierownictwa 
imprezy otrzymaliśmy kalendarze 
z rozpisanymi terminami comie-
sięcznych spotkań rajdowych.   

M. J. Błaszczakowie

Zimowy spacer do Kątnika
W słoneczną sobotę, 1 lutego 

słuchacze LUTW udali się na pie-
szą wycieczkę do Kątnika. Odbyła się 

w ramach zajęć 
Sekcji Turystycznej 
i Krajoznawczej, 
a grupę prowadzi-
li Maria i Jan Błasz-
czakowie. Spotka-
liśmy się przy 
pomniku Siewcy, 
skąd częściowo 
trasą ścieżki dy-
daktycznej „Śla-
dami przyrody 
i historii”, prowa-
dzącej wzdłuż 
Kocich Dołów 
i dalej przez las 
Wielkopolskiego 
Parku Narodowe-
go doszliśmy do 
nieistniejącej już 
dawnej przeprawy 
promowej w Kąt-

niku. Po krótkim odpoczynku 
odbyliśmy dalszy spacer pięknie 
położoną ścieżką nad brzegiem 
Warty. Najbardziej urzekł nas wi-
dok na rzekę i płynące po niej kry. 
Po drodze widzieliśmy ślady żero-
wania bobrów w postaci powalonych 
drzew, a przy pierwszym mostku 
na starorzeczu Warty – zbudowa-
ną przez nie solidną tamę, która 
spiętrzyła wodę o prawie metr. 
Spacer był tak przyjemny, że po 
przybyciu na miejsce startu nikt 
nie mógł uwierzyć, że pokonaliśmy 
około 9 km. Kolejne 
spotkanie sekcji od-
będzie się 1 marca 
o godz.10 na Starym 
Rynku w Poznaniu 
przy pomniku Jana 
Nepomucena (dojazd 
we własnym zakre-
sie).   

M. J. Błaszczakowie

Z Uniwersytetu III Wieku

n
Andrzej Jastrząb odkrywa przed uczestnikami Uniwersy-
tetu III Wieku tajniki grafiki

Zimowy spacer do 
Kątnika   fot. Jan 
Błaszczak

Tegoroczna edycja miejskiego kon-
kursu „Siewca Roku”, ogłoszo-
nego 10 stycznia br., jest czwartą 

z kolei. Celem konkursu jest promo-
wanie osób mających wpływ na życie 
kulturalne, popularyzujących sport, 
aktywizujących naszą społeczność lo-
kalną oraz oddziałujących na potencjał 
gospodarczy. Zgłoszenia przyjmowa-
no do 7 lutego. Specjalny formularz 
można było złożyć za pośrednictwem 
poczty (w tym elektronicznej) lub oso-
biście w Urzędzie Miasta. Kandydatów 
zgłaszali mieszkańcy, osoby prawne 
i organizacje. Jest ich w tym roku 16, 
w kategoriach: „kultura” – 5, „sport” 
– 3, „życie publiczne” – 7, „biznes” – 
2. Niektóre kandydatury zgłosiło po 
dwóch wnioskodawców. Jedna osoba 
(Marcin Dzierżawczyk) została od-
notowana w dwóch kategoriach. 11 
lutego Kapituła Konkursu dokonała 
oceny kandydatur i wyłoniła listę no-
minowanych. Jak podaje regulamin, 
w każdej kategorii mogło się znaleźć 
maksymalnie 5 osób. Ich imiona i na-
zwiska przedstawiamy poniżej, w na-
wiasach ujmując, przez kogo zostały 
zgłoszone.

Kategoria „kultura”: Chór Bard 
– istnieje od 1935 r., wyróżniony m.in. 
Złotą Odznaką Honorową Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr (Samo-
rządowe Forum Obywatelskie); Jacek 
Przebierała – prowadzi Kowbojskie 
Miasteczko, stworzył Grupę Taneczno-
Westernową „Dallas Country Luboń” 
(Zbigniew Henciel); Laura Stieler – 
studentka studiów magisterskich Aka-
demii Muzycznej w Poznaniu, występuje 
w zespołem „Mathes” i z kórnickim 
chórem „Castellum Cantans”, w którym 
jest asystentką dyrygenta (Samorzą-
dowe Forum Obywatelskie); dr Anna 
Ziółkowska – dr nauk historycznych, 
kustosz, dyrektor Muzeum Martyrolo-
gicznego w Żabikowie (Samorządowe 
Forum Obywatelskie); Przemysław 
Maćkowiak – prezes Towarzystwa Mi-
łośników Miasta Lubonia, prowadzi 
Sekcję Historyczną (Monika Warcha-
lewska-Krol, Artur Napierała);

Kategoria „sport”: Lech Bartko-
wiak – nauczyciel wychowania �zycz-
nego i trener piłki nożnej, prowadzi 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 
(Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Forum Lubońskie”); Mariusz Pyśk 
– trener w Lubońskim Klubie Tenisa 
Stołowego (Luboński Klub Tenisa Sto-

łowego); Damian Wrzesiński – bok-
ser (Artur Napierała);

Kategoria „życie publiczne”: prof. 
Janusz Karwat – otrzymał nominację 
profesorską Prezydenta RP, pracuje 
w Wyższej Szkole Nauk Humanistycz-
nych i Dziennikarstwa, członek Rady 
Programowej Lubońskiego Uniwer-
sytetu III Wieku (LUTW), współau-
tor książek o Luboniu (Samorządowe 
Forum Obywatelskie); Edmund Ko-
strzewski – twórca i sponsor Stowa-
rzyszenia „Solidarni w Prawdzie i Mi-
łosierdziu”, wspiera działalność para-
�alnych Caritasów (Tadeusz Bartosz, 
Stowarzyszenie „Solidarni w Prawdzie 
i Miłosierdziu”); Maria i Jan Błaszcza-
kowie – działacze PTTK, członkowie 
założyciele stowarzyszenia Uniwersytet 
Luboński III Wieku (Elżbieta Zapłata-
Szwedziak); Ireneusz Zygmanowski 
– założyciel Stowarzyszenia „Wspól-
na Droga” (Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna 
Droga”); Marcin Dzierżawczyk – pre-
zes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Spójnia” (Maria Tylka);

Kategoria „biznes”: Stanisław 
Butka – właściciel �rmy ANIKA, 
piekarz, cukiernik, prezes Stowarzy-
szenia Rzemieślników Piekarstwa RP 
oraz starszy Cechu Cukierników i Pie-
karzy w Poznaniu (Samorządowe Fo-
rum Obywatelskie); Marcin Dzierżaw-
czyk – prezes zarządu SM „Spójnia” 
(Krzysztof Wrzyszczyński).

Spośród wymienionych komisja 
wybierze laureatów, których nazwi-
ska zostaną ogłoszone na uroczystej 
gali w LOSiR 20 lutego o godz. 19. 
Laureat danej kategorii otrzyma tytuł 
„Siewcy Roku”, statuetkę i certy�kat 
nagrody. Nagroda przyznawana jest 
przez Kapitułę Konkursu, w skład której 
w tym roku weszli: burmistrz Dariusz 
Szmyt (przewodniczący), przewodni-
czący Rady Miasta – Marek Samulczyk, 
laureaci poprzedniej edycji konkursu 
– Jakub Mączkowiak, Tomasz Błaszak 
i Jan Panek; radny Paweł Krzyżostaniak 
oraz przedstawiciele Urzędu Miasta 
– Romualda Suchowiak (kierownik 
Wydziału Oświaty, Zdrowia i Kultury) 
i Angelika Kurtys (promocja).

Poza wymienionymi do konkursu 
zgłoszono jeszcze (w kat. „życie publicz-
ne”) kandydaturę Małgorzaty Okulicz-
Kozaryn – członkini LUTW, zaangażo-
wanej w projekt „Seniorzy w Motylim 
Wolontariacie” (Irena Fojt).

Paulina Sawicka

Nominowani
Siewca Roku 2013

n
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Spotkanie autorskie

W środę, 8 stycznia odbyło się 
spotkanie autorskie z mło-
dymi twórcami, uczniami 

Gimnazjum nr 1. „Wiosna już nie 
przyjdzie” to tytuł książki, w której 
znajdują się wiersze i proza: Zuzanny 
Habury, Kamili Kąkolewskiej, Do-
miniki Krzyżańskiej, Lucyny Łu-
czak, Alicji Muszyńskiej oraz Pau-
liny Stefańskiej. Dziewczynki są lub 
były uczennicami Gimnazjum nr 1, 
są też młodymi, wrażliwymi na ota-

czający je świat osobami, które swoje 
spostrzeżenia i emocje przelewają na 
papier. Publikację można nabyć lub 
wypożyczyć w Bibliotece.    (BM)

Pierwsze w tym roku
10 stycznia w „Galerii na Rega-

le” odbyło się pierwsze w tym roku 
czytanie dla dzieci z cyklu „Cały 
Luboń czyta dzieciom”. Gościem 
spotkania był komendant Straży 
Miejskiej – Paweł Dybczyński. Pod-
czas półgodzinnego spotkania dzie-
ci wysłuchały kilku ciekawych opo-
wiadań. Na zakończenie przedszko-
laki otrzymały cukierki.    (BM)

Wyobraźnia ponad wszyst-
ko!

13 stycznia w „Galerii na Rega-
le” odbyło się otwarcie zbiorowej 
wystawy artystów grupy „Strefa Wy-
obraźni”. Artyści, to miłośnicy wol-
ności. Nie lubią sztywnych ram, 
które ograniczają ich wypowiedzi. 
Chcą mieć możliwość pokazywania 

tego, co tworzą, co jest odbiciem ich 
myśli. Na wystawach zawsze prezen-
tują inny zestaw prac. Pokazują ob-
razy olejne, gra�kę, fotogra�e, rzeź-
by – niemal wszystkie techniki 
tworzenia. Podczas wernisażu ze-
brani licznie goście mogli wysłuchać 
wierszy napisanych przez jednego 
z wystawców oraz utworów gitaro-
wych, również w wykonaniu jedne-
go z twórców. Prace można było 
oglądać w bibliotecznej „Galerii na 
Regale” do 7 lutego.    (BM)

Jasełka w „Promyku”

14 stycznia w Klubie Ludzi 
Niewidomych i Słabowidzących 
„Promyk” odbyły się jasełka przy-
gotowane przez dzieci z kl. 3 c ze 
Szkoły Podstawowej nr 2. Podczas 
występu wykonawcy opowiedzie-

Z Biblioteki Miejskiej

li historię narodzin Chrystusa, 
przeplatając ją pięknymi świątecz-
nymi piosenkami.    (BM)

„Baśń o 12 miesiącach”
To tytuł spektaklu, który od-

był się 20 stycznia. Aktorzy Teatru 
„Arlekin” z Białegostoku w zabaw-
ny sposób opowiedzieli historię 
pewnej Zosi. Dzięki jej przygodom 
dzieci dowiedziały się, że grzecz-
ność i dobre serce zostają wyna-

grodzone, a lenistwo i złośliwość się 
nie opłaca.   

 (BM)

Podróż do Tajlandii
29 stycznia odbyło się kolejne 

spotkanie podróżnicze. Tym razem 
odwiedziliśmy niesamowity i pięk-
ny świat egzotycznej Tajlandii. Go-
ściem spotkania był Maurycy Kło-
pocki – dziennikarz, realizator �lmów 
dokumentalnych o tematyce przy-
rodniczej. Dzięki jego opowieściom 
mogliśmy poznać ten kraj nie tylko 
od strony kultury, lecz również przez 
zamieszkujące tam zwierzęta. Oprócz 
zdjęć, zebrani obejrzeli bardzo cie-
kawy �lm nakręcony przez pana 
Maurycego.    (BM)

„Kopciuszek”
To tytuł znanej wszystkim dzie-

ciom i lubianej bajki o tym samym 
tytule. 30 stycznia w bibliotecznej 
„Galerii” aktorzy Teatru „Art-Re” 

z Krakowa przedstawili swoją ada-
ptację licznie zebranym dzieciom. 
Mali widzowie przekonali się, że 
dobroć, uczciwość i pracowitość 
zostają nagradzane.    (BM)

Z chińskiej astrologii
3 lutego miało miejsce kolejne 

spotkanie z Jackiem Krygiem (mi-
strzem feng-shui, astrologii chińskiej 
i taoistycznego stylu życia), na któ-
rym promował on swoją książkę 

„2014 – Rok Drewnianego 
Konia”. Zodiakalne zwierzę 
horoskopu chińskiego, które 
będzie sprawowało władzę 
przez kolejny rok, to Drew-
niany Koń w żywiole Drzewo. 
Ponieważ naturalnym żywio-
łem Konia jest Ogień, to już 
na wstępie prognozy należy 
oczekiwać mniej kłopotów niż 
w poprzednim roku, gdzie 
woda i ogień przez cały rok 
pozostawały w nieprzyjaciel-
skich relacjach. Na zakończe-
nie spotkania można było 
nabyć książkę z autografem 
Jacka Kryga, w której są opi-
sane wszystkie znaki chińskie-
go zodiaku. Dostępne były też 
talizmany powodzenia na rok 

Drewnianego Konia oraz oryginal-
ne kartki i amulety.   

Jan Błaszczak

n
Młode twórczynie z Gimnazjum nr 1 prezentują swoje wiersze i prozę w Biblio-
tece Miejskiej

n
Wernisaż wystawy „Strefa Wyobraźni”

n
Dzieci z SP 2 podczas występu dla klubu „Promyk”

Nie ma miasta bez mieszkań-
ców

Z okazji zbliżających się obcho-
dów 60-lecia miasta Luboń Biblioteka 
Miejska zwraca się z uprzejmą prośbą 
do wszystkich mieszkańców o wypoży-
czenie fotogra�i z różnych uroczystości 
miejskich i rodzinnych (dawnych zdjęć 
z uroczystości miejskich, szkolnych, 
sportowych, artystycznych, kościelnych, 
ze ślubów, chrzcin, Pierwszej Komunii 
św. itp.). Przekazane materiały zostaną 
wykorzystane do przygotowania wysta-
wy fotogra�cznej ukazującej zmiany, 
jakie nastąpiły w Luboniu na przeło-
mie 60 lat. Zdjęcia prosimy przeka-
zywać do Biblioteki Miejskiej przy ul. 
Żabikowskiej 42. Z góry dziękujemy 
za pomoc.

BM

W związku z przypadającą w bieżącym roku 200. rocznicą uro-
dzin bł. Edmunda Bojanowskiego (14 listopada 1814 r.) na 
placu w Żabikowie, w sąsiedztwie sanktuarium, których 

Błogosławiony jest patronem, stanie odlana z brązu „Ławeczka bł. 
Edmunda” z dziećmi. Społeczny Komitet Organizacyjny z siedzibą 
przy ul. Lipowej 60 gromadzi środki na jej budowę. Prosimy o udział 
w tym dziele.

Konto Komitetu Organizacyjnego: 55 9043 1038 2038 0059 8145 
0001 (Bank Spółdzielczy Oddział w Luboniu)

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

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

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

PKO BP),
Centrum Medyczne HCP, ul. Lipowa 60.Qn

Komitet Organizacyjny

Ławeczka bł. Edmunda
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W niedzielę, 19 stycznia, 
po Mszy św. o godz. 12 
licznie zgromadzeni jej 

uczestnicy mieli okazję wysłuchać 
okolicznościowego koncertu chóru 
„Castellum Cantans”. Wizerunek ar-
tystyczny nadał mu dyrygent – prof. 
Akademii Muzycznej w Poznaniu – 
Marek Gandecki, który pracuje z ze-
społem od chwili jego powstania. 
Chór współpracuje z Zamkiem Kór-
nickim, organizując w jego unikalnych 
wnętrzach koncerty z cyklu „Czte-
ry Pory Roku”, natomiast Kórnicka 
Kolegiata jest miejscem, do którego 
chór zaprasza każdego roku publicz-
ność na „Koncerty Kolędowe” i to-
warzyszy liturgii uroczystych Mszy 

św. w okresie Triduum Paschalnego, 
Bożego Narodzenia oraz w innych 
ważnych momentach roku liturgicz-
nego. Współpraca z doświadczonym 
i uznanym dyrygentem pozwoliła chó-
rowi na udział w licznych festiwalach, 

przeglądach i konkursach, zarówno 
krajowych jak i międzynarodowych, 
na których otrzymał wysokie oceny 
jurorów i wiele nagród. Od wrze-
śnia ub. roku dyrygentem chóru jest 
rodowita lubonianka, utalentowana 
muzycznie – Laura Stieler (sylwetkę 
artystki przedstawiamy na str. 29), 
z inicjatywy której „Castellum Cantans” 
wystąpił w jej para�alnym kościele 
z okolicznościowym repertuarem. 
Chór zaśpiewał pod kierunkiem pani 
Laury 10 kolęd i pastorałek, wśród 
nich „Veni Veni Emanuel” w jej opra-
cowaniu muzycznym i „W betlejem-
skiej stajence” przygotowanej przez 
ojca dyrygentki – Bernarda Stielera, 
który jest kompozytorem. Po wystę-

pie chóru przy gromkich oklaskach 
i owacji na stojąco, artystka otrzy-
mała bukiet kwiatów i odebrała wie-
le gratulacji oraz wyrazów sympatii 
od słuchaczy.

PAW

Koncert kolęd i pastorałek
Powstały w 1999 r. z inicjatywy mieszkańców Kórnika Chór 
Zamku Kórnickiego „Castellum Cantans” pod dyrekcją lubonianki 
– Laury Stieler – dał wspaniały koncert przy żłóbku w kościele 
pw. bł. Jana Pawła II

n
Pod dyrekcją lubonianki Laury Stieler chór zaśpiewał 10 kolęd i pastorałek – 
m. in.: „Mędrcy świata”, „Wędrowali trzej królowie”, „Zaśnij dziecino”, „Dzisiaj 
w Betlejem”, „O gwiazdo betlejemska”   fot. Paweł Wolniewicz

Muzyka chóralna niesie ze 
sobą siłę, która zachwyca 
melomanów na całym świe-

cie. To właśnie ludzki głos jest przez 
wielu znawców uważany za piękniej-
szy i bardziej wyrazisty od dźwięku 
instrumentów muzycznych.

26 stycznia Kościański Ośrodek 
Kultury już po raz 14. zorganizował 
imprezę kulturalną, służącą popu-
laryzacji piękna kolęd i pastorałek, 
szczególnie polskich. Tegoroczna 
prezentacja muzyki chóralnej, wo-
kalnej i instrumentalnej odbyła się 
z udziałem 9 zespołów. Zaprezen-
towały się dwa chóry z Czempinia, 
jeden z Mosiny, jeden z Borowa, 
chór „Bard” z Lubonia oraz cztery 
z Kościana. Każdy zespół wykonał 
od czterech do pięciu utworów. 
Chór „Bard” zaśpiewał 4 utwory: 
„Adeste Fideles”, „O, Gwiazdo Be-
tlejemska”, „Nad Betlejem w ciem-
ną noc” oraz 
„Noc na syć-
kie świata 
strony”.

Publicz-
ność nagra-
dzała każdy 
występ okla-
skami. Po 
koncercie, 
prezes Alicja 
Zgrzeba i dy-
rygent Arka-
diusz Klem-
czak, w towa-
rzystwie in-
nych prezesów 
i dyrygentów, 
odebrali pa-
miątkowe 
statuetki i dy-
plomy.

Koncerty 
tego rodzaju 
tworzą szero-
ką płaszczyznę doświadczeń, pozwa-
lają na nawiązywanie kontaktów 
między zespołami chóralnymi bez 
względu na wiek uczestników i za-
awansowanie w technice śpiewu.

Zarząd chóru „Bard” dziękuje 
Kościańskiemu Ośrodkowi Kultury 
za zaproszenie do udziału w kon-
cercie.

Wszystkich chętnych i zaintere-
sowanych działalnością chóru „Bard”, 
zapraszamy na naszą stronę inter-
netową www.chorbard.pl. Znajdzie-
cie tam Państwo więcej wiadomości 
o zespole i jego występach.

