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Jest koncepcja nowoczesnego zagospodarowania
placu Edmunda Bojanowskiego.

Wraz z ufundowaniem przez mieszkañców ³aweczki
b³. Edmunda i przestawieniem rzeŸby Znicz Pamiêci Pokoju,

jeszcze w tym roku plac zyska nowy wizerunek i zamiast
,,trawnika z parkingiem” bêdzie miejscem uroczystoœci,

rekreacji i spotkañ.
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WSPÓŁREDAGOWALI  NUMER:
Jan Błaszczak, Maciej Gracz, Katarzyna Polerowicz- 
-Kelma, Mariusz Marszałkiewicz, Paulina Sawicka,  
Beata Stempczyńska, Władysław Szczepaniak, Rafał 
Wojtyniak, Paweł Wolniewicz, Robert Wrzesiński

TEMAT MIESIĄCA

Powstała koncepcja nowego zagospoda-
rowania placu w Żabikowie. Okazją do 
zapoznania się z nią były konsultacje 

społeczne zorganizowane przez Burmistrza 
w sali sesyjnej Urzędu Miasta po południu 
10 marca. Korzystając z szerokich możliwo-
ści programów komputerowych, zaprezen-
towali ją architekci – Jarosław Targoński 
i Jan Zienkiewicz – z mosińskiej pracowni 
Ps 127 sp. z o.o., specjalizującej się w reali-
zacji projektów nietypowych, obejmujących 
obiekty zabytkowe, a takim jest pozostają-
ca pod ochroną konserwatorską przestrzeń 
w Luboniu. Dla autorów stworzenie projek-
tu placu położonego w sąsiedztwie miejsca 

Przyjazny i otwarty
Plac Edmunda Bojanowskiego – nowy 
wizerunek i funkcje

cd.  
na str. 
28

n
Nowe zagospodarowanie placu podobało się obecnym 
(na ekranie – rzut pionowy). Większość opowiada-
ła się za całościowym wykonaniem, bo jak życie poka-
zuje, co się odwlecze, to... uciecze   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

n
Na konsultacje społeczne przybyło do Urzędu Miasta ok. 40 osób. Byli wśród 
nich m.in. burmistrzowie, członkowie Komisji Komunalnej Rady Miasta, siostry 
służebniczki, proboszcz parafii św. Barbary i członkowie Komitetu Budowy 
Ławeczki bł. Edmunda Bojanowskiego   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
„Znicz Pamięci Pokoju” zostanie przeniesiony o kilkanaście metrów 
i stanie się rzeźbą plenerową. Zdaniem projektantów (Jarosława 
Targońskiego – na 2. planie 2. z prawej – i Jana Zienkiewicza – 1. 
z prawej) jest dziełem plastycznie ciekawym   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Wizualizacja centralnej strefy placu od strony ul. 
Poniatowskiego. Teren stanie się otwarty i przyja-
zny. Ławeczka z bł. Edmundem korelować będzie 
z sanktuarium, ale fotografować ją będzie można 
również na tle odsłoniętego kościoła św. Barbary   
fot. Piotr P. Ruszkowski

spoczynku bł. Edmunda Bojanow-
skiego, jak sami przyznali, stanowiło 
wyzwanie. Ich intencją jest przy-
wrócić miastu ten ładny zakątek 
Lubonia, udostępniając go ludziom 
i odsłaniając architekturę. Motorem 
zmian w żabikowskiej przestrzeni 
jest społeczna inicjatywa ustawienia 
w pobliżu sanktuarium Ławeczki 
bł. Edmunda, otoczenie usytuowa-
nego centralnie na placu „Znicza 
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Podczas porządków związanych 
z przygotowaniem wieży ko-
ścioła św. Barbary do zwiedza-

nia przed Świętem Niepodległości 
znaleziono różne przedmioty z prze-
szłości. Narażone często na działanie 
warunków atmosferycznych rzeczy 
przez lata ulegały powolnej degrada-
cji. Obecnie trwają prace nad iden-
ty�kacją np. wielu strzępów gazet. 
Coś więcej możemy powiedzieć już 
o niemieckiej kopercie z nadrukiem 
oraz trzech butelkach.

Stuletnia butelka
Ciekawym znaleziskiem jest 

butelka z bezbarwnego szkła z por-
celanowym korkiem tzw. zamknię-
cie patentowe. Obiekt na pierwszy 
rzut oka nie posiadał żadnych stan-
dardowych dla tego typu okazów 
oznaczeń, toczonych na szkle bu-
telki napisów informujących najczę-
ściej o zawartości i �rmie lub, na 
górze korka porcelanowego, wpa-
lonego logo czy napisu. Dopiero na 
wewnętrznej części korka (małej, 
zaledwie centymetrowej średnicy, 
wypustce porcelanowej, skierowanej 
do wnętrza butelki) można dostrzec 
wypalony czerwony napis: Friedrich 
Poll Glashütte �ure. Napis ten 
wskazuje imię i nazwisko producen-
ta butelki – Friedricha Polla i hutę 
szkła w Turze. Jest to wieś w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim, 
huta szkła funkcjonująca zresztą do 
dziś, powstała w 1842 roku. Od 1837 
roku wsią zarządzał Friedrich Poll 
(a najbliższą okolicą dynastia Pollów). 
Znaleziona na wieży butelka zosta-
ła wytworzona na początku XX 
wieku pomiędzy 1900 a 1914 rokiem 
(I wojną światową), w technologii 
ręcznego wydmuchiwania w poje-
dynczej formie z rozgrzanej, pla-
stycznej masy szklanej. O dawnym 
sposobie produkcji świadczy brak 

śladów łączenia form 
na szkle oraz stosun-
kowo liczne zatopio-
ne pęcherzyki po-
wietrza. Jak się do-
wiedzieliśmy, służy-
ła do przechowywa-
nia piwa. W naszym 
egzemplarzu można 
zauważyć jednostron-
ny osad wewnątrz 
butelki. Świadczy o 
tym, że pełna leżała 
poziomo wiele lat, a 
powoli uchodzący 
przez degradowaną 
z czasem uszczelkę 
gumową wysychają-
cy, dziesiątki lat, płyn 
pozostawił ślady na 
ściankach.

Inne dwa naczy-
nia szklane znalezio-
ne na kościelnej 
wieży to buteleczki o 
pojemności 50 i 100 
ml zamykane korkiem 
naturalnym. W od-
różnieniu od butelki 
z porcelanką, tutaj na 
ściankach są widocz-
ne pionowe ślady, 
które świadczą o tym, 
że butelki te były wytwarzane ma-
szynowo przy użyciu dwuczęściowej 
formy. Naczynia te prawdopodobnie 
były wykorzystywane niegdyś do 
przechowywania leków wykonywa-
nych bezpośrednio w aptece.

Okupacyjna koperta
Wśród znalezionych przedmio-

tów była standardowa koperta na 
listy z czasów II wojny światowej z 
oryginalnym nadrukiem niemieckiej 
�rmy o adresie w Luboniu. W latach 
1941-43 wzdłuż planowanej wówczas 

autostrady Frankfurt nad Odrą – 
Poznań istniały 24 obozy pracy 
przymusowej (Reichsautobahnlager). 
Na terenie Lubonia znajdowały się 

dwa takie obo-
zy, w których 
umieszczono 
po ok. 300 więź-
niów. Niemiec-
kie przedsię-
biorstwa budowlane wykorzystywa-
ły na terenach okupowanych tanią 
siłę roboczą, osiągając w ten sposób 
ogromne korzyści �nan-
sowe. Wykaz tych �rm 
można znaleźć w książce: 
„Obozy pracy przymuso-
wej dla Żydów...” autorstwa 

Dobre, bo znalezione

Historia ukryta na wieży

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

n
 Znalezione na wieży 
kościelnej 3 butelki 
pokazują ich wzajem-
ną skalę. Ta najcie-
kawsza od piwa 
sprzed 100 lat w 
środku z oryginalnym 
patentowym korkiem 
porcelanowym (bez 
uszczelki gumowej). 
Obok – powiększenie 
porcelanowej stopki 
korka z napisem: 
FRIEDRICH POLL/ 
GLASHÜTTE/ THURE   
fot. Rafał Wojtyniak

cd.  
na str. 
30
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Co rusz informujemy o kierow-
cach, którzy zbyt wysokimi 
samochodami ładują się pod 

wiadukt kolejowy na ul. Powstańców 
Wlkp. Kilka lat temu szczyty wiaduk-
tu od góry z obu stron wzmocniono 
specjalnymi tragarzami, które speł-

niają także rolę swoistego noża dla 
niemieszczących się w tunelu.

Niedawno – 15 stycznia wieczo-
rem – od strony zachodniej w wia-
dukt wbił się TIR z pijanym kierow-

cą za sterami. Pisaliśmy o tym w lu-
towym numerze na str. 51 w arty-
kule „Kolejny śmiałek”. Może wy-
darzenie to było też inspiracją, by 
szare, betonowe ściany wiaduktu 
ożywiły gra�ti? Czyżby to nowy 
sposób ostrzegania? Teraz nadjeż-

dżający pod wiadukt kierowca, szcze-
gólnie w wysokiej kabinie ciężarów-
ki, musi zauważyć wymowne malo-
widła.

PPR

Dobre, bo ostrzegawcze

Graffiti

Czy widoczny krzyk (przerażenie) postaci ze ściany sprowokuje kierowcę do 
odpowiedniej reakcji, zanim zatrzyma się na wiadukcie? Na zdjęciu widoczne 
też są ślady dotychczasowych kolizji – liczne zarysowania stropu wiaduktu   
fot.  Piotr P. Ruszkowski

n
Graffiti ożywiły betonowe ściany wiaduktu na ul. Powstańców Wlkp., miejmy 
nadzieję, że nie będą rozpraszały, lecz skuteczniej od znaków drogowych prze-
strzegą kierowców ciężarówek przed niskim tunelem   fot. Piotr P. Ruszkowski

W czwartkowe popołudnie, 
6 marca Remik Miński 
– uczeń VI klasy Szko-

ły Podstawowej nr 3 – zmierzał na 
spotkanie z kolegami, z którymi był 
umówiony na dokończenie wspólne-
go wypracowania z przyrody. Prze-
chodząc wzdłuż torów kolejowych 
na wysokości ul. Krótkiej zauważył 
palącą się trawę i krzaki – pożar się 
rozprzestrzeniał. Nie zastanawia-
jąc się długo, pobiegł do czekają-
cych na niego kolegów i natychmiast 
wspólnie pojawili się na miejscu. 
Paliło się nadal. Zatelefonowano na 
alarmowy numer 112 i poinformo-
wano o zdarzeniu. W międzyczasie 
chłopcy, używając leżących obok 
gałęzi, próbowali zapobiec roz-
przestrzenieniu się pożaru. Jeden 
z nich czekał przy ul. Krótkiej na 
strażaków, żeby im wskazać miejsce 

pożaru. Na szczęście, po niespełna 
kilku minutach przyjechali strażacy 
z OSP Luboń oraz ze Szkoły Aspi-
rantów z Poznania i szybko ogień 
ugasili. Nie wiadomo, kto podpalił 
trawę, natomiast niewątpliwie Remik 
i jego koledzy zapobiegli większe-
mu niebezpieczeństwu – w pobli-
żu znajduje się wiele porzuconych 
łatwopalnych śmieci: folie, szma-
ty elementy plastikowe, stare me-
ble. Wiatr mógł przenieść ogień na 
pobliskie drzewa i krzewy. Dzielni 
chłopcy wykazali się rozsądkiem 
i re�eksem w działaniu. Zdarzenie, 
w którym wzięli udział było dla nich 
bez wątpienia dużym przeżyciem. 
Zaprezentowali godną naśladowa-
nia postawę, za którą należą się im 
gratulacje.

PAW

Dobre, bo rozsądne

Reakcja szóstoklasistów

n
Remik Miński w akcji   fot. Paweł Wolniewicz

n
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Nowy lokal pod nazwą „Tawerna” otwar-
to przy ul. Sobieskiego 24 (naprzeciw stacji 
paliw „Orlen”). Oferuje obiady dwudaniowe 
domowe. Obiady i wypieki można również 
zamawiać telefonicznie. Punkt jest czynny 
od wt. do pt. w godz. 11.30 – 17, sob. 11.30 – 16, 
niedz. 10 – 15.   fot. Paulina Sawicka

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 

Z początkiem marca w Intermarché przy ul. 
Żabikowskiej 53 B otwarto nową aptekę – Lu-
bońskie Centrum Zdrowia. Można tu kupić wiele 
artykułów – od leków i suplementów diety po ko-
smetyki, termo-
metry i inhala-
tory. Apteka jest 

czynna 7 dni w tygodniu: od pn. do pt. 
8 – 20, soboty 9 – 18, natomiast w nie-
dziele 9 – 16 i znajduje się naprzeciw kas 
sklepowych.   fot. Paweł Wolniewicz 

Przy ul. Sienkiewicza 25 funkcjonuje Poradnia 
Żywieniowo-Dietetyczna „Idealna Sylwetka”. Oferta 
skierowana jest do osób chcących poznać tajniki zdro-

wego odżywiania 
i tych, dla których 
dieta ma kluczo-
we znaczenie (np. 
cierpiących na nadwagę). Telefonicz-
ne umawianie wizyt – 690 535 537 
(patrz również strony reklamowe).   
fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Traugutta 22 d rozpoczęła dzia-
łalność pizzeria „Pancio Pizza”. Oprócz tra-
dycyjnych fast foodów deklaruje w ofercie 
również dania obiadowe. Zamówienia tele-
foniczne – 697 020 006. Otwarte od pn. do 
czw. w godz. 12 – 22, pt. i sob. 12 – 23, niedz. 
12 – 18.   (PS)

Gabinet kosmetyczny „Pocałunek Księży-
ca” istniejący od 2009 r. przy ul. Puszkina uległ 
przemianie i rozszerzył ofertę. Honoruje kartę 
płatniczą Bene�t Plus. Czynny od pn. do sob. 
w godz. 8 – 20.   fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Polnej 42 (tuż obok nowego skle-
pu „Lewiatan”) funkcjonuje gabinet kosmetycz-
ny „Carla”. Jest otwarty w pn. i śr. w godzinach 
10 – 18, wt., czw., pt. 10 – 20, natomiast w sob. 
8 – 14.  fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Armii Poznań 103 zaczął funkcjo-
nować sklep wędkarski „Tanie Profesjonalne 
Wędkowanie”. Każdy wędkarz znajdzie tutaj 
coś dla siebie w dziale morskim, spinningo-
wym, gruntowym czy spławikowym. Sklep jest 
czynny od pn. do czw. w godz. 8 – 18, pt. i sob. 
8 – 20, niedz. 9 – 13.   fot. Paulina Sawicka

W środę, 19 lutego o godz. 13 
przy ul. Polnej 42 otwarto 
pierwszy sklep sieciowy 

w górnym Lasku – „Lewiatan”. Znaj-
duje się w bliskim sąsiedztwie pól 
uprawnych i domków jednorodzin-
nych. Wystrój i kolorystykę dostoso-
wano do wizerunku sieci. W sklepie 
znajduje się ok. 290 produktów mar-
ki własnej. Lokal jest wynajmowany 
i zajmuje powierzchnię ok. 100 m2 
na parterze budynku postawionego 

Market w Lasku

n
Sklep otwarto 
w cichej i spokoj-
nej okolicy – przy 
ul. Polnej 42 
w Lasku   
fot. Paulina Sa-
wicka

n Otwarcie „Lewia-
tana” cieszyło się 
dużym zaintereso-
waniem   fot. Pau-
lina Sawicka

cd.  
na str. 
20
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W ub. roku Stowarzyszenie 
COR AD COR im. Kar-
dynała J. H. Newmana, 

działające przy ul. Armii Poznań 27 
w Luboniu (budynek starej SP 3), 
powołało do istnienia dwie szkoły 
niepubliczne o uprawnieniach szkół 
publicznych: Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształ-
cące im. Kardynała J. H. 
Newmana. Od marca br. 
rozpoczęto nabór do obu 
placówek.