Zarząd chóru „Bard”

Świąteczne występy
Chór „Bard” na przeglądzie kolęd i pastorałek w Kościanie

n
Prezes Alicja Zgrzeba i dyrygent 
odbierają okolicznościowe pamiątki

n
Chór „Bard” w czasie występu w hali widowiskowej Kościańskiego Ośrodka 
Kultury, dyryguje Arkadiusz Klemczak

W niedzielę, 12 stycznia (Święto 
Chrztu Pańskiego) w Sank-
tuarium bł. Edmunda Bo-

janowskiego po raz drugi wystąpił 
Chór Kameralny „Dysonans”, dzia-
łający przy Stowarzyszeniu Promo-
cji Kultury „Cantamen”. Tworzą go 
studenci i absolwenci poznańskich 
wyższych uczelni, wśród nich lu-
bonianin Michał Łasecki, który jest 
członkiem zespołu od 6 lat. Śpiewają 
pod dyrekcją Magdaleny Wdowickiej-
Mackiewicz. Ten sam chór zaprezen-
tował się w Luboniu przed rokiem (6 
stycznia 2013) i podobnie jak wtedy 
zapewnił oprawę muzyczną mszy św. 
o godz. 15, po której odbył się kon-
cert. Tym razem występ miał jednak 
inną formę. Wraz z „Dysonansem” 
zaśpiewał również zespół muzyczny 

W atmosferze świąt

n
Chór kameralny „Dysonas” (lubonianin Michał 
Łasecki – z prawej w 2. rzędzie) 

Wspólnoty „Magni�cat” działającej 
przy Zgromadzeniu Sióstr Służeb-
niczek. Na początek obie grupy wy-
konały kilka kolęd wspólnie z pu-
blicznością, w czym pomógł drugi 

dyrygent – Kinga Kotlarek. Potem 
„Dysonans” przedstawił m.in. utwory 
ze swojego repertuaru barokowego 
oraz współczesne – angielskie i inne 
świąteczne kompozycje.  HS 
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Na wstępie gospodarz para-
fii – proboszcz ks. kanonik 
Karol Biniaś – w asyście wi-

kariusza ks. Krzysztofa Borowicza 
powitał wszystkich uczestniczących 
w uroczystej sumie. Byli wśród nich 
kapłani z okolicznych parafii deka-
natu lubońskiego, poczty sztanda-
rowe organizacji i przyparafialnych 
stowarzyszeń oraz licznie przybyli 

wierni. W okolicznościowej homi-
lii celebrans – ks. prałat Ireneusz 
Dosz – przybliżył zgromadzonym 
sylwetkę patrona parafii – św. Jana 
Bosko – mówiąc, że uczył on przede 
wszystkim postawy wierności Chry-
stusowi i radosnego przekazywania 
ideałów. Przypomniał m.in., że pa-
tron, całkowicie oddany dzieciom 
i młodzieży, dużą wagę przykładał 

do ich wychowania. Podkreślił, że 
wszyscy, przede wszystkim rodzi-
ce i wychowawcy, w większym lub 
mniejszym stopniu, jesteśmy odpo-
wiedzialni za wychowanie nowego 
pokolenia. Mamy obowiązek pozy-
tywnie na nie oddziaływać w do-
stępny nam sposób i wprowadzać 
dzieci i młodzież na drogę uczci-
wego życia.

Uroczyste nabożeństwo uświet-
niły swoim śpiewem połączone 
chóry „Bard” oraz „Francesco”, na-
tomiast gościnnie, nie po raz pierw-
szy, wystąpił kwintet instrumentów 
dętych blaszanych „Grandioso”, któ-
rego muzycy wchodzą w skład Re-
prezentacyjnej Orkiestry Sił Powietrz-
nych w Poznaniu. Na zakończenie 
ks. proboszcz podziękował celebran-

sowi i wiernym 
za przybycie na 
imieniny para�i, 
pomimo nie-
sprzyjającej aury 
oraz tym, którzy 
przyczynili się 
do zaistnienia 
i uświetnienia 
uroczystości. 
Nim zgroma-
dzeni rozeszli się 
do domów, wy-
słuchali jeszcze 
krótkiego kon-
certu kolęd 
w wykonaniu 
kwintetu „Gran-
dioso”.  PAW

Imieniny parafii
W piątek, 31 stycznia o godz. 18 w kościele św. Jana Bosko 
odbyła się uroczysta Msza św. celebrowana przez kanclerza 
poznańskiej Kurii Metropolitalnej – ks. prałata dra Ireneusza Dosza

n
Pomimo niesprzyjającej aury ławki świątyni wypełniły się wiernymi, którzy 
przybyli na odpustową sumę   fot. Paweł Wolniewicz

n
Po mszy św., z okazji imienin parafii, krótki koncert kolęd 
dał kwintet instrumentów blaszanych „Grandioso”   fot. 
Paweł Wolniewicz

Z parafii św. Maksymiliana
W sobotę, 4 stycznia odbył się Qn

w kościele koncert bożonarodze-
niowy. Aranżacje kolęd wykonała 
Wrocławska Orkiestra Kameralna 
z udziałem zespołów wokalnych 
„Eskadra”, „Pozor” i „Formoza”. 
Gościliśmy ich w naszej para�i 
już po raz kolejny.

10 stycznia w salce św. Mak-Qn

symiliana odbyło się spotkanie 
opłatkowe Klubu Seniora.

Przez cały styczeń trwały od-Qn

wiedziny duszpasterskie. W tym 
roku kapłani kolędowali w całej 
para�i.

MGaj

W Luboniu jest wiele imprez 
kulturalnych organizowa-
nych przez różne instytucje. 

Niekiedy mieszkańcy biorą inicja-
tywę w swoje ręce. Najlepszym tego 
przykładem są Małgorzata i Grzegorz 
Dybizbańscy z ul. 1 Maja (w maju 
ub. roku zorganizowali uroczystość 
z okazji imienin tejże ulicy – czytaj: 
„WL”06-2013, str. 5), którzy przygo-
towali dla znajomych z Lubonia oraz 
gości spoza naszego miasta śpiewa-
nie kolęd przy akompaniamencie 
orkiestry dętej. Dzięki otwartej na 
inicjatywę dyrekcji Szkoły Podsta-
wowej nr 4, w niedzielę, 19 stycz-
nia w sali tej placówki zabrzmiały 

kolędy na „chór” i orkiestrę. Zaprzy-
jaźnieni z organizatorami przedsta-
wiciele Orkiestry Dętej Wroniec-
kiego Ośrodka Kultury Wronki nie 
zawiedli ich oczekiwań i pomimo 
niesprzyjającej aury (gołoledź na dro-
gach) szczęśliwie dotarli do Lubonia 
i wspólnie z zaproszonymi gośćmi 
wyczarowali niepowtarzalny nastrój. 
Na przemian zabrzmiały staropol-
skie kolędy w wykonaniu orkiestry 
oraz te z udziałem kilkudziesięciu 
obecnych. W ocenie organizatorów, 
uczestnikom wydarzenia Luboń po-
nownie skojarzy się z miejscem, gdzie 
„coś się dzieje”.

PAW

Kolędy na „chór” i orkiestrę

n
Orkiestra Dęta Ośrodka Kultury Wronki z koncertem dla zaproszonych gości 
w sali SP 4

Wyjaśnienie

Kościelny Piotr Nakonieczny z para�i bł. Jana Pawła II oświadcza, że 
nie był projektantem żłóbka, który pokazaliśmy w styczniowym wydaniu 
na str. 38. Projektantem i wykonawcą był Dariusz Korbas, mąż p. Magdy, 
która dekoruje kościół.

Władysław Szczepaniak

W tym roku 2 lutego po raz 
18. obchodziliśmy usta-
nowiony w 1997 r. przez 

Jana Pawła II – Światowy Dzień Życia 
Konsekrowanego. Przypada w święto 
O�arowania Pańskiego (Matki Bo-
skiej Gromnicznej) i skłania do za-
stanowienia się nad aspektami ży-
cia poświęconego Bogu. Odczytany 
w tym dniu (niedziela) w kościołach 
„List pasterski Episkopatu Polski” 
uzmysłowił nam, że konsekrowani 
to nie tylko księża, siostry i bracia 
zakonni. To każdy ochrzczony oraz 
osoba świecka żyjąca w silnej więzi 
(komunii) ze Stwórcą.

Warto zapoznać się z sylwetka-
mi związanych z Luboniem tych, 

którzy Bogu złożyli śluby, wybiera-
jąc życie dla Niego. Zachęcamy do 
lektury 1. tomu „Rocznika Histo-
rycznego”, wydanego w 2012 r. przez 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświa-
towe „Forum Lubońskie”. Można 
w nim znaleźć rozdział poświęcony 
25 osobom duchownym, które uro-
dziły się w naszym mieście lub przy-
wędrowały tu i spędziły znaczny 
fragment swojego życia. Wszystkie 
łączy to, że przed wyborem forma-
cji duchowej mieszkały w granicach 
obecnego miasta Lubonia. Książka 
do nabycia w Redakcji „Wieści Lu-
bońskich” (ul. Wschodnia 23A/62) 
oraz w Bibliotece Miejskiej.

HS

Konsekrowani z Lubonia
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Karnawałowy bal

Nowy rok dzieciaki w Nie-
publicznym Przedszkolu 
przy ul. Szkolnej przywi-

tały hucznym balem karnawało-
wym. Przybyły przebrane w pięk-
ne i pomysłowe stroje. W trakcie 
zabawy sympatyczni goście z Za-
czarowanego Lasu: Troll i Elf, za-
prosili wszystkich do poszukiwania 
złotego pióra sowy Mądrej Głowy. 
W trakcie tej niezwykłej przygody, 
dzieci tanecznym krokiem sprząta-
ły las, sadziły drzewa, pływały jak 
ryby w stawie i skakały jak żabki, 
a wszystko to w migotliwym bla-
sku kolorowych świateł. Na koniec 
zabawy spadł deszcz tęczowych ba-
niek mydlanych.

Koncert
W czasie kolejnego koncertu 

Klubu Małego Muzyka, gościliśmy 
parę tancerzy, którzy poderwali 
wszystkich do rock and roll’a, twi-
sta i boogie-woogie. Oprócz nauki 
podstawowych kroków dowiedzie-
liśmy się, jak ubierali się i spędza-
li czas młodzi ludzie w czasach 
Elvisa Presley’a.

Dogoterapia

Podczas kolejnych zajęć, poza 
zabawą z psem i pokazem sztuczek 
w jego wykonaniu, dzieci poznały 
charakterystyczne cechy niektórych 
ras. Przypomniały sobie dwie pozycje 
obronne stosowane w sytuacji zagro-
żenia ze strony psa: drzewa i żółwia.

Warsztaty ceramiczne
W styczniu dzieci uczestniczyły 

w zajęciach ceramicznych, podczas 
których lepiły z gliny upominki dla 
babć i dziadków. Efektem ich pracy 
były naczynia i świeczniki, które po 
wypaleniu w specjalnym piecu, dzie-
ci malowały kolorowymi farbami.

Teatr
Pod koniec miesiąca odwiedzi-

li nas aktorzy z teatru „Urwis”. 
W przedstawianym „Kopciuszku” 
myślą przewodnią było, że dobro 
jest wynagradzane, a zło karane. 
Dzieci pomagały bohaterce składać 
pranie, a także uczyły się kroków 
tańca dworskiego. Spektakl zakoń-
czył się balem, na którym chłopcy 
mięli okazję zatańczyć z Kopciusz-
kiem, a dziewczynki z Księciem.

Liebner

Z Chatki Skrzatka

n
Dzieci lepiące z gliny podczas warsztatów ceramicznych   fot. M. Śron

We wtorek, 21 stycznia ma-
luszki z prywatnego żłob-
ka przy ul. Buczka miały 

balik karnawałowy. Na sali pojawi-
ły się różne postacie bajkowe: za-
tańczył Tygrysek i kotek z kilkoma 
Myszkami-Miki, bałwanek posypał 
śnieżkami, przefrunęły biedroneczki 
z dzwoneczkami i motylkami, poska-
kała żabka z Dinusiem oraz przema-
szerował marynarz z nieustraszonym 
Zorro. Bardzo trudno było wybrać 
króla i królową balu. Po krótkiej na-
radzie ciocie oznajmiły, że w tym 
roku wszystkie dzieci przebrały się 
znakomicie i podziękowały rodzi-
com. Po zabawie przyszła pora na 
słodkie przekąski. Potem już trzeba 
było odpocząć i poleżakować. Na-
stępna zabawa taneczna w naszym 

żłobku już w połowie lutego? Tym 
razem zapraszamy na serduszkowo-
walentynkowy balik.

G. Rosa

U 7 Krasnoludków

n
Biedroneczka z Myszką Miki na balu 
u 7 Krasnoludków

Jasełka

Na początku stycznia w Nie-
publicznym Przedszkolu 
przy ul. Kopernika odby-

ły się jasełka. W przedstawieniu 
brały udział chętne dzieci, z róż-
nych grup wiekowych. Doskona-
le sprawdziły się w rolach: króli, 
aniołów, Maryi i Józefa. Wspania-
ła znajomość tekstu i niewątpliwie 
duże zaangażowanie, zaowocowały 
ciekawym i dopracowanym w szcze-
gółach przedstawieniem.

Zabawa
17 stycznia odbył się balik 

karnawałowy. Tematem przewod-
nim były „czarodziejskie moce”. 
Naszym celem było stworzenie 
miłej i przyjaznej atmosfery, roz-
wijanie inwencji muzycznej i ru-
chowej. Nauczyciele przebrani za 
wróżki, czarowali wspaniałe zaba-
wy. Niezwykłe stroje dzieci, chęć 
do wspólnych zabaw, pozwoliły 
nam stworzyć nastrój pełen wy-
jątkowości. Po obiedzie nastąpił 
dalszy ciąg balu. Tym razem dzie-
ci mogły pracować manualnie, 
wycinając i ozdabiając maski.

Dzień Dziadków
Kolejny tydzień upłynął nam 

na przygotowaniach do jednej 
z najważniejszych uroczystości 
przedszkolnej w ciągu roku. Wszyst-
kie maluchy były odświętnie ubra-
ne, a sale pięknie przystrojone. Na 
stołach piętrzyły się domowe wy-
pieki (za które dziękujemy wszyst-
kim zaangażowanym osobom). 
Uroczystość uświetniły występy 
dzieci, czym sprawiły swoim naj-
bliższym mnóstwo radości.

Państwo Ciekawscy
Raz w miesiącu przyjeżdża 

do nas teatr dla dzieci. Spektakle 
dotyczą tematów muzycznych. 
Dzieci usłyszały niesamowitą 
opowieść o Wędrowcu Czasu 
i zamkniętych instrumentach. 
Zadaniem przedszkolaków było 
znalezienie rozwiązań zagadek 
i uwolnienie Żywiołów Ziemi. 
Oprócz tego, poznały balet i roz-
poznawały dźwięki instrumentów 
ze słuchu.

M. Płażewska-Marciniak

Z Czarodziejskiego Ogrodu

Przez prawie cały styczeń w Nie-
publicznym Przedszkolu przy 
ul. Konopnickiej trwały przy-

gotowania do wielkiego święta. Aż 
w końcu 21 i 22 stycznia odbyły się 
u nas wielkie uroczystości dla Babci 
i Dziadka. Zaproszeni goście mieli 
okazje wysłuchać nie tylko przepięk-
nych piosenek czy wierszyków, ale 
także obejrzeć inscenizację, wykonaną 
przez 5-latków. Po o�cjalnej części 
dzieciaki zaprosiły swoich gości do 
wspólnej zabawy. Była nauka tań-
ca połamańca i boogie woogie oraz 
inne ciekawe zadania, które należa-
ło wykonać. Zabawa była przednia, 

dzieci przeszczęśliwe, a goście zado-
woleni. Na koniec były upominki dla 
Dziadków i słodki poczęstunek przy 
kawce i herbatce. Bardzo dziękujemy 
Babciom i Dziadkom naszych przed-
szkolaków za tak liczne przybycie, 
życząc zdrowia i mnóstwa szczęśli-
wych chwil spędzonych ze swoimi 
ukochanymi wnukami.

M. Szymańska

U Kubusia Puchatka 

Występ dla babć i dziadków w Przed-
szkolu „Kubuś Puchatek”

n
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Akcja

W Publicznym Przedszkolu 
nr 1 przy ul. Sobieskiego 
ruszyła akcja „Puszka dla 

Maluszka”. Przedsięwzięcie ma na 
celu uświadomienie społeczności 
przedszkolnej, iż warto segregować 
śmieci. Zbiórka puszek odbywa się 
raz w miesiącu.

Pogodynka
W styczniu rozstrzygnęliśmy 

konkurs na ilustrację do bajki o „Bał-
wanku”, którą czytała Anna Koch. 
Dzieci miały za zadanie zaprezen-
tować swoje prace oraz omówić, jaką 
techniką je robiły. Na koniec były 
nagrody i pamiątkowe zdjęcia.

Muzyczna przygoda
Centrum Edukacji ATUT, od-

wiedziło nasze przedszkole. Tym 
razem słuchaliśmy muzyki, granej 

na różnego rodzaju odpadach. Dzię-
ki temu dowiedzieliśmy się, jakie 
instrumenty możemy wykonać sami 
oraz, jak one brzmią. Kolejną atrak-
cją było stworzenie zespołu muzycz-
nego oraz wyklaskiwanie rytmów. 
Nie zabrakło energicznych tańców 
i dobrego humoru.

Pierwsza pomoc
Dyrektor naszego przedszkola 

dba, by kadra pracująca z dziećmi, 
była dobrze wykwali�kowana. Bar-
dzo ważne jest, by zapewnić dzieciom 
całkowite bezpieczeństwo pod wie-
loma względami. Jednym z nich jest 
pierwsza pomoc w chwili bezpo-
średniego zagrożenia życia lub zdro-
wia. Wszyscy pracownicy zostali 
przeszkoleni, jak w sposób prawi-
dłowy udzielić pierwszej pomocy.

P. Maciejewska

Z Pogodnego Przedszkola

n
Muzyka grana na odpadach w Pogodnym Przedszkolu   fot. P. Maciejewska

Dokarmiamy

Zima zagościła u nas na dobre, 
ale maluchy z Punktu Przed-
szkolnego przy ul. Dąbrowskiego 

nie zapomniały o zwierzętach, które 
teraz są w szczególnie trudnej sytu-
acji. Wzięliśmy sobie do serca hasło 
„Dokarmiamy ptaki zimą” i zawiesi-
liśmy karmnik z ziarnami i słoninką. 
Wisi za oknem naszego przedszkola, 
dzięki czemu możemy oglądać, kie-
dy przylatują głodne sikorki, gile czy 
wróbelki i donosić głodnym zwie-
rzątkom pokarm.

Ważne święta
W styczniu zaprosiliśmy swoich 

dziadków i babcie na występ arty-
styczny, przygotowany z okazji ich 
święta. Wszystko po to, aby wyrazić 
im wdzięczność za ich dobroć, cier-
pliwość i miłość. Po występie mali 
artyści otrzymali od gości ogromne 
brawa i wręczyli gościom własno-
ręcznie wykonane prezenty. Następ-
nie był słodki poczęstunek i rozmo-

wy z bliskimi. Spotkanie przebiegło 
w rodzinnej atmosferze.

Zabawa
31 stycznia odbył się balik kar-

nawałowy. Przedszkolaki poprzebie-
rane w ulubione postacie, w fanta-
stycznych strojach doskonale bawi-
ły się, brały udział w konkursach, 
tańcach i zabawach. Tego dnia uśmiech 
nie schodził z twarzy naszych ryce-
rzy, biedronek, księżniczek, Batma-
nów czy Spidermanów.

Bezpieczne zabawy
Bezpieczeństwo dzieci jest naszym 

priorytetem. Bardzo często rozma-
wiamy z nimi o tym, jak bezpiecznie 
bawić się podczas zimy. Utrwalamy 
te wiadomości w zabawach eduka-
cyjnych, zagadkach oraz podczas 
spacerów czy zabaw na śniegu. Wraz 
z maluszkami stworzyliśmy także 
kodeks pt. „Bawię się bezpiecznie 
zimą”.

A. Fliszta

Z Trójeczki

n
Pamiątka z balu karnawałowego w Trójeczce

Dla Dziadków

Od 22 do 24 
stycznia 
w Publicz-

nym Przedszkolu 
przy ul. Okrzei od-
były się uroczyste 
spotkania z Bab-
ciami i Dziadka-
mi z okazji ich 
święta. Dzieci 
w poszczególnych 
grupach przygoto-
wały występ arty-
styczny oraz słodki 
poczęstunek (przy 
pomocy mam). 
Wszyscy bawi-
li się bardzo dobrze, a goście nie 
ukrywali wzruszeń.

Bal
27 stycznia było niezwykle 

barwnie, kolorowo i głośno, a to 
za sprawą balu karnawałowego. 

Dzieci przepięknie prezentowały się 
w strojach, przygotowanych przez 
rodziców. Tańcom i wesołej zaba-
wie nie było końca ,a to wszystko 
za sprawą pani Danusi, która po-
prowadziła nasz bal.

TK

Z Tęczowej Krainy

n
Bal przebierańców w Tęczowej Krainie

Słowami: „Halo! Przepraszam! 
Która godzina? Pewnie Dzień 
Babci i Dziadka już się zaczyna” 

wnuczęta z prywatnego Przedszkola 
„Domsie” przy ul. Wschodniej 21 
rozpoczęły 28 stycznia program arty-
styczny dla swoich ukochanych człon-
ków rodzin. Dzieci przygotowały wy-
stęp nie tylko z zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, ale również z ryt-
miki, języka angielskiego oraz tańca. 
Pierwsza połowa programu należała 
do maluszków, w drugiej części wy-
stąpiły starszaki. Wzruszające pio-
senki, wierszyki i tańce dopełniły 
laurki i piękne tulipany złożone na 
ręce dziadków.