Jest pragnieniem człon-
ków Stowarzyszenia – w więk-
szości będących jednocze-
śnie rodzicami, twórcami 
sztuki i nauczycielami – by 
edukacja dzieci i młodzie-
ży oznaczała przede wszystkim po-
sługiwanie się piękną polszczyzną, 
posiadanie rzetelnej i dogłębnej wie-
dzy w rozumieniu wykształcenia 
wszechstronnego, świadomość toż-
samości narodowej, ugruntowanej 
na silnych fundamentach wiedzy 
i poczucia przynależności do nasze-
go narodu. Dalej celem jest również 

kształtowanie dobrego smaku arty-
stycznego, znajomość arcydzieł sztu-
ki muzycznej i malarskiej, a także, 
konieczna dziś, doskonała znajomość 
języków obcych.

Zatem równolegle z edukacją 
ogólną młodzież będzie realizować 

przedmioty humanistyczne 
w zakresie rozszerzonym, 
kształcić sprawność języko-
wą w klasach dwujęzycznych 
oraz będzie miała możliwość 
praktykowania nabytych 
umiejętności podczas pro-
jektów międzynarodowej 
wymiany ze szkołami o po-
dobnych założeniach w An-
glii – w Londynie, Birming-
ham czy Oxford. Wzorem 

tamtejszych placówek działalność 
szkół Newmana będzie wykraczać 
poza plan godzin szkolnych, w ra-
mach prowadzonego przez Stowa-
rzyszenie COR AD COR Centrum 
Kultury.

Wszystkie te koncepcje są ściśle 
związane z modelem szkół oratoryjnych 
w Anglii, które nie tylko promują 

Szkoły Newmana

kulturę wysoką w bar-
dzo praktycznym jej 
wymiarze, ale jedno-
cześnie zapewniają 
wychowanie nawią-
zujące do tradycji, 
przy ścisłej współpra-
cy z rodzicami. Na 
terenie Wielkiej Bry-
tanii kard. John Hen-
ry Newman, orato-
rianin, �lozof i poeta, 
zainicjował sieć szkół, 
w których do dziś 
kształci się elita bry-
tyjskiej młodzieży. 
Nazwa naszego Sto-
warzyszenia oraz jego 
logo nawiązują do fragmentu napisu 
zamieszczonego na godle kardynalskim 
Newmana: „Serce mówi do serca” („Cor 
ad cor loquitur”). Wpisując się w bo-
gatą i wypracowaną przez niemal dwa 
wieki tradycję szkolnictwa oratoryj-
nego, Stowarzyszenie COR AD COR 
pragnie zaszczepić ją na poznańskim 
i lubońskim gruncie, wychodząc na-
przeciw młodzieży i ich rodzicom, 
poszukującym dobrej i wszechstron-
nej edukacji, a także praktycznej in-
tegracji procesów dydaktycznych 
z patriotyzmem, wiarą i sztuką.

Rok szkolny 2014-2015 otworzy 
nowy etap działalności Stowarzy-
szenia, będącego organem prowa-
dzącym Szkoły Newmana, związa-
ny ze ścisłą współpracą z Wydzia-
łami Historii, Polonistyki i Angli-
styki poznańskiego Uniwersytetu, 
by jakość prowadzonych przez szko-
ły zajęć obowiązkowych i fakulta-
tywnych była efektywna.

Strona www: szkolynewmana.pl
Anna Freytag-Kowalczyk

Czytaj też o drzwiach otwartych 
na st. 61

n
W bez mała 110-letnim budynku starej szkoły lubońskiej rozpoczęto nabór do 
nowych szkół – Gimnazjum i LO im. Kard. J.H. Newmana

n
Odremontowana klatka schodowa i schody

n
Jedna z odremontowanych sal lekcyjnych z nowym wyposażeniem
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Sklep �rmowy „Maria” otwarty 3 
marca przy ul. Żabikowskiej 49 
(obok ryneczku) oferuje klient-

kom szytą na miarę bieliznę. Nazwa 
placówki pochodzi od imienia wła-
ścicielki i zarazem nazwy Pracowni 
Krawiecko-Gorseciarskiej prowadzonej 
przez państwo Rzannych z Poznania 

(Świerczewo), założonej w 1989 r. i pro-
dukującej od 25 lat m.in. stroje dla 
Amazonek i pań z dysproporcjami 
ciała. Ich produkty sprzedawane są 
na terenie Polski, Białorusi i Ukra-
iny. Amazonki to kobiety, którym 
z przyczyn zdrowotnych amputowano 
jedną bądź obydwie piersi.

Bielizna produkowana jest 
głównie z myślą o nich. Gorset 
protetyczny dla Amazonki wy-
gląda jak zwykła bielizna, ale ma 
nieco inną konstrukcję. Musi on 
utrzymać dość ciężką protezę 
w odpowiednim miejscu, przy-
słonić ją i układać się zgrabnie 
na piersi. Stanik ma wszytą spe-
cjalną kieszonkę. W nią wkłada-
na jest proteza, którą kupuje się 
w specjalistycznych sklepach 
zaopatrzenia medycznego. Dobrej 
jakości proteza kosztuje ok. 400 zł 
i jest częściowo refundowana 
przez NFZ. Pani Maria często 
doradza klientkom, jaką protezę 
mają kupić. Jej kształt i rozmiar 

Dla wyjątkowych kobiet

cd.  
na str. 
24

n
Sklep firmowy „Maria”, w którym dostępna 
jest bielizna dla Amazonek i kobiet z dys-
proporcjami ciała   fot. Paulina Sawicka

Zakupione za 200 tys. zł na począt-
ku tego roku w Niemczech dwa 15-
metrowe (dwuosiowe z tyłu) autobusy 

marki MAN rocznik 2002 już w kwietniu 
będą obsługiwały linię 603, co pozwoli roz-
ładować, panujący zwłaszcza w godzinach 
szczytu, ruch pasażerski. Nabyte przez miasto 
pojazdy są nowością na ulicach Lubonia. 
Podczas eksploatacji u naszych zachodnich 
sąsiadów były garażowane w hangarach sa-
molotowych. Mają dobry przebieg i stan 
techniczny, są wyposażone w klimatyzację 
i pomieszczą 115 pasażerów (w tym 55 miejsc 
siedzących). Posiadają również wyznaczone 
miejsca dla osób niepełnosprawnych. Po 
wymianie m.in. tapicerki i dostosowaniu do 
wymogów Zakładu Transportu Miejskiego 

Większe autobusy

n
Jeden z długich autobusów jeszcze na niemieckich rejestracjach i oznakowaniem. Długość: 15 m (3 m więcej od 
standardowego wozu), szerokość: 2,5 m   fot. Paweł Wolniewicz

(ZTM) wyruszą w oryginalnych barwach na regularne 
kursy. Nie są to pierwsze autobusy w bazie Translu-
bu zakupione w Niemczech. Zastępca burmistrza 

Mikołaj Tomaszyk cieszy się z szybkiej realizacji 
postulatów mieszkańców sugerujących wzmocnie-
nie taboru na linii 603.   PAW

Na fasadzie budynku administra-
cji Spółdzielni Mieszkaniowej 
przy ul. Żabikowskiej 62 wła-

dze Lubonianki zamieściły duży, czytelny 
„Plan Osiedla”. Jak w innych blokowi-
skach również w tym istnieje problem 
z dotarciem po określony adres. Wycho-
dząc naprzeciw zagubionym gościom, 
kolory budynków przyporządkowano 
barwie linii przerywanej, zaznaczonej 
na ulicach.

(I)

Plan Lubonianki

 Kolorowa mapa Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Lubonianka”   fot. Piotr. P. Ruszkowski

n

musi być dopasowany do �gury, 
kształtu, wielkości, rozstawienia 
i kondycji piersi oraz jej osadzenia 
względem ramion i pachy. W do-
borze protezy istotny jest też rodzaj 
wykonanego zabiegu, cięcia na cie-
le, powstałe blizny. Gorset ma zakryć 
niedoskonałości bądź przycisnąć 
odstające fragmenty ciała. – Wiele 
kobiet nawet po rekonstrukcji piersi 
jest nadal okaleczonych i ma problem 
z dopasowaniem stanika – mówi pani 
Maria. Stąd w sklepie znajduje się 
blisko 30 fasonów gorsetów prote-
tycznych.