Natalia Nowaczyk

U Domisiów

n
Grupa maluszków z Przedszkola „Domisie” podczas występów dla babć 
i dziadków
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Sportowiec

Tradycyjnie już w SP 1 wy-
brano Najpopularniejszego 
Sportowca Szkoły. Zadaniem 

każdej klasy było wytypowanie osoby, 
która ich zdaniem, w 2013 r. osią-
gnęła największe sukcesy sportowe. 
Sylwetki wybranych uczniów przed-
stawione zostały na gazetce w holu 
szkoły tak, by wszyscy uczniowie 
mogli zapoznać się z kandydaturami. 
Głosowanie odbyło się 8 stycznia. 
1. miejsce zajął Jakub Łukaszewski 
(6 a), 2. – Martyna Molewska (5 d), 
a 3. Zuzanna Sułek (4 c). Zwycięzcy 
otrzymali medale i dyplomy, a po-
zostali uczestnicy pamiątkowe dy-
plomy.     H. Idzikowska

Trzeci w powiecie
W ramach zawodów Szkolnego 

Związku Sportowego w Luboniu 16 
stycznia w sali SP 1 odbył się turniej 
siatkówki chłopców lubońskich szkół 
podstawowych. Zwyciężyliśmy, wy-
grywając w setach 2:0 z SP 2, 2:0 
z SP 3 i 2:1 z SP 4. Drugie miejsce 
zajęła SP 4, 3. – SP 3, a 4. – SP 2. 
Zwycięski zespół reprezentował Lu-
boń w mistrzostwach powiatu, ro-
zegranych w Mosinie. Nasi chłopcy 
wygrali ze Szczodrzykowem 2:0, 
Ceradzem 2:0 oraz Murowaną Go-
śliną 2:1 i awansowali do pół�nału 
rozgrywek. Po wyrównanym meczu 
przegrali z zespołem Mosiny i w me-
czu o trzecie miejsce spotkali się 
z zespołem z Jeziorek, wygrywając 
2:0. Zajęli trzecie miejsce w powie-
cie. Zwycięzcą został zespół SP 1 
z Mosiny, który w �nale wygrał 
z SP Kórnik. Nasz zespół grał w skła-
dzie: Jakub Łuczak, Krystian Bryń-
ski, Patryk Łukaszewski, Jakub Łu-
kaszewski, Szymon Bójko, Dawid 
Nowak, Jarek Ranecki, Marcin Splis-
gart, Damian Budziszewski i Dawid 
Nijakowski.   (SPI)

Turniej halowy
25 i 26 stycznia chłopcy klas 3. 

zagrali w sali SP 34 w Poznaniu 24. 
Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół 

Podstawowych Miasta Poznania 
o Puchar Prezydenta Miasta, Wiel-
kopolskiego Kuratora Oświaty 
i Prezesa Wielkopolskiego Związku 
Piłki Nożnej, którego organizatorem 
był Uczniowski Klub Sportowy 
„Śmiały”. W naszej kategorii wie-
kowej wzięło udział 9 zespołów ze 
szkół Poznania, Lusowa, Rokietni-
cy, SP 2 Murowanej Gośliny i SP 1 
z Lubonia. Chłopcy z Lubonia za-
grali bardzo skutecznie, wygrywa-
jąc 7 meczy, przegrywając 2. Po 
pierwszej rundzie rozgrywek zaj-
mują 2. miejsce za SP 51 Poznań 
(klasa sportowa Lecha Poznań). 
Runda rewanżowa zostanie roze-
grana 22 i 23 lutego. Wcześniej w tym 

turnieju grali chłopcy klas 4., któ-
rzy w rozgrywkach z udziałem 14 
zespołów zajęli 7. miejsce. Transport 
na mecze zapewnili rodzice chłop-
ców, a pomoc w prowadzeniu ze-
społu opiekunowi Jedynki w roz-
grywkach zapewnił Arkadiusz 
Patulski.   

L. Bartkowiak

Stypendia
Dyrekcja SP 1 i komisja do spraw 

stypendiów przyznała za 1. półrocze 
stypendia za wyniki w nauce i osią-
gnięcia sportowe. Stypendium spor-
towe otrzymali bracia Jakub i Patryk 
Łukaszewscy oraz tenisistka stołowa 
Zuzanna Sułek. Nagrody dostali 
uczniowie, którzy byli mistrzami 
Lubonia w zawodach sportowych 
SZS oraz odnieśli sukcesy w zawo-
dach powiatowych i mają dobrą 
ocenę z zachowania.   

L. Bartkowiak

Wypoczynek
3 lutego rozpoczęły się ferie zi-

mowe. W naszej szkole tradycyjne 
już dzieci uczestniczyły w półkolo-
niach, organizowanych przez na-
uczycieli. Uczniowie skorzystali 
z wielu atrakcji. Byli na basenie 
„Chwiałka” w Poznaniu. Spędzili też 
czas w Centrum Bowlingu NIKU 

Z Jedynki

n
Kandydaci na Najpopularniejszego Sportowca SP 1 w roku 2013. Wśród nich 
wybrani: Jakub Łukaszewski (w 2. rzędzie w środku, 4. z lewej), Martyna Mo-
lewska (w 1. rzędzie, z prawej) i Zuzanna Sułek (w 1. rzędzie, 2. z lewej)   
fot. Z. Czekała

w Poznaniu. Pojechali do Multikina 
51 na seanse �lmowe. Spędzili czas 
na lodowisku „Chwiałka”, zwiedzili 
poznańską Palmiarnię. Ciekawym 

punktem programu byłą wizyta 
w interaktywnym centrum bezpie-
czeństwa drogowego Skoda AUTO-
LAB.    H. Idzikowska

n
Na półkoloniach zimowych   fot. H. Idzikowska

Bal

W środę, 8 stycznia dzieciaki 
w Publicznym Przedszkolu 
przy ul. Konarzewskiego 

bawiły się na karnawałowym balu. Tym 
razem, dzięki muzykom z Filharmonii 
Pomysłów, przenieśliśmy się do „Kra-
iny słodyczy”. Ekspresyjne, wspólne 
tańce przeplatane były konkursami, 
dotyczącymi słodkości. Układanie 
kolorowych ciasteczek, wyszukiwanie 
tych, które mają nazwy, pochodzące 
od imion, rozwiązywanie słodkich 
zagadek, zabawy z balonikami i in-
nymi rekwizytami sprawiły dzieciom 
wielką radość.

Uroczystość
24 stycznia grupa „Wędrowców” 

rozpoczęła obchody Dnia Babci 
i Dziadka w naszym przedszkolu. 
Starszaki przygotowały z tej okazji 
inscenizację „Ballady o uprzejmym 

rycerzu” D. Wawiłow. Dekoracje 
w sali przeniosły widzów na kró-
lewski dwór, którego postrachem był 
smok. Okazało się, że poradził sobie 
z nim rycerz, który używał grzecznych 

słów i to on pojął za żonę córkę kró-
la. Taniec dworski i polonez w wy-
konaniu aktorów zachwyciły gości. 
Po przedstawieniu dzieci wręczyły 
Dziadkom własnoręcznie wykona-
ne prezenty. Przedstawienie obej-
rzeli też seniorzy z Lubońskiego 
Uniwersytetu III Wieku, których 
zaprosiliśmy do naszego przedszko-
la. Goście przeczytali nam opowia-
danie R. Piątkowskiej „Babcia”. 
W kolejnych dniach odbyły się jesz-
cze uroczystości w dwóch grupach 
cztero- i trzylatków. Dzieci śpiewa-
ły piosenki i recytowały wierszyki.

Kino
29 stycznia grupy „Odkrywców” 

i „Podróżników” w kinie „Apollo” 
obejrzały spektakl „Przygody Pira-
ta Karmazyna”, w wykonaniu akto-
rów Teatru Współczesnego z Kra-
kowa. Przedstawienie pełne zwrotów 

akcji bardzo się dzieciom podobało. 
Wykorzystane w nim efekty wizu-
alne i dźwiękowe z pewnością mia-
ły na to duży wpływ.

M.M.

U Tip-Topka Odkrywcy

n
Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu „Tip-Topka Odkrywcy”
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Mistrzostwa

W środę, 18 grudnia w SP 1 
odbyły się Mistrzostwa Lu-
bonia w piłce siatkowej 

dziewcząt. W turnieju wzięły udział 
drużyny z wszystkich lubońskich szkół. 
SP 2 reprezentowały: Kamila Alejska, 
Wiktoria Bąkowska, Marta Cieślak, 
Inez Jazdończyk, Patrycja Kupka, Julia 
Ogonowska, Martyna Ogonowska, 
Sandra Wójciak, Karolina Zagajew-
ska i Natalia Zwierzyńska. Wszyst-
kie mecze były bardzo podobne do 
siebie, zespół posiadający mocną za-
grywkę wygrywał. Tak też zrobiły 
nasze siatkarki, nastawione na dobry 
serwis. Tym sposobem wywalczy-
ły 1. miejsce i awans do rozgrywek 
pół�nałowych Mistrzostw Powiatu 
Poznańskiego, które odbyły się 29 
stycznia.    M. Budzyńska

Koncertowo
25 grudnia, w Auli Uniwersyte-

tu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu odbył się uroczysty Koncert 
Kolęd, Muzyki Operowej i Musica-
lowej Dla Dobrodziejów i Przyjaciół 
Hospicjum „Palium”, na którym nie 
mogło zabraknąć także reprezenta-
cji „Motylego Wolontariatu” z naszej 
szkoły. Uczennice klasy 6 d: Marta, 
Inez, Alicja, Patrycja i Ola, ubrane 
w żółte koszulki ze znanym motywem 
motyla, razem z innymi młodymi 
wolontariuszami pomagały w orga-
nizacji imprezy. Dziewczynki wrę-
czały na scenie podczas części o�-
cjalnej kwiaty osobom wyróżnionym 
Złotymi i Srebrnymi Motylami. Za-
danie było ważne, odpowiedzialne, 
ale i stresujące. Należy jednak przy-
znać, że nasze uczennice poradziły 
sobie z nim wzorowo. Udział w kon-
cercie jest kolejnym naszym pozasz-
kolnym przedsięwzięciem, w czasie 
którego mamy okazję poznać wo-
lontariuszy z innych szkół i wspólnie 
działać na rzecz pacjentów Hospicjum 
„Palium”.    A. Mączyńska

Próba generalna
13 stycznia uczniowie klas 6. 

pisali próbny sprawdzian wiedzy 
z zakresu szkoły podstawowej. Wszyst-
ko przebiegało dokładnie tak, jak 
podczas prawdziwego testu, który 
odbędzie się w kwietniu. Uczniowie 
przyszli do szkoły w strojach galo-

wych. Spotkali się ze swoimi wycho-
wawcami, aby wysłuchać ostatnich 
wskazówek, dotyczących organiza-
cji. Emocje sięgnęły zenitu, kiedy 
podeszli do drzwi sali gimnastycznej 
i wylosowali numerki. Po zajęciu 
miejsc, dyrektor powitała komisję 
i zdających, przypomniała ogólne 
zasady i życzyła szóstoklasistom 
powodzenia.    V. Langner

Balik pierwszaków
Nadszedł czas na atrakcje kar-

nawałowe i wspaniałą zabawę. Do-
brze wiedzą o tym uczniowie z klas 
1 a, 1 c i 1 d, którzy w 13 stycznia 
tańczyli i śpiewali na pierwszym 
w tym roku baliku. Jak zawsze na 
balu nie mogło zabraknąć księżniczek, 
którym oprócz tradycyjnych rycerzy 
w lśniącej zbroi towarzyszyli również 
„rycerze nowocześni”, np. Luke Sky-
walker, Lord Vader (postaci z �lmu 
„Gwiezdne wojny”), superbohate-
rowie, kowboje, żołnierze, piłkarze, 
apacze, wampiry, szkieletory i wie-
lu innych. Dziewczynki postawiły 
na piękne kreacje ozdobione broka-
tem, diademy, maski i biżuterię. Były 
też takie, które zamiast falbanek 
wolały strój kowbojski. Było kolo-
rowo i bardzo głośno.   

M. Lewandowska

Dzień Babci i Dziadka
„Dziś w naszej szkole okazja 

rzadka, dzieci z 0 a gościły babcię 
i dziadka. Śpiew i piękne słowa usły-
szeli, dzieci ogromną radość dziad-
kom sprawiły”. Zerówkowicze skła-
dali życzenia, recytując wzruszające 

Z Cieszkowianki

wiersze. Były też role wesołe, które 
rozbawiły naszych gości. Nie mogło 
obyć się bez prezentów. Dzieci bar-
dzo się napracowały nad upomin-
kami, których wręczenia nie mogły się 
doczekać. Wszyscy wyszli zadowo-
leni, uśmiechnięci, a nawet wzru-
szeni.    K. Zdunik

Piekarnia
Z wielkim zainteresowaniem 

dzieci z zerówek przyglądały się 
pracy piekarza, poznały etapy po-
wstawania pieczywa oraz produkty 
potrzebne do jego wypieku. A wszyst-
ko to dzięki wycieczce do Piekarni 

„Fawor”. Ciekawe dla nas było wszyst-
ko: ogromne misy na ciasto, wózki 
z upieczonym chlebem, nowoczesne 
piece. Najpiękniejszy jednak był 
zapach i smak gorącego, świeżego 
chleba, który mieliśmy możliwość 

skosztować. Chlebek był wspaniały, 
a wycieczka wyjątkowo udana.   

K. Zdunik

Angielskie śniadanie
Uczniom klasy 5 b zostało przy-

dzielone nietypowe zadanie domo-
we. Podczas lekcji o potrawach 
brytyjskich zrodził się pomysł przy-

gotowania tradycyjnego śniadania 
Brytyjczyków, składającego się za-
zwyczaj z jajek, smażonego bekonu, 
kiełbasek i tostów z masłem oraz 
różnych dodatków. W zależności od 

regionu 
Wielkiej 
Brytanii oraz 
upodobań 
Brytyjczy-
ków, na ta-
lerzu mogą 
znaleźć się 
takie pro-
dukty jak: 
czarny i bia-
ły pudding 
(czarna i bia-
ła kaszanka), 
grillowany 
pomidor, 
fasolka w so-
sie pomido-
rowym, 
smażone 

w głębokim oleju pieczarki oraz 
smażone ziemniaki. Dzieci były bar-
dzo ciekawe, jak smakuje takie śnia-
danie i dziwiły się, jak można jeść 
tyle różnorodnych składników z sa-
mego rana.    M. Smoczyk

n
Jeden z pierwszych poważnych egzaminów w życiu – próbny test szóstoklasi-
stów w SP 2

n
Na baliku u pierwszaków z klas a, c i d

n
Występ zerówkowiczów z SP 2 dla Dziadków

n
Dzieci zapoznają się z pracą piekarzy w „Faworze”    
fot. K. Zdunik

n
Konsumpcja zadania domowego 
– śniadania po angielsku
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Comenius

Od 27 listopada do 1 grudnia 
nauczyciele z SP 3: Beata Ja-
nicka, Ewelina Iglewska-No-

wik oraz Olga Zandecka przebywały 
w Schüttorf w Niemczech, na spotka-
nie z pozostałymi reprezentantami 
szkół partnerskich, biorących udział 
w programie „Comenius” – Partner-
skie Projekty Szkół. Spotkanie miało 
na celu wymianę doświadczeń wśród 
nauczycieli z Walii, Francji, Danii, 
Finlandii, Węgier, Polski, Łotwy, Es-
tonii i Niemiec oraz poznanie spo-
sobu pracy z dziećmi w Niemczech. 
Ponadto nauczyciele zwiedzali Schüt-
torf i okolice, zostali też zaproszeni 
na spotkanie z burmistrzem miasta, 
Manfredem Windhausem.   (SP)

W teatrze
„Stoi na stacji lokomotywa…” te 

słowa znane są każdemu Polakowi 
w wieku od lat 3 do 103. Ten oraz 
inne fragmenty wyjątkowej poezji 
J. Tuwima stały się kanwą przedsta-
wienia „Pan Maluśkiewicz i spółka”, 
wystawianego przez poznański Teatr 
Animacji. 9 stycznia dzieci z oddzia-
łów przedszkolnych z radością i za-
ciekawieniem obserwowały przygo-
dy Pana Maluśkiewicza, przechwał-
ki Zosi Samosi czy też kłopoty 
Słonia Trąbalskiego. Spektakl wpro-
wadził dzieci w magiczny świat teatru 
i dostarczył niezapomnianych wra-
żeń.    M. Urbaniak

Indiańska muzyka
„Na indiańskiej ścieżce” – taki 

tytuł nosił kolejny koncert eduka-
cyjny. Dzieci obejrzały barwne stro-
je Indian, zdobione piórami, pacior-
kami i frędzlami. Poznały oryginal-
ne indiańskie instrumenty: toyo, �et 
native, kena, kenaczo, samponia 
i vankara. Najbardziej podobały się 
im bębny wykonane ze skór. Widzia-

ły magiczne amulety – łapacze snów 
– które znajdowały się w każdym 
domu i wpuszczały tylko dobre sny. 
Wysłuchały kilku utworów: „Piękne 
góry”, „Taniec przed polowaniem” 
w wykonaniu artystów: Wiatru i Słoń-
ca (rdzenni Indianie). Pani prelegent 
opowiadała o życiu, kulturze i zwy-
czajach Indian. Dzięki koncertowi 
dzieci zapoznały się z egzotyczną 
kulturą i niepowtarzalną muzyką.   
M.G.

Prawa dziecka
Nowy rok rozpoczęliśmy od 

warsztatów „Wokół praw dziecka”. 
W ramach zajęć wychowawczych 
oceniano wiedzę i aktywność uczniów 
w aspekcie „Dzieci mają swoje pra-
wa – to jest bardzo ważna sprawa”. 
Uczniowie rozwijali umiejętności 
współpracy w grupie i kreatywne 
myślenie, formułując hasła dotyczą-
ce tolerancji i praw dziecka. Odgry-
wali scenki dramowe, analizowali 
fragmenty „Konwencji o Prawach 
Dziecka”. 16 stycznia odbył się Szkol-
ny Konkurs Wiedzy o Prawach 
Dziecka, którego zwycięzcą został 
Bartosz Kozłowski (6 a). Drugie 
miejsce zajęli: Wojtek Rembalski (3 a) 
oraz Hubert Bogdański (6 b), 3. – 
Zuzana Szumiłowska (5 b), a wyróż-
nienie otrzymała Zosia Biderman 
(2 a). Podsumowaniem działań był 
apel z udziałem członka Komitetu 
Ochrony Praw Dziecka (KOPD) 
w Poznaniu, która przedstawiała 
uczniom scenki ilustrujące najważ-
niejsze artykuły Konwencji o Prawach 
Dziecka; określała sytuacje, w których 
łamane są ich prawa oraz, jak nega-
tywne wzorce zachowań zastąpić 
pozytywnymi. Montaż słowno-mu-
zyczny oraz prezentację multime-
dialną przygotowali uczniowie kl. 3 
a z wychowawcą i organizatorem 
warsztatów. Składam podziękowania 
dla Jolanty Graczyk-Ogdem z KOPD 
oraz Izabelli Chodorowskiej za po-
moc przy realizacji projektu.   

E. Gawron

Śladami powstania
17 stycznia nasi uczniowie byli 

na wycieczce w Poznaniu, której 
motywem przewodnim było Powsta-
nie Wielkopolskie. W programie 
przewidziano zwiedzanie Dworca 
Letniego, Ratusza Poznańskiego, 
Muzeum Powstania Wielkopolskie-
go i Placu Wolności. Jednym z głów-

nych punktów programu była gra 
strategiczna pt. „Misja powstańcza” 
w dwóch drużynach. Opiekunami 
uczniów byli M. Starzonek i W. Ja-
nicki. Dyrektor Grażyna Leciej skła-
da serdeczne podziękowania Jaku-
bowi Bielawskiemu za zorganizo-
wanie wycieczki.    M. Starzonek

Multikino
22 stycznia klasy 6. udały się do 

kina na �lm pt. „Hobbit: Pustkowie 
Smauga”. To druga część �lmowej 
trylogii „Hobbit” nowozelandzkie-
go reżysera Petera Jacksona, której 
bohaterami są Bilbo Baggins, kra-
snoludy i czarodziej Gandalf. Film 
oglądało się z przyjemnością, mimo 
że fabuła czasem zdawała się być 
zbyt rozciągnięta, uczniom zaimpo-
nowało bogactwo kostiumów i pej-
zaży.  

 MW

Dzień francuski
24 stycznia był w naszej szkole 

Dniem Języka Francuskiego. Ucznio-
wie z kl. 0 a-c byli poprzebierani za 
marionetki francuskie. Na twarzach 
i w ubiorach dzieci dominowały 

kolory: granatowy, biały i czerwony. 
Uczniowie zerówek śpiewając po 
francusku i tańcząc, zaprezentowa-
li nam dwie wyliczanki-śpiewanki 
francuskie o marionetkach. Magicz-
ny świat teatru przybliżył tego dnia 
nasz gość specjalny – Justyna Wie-
czowkicz-Wujewska – córka reży-
sera i zarazem dyrektora od 1975 r. 

Teatru Lalkowego „Marcinek”. Dzię-
ki niej dzieci zobaczyły, jak wygląda 
i jak się porusza marionetka. Pani 
Justyna zaprezentowała nam też inne 
lalki teatralne – kukiełki i pacynki. 
Dzieci przywitały się z takimi po-
staciami jak: Zbój Madej, Czerwony 
Kapturek, cyganka z bajki o „Kró-
lowej Śniegu” i „Kot w butach”, po-
znaliśmy pacynkę z „Jasia i Małgo-
si” i wiele innych.    M. Śniegocka

Bezpieczne ferie
Nadeszły upragnione ferie. Dzie-

ci mają sporo wolnego czasu. Wy-
chowawcy podczas pogadanek 
przypomnieli o zasadach bezpie-
czeństwa podczas zimowych zabaw. 
Dodatkowo 31 stycznia zawitała do 
szkoły policjantka, która omówiła 
kilka ważnych reguł. Zwróciła szcze-
gólna uwagę, jak prawidłowo ko-
rzystać z sanek, nart i gdzie można 
jeździć na łyżwach. Podała, jak wła-
ściwie zachować się w kontakcie 
z osobą obcą, która może wręczać 
prezenty, oferować odwiezienie lub 
pukać do drzwi, gdy jesteśmy sami. 
Przestrzegała o konsekwencjach 
jazdy bez kasku, o niebezpieczeństwie 

braku zapięcia pasów w cza-
sie jazdy samochodem. 
Przypomniała o odżywianiu 
i ubieraniu się odpowiednio 
do pogody.    M.G.