Kobiety o ob�tych kształtach 
(o obwodach pod biustem powyżej 
100 cm), z dużym bądź bardzo ma-
łym biustem, również mają proble-
my ze znalezieniem dla siebie od-
powiedniej bielizny. Podobnie, jak 
panie z małym obwodem pod biu-
stem, hojnie obdarzone przez na-
turę. Pomiar gorseciarki różni się 
od krawieckiego – pod uwagę bra-
ny jest rozmiar pod biustem na 
wdechu, wydechu, wyliczana jest 
średnia (to obwód utrzymuje biust, 
a nie ramiączko od stanika). Na tym 
właśnie polega doradztwo w dobo-

rze odpowiedniego rozmiaru. Naj-
większy z dostępnych rozmiarów 
kostiumu kąpielowego to 56, więk-
sze realizowane są na zamówienie.

n
Proteza noszona przez Amazonkę staje się 
niewidoczna po włożeniu jej w specjalną 
kieszonkę od stroju kąpielowego   fot. Pauli-
na Sawicka
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cd.  
na str. 
18

Już w lutym 2010 r. pisaliśmy 
o koncepcji szybkiej, nowocze-
snej rozbudowy placówki o 9 sal 

lekcyjnych, a realizacja projektu miała 
nastąpić w roku 2011, tuż po wybo-
rach samorządowych. Minęły do-
kładnie 4 lata i ważny dla tego rejonu 
Żabikowa temat powraca. Miejmy 
nadzieję, że tym razem nie będzie to 
obiecanka wyborcza, jak się okazało 
po 2010 r. Nowy projekt różni się 
znacznie od przedstawionego wów-
czas, lokalizacją, stylem architekto-
nicznym i technologią. (porównaj: 
„WL” 02-2010, str. 2, o takim samym 
tytule „Rozbudowa SP 1”)

Dodatkowy budynek
Według planów, rozbudowa bę-

dzie polegać na postawieniu osob-
nego, wolno stojącego budynku 
o wymiarach zewnętrznych 18,2 na 
27,5 m, usytuowanego na środku 
obecnego boiska szkolnego, połą-
czonego około 3,3 m szerokości 
łącznikami ze stuletnim gmachem 
starej szkoły i salą gimnastyczną 
(patrz mapka). Powierzchnia użyt-
kowa dwukondygnacyjnej, nowej 
części to ponad 1080 m2 (po 541 m2). 

Koncepcja z 2010 r. miała 1 850 m2 
i dawała 9 nowych sal lekcyjnych. 
Według obecnego planu będzie 5 
nowych sal lekcyjnych. Obiekt zo-
stanie przystosowany dla osób nie-
pełnosprawnych, z windą i specjal-
ną ubikacją. Na parterze, oprócz 
łączników i ciągu komunikacyjnego 
pomiędzy istniejącymi budynkami, 
zaplanowano m.in.: jadalnię (52 m2) 
z kuchnią i zmywalnią (20,8 m2), 

umywalnię dla uczniów (7 m2), 3 
pojedyncze ubikacje (po ok. 2 m2), 
jedną większą dla niepełnosprawnych, 
salę zajęć ruchowych dla klas naj-
młodszych (100 m2) z dwiema szat-
niami, ubikacjami oraz magazynkiem 
sprzętu. Na tym poziomie, wg pro-
jektu, wrysowano tylko jedną tra-
dycyjną salę lekcyjną (52 m2), na 
piętrze mają być 4 kolejne. Cały, 
połączony łącznikami kompleks 
szkolny, wg projektu, posiadać będzie 
9 wejść zewnętrznych (dotychczas 
4 do 2 budynków). Łączniki oraz 
ciąg komunikacyjny wewnątrz no-
wego obiektu będą zaopatrzone 
obustronnie w ponad 200 szafek 
uczniowskich, przez co spełnią też 
rolę szatni.

Koszty i terminy
Budowa nowego gmachu wraz 

z łącznikami, bez wyposażenia, ma 
kosztować około 3,8 mln zł. Wytycz-
ne otrzymali projektanci od burmi-
strza M. Tomaszyka po konsultacjach 
z dyrekcją szkoły, przedstawicielami 
rady szkoły i komisjami Rady Miasta. 
W budżecie Lubonia na to zadanie 
zapisano: 1 mln zł w 2014 r., 1,7 mln zł 

w 2015 r. i 1,5 mln zł w 2016 r. Łącz-
nie z wyposażeniem – 4,2 mln zł. 
Przetarg na budowę ma zostać ogło-
szony w lipcu br., a oddanie do użyt-
ku zaplanowano w 2016 r. Podczas 
realizacji zadania trzeba będzie prze-
nieść infrastrukturę podziemną 
przechodzącą przez obecne boisko 
(m.in. odwodnienie i kanalizację).

Projekt przygotowało Przed-
siębiorstwo Projektowo-Budowla-

Rozbudowa SP 1
Jest projekt na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 przy 
ul. Poniatowskiego

ne „EKOBUD” s.c. z miejscowości 
Dromosin, Pracownia Projektowa 
z Łodzi.

Komentarz i uwagi
Patrząc na projekt, widać, że jest 

to wersja oszczędnościowa. Uboga, 
sześcienna, prosta bryła niekoniecz-

nie wpasuje się w zabytkowy cha-
rakter otoczenia ze spadzistymi 
ceramicznymi dachami. Szkoda, że 
nie spróbowano przynajmniej ma-
skowania, jakie zostało zastosowane 
np. przy też prostych bryłach dobu-
dówki SP 2 od strony osiedla Lubo-
nianka. Ambicje „republiki żabikow-
skiej”, jak teren ten określał śp. 
burmistrz Włodzimierz Kaczmarek, 
wyraźnie spadają, patrząc chociaż-

by na oryginalne bryły, klinkiery 
i stylizowane dachy Szkoły nr 5 (po 
reformie oświaty – Gimnazjum nr 2) 
i przy niej nowoczesnej sali gimna-
stycznej (dziś hala widowiskowo-
sportowa).

Nie wiem też, czy pomysł spad-
ku dachu w kierunku starej szkoły, 
która ma 3 (a z poddaszem użyt-
kowym 4) kondygnacje jest lepszy 
niż np. spadek dachu w kierunku 
sali gimnastycznej o zbliżonej wy-
sokości. Widok z górnych kondy-
gnacji starej szkoły na papę dachu 
przybudówki nie będzie z pewno-
ścią należał do miłych doznań es-
tetycznych.

Może za późno na przemyślenia 
i zmiany, ale, moim zdaniem, loka-
lizacja z 2010 r., była chyba lepsza. 
Może to ją właśnie należało rozwi-
jać, ale tańszym tradycyjnym sump-
tem – bez aluminium, szkła i bajer-
nych elewacji, jakie wówczas pro-
ponowano. Przyjętego projektu nie 
będzie można w przyszłości podnieść 

n
Plan pokazujący z góry obszar szkolny. Kolorem czerwonym oznaczyliśmy istniejące budynki, białym zapowiadaną inwe-
stycję rozbudowy szkoły, (czarną kropkowaną linią zarys koncepcji z 2010 r.), żółtym ciągi piesze – chodniki, szarym 
– istniejące asfaltowe boisko sportowe do koszykówki i siatkówki, jasnym parkingi dla pracowników (8) i 1 dla niepełno-
sprawnych. Czarne, większe trójkąty (3) wskazują wjazdy na teren szkolny, a małe (9) wejścia do budynków   oprac. na 
podstawie Ekobud s.c.

n
Elewacja kompleksu szkolnego SP 1 po rozbudowie, widok południowo-zachodni od strony ul. Szkolnej. Z lewej stary 
gmach SP 1, z prawej istniejąca sala gimnastyczna, w środku dodatkowy budynek dydaktyczny oraz jednokondygnacyjne 
łączniki na poziomie parteru   oprac. Ekobud s.c. 