Słodkie czary
27 lutego nasi uczniowie 

odwiedzili poznańską ma-
nufakturę „Słodkie czary 
mary”. Poznali sekret ręcz-
nego wyrobu słodyczy oraz 
zobaczyli, z jaką pasją po-
wstają czasem bardzo skom-
plikowane wzory zaklęte 

w cukierkach oraz wyjątkowe lizaki 
o przeróżnych kształtach. Podczas 
pokazu dowiedzieli się, że wszystkie 
łakocie wyrabiane są według trady-
cyjnych, tajemnych receptur cukier-
niczych. Każde dziecko własnoręcz-
nie wykonało dla siebie lizaka 
i otrzymało torebkę cukierków.   

 R. Dura

Nowinki z Trójki

n
Ilustracja do programu międzynarodo-
wego „Comenius” z SP 3

n
Plakaty z treścią praw dziecka prezentowane w SP 3

n
Dzieci z SP 3 z barwami francuskimi na twarzach
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nagród odbył się na apelu 
dla klas 0-3 kończącego 
pierwszy semestr. Wyróż-
nienia otrzymali: Kacper 
Adamczyk (1 a), Patrycja 
Szczepaniak (3 c), Damian 
Pazderski (1 a).    
A. Wiśniewska

Z życia świetlicy
W świetlicy szkolnej 

dzieci miło spędzają czas 
przed lekcjami lub po zaję-
ciach. W 1. semestrze młod-
sze dzieci ukazały swoje 
talenty plastyczne w kon-
kursach międzyświetlicowych: 

„Jesienny spacer z rodziną” i „Rola 
bobra w środowisku” oraz konkur-
sach świetlicowych: „Moja ozdoba 
choinkowa”, „Bałwankowy świat”, 
„Moje zachowanie w świetlicy” oraz 
„Każdy może zostać obiadożercą”. 
Uczniowie klas starszych pomaga-
li młodszym koleżankom i kolegom 
poprzez działający w naszej świe-
tlicy wolontariat. Ponadto świetli-
ki brały udział w wielu zajęciach 
ruchowych, począwszy od gier 
i zabaw na świeżym powietrzu i przy 
muzyce, po wykorzystanie cieszą-
cej się ogromnym zainteresowaniem 
konsoli xbox 360 kinect. Podczas 
zajęć dowolnych pod okiem pań 
powstawały też wspaniałe budow-
le z klocków oraz piękne prace 
plastyczno-techniczne.    

A. Pawlak

OŚWIATA

Bezpieczna szkoła

W styczniu odbyły się pierw-
sze zajęcia w ramach 
programu „Bezpieczna 

szkoła – Bezpieczny uczeń”, który 
ma na celu poprawę bezpieczeństwa 
uczniów w polskich szkołach, ogra-
niczenie agresji i przemocy poprzez 
poprawę relacji interpersonalnych 

wszystkich członków społeczności 
szkolnej. Ogólnymi celami zajęć było: 
uświadomienie uczniom, które z za-
chowań są niewłaściwe i stwarzają 
zagrożenie, oraz wspólne szukanie 
sposobów poprawy bezpieczeństwa 
w szkole, w domu, na ulicy, podczas 
ferii oraz wycieczek.    A. Pawlak

Siatkówka
19 grudnia w SP 1 odbyły się 

Mistrzostwa Lubonia w piłce siat-
kowej dziewcząt. Nasze dziewczy-
ny zdobyły zasłużone 2. miejsce. 
Oto nasza reprezentacja: Aleksan-
dra Radoszewska, Wiktoria Wło-
darska, Joanna Bartmińska, Alek-
sandra Graf, Marta Jeżewska, Kin-
ga Kawecka, Julia Radoszewska, 
Patrycja Jazdończyk, Weronika 
Karwatka (R), Natalia Kaźmierczak 
(R). 

  E. Bielińska-Bobkowicz

Szkoła z klasą
21 stycznia upłynął termin re-

alizacji kolejnego zadania z zasto-
sowaniem Technologii Informacyj-
no-Komunikacyjnych (TIK) na 
platformie „Szkoły z klasą 2.0”. Za-
danie to, służy praktycznemu prze-
testowaniu i zastosowaniu przynaj-
mniej jednej z zasad Kodeksu 2.0, 

wypracowanych podczas dyskusji 
w klasie i szkole. Zadanie TIK, któ-
re realizowali nauczyciele, miało 
przeróżny kształt i formę. Czworo 
z nich za innowację i nieszablonowość 
zadania otrzymało wyróżnienie Do-
brej Praktyki. Do tej pory na plat-
formie „Szkoły z klasą 2.0” nasi 
nauczyciele, za dotychczasowe za-
dania otrzymali już 7 takich wyróż-
nień, co przekłada się na miano 
Szkoły Eksperckiej.   

B. Zboralska

Konkurs świetlicowy
Do ostatnich dni grudnia trwał 

konkurs przeznaczony dla dzieci 
uczęszczających do świetlicy szkol-
nej. Dzieci miały za zadanie przy-
gotowanie ozdoby choinkowej 
według własnego pomysłu. Prace 
i ozdoby powstały z różnorodnych 
materiałów. Wręczenie i odbiór 

Ploteczki z Czwóreczki
Koncerty

W styczniu odbyły się w Nie-
publicznym Przedszkolu 
przy ul. 11 Listopada dwa 

koncerty. Na pierwszym dowiedzie-
liśmy się o muzyce regionalnej oraz 
poznaliśmy interesujący instrument 
o nazwie „koza”. Na drugim ogląda-
liśmy balet, który nas oczarował.

Koparka
Pewnego słonecznego poranka 

przyjechała do nas koparka. Ope-

rator opowiadał nam o swoim za-
wodzie oraz o tym, jak niezbędnym 
sprzętem w jego pracy jest ten spe-
cjalistyczny pojazd.

Dzień Babci i Dziadka
Pod koniec stycznia zaprosili-

śmy ukochanych Dziadków. Były 
śpiewy, tańce, recytacje oraz gra 
na flażoletach. Po wzruszającym 
występie ugościliśmy ich kawą 
i ciastkami. Podarowaliśmy im 
także upominki.

K. Tomalka-Kałek

Ze Słonecznego Zakątka

n
Atrakcją w Przedszkolu „Słoneczny Zakątek” był przyjazd koparki

n
Reprezentacje w Mistrzostwach Lubonia szkół podstawowych w piłce siatkowej

n
Efekty konkursu na ozdoby choinkowe w SP 4   
fot. Katarzyna Gaweł

n
Realizacja programu „Szkoła z klasą” w SP 4
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Supergimnazjaliści

Kamila Piechowiaka można 
nazwać supergimnazjalistą 
i omnibusem, ponieważ jego 

wiedza i umiejętności z przedmiotów 
matematyczno- przyrodniczych wy-
kraczają poza poziom gimnazjum. 
W tym miesiącu został �nalistą Wo-
jewódzkiego Konkursu Chemicznego. 
Po etapie rejonowym Kamil z wyni-
kiem 47/50 pkt przeszedł do �nału 
Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego. 
Do �nału Wojewódzkiego Konkursu 
Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicz-
nej zakwali�kowali się Emil Plewa, 
Artur Jackowiak i Cezary Linowski. 
Artur Bałczyński uzyskał wymaganą 
liczbę punktów na teście. Finalistką 
Wojewódzkiego Konkursu Biologicz-
nego została Alicja Muszyńska.

Szkoła nocą
W piątkowy wieczór, 24 stycznia 

Karina Rzepecka i Marcin Winiec-
ki knuli z młodzieżą jakieś sekretne 
plany w siłowni, dotyczące koncer-
tu walentynkowego. Wyszli późno, 
ale przed północą. Inaczej było z ko-
łem teatralnym. Aktorzy mięli pró-
bę w bibliotece tuż przed dwunastą 
i natychmiast po niej padli zmęcze-
ni na przygotowane wcześniej ma-
terace. Wiadomości szkolne to już 
inna sprawa. Nagrywanie w nocy 
było już od dawna oczekiwaną atrak-
cją.

Debata
28 stycznia w debacie szkół z od-

działami dwujęzycznymi zorgani-
zowanej z inicjatywy ubiegłorocz-

nego Samorządu Uczniowskiego 
gościliśmy uczniów z Gimnazjum 
nr 4 w Lesznie. W trakcie spotkania 
prowadzonego przez Bartosza Mać-
kowiaka, ucznia klasy dwujęzycznej, 
obie szkoły prezentowały się w j. 

angielskim. Uczniowie mówili o spo-
sobach nauczania, działaniach i im-
prezach typowych dla danej szkoły. 
Po części anglojęzycznej nastąpiła 
bardzo ciekawa dyskusja, dotycząca 
zalet i wad oddziałów dwujęzycznych, 
powodów wyboru takiej klasy i pla-
nów na przyszłość. Głos zabierali 
uczniowie, dyrekcja oraz nauczycie-
le.

Walentynki
30 stycznia odbył się kolejny 

koncert walentynowy, noszący tytuł 
„Amorki 2014”. Przygotowane scen-
ki i skecze były pełne humoru, bu-
dziły śmiech i wywoływały gromki 
aplauz licznej widowni. Mamy naszych 
uczniów potra�ą wszystko: Beata 
Gemba, Małgorzata Majewska i Ka-
tarzyna Marciniak okazały się nie-
samowite, występując w roli piosen-
karek zespołu „ABBA”. Publiczność 
miała okazję poznać bardziej przy-
jazny wizerunek ciała pedagogicz-
nego w prezentacji przygotowanej 
przez A. Kowalczyk, w której poja-
wiły się zdjęcia nauczycieli z młodo-
ści w zestawieniu ze współczesnymi, 
a wszystko opatrzone dowcipnym 
komentarzem autorki. Podczas za-
bawy rozdano statuetki „Amorki 
2014” w czterech kategoriach. Wśród 
nauczycieli laureatami zostali: Prze-
mysław Walkowiak – rekin show-
biznesu, Aldona Gabryelska i Iza 
Stęplowska – duet roku, Ania Ko-
walczyk – organizator roku i Rafał 
Stępniewski w kategorii poczucie 
humoru. Pośród uczniów zostali 
wyróżnieni: A. Majewska – najlepsza 

organizatorka, J. Mączyński – show-
mann, chłopcy z 1 e – poczucie hu-
moru, którzy z dystansem i wdziękiem 
zaprezentowali się w szkolnej wersji 
baletu „Jezioro łabędzie”. Pani M. 
Goździewska zdobyła statuetkę or-
ganizatora roku. Super Amora otrzy-
mała Jolanta Korcz w podziękowaniu 
za nieustanne wspieranie szkoły na 
wielu płaszczyznach. Imprezy takie, 
jak walentynki udowadniają, że cała 
nasza społeczność szkolna doskona-
le ze sobą współpracuje, a świadczą 
o tym choćby występy p. Bożenki 
i p. Macieja, którzy stworzyli wspa-
niały duet, prezentując się w piosen-
ce zespołu „Ich Troje” pt. „A wszyst-
ko to, bo Ciebie kocham”. Nie zapo-
minają o swojej „starej budzie” ab-
solwenci, którzy przygotowali pan-

Z Gimnazjum nr 1

tomimę do miksu piosenek 
o miłości. Ogromny aplauz 
wywołały występ Natalii 
Kaźmierczak (3 a) i Mate-
usza Niedźwiedzia (nauczy-
ciel WF-u) oraz scenka 
w wykonaniu aktorów 
kółka teatralnego pt. „Mi-
łość dentystyczna”. Mario-
la Gryczyńska ujawniła swój 
kolejny talent, wykonując 
francuski szlagier „Padam, 
padam”. Koncert z dużym 
wdziękiem, swobodą i w peł-
ni profesjonalnie popro-
wadzili Karina Rzepecka 
i Marcin Winiecki.

Dobre praktyki
Liczne działania pro-

wadzone przez nauczycie-
li poświadczają, że jesteśmy 
szkołą uczącą się i wdra-
żającą dobre praktyki. Anna 
Kowalczyk (anglistka) wzięła udział 
w konferencji, dotyczącej dobrych 
praktyk, w której uczestnicy wymie-
niali się doświadczeniami w dzie-
dzinie obserwacji ucznia na lekcji, 
poszukiwania źródła niepowodzeń, 
celowej i przemyślanej pracy domo-
wej, podziału roku szkolnego na 
trymestry. Można też było zapoznać się 
z pomysłami, dotyczącymi dobrej 
współpracy z rodzicami oraz wielu 
innymi służącymi podniesieniu 
atrakcyjności i efektywności proce-
su nauczania. Dwudniowe spotka-
nie stworzyło okazję do wymiany 

doświadczeń i podpatrzenia działań 
innych szkół. Z kolei dwoje naszych 
anglistów, R. Frąckowiak i K. Tu-
cholski, uczestniczyło w konferen-
cji CEO „Rozwijanie uczenia się 
i nauczania w profesjonalnej szko-
le”. Podczas spotkania szkoły przed-
stawiały procedury programu „Szko-
ły uczącej się”, m.in. nagrywanie 
lekcji i obserwację wybranych uczniów 
oraz dzieliły się dobrymi praktyka-
mi. Honorowym prowadzącym był 
prof. Jan Potworowski.

(GI)

n
Debata szkół z oddziałami dwujęzycznymi z udziałem gimnazjum w Lesznie

n
Mamy uczniów w repertuarze „ABBY” podczas imprezy walentynkowej w szkole

n
Walentynkowy koncert „Amorki 2014” – występ  
absolwentów    fot. Paweł Wolniewicz

Stowarzyszenie Więźniów Obozu Koncentracyjnego Mauthausen 
z siedzibą w Warszawie organizuje od 8 do 13 maja br. „Wyjazd 
Rocznicowy Mauthausen 2014”. W programie uroczystości w miej-

scach kaźni: Linz III, Gusen, Mauthausen, Hartheim, Lungwiz-Gusen III, 
Melk oraz spotkanie w Ambasadzie RP w Wiedniu. Zainteresowanym 
szczegółowych informacji udziela Eugeniusz Śliwiński; tel. 61 821 65 19. 
Chęć wyjazdu należy zgłosić do końca lutego.

Elżbieta Rybarska
koordynator projektu

Wyjazd rocznicowy
Polskie Ofiary 1939-1945
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Laureat

Jakub Lesiński z kl. 3 e zakwali�ko-
wał się do �nału Wojewódzkiego 
Konkursu Wiedzy Obywatelskiej 

i Ekonomicznej. Uzyskał najwyższy 
wynik w województwie: z testu – 80%, 
z projektu – 95%; łącznie 87,5%! Gra-
tulacje dla Jakuba oraz jego opieku-
nek merytorycznych: Pauliny Hąci 
i Romany Kłos.    (GII)

Laureat z fizyki
Patryk Matusiak z kl. 3 c zakwa-

li�kował się do etapu wojewódzkie-
go i tym samym został �nalistą 
Wojewódzkiego Konkursu Fizycz-
nego. Opiekunką merytoryczną jest 
Ewa Rubisz.    (GII)

Sukcesy filmowe
Uczniowie naszej szkoły zosta-

li laureatami 5. Ogólnopolskiego 
Konkursu Małych Form Filmowych 
„Świat wokół mnie”. Komisja przy-
znała 2. miejsce �lmowi Miłosza 
Latosi – „Marchewki i jabłuszka”, 
doceniając „ukazanie wartościowych 
społecznie działań na rzecz zdro-
wego odżywiania, zaangażowania 
uczniów w wolontariat oraz uchwy-
cenie ich naturalnych i spontanicz-
nych wypowiedzi zgodnych z ideą 

�lmu dokumentalnego”. 3. miejsce 
zajęli Bartosz Kasper i Maksymilian 
Sosnowski z �lmem „Tolerancja” za 
„wybór nośnego społecznie tematu, 
zobrazowanie młodzieńczej radości 
ze wspólnego działania i wykorzy-
stanie formy wideoklipu ilustrującej 
tytułową wartość”. Opiekunem chłop-
ców jest Łukasz Budzyński.   (GII)

Świetny wynik Sary
Sara Dąbrowska (2 e) repre-

zentowała naszą szkołę w Konkur-
sie Przyrodniczym „Skrzydlaci 
mieszkańcy naszych lasów”, orga-
nizowanym przez Polskie Towa-
rzystwo Ochrony Przyrody „Sala-
mandra” dla uczniów gimnazjów. 
Etap okręgowy dotyczył owadów 
latających, ptaków oraz nietoperzy, 
występujących w lasach na terenie 

naszego kraju. Sara zdobyła roz-
ległą wiedzę. Do konkursu przy-
gotowywała się na kółku przyrod-
niczym, prowadzonym przez 
Krzysztofa Dzydzana.    (GII)

Minitargi edukacyjne
20 stycznia Aneta Jankowska-

Łukomska i uczniowie realizujący 
projekt „Wybieram szkołę i zawód” 
zorganizowali w szkole spotkania 
z przedstawicielami szkół ponad-
gimnazjalnych oraz z reprezentan-

Z Gimnazjum nr 2 tami różnych zawodów. Niektórzy 
z zaproszonych gości na scenie za-
prezentowali swoje umiejętności 
zawodowe. Wśród nich był tata na-
szego ucznia – Paweł Mieszała – mistrz 
świata w cukiernictwie, wykładow-
ca Akademii Zeelandia, który otrzy-
mał medal Edukacji Narodowej za 
zasługi dla szkolenia młodzieży.   

A. Jankowska

Awans siatkarek
21 stycznia nasza szkolna dru-

żyna siatkarska dziewcząt odniosła 
kolejny sukces – zwyciężyła w tur-
nieju na szczeblu 1/2 �nału powia-
tu. Siatkarki rozegrały dwa mecze. 
Były niepokonane. Wygrały z zespo-
łami z Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu 
i z Gimnazjum w Bolechowie (2:0, 
2:0).    (GII)

Wizyta meteorologiczna
23 stycznia uczniowie i nauczy-

ciele realizujący projekt „Comenius”, 
odwiedzili poznański Ośro-
dek Instytutu Meteorolo-
gii i Gospodarki Wodnej 
(IMGW). Jego pracowni-
cy zaprezentowali nam 
zakres działalności tej in-
stytucji, sposoby i metody 
dokonywania obserwacji 
i pomiarów meteorologicz-
nych i hydrologicznych 
oraz prognozowania zjawisk 
pogodowych, a także sys-
tem ISOK, przy projekto-
waniu którego bierze udział 
również IMGW, przygo-
towując np. mapy zagro-
żenia powodziowego. 
Zobaczyliśmy urządzenia 
pomiarowe, odwiedziliśmy 
biura prognoz i przyjrze-
liśmy się pracy synopty-
ków.    

M. Głowacka

Londyn
24-29 stycznia 43-osobowa gru-

pa uczniów pod opieką nauczycieli: 
K. Jankowskiej-Kostrzewa, R. Ró-
żanskiej-Boruń, A. Budzyńskiej i Ł. 
Budzyńskiego wyjechała na warsz-
taty językowe do Londynu. W trak-
cie wyjazdu gimnazjaliści nie tylko 
poznawali zabytki stolicy Anglii, ale 
również doskonalili umiejętności 
językowe.   (GII)

Dzień z angielskim
„Mów tylko po angielsku i do-

brze się baw” – to jedyne zasady dnia 
z j. angielskim, który odbył się w na-
szej szkole 27 stycznia. Dziewięć 
osób z kl. 3 a uczestniczyło w warsz-
tatach, przygotowanych przez an-
glistki Agnieszkę Predko i Hanię 
Pordąb. Julia, Martyna, Iga, Asia, 
Agata, dwie Marty, Mikołaj i Damian 
mięli do wykonania wiele zadań, 
m.in. wcielili się w rolę autorów 
dubbingu do popularnej bajki, gra-
li w kasynie oraz byli projektantami 
własnych koszulek. Ostatnia cześć 
to spotkanie z niespodziewanym 
gościem z ciepłej i słonecznej Ko-
lumbii, Harrisonem Cucunuba. 
Opowiedział o kulturze swojego 
kraju oraz zaprosił do wspólnego 
tańca zumby.   (GII)

Czytamy dzieciom
Jak co miesiąc uczennice kl. 2 a, 

Patrycja Kowalska i Joanna Targoń-
ska, czytały bajki w Przedszkolu 
„Czarodziejski Zamek”. Spotkania 
te zawsze sprawiają wiele radości 
zarówno przedszkolakom, jak i gim-
nazjalistkom. W podziękowaniu za 
poświęcony czas dziewczyny otrzy-
mały kolejną piękną laurkę od 
dzieci.    Paulina Hącia

Podwyższamy 
kompetencje

Nauczyciele naszej szkoły po-
szukują nowych, efektywnych 
metod pracy z uczniami. W tym 
roku szkolnym, oprócz tradycyjnych 
form doskonalenia zawodowego, 
aktywnie działają w Nauczycielskiej 
Akademii Internetowej w rocznych 
coachingowych kursach, dotyczą-
cych obszarów kluczowych dla 
efektywnej pracy szkoły. Ośmioro 
uczestniczy w szkoleniu „Jak mo-
tywować uczniów do nauki”, pię-
cioro w „Ocenianiu kształtującym”. 
Szkoła zakwalifikowała się także 
do udziału w programie „Aktyw-
na edukacja” – koordynatorzy 
(szkolny i przedmiotowi) poznają 
rozwiązania metodyczne i organi-
zacyjne związane z wdrażaniem 
technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych.    (GII)

Dla Dziadków
W piątkowy wieczór przed 

feriami odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Babci i Dziadka, 
zainicjowana w ubiegłym roku 
przez polonistów i samorząd 
uczniowski. Tym razem impreza 
miała formę koncertu życzeń. Go-
ście zgromadzeni w pięknie ude-
korowanym holu szkoły, racząc się 
słodkościami, oglądali występy 
gimnazjalistów. Młodzież recyto-
wała wiersze i śpiewała znane pol-
skie piosenki, których urzekające 
melodie porwały zebranych do 
tańca. Część artystyczną przygo-
towała Katarzyna Kozłowska, o wy-
strój wnętrza i poczęstunek zadba-
ły: Aneta Jankowska-Łukomska 
i Ewa Frąckowiak.   

A. Wodzyńska-Skotarczak
n
Prezentacje różnych zawodów w ramach Tygodnia Kariery Zawodowej

n
Patryk Matusiak – finalista Woje-
wódzkiego Konkursu Fizycznego

n
Sara Dąbrowska, uczestniczka Konkursu Przy-
rodniczego   G2

n
Jakub Lesiński – laureat Wojewódzkiego 
Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekono-
micznej   fot. Katarzyna Pilarska
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„Wieści Lubońskie”: Bezpośred-
nio po wyborach trzech członków 
nowego zarządu zrezygnowało 
z pełnienia funkcji. Jak Pan to sko-
mentuje?

Dawid Paprocki: Przykro mi, 
że nawet nie chcieli usłyszeć, co mamy 
do zaoferowania, ale ocenę tego 
postępowania pozostawiam czytel-
nikom. Nadmienię tylko, że w przy-
padku rozwiązania nowego zarządu, 
TMS Stella miałoby spory problem 
z terminowym złożeniem wniosków 
o dotację z UM.

„WL”: Na pierwszym zebraniu 
wspomniał Pan, że do klubu przyj-
dzie bardzo mocny sponsor. Kto 
to będzie i na jakich warunkach 
polegać ma współpraca?

D.P.: Generalnym sponsorem, 
którego klub nie miał od lat, jest 
�rma MIR-BUD. O szczegółach 
współpracy nie będę odpowiadał, 
ale już po pierwszym spotkaniu 
z drużyną seniorów, sponsor zamó-
wił dwa komplety strojów i piłki. 
Znaczącym wsparciem jest również 
pomoc księgowej z �rmy MIR-
BUD.

„WL”: Za ponad miesiąc roz-
poczną się rozgrywki seniorów. Jak 
przebiegają przygotowania zespo-
łu do rundy wiosennej? Jakie będą 
zmiany?

D.P.: Przed rozpoczęciem przy-
gotowań do rundy wiosennej, za-
rząd zatrudnił na funkcję pierw-
szego trenera Damiana Zieniuka. 

Treningi odbywają się w hali LO-
SiR i na orliku, w zależności od 
warunków atmosferycznych. Chce-
my również wzmocnić drużynę 4-5 
zawodnikami.

„WL”: Jakie ma Pan plany i po-
mysł na klub, jako nowy prezes i jak 
Pan widzi współpracę z Fogo?

D.P.: Chcielibyśmy być bardziej 
rozpoznawalni w Luboniu jako 
Stella, a więc zwiększyć zaintere-
sowanie mieszkańców, będzie się 
przejawiać ich obecnością na me-
czach i w codziennym życiu klubu. 
Chcemy też zwiększyć efektywność 
szkolenia dzieci, bo to one będą 
siłą naszej drużyny. W przyszłości 
pomyślimy o awansie sportowym. 
Jesteśmy otwarci na współpracę 
z każdym, tym bardziej z lokalnym, 
większym klubem, jakim jest Fogo 
Luboń.

rozmawiał: Władysław Szczepaniak

Chcemy być rozpoznawalni
Rozmowa z nowym prezesem Stelli Luboń – Dawidem Paprockim

n
Dawid Paprocki – 
nowy prezes TMS 
Stella   fot. Władysław 
Szczepaniak

Damian Zieniuk
Od stycznia 2014 r. trener Stelli Luboń

Urodził się w Człuchowie 6 mar-
ca 1977 r. Jest absolwentem poznań-
skiej Akademii Wychowania Fizycz-
nego. Z żoną Katarzyną ma dwójkę 
dzieci: 8-letniego Kajtka i 4-letnią 
Majkę. Mieszka w Komornikach.

Był piłkarzem w następujących 
klubach: „Czarni” Czarne (wycho-
wanek), „Lech” Poznań, „Warta” 
Poznań, „Tur” Turek, „Obra” Kościan, 
„Mieszko” Gniezno, „Nielba” Wą-
growiec. Jako szkoleniowiec praco-
wał w „Sokole” Damasławek i „Ko-
twicy” Kórnik

W „Stelli” Luboń zamierza stwo-
rzyć drużynę charakteryzującą się 
walecznością i ambicją. Jego zdaniem, 
te cechy przejawiają zawodnicy i mu-
szą wyróżniać zespół. Do tego po-
trzeba dużo gry piłką. To powinno 
pozwolić walczyć o 3 punkty w każ-
dym meczu. Kolektyw uważa za 
zgrany. Przy ugruntowaniu cech 
motorycznych może powalczyć 
z każdym zespołem w lidze, tworząc 
ciekawe widowiska.

Zainteresowania nowego trene-
ra Stelli to: góry, dobra książka i „al-
ternatywna” muzyka oraz ciekawy 
�lm.

WS

n
XXXn
Damian Zieniuk – nowy trener Stelli   
fot. Władysław Szczepaniak

Podczas pierwszego tygodnia fe-
rii zimowych zawodnicy LKTS 
ostro pracowali w hali LOSiR, 

uczestnicząc w warsztatach szkole-
niowych. Treningi odbywały się dwa 
razy dziennie, pierwszy – technicz-
ny – od godz. 8 do 11, drugi – tech-
niczno-taktyczny – w godz. 14-17. 
Ostatnie 30 minut każdego popo-
łudniowego treningu przeznaczono 
na przygotowanie �zyczne ogólne 
i ukierunkowane.

W warsztatach wzięło udział 20 
uczestników, głównie młodych adep-
tów lubońskiego klubu. Zajęcia pro-
wadzili trenerzy LKTS: Hubert 
Spychała, Mariusz Pyśk i Piotr Ciszak. 
Szkolenie odbywało się zgodnie 
z programem „Fundamenty – od 
marzenia do mistrzostwa”, który trwa 
od 4 lat. Autorem i mentorem jest 
trener klasy mistrzowskiej – Jerzy 
Grycan. W ramach programu po-
wstało do tej pory ponad 50 szkółek 

tenisa stołowego, w których trenuje 
ponad 1000 dzieci.

Celem obozu było podniesienie 
poziomu gry i sprawności zawod-
ników oraz integracja dzieci i mło-
dzieży LKTS. Uczestnicy trenowali 
z wielkim zaangażowaniem. Każdy 
ćwiczył w odpowiedniej grupie w za-
leżności od stopnia opanowania 
technik. Treningi były skrupulatnie 
opracowywane przez całą kadrę, 
a technika każdego zawodnika do-
głębnie analizowana wraz z rozwa-
żaniem dalszego stylu jego gry. 
Każdego dnia zwracano uwagę na 
technikę i taktykę oraz ćwiczenia 
�zyczne. Dzieci po warsztatach były 
zmęczone, ale miały świadomość, 
co poprawiły, a nad czym muszą 
jeszcze popracować. Tenis stołowy 
wymaga profesjonalizmu i ogrom-
nego wysiłku.

Piotr Ciszak

Praca nad formą
Obóz dochodzeniowy Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego 
(LKTS) Lubanta Luvena Luboń

W czwartek, 9 stycznia w Od-
dziale Poznańskim Pol-
skiego Towarzystwa Ta-

trzańskiego (PTT) odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze. Uczest-
niczyli w nim również członkowie 
towarzystwa z Lubonia. Prezes Leszek 
Lesiczka przedstawił sprawozdanie 
zarządu z działalności w minionej 
kadencji . Przedstawiono również 
sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
i Sądu Koleżeńskiego. Udzielono 

absolutorium ustępującemu zarzą-
dowi. Przystąpiono do wyboru władz 
oddziału. Leszek Lesiczka jednogło-
śnie został ponownie wybrany na 
prezesa zarządu PTT. Lubonianka 
Maria Błaszczak została sekretarzem 
Komisji Rewizyjnej, a jej mąż Jan – 
przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego. 
Prezes przedstawił propozycję pracy 
na kolejną kadencję oraz kalendarz 
najbliższych imprez PTT.

Jan Błaszczak

Wybory w PTT
Lubonianie we władzach poznańskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego

n
Członkowie Towarzystwa Tatrzańskiego podczas spotkania   fot. Jan Błaszczak

najskuteczniejszą 
prasą 

w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!



2/2014

47

SPORT

„Wieści Lubońskie”: Jak Pan 
ocenia rundę jesienną 2013 r. Przed-
sezonowe zapowiedzi wielu dzia-
łaczy przewidywały, że zespół bę-
dzie w czołówce III ligi? Rzeczy-

wistość jest taka, że 
zespół zakończył 
rozgrywki dopiero 
na 14. miejscu (gra-
ło 18 zespołów) i jest 
blisko strefy spad-
kowej.

Karol Bąkowski: 
Nie była to zbyt uda-
na runda dla naszego 
zespołu. Zdobyliśmy 
18 punktów w 18 
meczach. Jednak nie 
można powiedzieć, 
że to zupełna kata-
strofa. Przypomnijmy, 
że zespół z powodu 

remontu płyty boiska rozegrał pierw-
sze 6 meczów na wyjeździe, a w su-
mie w całej rundzie – 12.

„WL”: Przyjeżdżające na ul. 
Rzeczną drużyny narzekały na stan 
boiska. Czy płyta spełnia wreszcie 
oczekiwania?

K.B.: Dzięki wsparciu Urzędu 
Miasta w końcu doczekaliśmy się 
pełnowymiarowej płyty, spełniającej 
wymogi gry w piłkę nożną. Martwią 
nas trochę Dni Lubonia, które mają się 
odbywać m.in. na wyremontowanej 
części boiska. Mamy jednak nadzie-
ję, że płyta nie zostanie zniszczona 
podczas święta miasta.

„WL”: Czy przewidziano jakieś 
zmiany w klubie? Mamy na myśli 
prezesa, zarząd, trenera, zawodni-
ków. Jakie warunki stawia zespo-
łowi strategiczny sponsor – Tomasz 
Błaszak z �rmy „Fogo”?

K.B.: W tej chwili nie przewi-
dujemy zmian w zarządzie. Oczy-
wiście, jeżeli na horyzoncie poja-
wi się osoba lub grupa z kapitałem 
i chciałaby zainwestować w klub, 
żaden z członków zarządu nie 
będzie robił problemów. Pieniądze 
dają stabilizację, jednak to czyn-
nik ludzki zawsze był siłą KS Lu-
boń. Dlatego klub funkcjonuje od 
1943 r. Na stanowisku trenera 
dokonaliśmy zmian. Sławomira 
Suchomskiego zastąpił dobrze 
wszystkim znany Jarosław Arasz-
kiewicz. Jeżeli chodzi o zawodni-
ków, to cały czas trwają poszuki-
wania na konkretne pozycje. Do 
klubu dołączył Piotr Kurminow-
ski, Marcin Siwek i znany ze „Stel-
li” Marcin Mroczyński. Natomiast 
sponsor, pan Tomasz Błaszak – 
właściciel firmy „Fogo” produku-
jącej agregaty prądotwórcze – jest 
z klubem cały czas i pogłoski o jego 
odejściu nie są prawdziwe. Owszem, 
jak każdy, kto wydaje swoje cięż-
ko zarobione pieniądze, ma prawo 

wymagać i stawiać przed nami 
cele. Dziś naszym celem jest utrzy-
manie.

„WL”: Najlepiej zespół grał 
pod wodzą trenera Marcina Dra-
jera. Odnosił wówczas największe 
sukcesy i zdobył awans do III ligi. 
Przeżył piękną przygodę w Pu-
charze Polski, awans do 1/18 fi-
nału. Koncertowo zagrał z GKS 
Katowice i Wisłą Kraków. Czy 16 
sierpnia 2013 r. zarząd nie podjął 
pochopnej decyzji o zmianie tre-
nera?

K.B.: Trener Marcin Drajer wy-
konał w klubie kawał dobrej roboty 
i za to należy mu się dozgonny sza-
cunek. Życie jednak toczy się dalej. 
Marcin Drajer dziś jest w „Unii Swa-
rzędz”, a w „Fogo Luboń” pracuje 
Jarosław Araszkiewicz. Czy była to 
pochopna decyzja, czas pokaże. Mu-
simy wszystko, co było, odciąć gru-
bą kreską i dążyć do kolejnych suk-
cesów.

„WL”: Wyniki jednak nie są 
najlepsze.

K.B.: Pamiętajmy, że III liga to 
zaplecze profesjonalnego futbolu. 
Tutaj nie ma przypadkowych za-
wodników. Jest fachowość i o wie-
le większe (prawie 120%) koszty 
organizacji meczów, kontraktowa-
nia zawodników itp. Zespół „Fogo”, 
jako beniaminek, w zeszłym sezo-
nie cudem się utrzymał. W tym 
sezonie też nie jest kolorowo, jednak 
mamy długi okres przygotowawczy, 
są i będą jeszcze wzmocnienia. Pro-
szę nas jeszcze nie skreślać.

„WL”: Klub to nie tylko senio-
rzy, ale też dzieci i młodzież. Jak 
to teraz wygląda w „Fogo”?

K.B.: Na początku ub. roku tre-
ner Drajer rozpoczął mozolne bu-
dowanie systemu szkolenia. Staramy się 
je kontynuować. W klubie działa 5 
grup młodzieżowych, a do końca 
roku będzie ich 6 (we wszystkich 
kategoriach wiekowych). Brakuje 
środków na organizację tylu grup 
i nie zawsze to wygląda tak, jak po-
winno, jednak mamy długofalowe 
plany rozwoju i kroczek po kroczku 
zbudujemy szkolenie na możliwie 
najwyższym poziomie.

„WL”: Zakończony rok to dobra 
okazja do podsumowań, także �-
nansowych. Do redakcji tra�ały 
sygnały o zaległościach wobec pił-
karzy. Czy jest jakiś problem z pie-
niędzmi w klubie?

K.B.: Parafrazując Marka Twa-
ina, pogłoski o naszej śmierci są 
mocno przesadzone. Zawodnicy 
oraz trenerzy, jak i wszyscy działa-
jący na umowy w klubie, dostają za 
swoją pracę wynagrodzenie. Owszem, 
poślizg może się zdarzyć, a to dla-

Pogłoski o naszej śmierci  
są przesadzone
Wywiad z wiceprezesem KS „Fogo Luboń” – Karolem Bąkowskim

tego, że każda złotówka wydawana 
w klubie jest zatwierdzana przez 
zarząd i głównego sponsora. Poślizg 
może wyniknąć tylko z powodu 
niemożliwości zgrania wszystkich 
osób w czasie.

„WL”: W Luboniu jest zarówno 
wielu zwolenników jak i przeciw-
ników wspierania klubu ze środków 
miejskich. Co Pan o tym sądzi?

K.B.: Nie da się wszystkich za-
dowolić. Seniorzy „Fogo Luboń” 
w 99% utrzymywani są przez spon-
sorów, a grupy młodzieżowe ze 
składek i środków Urzędu Miasta 
Luboń. Owszem, można przeznaczyć 
środki ze sportu na dodatkową ław-
kę czy chodnik w mieście. Jednak, 
co zrobimy z tymi wszystkimi dzie-

ciakami, które po lekcjach mają czas 
wolny? My chcemy, by znalazły „do-
palacze” na boisku, trenując piłkę 
nożną, a nie kupowały je w sklepie. 
Klub piłkarski to inny świat niż in-
stytucje zrzeszające dzieci i młodzież 
wokół piłki nożnej. To tradycja od 
1943 r. To sukcesy w Pucharze Pol-
ski. Każdy mieszkaniec Lubonia był 
dumny, że może gościć te „wielkie 
piłkarskie �rmy” na Rzecznej, a nie 
na Bułgarskiej. Klub „Fogo” to dzie-
siątki wychowanych dzieciaków, 
które dziś już jako dorośli pracują 
lub pełnią różne funkcje w mieście. 
Wsparcie miasta jest potrzebne, gdyż 
nie przypominam sobie sytuacji 
w której na wszystko by starczyło.

rozmawiał:  
Władysław Szczepaniak

Urodził się 1 lutego 
1965 r. w Szamotułach. 
Ma dwójkę dzieci – córkę 
Annę i syna Łukasza. Łu-
kasz jest sędzią piłkarskim, 
obecnie sędziuje w III li-
dze i jego ambicją jest 
walka o II.

Jarosław na boisku 
występował jako napast-
nik. Karierę rozpoczął 
w klubie „Sokół” Dusz-
niki. W 1980 r. został 
piłkarzem poznańskiego 
„Lecha”. W swojej karierze 
występował w wielu klu-
bach, 6-krotnie w „Lechu”, 
w którym zdobył 5 tytułów 
mistrza Polski i dwa razy 
Puchar Polski. W jego 
barwach rozegrał 174 
spotkania i zdobył 40 bra-
mek. Był również zawod-
nikiem „Legii” Warszawa. 
Zakończył karierę jako piłkarz 
„Lecha”. Ostatni mecz w I lidze 
rozegrał 3 czerwca 2003 r. z „Wisłą” 
Kraków. Ogółem w ekstraklasie 
rozegrał 292 mecze i zdobył 53 gole. 
W reprezentacji Polski wystąpił 12 
razy, debiutował w 1985 r. z Buł-
garią, a ostatni mecz w kadrze 
rozegrał w 1992 r. przeciwko Tur-
cji. Po zakończeniu kariery zaczął 
pracę jako trener rezerw „Lecha”. 
Od lipca 2004 r. do kwietnia 2007 r. 
był trenerem III-ligowej „Warty” 
Poznań. Później objął „Sandecję” 
Nowy Sącz, z którą wywalczył awans 

do II ligi. Był także trenerem „Pe-
likana” Łowicz i II-ligowego „Ko-
lejarza” Stróże. W kwietniu 2011 r. 
podpisał kontrakt z „Olimpią” El-
bląg i z tym zespołem wywalczył 
awans do ekstraklasy. Od 1 listo-
pada 2011 r. do 25 kwietnia 2012 r. 
ponownie objął „Wartę” Poznań. 
W styczniu 2013 r. został trenerem 
„Jaroty” Jarocin. Od stycznia 2014 r. 
jest szkoleniowcem „Fogo” Luboń 
i jegocelem jest utrzymać zespół 
w III lidze. Poza boiskiem lubi 
chodzić do kina, na dobre �lmy.

(Sz)

Jarosław Araszkiewicz
Nowy trener KS Fogo Luboń

n
Jarosław Araszkiewicz (z lewej) z asystentem – 
Zenonem Piskułą   fot. Władysław Szczepaniak

n
Karol Bąkowski – wice-
prezes KS „Fogo Lu-
boń”   fot. Władysław 
Szczepaniak

n
Przed sezonem Fogo trenuje w LOSiR-ze   fot. Władysław Szczepaniak
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Na wstępie spotkania, które rozpo-
częło się w niedzielę, 26 stycznia 
w sali spółdzielni, przy niewy-

starczającym kworum, prezes Tadeusz 
Podbylski złożył wędkarzom życzenia 
na nowy sezon. Minutą ciszy uczczo-
no pamięć zmarłych kolegów. Zabra-
nie odbyło się w drugim terminie. Na 
wniosek prezesa prowadzącym obrady 
został Tadeusz Mroczyński, a sekreta-
rzem – Mariusz Nawrocki. Prezes powitał 
gości: przedstawicieli Zarządu Okręgu 
PZW – Andrzeja Góreckiego i Jacka 
Kołodzieja. Sekretarz Mariusz Nawrocki 
przedstawił sprawozdanie z działalności 
koła i zarządu. Sprawozdania zaprezen-
towali też: skarbnik – Roman Śróda, 
przewodniczący Sądu Koleżeńskiego – 
Robert Grajczak oraz przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej – Roman Kujawa. 

Odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami. 
Roman Śróda przedstawił preliminarz 
budżetowy na rok 2014. Omówiono 
także plan pracy. Podczas głosowania 
jednogłośnie przyjęto sprawozdania 
władz i organów koła, preliminarz 
budżetowy oraz plany.

W wolnych głosach i wnioskach 
K. Maciejewski poruszył sprawę za-
gospodarowania pieniędzy z cegiełek 
na rozwój infrastruktury nad wodami 
PZW oraz zarybiania zalewu Radzy-
ny – Myszkowa. Robert Korcz złożył 
wniosek dotyczący przedłużenia okre-
su połowów na Święconce do końca 
roku kalendarzowego.