n
Widok terenu szkolnego z lotu ptaka (stan z czerwca 2013 r., przed wymianą dachu), 
na środku asfaltowego placu, kosztem także ogródka z prawej, już za rok ma stanąć 
2-kondygnacyjny dodatkowy gmach dydaktyczny dla SP 1      fot.  Rafał Wojtyniak

n
Widok z projektu dobudowanego gmachu od 
strony starej szkoły, w tym kierunku będzie 
też spad płaskiego dachu, który dobrze bę-
dzie widoczny z 3. i 4. kondygnacji starej 
szkoły. Białym kolorem zaznaczone miejsce 
łącznika   oprac. Ekobud s.c.

n
Elewacja od strony sali gimnastycz-
nej, podobnie jak wyżej biały kolor 
– miejsce łącznika   oprac. Ekobud 
s.c.
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GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Przystąpiono do regulacji chyba 
najbardziej zaniedbanej części 
Strumienia Junikowskiego, na 

odcinku od ul. Armii Poznań do wy-
sokości ul. Spadzistej i Tuwima. Obec-
nie specjalistyczne ekipy prowadzą 
wycinkę drzew i krzewów przeważ-
nie dziko rosnących wzdłuż cieku. 

W związku z bliskością domów czy 
płotów, których posesje sięgają nurtu, 
dostęp jest utrudniony. Nie można 
powalać drzew jednym cięciem od 
dołu. Tam gdzie można dojechać 
ciężkim samochodem z wysokim 
koszem (rejon ul. Hibnera, koń-
cówka ul. Tuwima), tam, od góry, 
łańcuchowymi piłami spalinowymi 
odcina się fragmenty konarów wybu-
jałych drzew. W niedostępnych miej-
scach stosuje się niewygodną technikę 
pionowych wyciągów linowych, na 
których zawieszony „drwal” kawał-
kami obcina drzewo. 

Czego tu nie ma?
Wycięcie chaszczy ujawniło 

dopiero, z czego zbudowane są 
obecnie skarpy Strumienia Juni-
kowskiego. Ogólnie można powie-

dzieć, że widać śmieci niebiodegra-
dowalne: gruz różnego pochodze-
nia od cegieł, dachówek i innych 
po płyty chodnikowe, popiół, bu-
telki, złom, opony, meble itp. Naj-
bardziej przerażającym jest po-
wszechna obecność płyt eternitowych, 
które czasami stanowią pionowe 

zapory dla gromadzenia w bezpo-
średnim sąsiedztwie wody śmieci. 
Zapewne częściowo naturalne, ale 
i poprzez dokładanie różnych rze-
czy do skarp przebieg trasy stru-
mienia w tym miejscu jest wyjąt-
kowo zawiły. Zgodnie z prawem, do 
wszystkich cieków, wzdłuż ich prze-
biegu, z obydwu stron powinien być 
zagwarantowany swobodny dostęp. 
Czy po przeprowadzanej obecnie 
regulacji powstaną w stosownej 
odległości płoty odgradzające po-
sesje od cieku? 

Scieżka
W miejscowym planie zagospo-

darowania przestrzennego (Stary 
Luboń) w zaplanowanej przestrze-
ni zieleni urządzonej od ul. Armii 
Poznań, wzdłuż całego cieku aż do 

Regulacja Strumienia

n
 Z lotu ptaka, rejon przebudowy Strumienia Junikowskiego, dla lepszej czytelności niebieską linią zaznaczyliśmy trasę 
cieku, a żółtym liternictwem nazwy ulic   fot. Rafał Wojtyniak

n
Widok Strumienia Junikowskiego na jego zakręcie (prawie pod kątem prostym) 
przy ul. Hibnera. Tędy wzdłuż cieku powinna powstać ścieżka rowerowa   fot. 
Piotr P. Ruszkowski

ścieżki dydaktycznej nad Wartą, 
wrysowany jest przebieg ścieżki 
rowerowej. Najpierw prowadzi pół-
nocną (lewą) stroną strumienia, 
m.in. pomiędzy płotem boiska spor-
towego SP 3 i G 1, następnie most-
kiem na przedłużeniu ul. Spadzistej 
przechodzi na drugą stronę stru-
mienia (wzdłuż ul. Strumykowej) 
i dalej przez ul. 3 Maja do istnieją-

n
Po wycięciu krzewów i drzew ujawnia się stan skarp. Widok przy ul. Tuwima, 
z lewej nad ciekiem widać mostek, którym ścieżka rowerowa przejdzie na dru-
gą stronę wzdłuż cieku przy ul. Strumykowej   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
W wielu miejscach dostęp do wody jest niemożliwy, a skarpy malowniczego 
strumienia traktowane są często jako prywatne wysypiska śmieci   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

cej trasy dydaktyczno-rowerowej 
prowadzącej wzdłuż Warty przez 
Wielkopolski Park Narodowy. Kie-
dy pierwszy spacerowicz tędy prze-
jedzie, to życie pokaże, ale lepszej 
okazji do zrobienia ścieżki (choć-
by gruntowej) może nie być przez 
następne pokolenia!

PPR
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W listopadzie publikowaliśmy 
obszerne fragmenty projek-
tu budowlanego na utwar-

dzenie ul. Wschodniej wraz z chod-
nikami, miejscami parkingowymi 

czy ścieżką rowerową oraz rondem 
na skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II. 
Dziś przybliżamy kolejny, posiada-
jący pozwolenie na budowę pro-
jekt, bezpośrednio łączący się z ul. 
Wschodnią oraz Pułaskiego. Pilna 
realizacja projektów interesuje nie 
tylko mieszkańców Nowego Centrum 
Lubonia, ale też pacjentów Przychod-
ni Lekarza Rodzinnego, właścicieli 
lokali handlowych i potencjalnych 
klientów.

Docelowo ciąg komunikacyjny 
północ-południe w NCL, nazwany 
aleją Jana Pawła II rozpoczyna się 
od skrzyżowania z ul. Powstańców 
Wlkp., a kończy na nowo projekto-
wanej drodze zbiorczej w pobliżu 
dzisiejszej ul. Ogrodowej. Dokładny 
przebieg ilustruje zamieszczony obok 
wyciąg z „Miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Luboń-
Centrum”. Przygotowany projekt 
i pozwolenie dotyczą jednak tylko 
dwóch odcinków alei i wiążą się 
głównie z powstałą w ostatnim dzie-
sięcioleciu zabudową blokową NCL. 
Jeden odcinek, na który opiewa pro-
jekt, rozpoczyna się nieco ponad 

blokiem nr 3, mniej więcej na wy-
sokości tylnego dojazdu do części 
przeniesionego Ryneczku (Nowy 
Rynek), a kończy przed rondem na 
skrzyżowaniu z ul. Wschodnią (ron-
do oraz ul. Wschodnią, przedsta-
wiono w „WL” 11-2013, na str. 12). 
Na tym odcinku mamy kolejne ron-
do, oddalone od przedstawionego 
wówczas o ok. 200 m, a zaplanowa-
ne na krzyżówce z ul. Pułaskiego. 
Na sporym placu wydzielonym 
w Miejscowym planie, oprócz ron-
da o średnicy 20 m, zaprojektowa-
no: wysepki rozdzielające jezdnię  
przy przejściach dla pieszych, 2,5-
metrowej szerokości ścieżkę rowe-
rową z nawierzchnią asfaltową 
(kolor różowy) oraz 2-metrowy 
brukowy chodnik (żółty), resztę 
przeznaczono na zieleń. Na tym 
odcinku ponadto zaplanowano 154 
miejsca parkingowe rozdzielane 
pasami zieleni przeważnie co 5 sta-
nowisk. Na górnym końcu projek-
towanej drogi, przy wjeździe na 
ryneczek przewidziano plac do na-
wracania dla samochodów ciężaro-
wych.