Miłą częścią zebrania było wrę-
czenie odznaczeń i wyróżnień PZW 

oraz pucharów za rywalizację w kole 
za rok 2013. Od Zarządu Okręgu 
PZW Monika Leńczuk otrzymała 
serdeczne podziękowania za god-
ne reprezentowanie wielkopolskiego 
wędkarstwa w młodzieżowych za-
wodach Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Sportach Wędkarskich 
– edycja 2013. Przekazano jej też 
szczególne słowa uznania za osiągnię-
cie bardzo dobrych wyników sporto-
wych oraz promowanie wędkarstwa 
wśród Wielkopolan, a w szczegól-
ności wśród dzieci i młodzieży. Był 
również dyplom uznania dla Tade-
usza Podbylskiego trenera i opiekuna 
młodzieżowej reprezentacji Okrę-
gu. Przekazano mu szczególne sło-
wa podziękowania za duży wkład 
pracy w przygotowanie młodzieży 

do osiągnięcia przez nią bardzo do-
brych wyników. Mariusz Nawrocki 
został uhonorowany przyznaną przez 
Zarząd Główny PZW w Warszawie 
– Złotą Odznaką PZW za Zasługi 
dla Rozwoju Wędkarstwa Polskiego. 
Natomiast Damian Przybylski dostał 
Srebrną Odznakę PZW Za Zasługi 
dla Rozwoju Wędkarstwa Polskiego. 
Romana Śródę wyróżniono Medalem 
za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa. 
Odznakę Honorową Za Zasługi dla 
Rozwoju Wędkarstwa Wielkopolskie-
go Polski Związek Wędkarski Okręg 
w Poznaniu nadał firmie „Luvena” 
SA. Nagrodzono również najlepszych 
wędkarzy w 2013 r.

Robert Wrzesiński

Wędkarska Lubonianka
Spotkanie sprawozdawcze Koła Polskiego Związku Wędkarskiego 
(PZW) „Lubonianka” przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

n
Wyróżnieni i nagrodzeni wędkarze z Koła PZW Lubonianka    
fot. Robert Wrzesiński

n
Podczas walnego zgromadzenia Koła PZW Lubonianka   fot. Robert Wrzesiński

Zebranie, które odbyło się 15 stycz-
nia w sali na terenie ogródków 
działkowych przy ul. 3 Maja 85, 

otworzył prezes Tadeusz Kabat, który 
przywitał wszystkich przybyłych, w tym 
przedstawicieli Zarządu Okręgu – pre-
zesa Jerzego Musiała oraz członków: 
Sylwestra Wilczyńskiego i Kazimierza 
Mikołajczaka. Przewodniczącym ze-
brania wybrano Krystiana Łączkowia-
ka, a sekretarzem i przewodniczącym 
komisji uchwał i wniosków – Alfre-
da Kremera. Prezes koła przedstawił 
sprawozdanie zarządu z działalności 
w minionym roku. Poinformował m.in, 
że ogólna liczba członków wynosiła 
224, w tym 2 kobiety i 16 juniorów. 
Szczegółowo omówił udział członków 

koła w zorganizowanych 11 imprezach 
o charakterze sportowo-rekreacyjnym. 
Swoje sprawozdania złożyli również: 
skarbnik – Tadeusz Wujek, przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej – Bogu-
mił Błażejak i Sądu Koleżeńskiego 
– Brunon Różański. Po dyskusji nad 
sprawozdaniami uczestnicy zebrania 
udzielili jednogłośnie absolutorium 
zarządowi Koła oraz zatwierdzili pre-
liminarz budżetowy i plan pracy na 
obecny rok. W wolnych głosach węd-
karze mieli okazję zadawać pytania 
przedstawicielom Okręgu. Poruszo-
no temat utrudnionego dostępu do 
brzegów jezior, ogrodzonych płotami, 
a także trudności z dojazdem nad 
jeziora w kompleksach leśnych. Pre-
zes zarządu Okręgu tłumaczył zawi-
łości i problemy walki z nielegalnie 

postawionymi ogrodzeniami. Duża 
część zebranych zwróciła uwagę na 
odprowadzanie zanieczyszczonych 
wód opadowych z pobliskich ulic 
do starorzecza Kocie Doły.

Następnie ogłoszono wyniki ry-
walizacji sportowej za 2013 r. Wśród 
juniorów młodszych 1. miejsce zajął 
Walter Hunter, 2. Tycjan Czornik, 3. 
Bartłomiej Włodarczak, a wśród 
starszych: 1. Krzysztof Wiciak, 2. 
Dawid Jazdończyk, 3. Mikołaj Kacz-
marek. Najlepszym seniorem okazał się 
Tomasz Psiarski, 2. Damian Podlak, 
3. Marcin Kubasiński. Wszyscy otrzy-
mali okolicznościowe puchary. Pre-
zes J. Musiał wręczył wieloletniemu 
skarbnikowi koła – Tadeuszowi Wuj-

kowi – odznakę członka honorowe-
go PZW nadaną decyzją Zarządu 
Głównego za szczególne zasługi. Po-
nadto srebrną odznakę PZW otrzy-
mał Bogumił Błażejak, a honorowe 
za zasługi dla wędkarstwa wielkopol-
skiego przypadły Kazimierzowi Frąc-
kowiakowi i Andrzejowi Popłonyko-
wi. Uchwałą zarządu koła wyróżnio-
no Jerzego Michałowskiego za ak-
tywną pracę i wkład w propagowanie 
wędkarstwa. By dodatkowo zachęcić 
młodzież do udziału w zawodach, 
ufundowano statuetkę dla najlepsze-
go w kategorii U16. Kończąc zebra-
nie, podziękowano wszystkim za 
przybycie i zachęcono do uczestnic-
twa w czynach społecznych.

Alfred Kremer
sekretarz koła

Rok z wędką
Walne Zgromadzenie członków Koła PZW nr 23 przy WPPZ SA Luboń

n
Najlepszy junior – Krzysztof Wiciak – odbiera puchar z rąk prezesa koła 
– Tadeusza Kabata

n
Licznie przybyli na walne zgromadzenie członkowie koła PZW przy WPPZ
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Speedminton STARS

Tegoroczne rozgrywki Wielko-
polskiego Speedminton STARS 
po raz pierwszy rozpoczęły się 

w Lubońskim Ośrodku Sportu i Re-
kreacji. Mroźny dzień nie zniechęcił 
do rywalizacji, co widać po rewe-
lacyjnej liczbie uczestników. Aż 56 
graczy stanęło do walki o najwyższe 
laury. Tak liczna frekwencja pozwoliła 
rozegrać mecze w kategoriach: U12 
chłopcy, U14 chłopcy, U14 dziew-
częta, U18 chłopcy, Open kobiety, 
Open mężczyźni, 35+ kobiety, 40+ 
mężczyźni, 50+ mężczyźni. Wśród 
kobiet w kategorii open triumfowa-
ła Zo�a Wincenciak ze Skawiny. Na 
podium znalazły się również Izabela 
Polichnowska, Monika Jerzewska-
Urbanek i Magdalena Kapłon. Z męż-
czyzn najlepszym okazał się Jakub 
Kosicki z Grodziska Wlkp., który 
w �nale pokonał Michała Izbickiego. 
Dalsze miejsca zajęli Michał Woź-
niak i Mikołaj Kolasiński. Wśród 
juniorów triumfowali: w kategorii 
U12 chłopców – Szymon Fornalik 
z Grodziska Wlkp., Szymon Jurga 
i Szymon Wróbel; w U14 chłopców 
– Szymon Cora ze Skawiny, Maciej 
Baszyński, Juliusz Hardyk i Rafał Sta-
warz. W U14 dziewcząt najlepsza 
okazała się Kaja Rogozińska z Po-
znania. Kolejne miejsce zajęła Pa-
trycja Kubala, a na 3. uplasowały się 
Anna Paszkowska i Marianna Wit-

czak. Rywalizację w kategorii U18 
chłopców wygrał Mateusz Knapczyk 
z Krakowa. Na dalszych miejscach 
znaleźli się Szymon Wiśniewski, 
Jan Przybylski oraz Arkadiusz Żo-
łędowski. Wśród pań w kategorii 
„35+” najlepsza okazała się Anna 
Ledzianowska z Grodziska Wlkp., 
która zwycięsko wyszła z rywaliza-
cji z Joanną Kapłon, Lidią Bomirską 
oraz Katarzyną Sitarz. Panowie 40+ 
rozegrali fascynujące mecze, które 
wygrał przedstawiciel miejscowych 
speedersów – Maciej Kędziora. Na 
dalszych miejscach znaleźli się Ma-
rek Kędziora, Przemysław Łopatka 
i Mariusz Przybylski. Wśród senio-
rów 50+ Andrzej Karpowicz z Su-
chego Lasu nie dał szans nikomu, 
zajmując słusznie najwyższe miej-
sce na podium. Jako drugi był Jan 

Wincenciak, a trzecie miejsca zajęli 
Czesław Kozielski i Jerzy Kiedrowicz. 
Po turnieju o 100 pkt. w rankingu 
krajowym, nadszedł czas na nocne 
rozgrywki o pulę 500 pkt. Rozgryw-
ki prowadzone były w hali LOSiR 
w systemie każdy z każdym, przy 
oświetleniu UV. Startujący tradycyjnie 
pomalowali się farbami �uorescen-
cyjnymi. W tej rywalizacji uczestnicy 
podzieleni zostali na dwie grupy: pa-
nie i panowie. Wśród kobiet najlep-
sza okazała się Zo�a Wincenciak ze 
Skawiny, zdecydowanie wygrywając 
turniej i zgarniając pulę 500 punk-
tów. Dalej na podium znalazły się 
Magdalena Kapłon, Danuta Stawarz 
oraz Katarzyna Sitarz. Wśród panów 
bezapelacyjnym zwycięzcą został Mi-
chał Izbicki ze Szczecina. Kolejny 
na podium był Mateusz Knapczyk. 
Trzecie miejsce zajęli Paweł Sarek 
i Maciej Kędziora.    Maciej Kędziora

Najmłodsi opanowali  
LOSiR!

W styczniu w hali LOSiR roze-
grano 5 turniejów halowej piłki 
nożnej dla dzieci. W imprezach 
„Luboń CUP” uczestniczyło 46 ze-
społów, nie tylko z Wielkopolski. 
Zwycięzcami pierwszej imprezy 
w 2014 r. (4 stycznia) dla rocznika 
2003 zostali zawodnicy Oranje Sport 
Poznań, którzy w �nale pokonali 
Wartę Poznań 8:1. Luboński zespół 

UKS Jedynka znalazł się w tej kate-
gorii na 5. miejscu. Kolejny turniej 
odbył się 5 stycznia. Tym razem na 
parkiecie zmierzyli się piłkarze rocz-
nika 2004. Zwyciężyła Warta I Poznań, 
UKS Jedynka znalazła sie na 11. 
miejscu. Najmłodsi zawodnicy za-
grali 12 stycznia. W 20 rozgrywkach 
dla rocznika 2006 padły aż 93 bram-
ki. Po wyrównanej walce, Stelmet 
Zielona Góra pokonał w �nale dru-
żynę Gniewko Gniezno. 19 stycznia 
zagrali zawodnicy rocznika 2005. Po 
emocjonującej serii rzutów karnych 
w �nale, zwycięstwo odniósł zespół 
Polonii Środa Wielkopolska. Podczas 
tego turnieju, w 20 rozegranych 
meczach padło 77 bramek. Najlep-
si okazali się chłopcy z Polonii Śro-
da Wlkp. Ostatni turniej odbył się 
26 stycznia. Do gry stanęli zawod-

nicy rocznika 2002. W 25 meczach 
strzelono 119 bramek. Wygrał zespół 
UKP Zielona Góra, na kolejnych 
miejscach na podium uplasowały się 
odpowiednio drużyny: Polonii Śro-
da Śląska oraz Rawii Rawicz. Każda 
impreza kończyła się uroczystą de-
koracją drużyn przy utworze „We 
are the champions” zespołu „Queen”. 
Wszystkie zespoły otrzymały pu-
chary, a najlepsi zawodnicy, strzel-
cy i bramkarze indywidualne na-
grody w postaci sprzętu sportowego. 
Trenerzy oraz rodzice dziękowali za 
bardzo dobrą organizację turniejów 
oraz sportową atmosferę fair play.   

 Lucyna Giese

Gra o puchar
1 lutego w hali LOSiR rozegrano 

turniej piłki nożnej o Puchar Dyrek-
tora LOSiR i Prezesa TMS Stella 
Luboń dla zawodników rocznika 2000 
i 2001. W pierwszej fazie rozgrywek 
zespoły rywalizowały w czterech 
grupach. Następnie odbyła się faza 
pucharowa, która wyłoniła najlepsze 
4 zespoły. W 1. meczu pół�nałowym 
odbył się bratobójczy pojedynek po-
między dwiema drużynami Warty, 
w którym I zespół zwyciężył 5:0. 
W drugim meczu pół�nałowym UKP 
Stelmet Zielona Góra pokonał MTS 
Tarnowiaka Tarnowo Podgórne 5:3. 
W meczu o 3. i 4. miejsca Tarnowiak 
pokonał Wartę II Poznań 3:0. W efek-
cie mecz �nałowy rozegrali: UKP 
Stelmet Zielona Góra i Warta I Poznań. 
Turniej zakończył się zwycięstwem 
zielonych 6:4! Wszyscy uczestnicy 
otrzymali medale od Dyrektora LO-

SiR – Zbigniewa Trawki oraz Preze-
sa Stelli – Dawida Paprockiego. Naj-
lepsze zespoły zostały uhonorowane 
efektownymi pucharami i nagroda-
mi od sponsorów: MIR BUD-u oraz 
LOSIR-u. Nagrody rzeczowe w po-
staci sprzętu sportowego otrzymali 
także najlepsi: bramkarz, strzelcy 
i zawodnik. Ponadto wybrano piątkę 
wyróżniających się zawodników. 
W końcowej klasy�kacji lubońska 
Stella II uplasowała się na 7. miejscu, 
Fogo na 9., a Stella I na 16.    Lucyna 
Giese

Turniej RAK OFF
14 grudnia w LOSiR-ze odbył się 

II Świąteczny Turniej Piłki Halowej 
walczącej z rakiem Fundacji RAK 
OFF z pomocą dla chorego Natha-
nielka, w której uczestniczyło 10 
drużyn: Ikea, Pozbruk, Meble Em-
brok, Bemarc, United 1998, Kom-
pania Wolontariuszy, ING Usługi 
Finansowe, Rebis, Bruk de Lux. Na 
podium turnieju stanęły: United 1998 
– I miejsce, Bruk de Lux – II oraz 
Meble Embrok – III. Puchar Fair 
Play otrzymała drużyna Kompanii 
Wolontariuszy! Podczas zawodów 
był z nami Nathanek i jego mama, 
nasze gwiazdy: Liber, V-Unit, Kalwi, 
Jarosław Araszkiewicz, Rafał Wie-
ruszewski i Kasia Wilk.

Dziękujemy za wsparcie: �nan-
sowe, rzeczowe i mentalne! Bez Was 
ten turniej nie byłby tak piękny 
i porywający! Dziękujemy! W przy-
szłym roku odbędzie się kolejny 
Świąteczny Turniej RAK OFF.   

Karolina Lech (prezes fundacji)

Z LOSiR-u

n
Piątka wyróżniających się zawodników różnych drużyn w turnieju o puchar 
dyrektora LOSiR-u i Stelli

n
Dyrektor LOSiR-u – Zbigniew Trawka – ze zwycięzcami turnieju dla rocznika 
2006 – Stelmet Zielona Góra   fot. LOSiR

n
Uczestnicy turnieju Speedmintona z medalami i szampanami   fot. LOSiR
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01.01 – przy ul. Sikorskiego nieznany Qn

sprawca ukradł portfel z dokumentami 
i pieniędzmi mężczyźnie mieszkającemu 
w Górze.

02.01 – przy ul. Armii Poznań za-Qn

trzymano nietrzeźwego (0,5 promila) 
kierowcę samochodu osobowego.

02.01 – zatrzymano nietrzeźwego (0,6 Qn

promila) kierowcę jadącego ul. Armii 
Poznań.

04.01 – skradziono samochód marki Qn

Mini Cooper zaparkowany przy ul. 
Wschodniej.

05.01 – z otwartej wiaty przy domu Qn

jednorodzinnym na ul. Wiejskiej niezna-
ny sprawca skradł telefon komórkowy.

06.01 – lubońscy Qn

policjanci zatrzy-
mali dwóch młodych 
mężczyzn z Lubo-
nia, którzy skradli 
baner reklamowy 
PKN Orlen przy ul. 
Sobieskiego.

08.01 – lubońscy Qn

policjanci zatrzy-
mali przy ul. Po-
wstańców Wlkp. 
mężczyznę podejrzanego o dokonanie 
w grudniu ub. roku kradzieży pieniędzy 
i złotej biżuterii.

11.01 – z niestrzeżonego parkingu przy Qn

ul. Parkowej skradziono citroena (bez 
dodatkowych zabezpieczeń).

11.01 – dwaj nieznani sprawcy, pod Qn

pozorem pomocy wniesienia zakupów 
jednej z lubonianek, weszli do jej miesz-
kania przy ul. Sobieskiego i, korzystając 
z nieuwagi kobiety, skradli pieniądze oraz 
biżuterię.

13.01 – przy ul. Okrzei zatrzymano Qn

nietrzeźwego (1,5 promila) kierowcę 
samochodu osobowego.

14.01 – z niestrzeżonego parkingu przy Qn

ul. Żabikowskiej skradziono citroena.
15.01 – nietrzeźwy kierowca ciężarówki Qn

uderzył w wiadukt kolejowy przy ul. Po-
wstańców Wlkp. (więcej czytaj na str. 51).

14.01 – nieznany sprawca skradł dwie Qn

tablice rejestracyjne od skody zaparko-
wanej przy ul. Wschodniej.

14.01 – nieznany sprawca uszkodził Qn

wkładki zamków drzwiowych od strony 

kierowcy samochodów marek BMW 
i Audi, zaparkowanych przy ul. Wschod-
niej.

15.01 – podczas wsiadania do tram-Qn

waju, na przystanku przy ul. Królowej 
Jadwigi w Poznaniu mieszkance Lubonia 
skradziono portfel z dokumentami i pie-
niędzmi.

16.01 – w szatni szkolnej Gimnazjum Qn

nr 2 przy ul. Kołłątaja, z kieszeni bluzy nie-
znany sprawca skradł telefon komórkowy.

16.01 – z piwnicy bloku mieszkalnego Qn

przy ul. Sikorskiego, po zniszczeniu za-
bezpieczających pomieszczenia kłódek, 
nieznany sprawca skradł dwa rowery.

18.01 – z terenu zamkniętej posesji Qn

przy ul. 3 Maja, po 
wystawieniu bramy 
wjazdowej, skradzio-
no zaparkowanego tam 
peugeota Partner (po-
siadał zabezpieczenia 
fabryczne i lokalizator 
GPS).

20.01 – przy ul. Dą-Qn

browskiego zatrzymano 
nietrzeźwego (1,2 pro-
mila) kierowcę.

21.01 – nieznany sprawca przywłasz-Qn

czył sobie telefon komórkowy pozosta-
wiony na terenie parkingu przy ul. Ża-
bikowskiej.

21.01 – przy ul. Kościuszki zatrzyma-Qn

no mężczyznę prowadzącego samochód 
pod wpływem środków odurzających, 
działających podobnie jak alkohol.

23.01 – z niestrzeżonego parkingu przy Qn

ul. Wschodniej skradziono samochód 
marki Seat.

23.01 – uszkodzono hondę zaparko-Qn

waną przy ul. Juranda.
23.01 – uszkodzono BMW przy ul. Qn

Wschodniej.
25.01 – w jednym ze sklepów CH Qn

Factory przy ul. Dębieckiej skradziono 
płaszcz (zabezpieczono nagranie z mo-
nitoringu).

27.01 – skradziono 4 kompletne koła Qn

od volvo przy ul. Kolonia PZNF.
W styczniu odnotowano również 

4 przestępstwa internetowe.
Na podstawie danych Policji

Paweł Wolniewicz

SPORT / POLICJA - STRAŻ

W niedzielę, 8 grudnia od-
był się III Turniej Miko-
łajkowy organizowany co-

rocznie przez Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej „Red Box”. Do zawodów 
przystąpiło 10 zespołów w kategorii 
klas I-III: „Red Box Akademia” oraz 
Szkoły Podstawowe – ze Śremu, Pę-
powa, Jarocina, Chludowa, Suchego 
Lasu, SP„Dębinka”, SP „Olimpijczyk”, 
SP 19 Poznań oraz Uczniowski Klub 
Sportowy „Dwójka” Luboń (Karolina 
Jaskot, Kacper Sommerfeld, Kacper 
Kaźmierczak, Aleksandra Sobocińska, 
Oliwia Janicka, Antonina Jarzyńska, 
Amelia Tyklewicz, Amelia Baraniak, 
Wiktoria Kaźmierczak, Aleksandra 
Chojnacka, Klaudia Mielcarek, We-
ronika Graczyk i Wiktoria Karwac-
ka).

Ekipy podzielono na 2 grupy po 
5 zespołów. Sportowa rywalizacja była 
niezwykle zacięta, a poziom większo-
ści pojedynków wyrównany. W wal-
ce o każdy punkt towarzyszyła za-
wodnikom ambicja i determinacja. 
A było o co walczyć, gdyż do bezpo-
średniej walki o tytuł mistrzowski, 
awansowały po dwie najlepsze ekipy 
w każdej z grup. Wielką atrakcją był 
fakt, że mecze rozgrywane były o�-
cjalnymi piłkami Mistrzostw Świata 
w Brazylii – „Adidas Brazuca”.

Po spotkaniach grupowych ro-
zegrano, uważane przez wielu za 

najlepsze w całym turnieju, mecze 
pół�nałowe. W pierwszym z nich SP 
Suchy Las pokonała po fantastycznej 
walce SP Jarocin. Drugim �nalistą 
została SP „Dębinka” po zwycięstwie 
nad szkołą z Pępowa. Przed decy-
dującymi pojedynkami organizator 
przygotował dla dzieci fantastyczną 
rywalizację o tytuł Króla Rzutów 
Karnych. Najlepszych snajperów 
starał się powstrzymać bramkarz 
Ekstraklasy – Maciej Gostomski. 
Najbardziej precyzyjny okazał się 
zawodnik drużyny ze Śremu – Adam 
Kasprzak i to właśnie jemu przypadł 
ten zaszczytny tytuł. Po zakończeniu 
rywalizacji Maciej Gostomski został 
otoczony przez liczne grono swoich 
fanów. Rozdał dziesiątki autografów 
oraz dzielnie pozował z dziećmi do 
zdjęć.

W pojedynku o 3. miejsce SP 
Pępowo, po bardzo ładnym wido-
wisku, pokonała 3:1 Jarocin. Wielki 
�nał był godnym podsumowaniem 
turniejowych zmagań. Grająca bar-
dzo równo przez cały turniej ekipa 
SP „Dębinka” wygrała 3:1 z gospo-
darzem turnieju, zespołem SP Suchy 
Las.

Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju okrzyknięto Kacpra Sommer-
felda z lubońskiego UKS „Dwój-
ka”.

Robert Tomkowiak

Wielkie emocje

n
Młodzi piłkarze z UKS „Dwójka”   fot. Władysław Szczepaniak

Kronika Policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Ogólnopolski telefon zaufa-
nia dla dzieci i młodzieży: 
116 111; www.116111.pl

W styczniu zatrzymano 
w Luboniu aż 6 nietrzeźwych 

kierowców.

Zaginiony

W czwartek, 16 stycznia br. zaginął 18-letni lubonianin. Jego rodzina 
powiadomiła o tym policję i chłopak jest obecnie poszukiwany 
nie tylko w Polsce. Według nieo�cjalnych informacji, zaginiony 

kontaktował się w międzyczasie telefonicznie z najbliższymi. Do tej pory 
jednak nie znają jego miejsca pobytu.    PAW

Wyjaśnienie
Dotyczy informacji w artykule „Luboń bez prądu” – „WL” 12-2013, str. 22
Zdaniem mieszkańców, pożar słupa energetycznego, spowodowany 

przez orkan Ksawery 6 grudnia, nie dotyczył skrzyżowania ulic Krętej 
i Polnej, jak podała OSP, ale ul. Bluszczowej. Awarię, po interwencji zain-
teresowanych, naprawiły po dwóch dniach służby z Mosiny.    (red)

W meczu sparingowym, rozegra-Qn

nym 25 stycznia w Grodzisku Wlkp., 
zawodnicy Fogo Luboń ulegli II-ligowej 
Warcie Poznań 2:1. Jedyną bramkę 
dla lubonian zdobył Piotr Kurmi-
nowski. W kolejnym spotkaniu 8 
lutego lubonianie spotkali się w Ba-
ranowie z zespołem Tarnovii Tarno-
wo Podgórne – liderem w IV lidze, 
którego pokonali 3:2 po bramkach: 
Jacka Zielonki, Piotra Kurminowskie-
go i Michała Chmieleckiego.

W sobotę, 8 marca o godz. 14 przy Qn

ul. Rzecznej odbędzie się mecz 1/4 

Pucharu Polski na szczeblu okręgu 
poznańskiego pomiędzy Fogo Lu-
boń i Lechem II Poznań.

Zarząd Stelli Luboń, po nadzwy-Qn

czajnym zebraniu sprawozdawczo-
wyborczym, które odbyło się 7 stycz-
nia, ukonstytuował się następująco: 
prezesem klubu jest Dawid Paproc-
ki, wiceprezesem Tomasz Niemiec, 
skarbnikiem Anna Zaremba, sekre-
tarzem Maciej Solarek, a członkiem 
zarządu Mariusz Szczęśniak.

W.S.

Krótko ze sportu

Od początku roku na ulicach 
Lubonia można zauważyć pa-
trole policyjne. Pojawiają się 

we wszystkich rejonach miasta i są 
wzmocnieniem dla miejscowych funk-
cjonariuszy. Jak się dowiedzieliśmy, 
szefostwo lubońskiego komisariatu 

zabiega o posiłki kadrowe w Komen-
dzie Miejskiej Policji w Poznaniu. 
W wyniku tych działań na naszych 
ulicach spotykamy poznańskie patrole 
Oddziału Prewencji Policji (OPP).

PAW

Więcej patroli
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Pomiędzy godz. 21 a 22 w środę, 
15 stycznia doszło do kolejnego 
incydentu z udziałem zbyt wy-

sokiego pojazdu próbującego przeje-
chać pod wiaduktem kolejowym na 
ul. Powstańców Wlkp. Ciężarówka 
IVECO z naczepą, poruszająca się ul. 
Powstańców Wlkp. w stronę Armii 
Poznań, wbiła się prawie do połowy 
w światło mostu. Naczepa została 
poważnie uszkodzona, a fragmen-
ty auta oraz towar, który samochód 

transportował, zostały rozrzucone 
we wszystkie możliwe strony. Kabi-
na kierowcy nie uległa uszkodzeniu. 
Pojazd samodzielnie wycofał się spod 
wiaduktu. Po sprawdzeniu trzeźwo-
ści okazało się, że 40-letni kierowca 

jest pod wpływem alkoholu (prawie 
2 promile). Został zatrzymany i od-
wieziony na komisariat policji. Grozi 
mu do 2 lat więzienia.

Na miejscu byli lubońscy poli-
cjanci, Straż Miejska oraz OSP. Po 
wypadku strażacy żmudnie sprzą-
tali drogę i usuwali fragmenty na-
czepy z konstrukcji wiaduktu. Pra-
cownicy kolei nie stwierdzili uszko-
dzenia mostu, choć w niektórych 
miejscach przyłożenia można było 

dostrzec minimalne wgniecenia 
stalowej konstrukcji. Na czas zda-
rzenia oraz sprzątania odcinek po-
między ulicami Rivoliego i Armii 
Poznań wyłączono z ruchu.

Rafał Wojtyniak

Kolejny śmiałek

n
Ścięty przez stalowe ograniczenie wiaduktu tir na deptaku ul. Dworcowej czeka 
na odtransportowanie   fot. Rafał Wojtyniak

n
Strażacy usuwają części tira, który wjeżdżając z impetem pod wiadukt na ul. 
Powstańców Wlkp., został ścięty przez stalowe tragarze   fot. Rafał Wojtyniak

W sobotę, 1 lutego przed godz. 12 na skrzyżowaniu Kościuszki i Po-
niatowskiego zdarzył się wypadek samochodowy. W zderzeniu 
volkswagena i mercedesa została poszkodowana jedna osoba. 

Przyczyny ustalą policjanci.
Artur Napierała

lubon.tv

W południe

n
Biorący udział w kraksie pojazd doznał sporego uszczerbku    
fot. Artur Napierała lubon.tv

Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986

Kronika Strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

W styczniu strażnicy miejscy 
wykonali łącznie 654 inter-
wencje. Warunki atmosfe-

ryczne, a szczególnie niskie tempera-
tury, sprawiły, że dwukrotnie w czasie 
dnia sprawdzaliśmy miejsca, gdzie 
potencjalnie mogą przebywać osoby 
bezdomne. Okres zimowy i opady 
spowodowały, że w 217 przypadkach 
musieliśmy pouczyć właścicieli nie-
ruchomości o ich obowiązku zapi-
sanym w „Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Mia-
sta Luboń”, dotyczącym konieczno-
ści usunięcia śniegu, lodu czy błota 
z chodnika przyległego do nierucho-
mości. Odnotowaliśmy również 15 
interwencji, których powodem było 
spożywanie alkoholu w miejscach 
publicznych. Jedną osobę nietrzeź-
wą przewieźliśmy do Centrum Re-
dukcji Szkód i Wczesnej Interwencji 
Terapeutycznej. Wraz z funkcjona-
riuszami Komisariatu Policji w Lu-
boniu przeprowadziliśmy 4 patrole 
szkolne oraz dwa mieszane patrole 
prewencyjne. Dyżurny komisariatu 

przekazał nam do realizacji 10 inter-
wencji. Z pracownikami Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej przepro-
wadziliśmy 18 wywiadów środowi-
skowych w miejscach zamieszkania 
osób korzystających z pomocy tej 
instytucji. Dokonaliśmy również 35 
konwojów wartości pieniężnych lub 
dokumentów. Wraz z funkcjonariu-
szami policji zabezpieczaliśmy miej-
sce kolizji samochodu ciężarowego, 
który uderzył w wiadukt kolejowy 
przy ul. Powstańców Wlkp. (czytaj 
na str. 51). Ponadto podczas nocnego 
patrolu 26 stycznia strażnicy uczest-
niczyli w poszukiwaniach osoby za-
ginionej. Odnotowaliśmy łącznie 34 
interwencje, których podmiotem były 
zwierzęta. Jeden ranny ptak został 
przez nas przewieziony do Ptasiego 
Azylu przy nowym ogrodzie zoolo-
gicznym w Poznaniu. Nałożyliśmy 19 
grzywien mandatowych oraz skiero-
waliśmy 5 wniosków o ukaranie do 
Sądu Rejonowego w Poznaniu.

Straż Miejska

W styczniu lubońska OSP 
interweniowała 25 razy (8 
pożarów, 14 miejscowych 

zagrożeń i 3 fałszywe wezwania). Zda-
rzenia miały miejsca w Luboniu, Pozna-
niu, Komornikach, Wirach, Plewiskach 
oraz Głuchowie.

03.01 – otwarcie mieszkania przy ul. Qn

Żabikowskiej, w którym znajdowała się 
osoba poszkodowana,

05.01 – pożar gazowego pieca grzew-Qn

czego przy ul. Kurowskiego,
05.01 – wypadek samochodowy na Qn

skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i Ki-
lińskiego,

08.01 – pożar samochodu osobowego Qn

w Plewiskach (ul. Kolejowa),
12.01 – usuwanie plam ropopo-Qn

chodnych na ulicach Armii Poznań, 
Dębieckiej i Niepodległości (łączna 
długość ok. 1500 m),

15.01 – pożar skrzynki elektrycznej Qn

w Wirach na ul. Cienistej,
15.01 – usunięcie skutków uderze-Qn

nia samochodu ciężarowego w wiadukt 
kolejowy na ul. Powstańców Wlkp.,

16.01 – pożar samochodu osobo-Qn

wego w Głuchowie (ul. Polna),
17.01 – wypadek samochodów oso-Qn

bowego i ciężarowego na autostradzie 
A-2,

18.01 – pożar piwnicy w domu Qn

jednorodzinnym w Plewiskach (ul. 
Skryta),

27.01 – pożar samochodu osobowego Qn

na ul. Dolna Wilda w Poznaniu. 

Norbert Kaźmierczak

W budynku OSP przy ul. Żabikow-
skiej 36 trwa całoroczna zbiórka karmy 
dla zwierząt ze schroniska w Przyborów-
ku. Zbieramy również smycze, obroże, 
miski, legowiska, szampony i inne środ-
ki pielęgnacyjne, żwirek dla kotów (dla 
zwierząt dorosłych i junior), materiały 
do ocieplania bud (arkusze styropianu 
i papy, deski) oraz budy w dobrym sta-
nie. Zebrany asortyment przekazujemy 
osobom współpracującym ze schroni-
skiem (Magdalenie Kryś i Sławomirowi 
Wasyniukowi). Jeżeli ktoś chce przekazać 
większą ilość darów, a nie jest w stanie 
we własnym zakresie dostarczyć ich do 
remizy, prosimy o kontakt z Norbertem 
Kaźmierczakiem – 661 651 841.
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W ub. roku lubońska jednostka 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej odnotowała 122 poża-

ry, 209 miejscowych zagrożeń oraz 
8 fałszywych alarmów. W zdarze-
niach tych zostało poszkodowanych 
67 osób, odnotowaliśmy też 5 o�ar 
śmiertelnych. Zdarzenia miały miej-
sca w miastach: Luboniu, Poznaniu 
i Puszczykowie oraz na terenie gmin: 
Komorniki, Mosina i Stęszew. Liczba 
interwencji w podziale na miejsca 
przedstawia się następująco:

Luboń Qn – 71 pożarów, 130 miej-
scowych zagrożeń, 4 fałszywe alarmy, 
28 osób poszkodowanych, 2 o�ary 
śmiertelne;

Poznań – 22 pożary, 25 miejsco-Qn

wych zagrożeń, 11 osób poszkodo-
wanych, 1 o�ara;

Puszczykowo – 2 pożary, 3 miej-Qn

scowe zagrożenia, 4 osoby poszko-
dowane;

gmina Komorniki – 26 pożarów, Qn

51 miejscowych zagrożeń, 4 fałszywe 
alarmy, 24 osoby poszkodowane, 2 
osoby śmiertelne;

gmina Mosina – 1 pożar.Qn

Miejscowe zagrożenie to zdarze-
nie wynikające z rozwoju cywiliza-
cyjnego i naturalnych praw przyro-
dy, niebędące pożarem ani klęską 
żywiołową, stanowiące zagrożenie 
dla życia, zdrowia, mienia lub śro-
dowiska, któremu zapobieżenie lub 
usunięcie skutków nie wymaga za-
stosowania nadzwyczajnych środków. 
Do miejscowych zagrożeń zalicza 
się: wypadki drogowe, plamy ropo-
pochodne, zabezpieczenie lądowiska 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go, pomoc zespołom pogotowia 
ratunkowego w sytuacjach innych 
niż wypadki komunikacyjne, pomoc 
policji, usuwanie powalonych drzew 
i konarów, pompowanie wody.

Oprócz działań ratowniczo-ga-
śniczych odbyliśmy działania pre-
wencyjne w postaci pogadanek 
w szkołach i przedszkolach oraz na 
terenie naszej strażnicy. Na prośbę 
dyrekcji kilku przedszkoli przepro-
wadziliśmy próbne alarmy przeciw-

pożarowe oraz nadzorowaliśmy 
ewakuację dzieci. Współpracując 
z redakcją „Wieści Lubońskich” 
i wydawcami lokalnych serwisów 
internetowych radziliśmy mieszkań-
com, jak zachować się podczas ano-
malii pogodowych oraz jak bezpiecz-
nie eksploatować urządzenia grzew-
cze podczas sezonu zimowego, żeby 
nie doprowadzić do pożaru. Zachę-
cając mieszkańców do zakupu wy-
krywaczy tlenku węgla, na podsta-
wie poradnika „Czad cichy zabójca” 
wraz z redakcją „Wieści Lubońskich” 
zorganizowaliśmy konkurs wiedzy 
o tym, jak uchronić przed tlenkiem 
węgla i jak się zachować, kiedy bę-
dziemy świadkami zatrucia przez 
ten gaz. Jako nagrody ufundowali-
śmy pięć czujników wykrywających 
czad.

Strażacy brali również udział 
w zawodach sportowo-pożarniczych, 
w powiatowych zawodach strażaków 
OSP i Państwowej Straży Pożarnej 
z zakresu ratownictwa medycznego, 
reprezentowali powiat poznański 
w zawodach medycznych na szcze-
blu województwa oraz starowali 
w zawodach strzeleckich, pływackich 
i w tenisie stołowym. 

Wielkim sukcesem zakończył się 
festyn zorganizowany przez naszą 
jednostkę z okazji Dnia Dziecka. 
Dzięki sponsorom, dzieci, mogły 
nie tylko zapoznać się z pracą stra-
żaka, ale również nieodpłatnie 
korzystać z placu zabaw oraz innych 
atrakcji. Ponadto w drodze loso-
wania szczęśliwcy otrzymali atrak-
cyjne nagrody.

Na zakończenie chcieliśmy po-
dziękować przede wszystkim luboń-
skiej Policji i Straży Miejskiej za 
pomoc i nieocenioną współpracę, 
dzięki którym nasze akcje niejed-
nokrotnie przebiegały szybciej i bez-
pieczniej. Składamy również podzię-
kowania niewymienionym służbom 
miejskim i instytucjom, które rów-
nież nas wspomagały.

Norbert Kaźmierczak

OSP w 2013 roku
W niedzielę, 19 stycznia ok. 

godz. 10 nagłe, marznące 
opady deszczu zaskoczyły 

pieszych i kierowców, zamieniając 
chodniki i ulice w lodowiska. Do-
szło do wielu poślizgnięć i niebez-
piecznych upadków. Przed godz. 11 
na ul. Dębieckiej samochód osobo-
wy na łuku drogi uderzył w latarnię 
i wpadł do rowu. Na szczęście nikomu 
nic się nie stało, ale utrudnienia ko-
munikacyjne na tym odcinku trwały 

przez kilka godzin. Gołoledź utrzy-
mywała się jeszcze przez kilka dni. 
Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu, Wojewódzkie 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Poznaniu, podając kolejne progno-
zy dla Wielkopolski, informowało 
o zagrożeniu i podawało komuni-
katy, jak ustrzec się przed skutkami 
zgubnej aury.

(Z)

Niebezpieczna gołoledź

n
Samochód w rowie na ul. Dębieckiej w pobliżu wjazdu na wylewisko nieczysto-
ści płynnych   fot. OSP

Na krzyżówce ul. Poniatow-
skiego i Klonowej doszło do 
kolejnego wypadku. 5 lutego 

około godz. 10.15 zderzyły się tam 
skoda i kia. Jedna osoba została za-
brana do szpitala.

Osoba, która przesłała zdjęcie, 
zwraca uwagę, że w tym miejscu 
często dochodzi do podobnych zda-
rzeń. Mieszkańcy obawiają się o bez-
pieczeństwo. Pojazdy uczestniczące 

w kolizjach nierzadko zatrzymują się 
poza jezdnią, dokonując uszkodzeń 
znaków drogowych czy też sąsiadu-
jących ze skrzyżowaniem ogrodzeń. 
Problem obrazuje przesłana foto-
gra�a. Jeden z samochodów dosłow-
nie zmiótł stojący w pobliżu przej-
ścia dla pieszych 120-litrowy pojem-
nik na śmieci.

Artur Napierała
lubon.tv

Niebezpieczne skrzyżowanie

n
Kia zatrzymała się na znaku drogowym na ul. Poniatowskiego przy skrzyżowa-
niu z Cmentarną i Klonową   fot. Artur Napierała lubon.tv

Zabawa polega na odgadywa-
niu ciekawych i charaktery-
stycznych miejsc w Luboniu. 

Prosimy określić, co przedstawia 
opublikowana fotografia i gdzie 
obiekt się znajduje. Odpowiedzi 
można przesyłać (również pocztą 
elektroniczną), dostarczać do Re-
dakcji (ul. Wschodnia 23 a lok. 62) 
albo wrzucać do niebieskich skrzy-
nek „Wieści Lubońskich” na terenie 
miasta. Kartki z dopiskiem: „Zgad-
nij, co to” muszą być podpisane 
imieniem i nazwiskiem uczestnika 
konkursu. Wśród tych, którzy na-
deślą poprawne odpowiedzi, roz-
losujemy upominki. Prosimy też 
o nadsyłanie swoich propozycji 
(fotografii).

Zgadnij, co to?

Opublikowane w ubiegłym mie-
siącu zdjęcie przedstawiało fresk ze 
Świętą Rodziną w głównej nawie 
(po prawej, północnej stronie) 
kościoła pw. św. Jana Bosko. Spośród 
poprawnych odpowiedzi wylosowa-

liśmy tę, którą nadesłała Henryka 
Wiórek z ul. Rutkowskiego. Po 
odbiór niespodzianki zapraszamy 
do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62) 
w godzinach dyżurów.

(red)

n
Zgadnij, przy jakim obiekcie znajdu-
je się ten dzwon z herbem Lubonia?   
fot. Rafał Wojtyniak
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Poziomo:
1. pasza, obrok
4. wasal
7. ukryta granica ogrodu
8. duża łódź o płaskim dnie 

do przewożenia zboża
9. krzyżówka liczbowa
10. budowniczy arki
11. zakres dźwięków instrumentów
14. lewy dopływ Cisy (Ru-

munia, Węgry)
17. gad z rzędu krokodyli
21. największy w Polsce przedsta-

wiciel rodziny łasicowatych
24. dochody członków rodzi-

ny panującego monarchy
25. ferma, gospodarstwo ho-

dowlane w Ameryce
26. gat. kawy brazylijskiej
27. długi drzewiec z grotem i z siekierą
29. walczą na niej zapaśnicy
31. rasa konia
32. zmniejsza tarcie względem po-

wierzchni dwóch ciał
33. odmiana gruszy
34. krakuska, czapka męska bez daszku

Litery z pól ponumerowanych 
od 1 do 10 utworzą rozwią-
zanie, które po wpisaniu do 

kuponu należy do końca lutego, na 
kartce pocztowej, dostarczyć do re-
dakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, patrz: 
mapka str. 2) lub wrzucić do któ-
rejś z niebieskich skrzynek „Wie-
ści Lubońskich” na terenie miasta. 
Wśród osób, które poprawnie od-
gadną hasło, wylosujemy nagrodę 

ufundowaną przez �rmę „Malibu” 
z ul. Sikorskiego. Rozwiązanie krzy-
żówki zamieszczonej w poprzednim 
wydaniu brzmiało: „Okres zabaw 
karnawałowych”. Nagrodę wyloso-
wała: Zo�a Pospiech z ul. Rivoliego. 
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy 
w godzinach dyżurów do redakcji 
(ul. Wschodnia 23 a/ 62).