Drugi odcinek tego projektu 
rozpoczyna się przy przedstawionym 
w listopadzie rondzie na skrzyżo-
waniu z ul. Wschodnią 
i z przerwą na ul Ko-
narzewskiego, kończy się 
w ul. Fabrycznej. Na 

Przed budową al. Jana Pawła II
Gotowy jest projekt budowy kolejnej głównej drogi w Nowym 
Centrum Lubonia (NCL) – alei Jana Pawła II – ale kiedy nastąpi 
jego realizacja, nie wiadomo

n
Fragment projektu budowy al. Jana Pawła II od bloku nr 3 do ronda na 
skrzyżowaniu z ul. Wschodnią. Do połączenia z ul. Powstańców Wlkp. 
zabrakło w projekcie zaledwie kilkudziesięciu metrów. Wylot w ul. 
Powstańców Wlkp. będzie prawie na przeciw wyjazdu z Intermarche, 
co stworzy dodatkowe, trudne skrzyżowanie zaledwie kilkadziesiąt 
metrów od krzyżówki z ul. Żabikowską   oprac. SD Projekt s.c.

Wyciąg z „Miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Lu-
boń-Centrum”

n
Legenda do projektu   oprac. SD Projekt s.c.

n

tym odcinku przewi-
dziano 72 parkingi 
pomiędzy ul. Wschod-
nią a Konarzewskiego 
oraz kolejne 56 miejsc 
od Konarzewskiego 
do ul. Fabrycznej.

Ten ostatni odcinek 
to droga, której dotąd 
w ogóle nie ma. Bę-
dzie ona wybudo-
wana prawie rów-
nolegle i bardzo 
blisko istniejącej 
dziś ul. Prusa (do-
malowana i ozna-
czona przez nas 
na publikowanym 
projekcie).

W projekcie 
alei Jana Paw-
ła II nie prze-
widziano 
komunika-
cji zbioro-
wej, gdyż 
nie wry-
sowano 

cd.  
obok

Dla ułatwienia czy-
telności przedstawianego 
projektu istniejące bloki 
zarysowaliśmy na szaro 
z czerwonymi numerami, 
dodaliśmy też niektóre już 
używane drogi oraz opi-
saliśmy je



3/2014

13

GORĄCE TEMATY

Ponad 11 miesięcy trwał proces 
matki noworodka wyrzuconego 
na śmietnik. Przypomnijmy, 

makabryczne znalezisko wstrząsnęło 
Luboniem 3 czerwca 2012 r. Martwy 
chłopiec, zawinięty w foliową torbę, 
został znaleziony w osiedlowym kon-
tenerze. Krótko po tym ustalono, że 
jego matką jest 21-letnia Agata M. 
mieszkająca w Luboniance.

Biegli w Zakładzie Medycyny 
Sądowej Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu ustalili, że żywe i zdro-
we dziecko płci męskiej urodziło się 
siłami natury, następnie zmarło 
wskutek uduszenia, a ciąża była 
donoszona. Kobieta po domowym 
porodzie i powikłaniach z nim zwią-
zanych znalazła się w szpitalu. Pro-
kuratura wystąpiła z wnioskiem 
o tymczasowe aresztowanie podej-
rzanej, ale sąd początkowo tego 
wniosku nie uwzględnił. Jego zda-
niem, kobieta popełniła przestępstwo 
dzieciobójstwa, a nie zabójstwa i nie 
było podstaw, by ją aresztować. Jed-
nak w czerwcu 2012 prokuratura 
wystąpiła o tymczasowe aresztowa-
nie Agaty M. do Sądu Rejonowego, 
który tego środka nie zastosował. 
Zrobił to dopiero Sąd Okręgowy 
w wyniku zażalenia prokuratury, ale 
decyzję o przedłużeniu aresztu za-
skarżył obrońca. Sąd Apelacyjny 
zadecydował o uchyleniu aresztu 
i w sylwestra 2012 r. Agata M. wy-
szła na wolność.

Po dziewięciu miesiącach pracy 
prokuratora, 6 marca 2013 r. ruszył 
proces Agaty M. oskarżonej o za-
bójstwo noworodka. Biegli psychia-
trzy stwierdzili u podejrzanej w cza-
sie popełnienia przestępstwa stan 
ograniczający w stopniu znacznym 
jej zdolność do rozumienia znacze-
nia czynu i pokierowania swoim 
postępowaniem. Adwokat kobiety 
wnioskował o wyłączenie jawności 

procesu ze względu na dobro ro-
dziny oskarżonej, a sąd przychylił się 
do tej prośby.

W piątek, 21 lutego 2014 r. zapadł 
wyrok skazujący Agatę M. na rok 
i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu 
na 5 lat.

Z uzasadnienia słownego sądu 
dowiadujemy się, że Agata M. jest 
winna tego, iż działając podczas 
porodu i pod wpływem jego prze-
biegu w zamiarze ewentualnym, 
pozbawiła życia noworodka płci 
męskiej. Po urodzeniu chłopca ży-
wego, pozostawiła go w wannie 
z wodą, powodując jego uduszenie. 
To jest przestępstwo z art. 149 kk, 
za które sąd wymierzył oskarżonej 
karę jednego roku i 6 miesięcy po-
zbawienia wolności. Wykonanie kary 
warunkowo zawiesił na okres 5 lat 
tytułem próby, na który to czas od-
dał oskarżoną pod dozór kuratora 
sądowego.

Prokuratura w lutym złożyła 
wniosek o pisemne uzasadnienie 
wyroku, po otrzymaniu którego 
zdecyduje o ewentualnym jego za-
skarżeniu. Rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Poznaniu, prok. Mag-
dalena Mazur-Prus powiedziała: 
„Na sali sąd przytacza motywy ust-
ne, na ogół nie wszystkie. Do pi-
semnego uzasadnienia łatwiej się 
odnieść, a przedstawione argumen-
ty przyjąć do wiadomości lub je 
podważyć. Po zapoznaniu się z pi-
semnym uzasadnieniem prokurator 
podejmie decyzję, czy wniesie ape-
lację.”

Dozór kuratora sądowego po-
lega na sprawdzaniu, jak osoba 
skazana funkcjonuje na co dzień 
w miejscu zamieszkania, czy nie 
narusza porządku prawnego i czy 
jej zachowanie daje gwarancję prze-
strzegania prawa.

KK

Wyrok w sprawie noworodka
zatok autobusowych. Zaplanowano 
też usunięcie ponad 170 drzew ro-
snących w zaprojektowanej prze-
strzeni, większość znajduje się w pa-
sie pomiędzy ul. Konarzewskiego 
i Fabryczną. 

Podstawowe parametry są po-
dobne jak dla projektu ul. Wschod-
niej: podstawowa szerokość bitumicz-
nej jezdni na całej długości to 6 m, 
ścieżek rowerowych – 2,5 m, chod-

ników pozbrukowych 2 m, miejsc 
parkingowych 2,5 x 5 m, dróg dojaz-
dowych, wewnątrzosiedlowych prze-
ważnie 5 m.

Kiedy realizacja?
Tego nikt nie wie i zapewne nie 

nastąpi to prędko. Wcześniej bowiem 
należy rozwiązać problem odwodnie-
nia tych ulic z odprowadzeniem wód 
do samego Strumienia Junikowskie-
go przez ul. Cieszkowskiego i dalej 
w pieszo-rowerowym pasie ul. Dwor-
cowej. Kolejną inwestycją, przynajmniej 
równolegle realizowaną musi być in-
stalacja oświetlenia ulicznego, na 
którą tworzy się osobny projekt. Tak-
że budowa kanalizacji sanitarnej przy-
najmniej w niektórych odcinkach musi 
być zaprojektowana i wykonana przed 
budową drogi. Wg wstępnych szacun-
ków odwodnienie kosztować może 
ponad milion zł, uzupełnienia kana-
lizacji sanitarnej kilkaset tysięcy, oświe-
tlenie kolejny milion, a budowa na-
wierzchni w zaprojektowanym zakre-

sie obu ulic NCL Wschodniej i al. Jana 
Pawła II kolejne około 10 mln zł. 
Łącznie więc na jako takie uporząd-
kowanie infrastruktury i budowę 
oświetlenia oraz nawierzchni z par-
kingami etc. potrzeba przynajmniej 
kilkunastu milionów zł. Oczywiście 
w kwocie tej nie ma ulic o niższej 
wadze, np.: Kochanowskiego, Mizer-
ki, Kopernika, Szymanowskiego, 
Kurpińskiego i Broniewskiego znaj-

dujących się w NCL. W Wieloletniej 
Prognozie Finansowej tych pieniędzy 
nie ma zapisanych. Na najbliższy rok 
jest 1 800 000 zł na załatwienie od-
wodnienia (pieniądze do podziału 
z dokończeniem remontu ul. 1 Maja) 
oraz na projekty oświetlenia i kanali-
zacji. Rocznie na budowę i remonty 
wszystkich ulic w mieście (przypo-
mnijmy, że ok. 40% jest nadal nie-
utwardzonych!) można przeznaczyć 
wg obecnych przymiarek ok. 2 do 3 
mln zł. Na pewno budowa ul. Wschod-
niej i al. Jana Pawła odbywać będzie się 
etapami. Jakie będą to odcinki i kiedy 
realizowane, dzisiaj jeszcze nikt nie 
wie.

Utwierdzić w nadziei
W związku z wieloma nadzieja-

mi, jakie mają mieszkańcy Centrum 
rozumujący poprawnie, że skoro jest 
projekt, to rychło będzie realizacja, 
poprosiliśmy zastępcę burmistrza do 
spraw komunalnych Mikołaja Toma-
szyka bez zobowiązań czasowych 

o rzetelne przygotowanie odpowiedzi 
na pytanie – Kiedy budowa głównych 
ulic w Nowym Centrum Lubonia, 
będzie zrealizowana? Mamy nadzie-
ję, że już w kwietniu przedstawimy 
mieszkańcom takie stanowisko i że 
nie będzie to materiał wyborczy.

Pokorni czekają!
Zadanie trudne, bowiem poza 

omawianymi dwoma projektami ul. 
Wschodniej czy Jana Pawła II, w mie-
ście czeka około 100 ulic na utwar-
dzenie. Dodajmy, że rocznie władze 
miasta uchwalają więcej ulic niż są 
w stanie zbudować. Dokąd to pro-

wadzi, można sobie 
wyobrazić. Wiele ulic 
w naszym mieście 
liczy sobie ponad pół 
wieku, wśród nich są 
nawet starsze od praw 
miejskich Lubonia 
(60 lat) i bynajmniej 
nie chodzi o małe, 
boczne uliczki. By-
tują tam już kolejne 
pokolenia pokornych 
mieszkańców, którzy 
przez dziesięciolecia 
płacą sumiennie po-

datki i czekają. Co im 
odpowiedzieć?

PPR

n
Zdjęcie z lotu ptaka (2013 r.) – tu, na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego z al. Jana 
Pawła II będzie rondo   fot. Rafał Wojtyniak

n
Projekt al. Jana Pawła II od ronda z ul. Wschodnią do ul. Fabrycznej. Nowy dukt pomiędzy ulicami Konarzewskiego a Fabryczną wytyczony tuż 
obok istniejącej ul. Prusa (w przyszłości ślepa – patrz fragment Miejscowego planu)   oprac. SD Projekt s.c.

cd.  
ze str. 
12
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Sprawy, które rażą, bolą, przeszkadzają, bulwersują, nominowane przez czytelników do lubońskiego tytułu „Sól w oku” 

Pomimo ciepłej jak na tę porę 
roku aury, na skrawku zieleni 
w sąsiedztwie Centrum Han-

dlowego „Wenus” przy ul. Sobieskiego 
55 A, zamiast wiosennych kwiatów 
przybywa śmieci, zwłaszcza pustych 
szklanych „małpek” (potoczna nazwa 
buteleczek z alkoholem o pojemno-
ści 200 ml). Zdaniem okolicznych 
mieszkańców, są to pozostałości po 
spotkaniach amatorów „baru pod 
chmurką”, którzy racząc się trun-
kami i popijając różnymi napojami, 
puste opakowania po nich wyrzuca-
ją na łąkę. Mieszkający w pobliżu, 
zmuszeni przechodzić tędy po kil-
ka razy dziennie, niestety, nie mogą 
nacieszyć oczu estetycznie prezen-
tującym się skwerem. Nikt tutaj nie 
sprząta, natomiast „małpek” syste-
matycznie przybywa.

PAW

Małpia łąka

n
Na łące porozrzucano setki szklanych 
„małpek”, których nikt nie sprząta   
fot. Paweł Wolniewicz

Na wysokości budowy drugiego 
etapu osiedla „Warta Park” 
ścieżka jest całkowicie roz-

jechana przez ciężki sprzęt obsługu-
jący budowę i nawet po niewielkich 
opadach tonie w błocie. Ponadto ilość 
śmieci roznoszonych przez wiatr na 
tym terenie jest przerażająca. W du-
żej części są to folie, styropian i inne 
odpady przywiane z budowy a nawet 
resztki betonu wylewane przy trasie. 
Wszak jest to przecież ścieżka dydak-
tyczno-rowerowa, a kilkaset metrów 
wcześniej tablica dumnie ogłasza, jakie 
gatunki zwierząt i roślin możemy na 
niej spotkać. Niestety zamiast bliskie-
go kontaktu z naturą mamy tu bliski 
kontakt z błotem i śmieciami.

List do redakcji

Antyścieżka – 
antyreklama
Fatalny stan ścieżki 
dydaktyczno-rowerowej nad 
Wartą w okolicy nowo 
powstałego osiedla „Warta 
Park”

n
Odpady budowlane wzdłuż ścieżki dydaktycznej. 
Właścicielem terenu jest Grupa River Sp. z o.o., 
która zgodnie z umową ma go notarialnie prze-
kazać miastu. Dopóki to nie nastąpi, od kilku 
miesięcy wstrzymywane jest przyjęcie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie wiem, kto zarządza 
wspomnianym terenem, ale 
skoro obszar jest ogólno-
dostępny i z założenia ma 
służyć rozwojowi dydak-
tycznemu oraz rekreacji, 
należało by go uprzątnąć. 
Szczególnie mając na uwa-

dze zbliżającą się wiosnę 
i dużą liczbę rowerzystów, 
także spoza Lubonia, ko-
rzystających ze ścieżki. Taka 
forma antyreklamy z pew-
nością miastu nie jest po-
trzebna.

nazwisko znane redakcji

n
Resztki betonu wylane nad Wartą i porzucone tam odpady 
z prefabrykatów

n
Walają się tu również porozrywane worki foliowe ze śmieciami   
fot. Paweł Wolniewicz

Artykuł pod tytułem „Świat 
poza kontrolą”, jaki uka-
zał się na str. 11 w ostatnim 

numerze „Wieści Lubońskich” przed-
stawiający rzeczywistość i niektóre 
problemy Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych w Luboniu, odbił się 
szerokim echem. Przede wszyst-
kim otrzymywaliśmy podzięko-
wania, że tym trudnym tematem 
rzetelnie odważyliśmy się zająć. 

Oprócz pochwał (także od Zarzą-
dów ROD) pod adresem autora 
i „Wieści”, mamy też korespon-
dencję i otrzymywaliśmy telefony 
o rzekomo bezprawnym publiko-
waniu zdjęć, tykaniu prywatnych 
spraw itp. Obiektem krytyki ze 
strony niektórych członków ROD 
stali się też członkowie Zarzą-
dów. Na przykład za udzielanie 
wywiadu dla „Wieści” na temat 
pani prezes ROD Nad Wartą ma-
nifest niezadowolenia brązowym 
sprejem ogłosił ktoś na drzwiach 
i murach świetlicy ogrodowej. 
Szkoda, że zabrakło mu odwagi 
cywilnej, by wyartykułować swo-
je pretensje w normalny sposób. 
Prezes czuje się zaskoczona takim 
sposobem zastraszania. Tym bar-
dziej, że jak twierdzi, nie walczy 
z nikim na działkach, każdemu 
stara się iść na rękę i pomagać, 
jak można. Sprawą oprócz pra-
sy zajęła się też lubońska poli-
cja. Koszty materialne naprawy 
szkód poniesie wspólnota ROD. 
Kto odpowie za straty moralne? 
– tymi kwestiami nie zajmuje się 
już policja.