Uwaga! Kserowanych kuponów 
w losowaniu nie uwzględniamy.

Nasza krzyżówka

Pionowo:
1. pochlebca, lizus, lokaj
2. wałek, szpula
3. urządzenie do miele-

nia ziarna na mąkę
4. dzielnica Lubonia
5. punkt przeciwległy zenitowi
6. miał pod opieką klucze, np. 

strażnik miejskich bram
12. stępka
13. potomstwo ptasie 

z jednego miotu
15. europejska waluta
16. epopeja
17. wyraz utworzony przez 

przestawienie liter
18. bagienny las nad Amazonką
19. grochodrzew
20. karczma, gospoda
22. stopień wojskowy
23. biuro, organ admini-

stracji państwowej
27. kotlet z mięsa mielonego
28. oszust, spekulant
30. inkaust

oprac. Bernard Stachowiak

Życz z komórki!
Istnieje dodatkowa forma zgłaszania do redakcji życzeń do rubryk: 

Z serca i Kolacja we dwoje. Można uczynić to tradycyjnie, wpisując na bez-
płatnym kuponie treść życzeń lub pod numer 71068 wysłać SMS o treści:  
TC.WLZSERCA.(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
Z okazji 30. urodzin – Qn Katarzynie 

Najderek – wszystkiego najlepsze-
go życzy mąż z córką Jagódką i cała 
rodzinka.

Wszystkiego najlepszego z okazji Qn

urodzin oraz spełnienia marzeń dla 
Cordella życzą rodzice.

Katarzynie FrąckowiakQn  – z okazji 
imienin życzymy wszelkiej pomyśl-
ności, zdrowia i pogody ducha.

Sto lat dla Qn Cordella, Doroty P., 
Grandfathera i wokalisty Jacka W. 
życzy Western City Luboń.

Dyrekcji Szkoły Podstawowej Qn

nr 4 dziękujemy za otwartość, zro-
zumienie dla inicjatywy mieszkań-
ców i pomoc w organizacji wieczoru 
kolęd z orkiestrą dętą – Małgorzata 
i Grzegorz Dybizbańscy.

Z okazji walentynek – Mojej Qn An-
tylopce – spełnienia marzeń. Wie-
rzę, że będą jeszcze piękne dni przed 
nami – kocham cię.

Kolacja we dwoje

Na „Kolację we dwoje” do restauracji 
„Miodziojadło” przy placu Edmunda 
Bojanowskiego 1 wybiorą się w tym 
miesiącu państwo Elżbieta i Tadeusz 
Banaszakowie. Życzymy przyjemności. 
Prosimy o kontakt z redakcją.

Kochanym Rodzicom – Qn Zo�i 
i Markowi Borowiczom – z okazji 
37. rocznicy ślubu – moc najserdecz-
niejszych życzeń składa Kamila.

Kochanym rodzicom – Qn Beacie 
i Mirkowi – z okazji 25. rocznicy 
ślubu – wśród ciągłej życia pogody 
niech rozkosz was oplata, wśród mi-
łości, wiary, zgody żyjcie w zdrowiu 
długie lata! Życzą dzieci.

Państwu Qn Lucynie i Zenonowi Szó-
stakom z okazji 45. rocznicy ślu-
bu – serdeczne życzenia zdrowia, 
szczęścia oraz wszelkiej pomyślno-
ści na dalsze lata życzą: Akuszewscy 
i Kozarowie.

Kochanym dzieciom – Qn Beacie 
i Mirkowi Stefaniakom z okazji 

25. rocznicy ślubu dużo lat zdro-
wia i miłości, spełnienia wszystkich 
marzeń oraz łask Bożych życzą ro-
dzice.

W 40. rocznicę ślubu – Qn Elżbiecie 
i Tadeuszowi Banaszakom – dużo 
zdrowia, szczęścia, radości i łask Bo-
żych na dalsze lata życzą: Karoli-
na, Tomasz, Iwona z Pawłem oraz 
wnuczka Matysia
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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?

17 lutego (poniedziałek)
Posiedzenie Komisji Rewizyj-Qn

nej RML – temat: Kontrola po-
rozumienia z K. Śledzikowskim 
(przygotowanie gruntu do sprze-
daży miastu) – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2, pok. 201 – 
godz. 15.30

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

19 lutego (środa)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Qn

RML – temat: Kontrola wybranej 
placówki oświatowej (SP 2) – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, pok. 
201 – godz. 17

25 lutego (wtorek)
Posiedzenie Komisji Sfery Spo-Qn

łecznej z Komisją Organizacyjno-
Prawną – temat: Bezpieczeństwo 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskie-
go 2, pok. 201 – godz. 16.30

26 lutego (środa)
Posiedzenie Komisji Budżetu Qn

i Finansów RML – temat: Analiza 

wzrostu wydatków na ZTM w bu-
dżecie 2013 i 2014 – Urząd Mia-
sta, pl. E. Bojanowskiego 2, pok. 
201 – godz. 17

27 lutego (czwartek)
Sesja Rady Miasta Luboń Qn – Urząd 

Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, sala 
sesyjna – godz. 16.30

3 marca (poniedziałek)
Dyżury radnych dla mieszkań-Qn

ców – godz. 16 – 18 – A. Stanko-
wiak-Bożełko – okręg I (Żabiko-
wo) – Urząd Miasta, pl. E. Boja-
nowskiego 2; J. Dagoń – okręg II 
(Lubonianka) – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42; M. Samulczyk 
– okręg III (Luboń) – Gimnazjum 
nr 1, ul. Armii Poznań 27; R. Ma-
nia – okręg IV (Lasek) – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97

17 marca (poniedziałek)
Dyżury radnych dla miesz-Qn

kańców – godz. 16 – 18 – A. 
Okupniak – okręg I (Żabikowo) 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanow-
skiego 2; A. Dworaczyk – okręg II 
(Lubonianka) – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42; J. Bielawski – 
okręg III (Luboń) – Gimnazjum 
nr 1, ul. Armii Poznań 27; W. 
Suleja-Kot – okręg IV (Lasek) 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobie-
skiego 97

HS

Otwarte posiedzenia władz

19 lutego, godz. 17Qn  – Klub Miłośników Języka Francuskiego
19 lutego, godz. 18Qn  – spotkanie z bioenergoterapeutą Krzysztofem Malen-

gowskim
21 lutego, godz. 12Qn  – z cyklu: „Cały Luboń czyta dzieciom” fragmenty swoich 

ulubionych bajek czytają przedstawiciele strażników prawa w Luboniu
21 lutego, godz. 17Qn  – „Zaczarowane krzesiwo” – spektakl dla dzieci (od 3 lat) 

w wykonaniu Teatru „Arlekin” z Białegostoku
21 lutego, godz. 16-17.30 oraz 17.30-19Qn  – Działania plastyczne dla dzieci 

„Kolorowe malowanie” pod okiem plastyka Przemysława Szydłowskiego
22 lutego, godz. 9.15-10.45 oraz 11-12.30Qn  – „Kolorowe malowanie”
24 lutego, godz. 16.30 i 18Qn  – Klub Szachowy
26 lutego, godz. 12-18Qn  – Porady prawne (po uprzednim telefonicznym umó-

wieniu się)
26 lutego, godz. 18Qn  – spotkanie z cyklu „Świat na wyciągnięcie ręki”
27 lutegoQn  – „Otuleni historią” – lekcje historii dla najmłodszych
1 marca, godz. 10-13Qn  – „Babski Rynek” – pomysł na porządek w Twojej 

sza�e. Przyjdź na akcję wymiany ciuchów organizowaną po raz pierwszy w Lu-
boniu! Informacje: 61 813 09 72

5 marca, godz. 17Qn  – Klub Miłośników Języka Francuskiego
7 marca, godz. 19Qn  – „Kwiatek dla Ewy” – koncert z okazji Dnia Kobiet w wy-

konaniu Wielkopolskiego Kwartetu Saksofonicznego
7 marca, godz. 16-17.30 oraz 17.30-19Qn  – „Kolorowe malowanie”
8 marca, godz. 9.15-10.45 oraz 11-12.30Qn  – „Kolorowe malowanie”
10 marca, godz. 11 Qn – spotkanie sekcji teatralno-literacko-bibliotecznej (w ra-

mach Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku)
10 marca, godz. 16.30 i 18Qn  – Klub Szachowy
11 marca, godz. 14Qn  – spotkanie w Klubie Ludzi Niewidomych i Słabowi-

dzących „Promyk”
BM

BIK
Biblioteczny 
Informator 
Kulturalny

Jesteś mieszkańcem Powiatu Poznań-
skiego? Masz 55 lat lub więcej? Po-
siadasz aparat fotogra�czny? Jeśli tak, 

serdecznie zapraszamy do bezpłatnego 
wzięcia udziału w konkursie fotogra-
�cznym „Okiem Seniora – Aktywni 
55+”, organizowanym przez Europejskie 
Centrum Współpracy Obywatelskiej 
pod honorowym patronatem Starosty 
Poznańskiego oraz mecenatem Kliniki 
Stomatologicznej „Orident”.

Udział w konkursie jest bezpłatny, 
a prace nadsyłać można (drogą e-mailową 
na adres: okiemseniora@eccp.pl lub na 
płytach CD/DVD – szczegóły w regu-
laminie) w 4 kategoriach: moje miasto; 
moje hobby; ludzie; natura (po jednej 
pracy w każdej z kategorii).

Ostateczny termin nadsyłania prac 
upływa 10 marca. Pomiędzy 11 a 13 
marca jury oceni prace, a 16 marca 
o godz. 15 w Centrum Kultury ZAMEK 
w Poznaniu (sala 213 „Pod Zegarem”) 
odbędzie się uroczysta gala �nałowa 
połączona z wręczeniem nagród, kon-
certem oraz wernisażem prac.

Regulamin konkursu i bieżące in-
formacje znajdują się pod linkiem: http://
eccp.pl/projects/realizowane/okiem-
seniora-2014/ (regulamin dostępny 
również w redakcji „WL”).

Do wygrania akcesoria fotogra-
�czne, karnety do Term Maltańskich 
oraz zestawy książek!

Tomasz Bzdziak
prezes

Okiem seniora
Konkurs fotograficzny

W środę, 26 lutego o godz. 
12 w Muzeum Martyro-
logicznym przy ul. Nie-

złomnych odbędzie się przedstawienie 
upamiętniające Jana Kamińskiego – 
zastępcę komendanta AK w Poznaniu, 
rozstrzelanego 7 czerwca 1944 r. na 
terenie obozu w Żabikowie. Spektakl 

pt. „Echo z przeciwnego brzegu”, 
skierowany głównie do młodzieży, 
zaprezentuje grupa „Za Kulisami” 
pod kierunkiem Romy Szymańskiej 
z V LO im. Klaudyny Potockiej w Po-
znaniu oraz uczniowie z lubońskiego 
Gimnazjum nr 1.

RWoj

Młodzież dla młodzieży

Mosiński Klub Żeglarski za-
prasza wszystkich chętnych 
do udziału w kursie na pa-

tent żeglarza jachtowego. Kurs że-
glarski jest płatny i odbywać się bę-
dzie w każdy weekend od lutego do 
czerwca br. Spotkanie informacyjnie 

zaplanowano na 21 lutego o godz. 
18 w siedzibie klubu przy ul. Ko-
nopnickiej 31 (budynek na stadionie 
piłkarskim) w Mosinie. Szczegółowe 
informacje dostępne są pod nume-
rem telefonu: 695 261 114.

MGr

Kurs żeglarski

KULTURA

16 marca (niedziela)
Koncert zespołu „Perfekt” Qn – hala 

LOSiR, ul. Kołłątaja 2 – godz. 19 – 
szczegóły na str. 9

TURYSTYKA

16 lutego (niedziela)
Rajd Uniwersytetu III Wieku Qn

„Jarosławiec zimą” – start: godz. 

10 sprzed świetlicy w Szreniawie (za 
Muzeum Rolnictwa)

1 marca (sobota)
Impreza sekcji turystyczno-kra-Qn

joznawczej Uniwersytetu III Wieku 
– start: godz.10 – Stary Rynek w Po-
znaniu, pomnik Jana Nepomucena 
– (dojazd we własnym zakresie)

Pamiętaj!  
8 marca  

- Dzień Kobiet
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31.12.2013 r.
Zo�a Sierocka, ur. 1922 r.Qn

03.01.2014 r.
Helena Michalska, ur. 1925 r.Qn

08.01.2014 r.
Janina Nowaczyk, ur. 1917 r.Qn

12.01.2014 r.
Maria Franciszka Weiss, ur. 1935 r.Qn

14.01.2014 r.
Edward Olbrych, ur. 1920 r.Qn

15.01.2014 r.

Zgony Irena Janina Zalewska, ur. 1931 r.Qn

Helena Poślednik, ur. 1929 r.Qn

19.01.2014 r.
Czesława Paciorek, ur. 1919 r.Qn

24.01.2014 r.
Cecylia Frąckowiak, ur. 1929 r.Qn

26.01.2014 r.
Ludwika Nalezińska, ur. 1920 r.Qn

30.01.2014 r.
Stanisław Jazdoń-Qn

czyk, ur. 1922 r. 
Grzegorz Antoni Mieloszyński,  Qn

ur. 1929 r.
Wiesława Voelkel

kierownik USC

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)

Ogłoszenia drobne nie do matury, dojazd do ucznia; tel. 
697 748 835   (h-042)

Angielski, niemiecki – korepetycje, Qn

gimnazjum. liceum, przygotowanie do 
matury, testów; dojazd do ucznia; tel. 
784 878 579   (h-042)

Cierpliwy student Politechniki, na-Qn

uczy gimnazjalistów i licealistów ma-
tematyki; tel. 509 387 981   (kf)

Język angielski z dojazdem. Dzie-Qn

ci, młodzież, dorośli. Tel. 695 425 053   
(r-022 II)

Matematyka, �zyka, chemia – absol-Qn

went Politechniki – wszystkie poziomy, 
tel. 606 443 379   (h-046 II-VI)

Testy gimnazjalne – przygotowanie, Qn

tel. 606 443 379   (h-046 II-VI)
Niemiecki – tel. 793 595 710   (h-046 Qn

II-VI)
Język niemiecki – korepetycje; tel. Qn

600 351 347   (097)
Korepetycje z j. niemieckiego – tanio; Qn

tel. 508 578 698   (h-058)

Praca
Magister �zjoterapii poszukuje pracy Qn

w zawodzie; tel. 788 934 522   (m-II)
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 – pra-Qn

cowników; tel. 606 666 153   (r-tw)
Sprzątanie, mycie okien; tel. 514 493 074   Qn

(ig)
Studentka pedagogiki z 5-letnim do-Qn

świadczeniem i referencjami zaopieku-
je się dzieckiem (konto na niania.pl); 
tel. 696 300 525   (m-II)

Doświadczona, uczciwa, bez nałogów Qn

kobieta w średnim wieku zaopiekuje się 
dzieckiem lub posprząta mieszkanie – 
1x lub 2x w tygodniu (jestem dyspozy-
cyjna); tel. 504 256 780   (m-II)

Doświadczona, bez nałogów, zajmie się Qn

dzieckiem; tel. 510 439 104   (m-II)

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-II)

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. Qn

516 199 639   (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   (h-47 II-V)

Ogólnobudowlane + remonty + pło-Qn

ty; tel. 513 992 657   (r-051 II)
Malowanie, panele, łazienki, napra-Qn

wy instalacji wod-kan; tel. 550 048 477  
(h-056 II-IV)

Nieruchomości
Lokal do wynajęcia – Luboń, ul. Qn

Miodowa 4A (16 m); tel. 608 418 515   
(m-30-II)

cd.  
na str. 
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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

Serdeczne podziękowania  
Księdzu Kanonikowi Karolowi Biniasiowi  

z para�i św. Jana Bosko w Luboniu  
za sprawowanie Mszy św. i ceremonii pogrzebowej,  

Rodzinie, Matkom Wspólnoty Żywego Różańca,  
Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, Delegacjom  

za uczestnictwo w różańcu i Mszy św,  
za o�arowane modlitwy, komunie św., intencje mszalne, 

 za złożone wieńce i kwiaty  
oraz udział w ostatniej drodze naszej Mamy  

w dniu 13.01.2014 r.

śp. Janiny Nowaczyk
składają córki

Osobne podziękowania również dla Zakładu Pogrzebowego 
„Memento Mori” za zorganizowanie w kaplicy modlitwy różań-
cowej i uroczystości pogrzebowej.

Korepetycje
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)

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)
Matematyka, �zyka – korepety-Qn

cje, gimnazjum, liceum, przygotowa-
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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,  
o�ce@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 Kolbego 
– 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

W ostatnim czasie otrzy-
maliśmy od Czytelników 
wiele zapytań o aktual-

ność wydanego we wrześniu 2013 r. 
lubońskiego rozkładu jazdy – bez-
płatnego dodatku do miesięcznika 
„Wieści Lubońskie”. Sprawdziliśmy 
u źródła – w Zarządzie Transpor-
tu Miejskiego (ZTM) w Poznaniu 
– czy od tamtego czasu wprowa-
dzono jakieś zmiany. Poniżej je 
przedstawiamy.

Na linii 610 w niedzielę i świę-
ta zmieniła się pora odjazdu au-

tobusu z Żabikowa do Dębca z godz. 
9.56 na 9.50 oraz z dworca PKP 
Luboń w kierunku Dębca z godz. 
10.08 na 10.02.

Na linii 702 w niedzielę i świę-
ta odjazd autobusu z Żabikowa do 
Komornik odbywa się nie o godz. 
12.21, ale o 12.15.

Przypominamy, że zawsze ak-
tualny rozkład jazdy jest dostępny 
na stronie: www.ztm.poznan.pl/
rozklad/ lub pod tel. 61 834 61 26 
lub 61 633 53 19.

MGr

Drobne zmiany
Rozkład jazdy autobusów ZTM

cd.  
ze str. 
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Sprzedam dom – Luboń-Żabikowo Qn

160/485 nie wymagający żadnych na-
kładów, może być dwupokoleniowy; 
tel. 603 894 429   (m-12-I-II)

Sprzedam ładne 3-pokojowe miesz-Qn

kanie – Potworowskiego-Łazarz, ce-
gła, 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)

Oddam w najem garaż, ul. Sikorskie-Qn

go 30; tel. 509 350 015   (h-040)
Oddam w najem lokal 50 mQn 2 w dobrym 

punkcie (przy kościele) na działalność 

gospodarczą (bistro, zakład fryzjerski 
itp.); tel. 509 127 704   (h-041)

Oddam w najem część domu z sa-Qn

modzielnym wejściem (jeden pokój); 
tel. 509 127 704   (h-041)

Do wynajęcia pomieszczenie maga-Qn

zynowe 100 m2 z piecem manewrowym 
w Luboniu; tel. 605 529 310   (294)

Sprzedam mieszkanie w Luboniu na Qn

al. Jana Pawła II – 64 m2 – 3 pokoje, IV 
piętro, wysoki standard, cena do uzgod-
nienia; tel. 660 235 850 i 607 464 424   
(r-055 II)

Oddam w najem mieszkanie 56 mQn 2 
przy ul. Kościuszki w Luboniu; tel. 
600 647 259   (m-57-II-III)

Inne
Skup wszystkich aut do 10 tys. zł. Umo-Qn

wa i gotówka od ręki; tel. 798 827 337   
(h-448 I-III) Pożyczki gotówkowe – 500 150 810   Qn

(h-035 II-IV)
Pożyczki zastaw u klientów – 500 588 980   Qn

(h-035 II-IV)
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OGŁOSZENIA

Poszukujesz swojego zaginionego 
pupila lub chcesz zaadopto-
wać psiaka, zajrzyj do zakład-

ki „Zaginione zwierzęta” na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Luboń. 
Są tam informacje nt. schroniska 

w Przyborów-
ku k. Szamotuł, 
gdzie tra�ają bez-
domne zwierzęta 
z Lubonia. Przed 
wizytą w schro-
nisku trzeba się 
skontaktować 
z Wandą Jerzyk 

tel. 501 770 118, 886 368 528; e-mail: 
weronika@przytuliskauwandy.pl.

Zanim zwierzę tra� do Przybo-
rówka, przez 24 godziny przebywa 
w „Kom-Lubie” (tel. 61 813 05 51). 
Apelujemy o powiadamianie wła-
ścicieli o ich wałęsających się psach 
lub poinformowanie „Kom-Lubu”. 
Można też pomóc zwierzętom w schro-
nisku w Przyborówku i przynieść 
dary do: Gimnazjów nr 1 i 2, Szkół 
Podstawowych nr 1, 3 i 4, Urzędu 
Miasta lub „Kom-Lubu” (koordy-
nująca akcję – Magdalena Kryś).

PAW

Zaginione zwierzęta

Wabik – pięknie umaszczony, o czarnej, lśniącej sierści 
z białym krawatem przyciąga wzrok odwiedzających 
schronisko, licząc na szybkie znalezienie pana    
fot. www.lubon.pl

Urząd Miasta Luboń poszukuje do współpracy organizacji zajmu-
jącej się statutowo ochroną zwierząt, która pomogłaby w realiza-
cji przedsięwzięcia związanego ze sterylizacją i kastracją wolno 

żyjących kotów i kotek z terenu Lubonia. Zainteresowanych uprzejmie 
prosimy o kontakt z Urzędem pod nr. tel. 61 813 00 11 wew. 40.

Wydział Spraw Komunalnych UML

Apel Urzędu Miasta

n
