PPR

Prawda w oczy kole

n Sprzeciw wyrażony sprejem na 
drzwiach świetlicy ROD Nad Wartą: 
PREZES TO SZMATA (lub SZYCHA) 
DLA PZD WYWIAD WYGŁASZA. Błędy 
ortograficzne jak np. prezes pisane 
„presez” czy wywiad przez „t” na 
końcu albo są celowym zabiegiem, 
albo mogą też pomóc rozpoznać 
sprawcę   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Na zapleczu pawilonów poło-
żonych przy skrzyżowaniu 
ulic Poniatowskiego i Kołłą-

taja, nieopodal placu Edmunda Bo-
janowskiego, panuje niezły bałagan. 
Tym wyłożonym w większej części 
płytkami chodnikowymi skrótem 

poruszają się dorośli i wracające 
ze szkoły (SP 1) dzieci. Jak można 
wnioskować po jakości porzuconych 
tu śmieci, z zacisza tego miejsca ko-
rzystają również amatorzy biesiad 
na wolnym powietrzu. Teren, choć 
udostępniony publicznie, należy do 
prywatnego właściciela.

(Z)

Widziane od tyłu

n
Skrót pomiędzy ul. Poniatowskiego 
i Kołłątaja – zaniedbany i zaśmiecony   
fot. Hanna Siatka

n
Przechowalnia doniczek i porzucone 
śmieci za pawilonami handlowymi   
fot. Hanna Siatka

W nocy z 1 na 2 marca ze 
skarpy przy ul. Sikorskiego 
(teren Spółdzielni Miesz-

kaniowej, przy ogrodzeniu Rodzin-
nego Ogrodu Działkowego „Bratek”) 
zrzucono osiedlowe kontenery na 
śmieci. Na skutek tego wybryku, nowe 
pojemniki zostały pogięte i zdewa-
stowane. Trzeba je naprawić i dopro-
wadzić do stanu używalności. Koszt 

tych zabiegów będą musieli ponieść 
mieszkańcy spółdzielni. Czy osoby, 
które dopuszczają się tych skanda-
licznych działań, w ogóle nie myślą, 
np. o konsekwencjach �nansowych 
związanych z naprawieniem wyrzą-
dzonej szkody? Co o tym sądzą ich 
rodzice, znajomi, koledzy?

Jan Błaszczak

Wiosenne harce osiłków

n
Zepchnięty ze skarpy i zniszczony kontener na śmieci przy ul. Sikorskiego    
fot. Jan Błaszczak

Pokazywana już przez nas, za-
niedbana posesja przy ul. Po-
niatowskiego 41 (obok Cen-

trum Medycznego HCP), należąca 
do właścicieli spoza Lubonia, wciąż 
bulwersuje przechodniów i sąsiadów. 
Pozbawiona ogrodzenia, zarośnię-
ta i zaśmiecona, jest na tej uczęsz-
czanej lubońskiej drodze brzydką 
wizytówką miasta. Od kilku mie-
sięcy na budynku wisi informacja 
o sprzedaży nieruchomości przez 
komornika. 

(S)

Estetyczny zgrzyt

Posesja przy jednej z głównych ulic 
miasta tonie w zielsku i śmieciach 
podrzucanych przez przechodniów   
fot. Hanna Siatka

n
Powstały przed kilku laty okazały pustostan z klinkierowej cegły jest schronie-
niem dla bezdomnych   fot. Hanna Siatka

n

Chcę zainteresować 
„Wieści Lubońskie” 
sprawą posesji przy 

ul. Poniatowskiego 8. To 
stara willa, niszczejąca od 
lat. Po ostatnich wichu-
rach oraz wznieconym 
tam pożarze (bezdom-
ni), stanowi zagroże-
nie dla przechodzących 
chodnikiem ludzi. Dach 
jest spalony, nieliczne da-
chówki ledwo się trzymają, 
komin z cegieł za chwi-
lę się rozpadnie, okna nie 
mają szyb, a obejście jest 
jednym wielkim śmietni-
kiem. Przy silnym wietrze 
dachówki lub cegły mogą 
spaść na przechodniów, 
na idące tamtędy dzieci 
z pobliskiej szkoły.

Czy trzeba jakiejś 
tragedii, żeby władze 
miasta coś z tym zrobi-
ły? Podobno jest problem 
z ustaleniem właścicie-
la (właścicieli), co nie 
zmienia faktu, że posesja stanowi 
w tej chwili zagrożenie. Może więc 
należało by podjąć jakieś decyzje?

Jakieś 1,5 roku temu na drzwiach 
ruiny przykręcono tabliczkę, że to 
„teren prywatny”, dołożono do znisz-
czonego ogrodzenia jakieś druty i na 
tym się skończyło. Może bezdomni 
nadal tam pomieszkują, nie wiem. 

Czy dopiero, kiedy dom zawali się 
na kogoś, Urząd Miasta podejmie 
jakieś kroki?

Mam więc serdeczną prośbę, czy 
redakcja mogłaby zrobić wizję lo-
kalną i zainteresować sprawą Urząd 
Miasta?

Grażyna Durzyńska

List do redakcji

Niebezpieczna rudera

n
Sypiący się dom przy ul. Poniatowskiego 8. Spada 
tynk, dachówki, cegły, przepalone belki. Wystające 
ponad dach uszkodzone kominy ze zlasowaną zapra-
wą i cegłami, spadając z wysokości, trafić mogą 
rykoszetem np. na chodnik   fot. Hanna Siatka
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radna 
Elżbieta Zapłata-Szwedziak

e-mail: swed_12@poczta.onet.pl
tel.  503 807 077, 
tel.  61 8130 647

Dyżur 7.04.2014 – Urząd Miasta godz. 16-18
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Głosowania 
radnych podczas 

42. Sesji RML 
(27.02.2014)
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Bartkowiak Patryk FO (2)-kSL w w z z
Bielawski Jakub PO (3) z z z z
Dagoń Janusz PO (2) z z z z
Dworaczyk Adam FO (2) z z z z
Franek Dorota FO (4)-kSL z z z z
Frąckowiak Katarzyna FO (4)-kSL z z nn nn
Kaczmarek Jan ML (2)-kSL z 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 z z z z
Mania Rafał FO (4)-kSL nn nn nn nn
Matysiak Małgorzata FO (3)-kSL z z z z
Nyćkowiak-Filusz Magdalena PO (1) z z z z
Okupniak Andrzej WL (1) z z z z
Rogowicz Ewa WL (2) z z z z
Samulczyk Marek ML (3)-kSL z z z z
Stankowiak–Bożełko Anna PO (1) z z z z
Suleja-Kot Wanda WL (4) z z z z
Walczak Dariusz ML (4)-kSL p z z z
Wolniewicz Paweł FO (3)-kSL z z z z
Zapłata-Szwedziak Elżbieta ML (1)-kSL p w z z

Razem „za” 17 18 19 19
Razem „przeciw” 2 0 0 0

Razem „wstrzymujących” 1 2 0 0
Razem głosowało 20 20 19 19

z powodu 209 miejscowych zagrożeń 
(153 w 2012 r. – wzrost o 36,6%), do 
których zalicza się m.in.: wypadki 
drogowe, pompowanie wody z za-
lanych piwnic, usuwanie skutków 
niesprzyjającej pogody, pomoc 
pogotowiu ratunkowemu, policji 
oraz ratowanie ludzi i zwierząt na 
akwenach. Niestety, podobnie jak 
w 2012 r. strażacy odebrali 8 fał-
szywych alarmów. Na terenie Lubo-
nia miało miejsce 205 zdarzeń (160 
w 2012 r. – wzrost o 22%) – w tym: 
71 pożarów (66 w 2012 r. – wzrost 
o 7,6%), 130 miejscowych zagrożeń 
(90 w 2012 r. – wzrost o 44,5%) oraz 
podobnie jak w roku 2012, 4 fałszywe 
wezwania. W lubońskiej statystyce 69 
zdarzeń stanowiły wypadki drogowe. 
Analizując sprawozdanie strażackiej 
jednostki, należy podkreślić znacz-
ny wzrost miejscowych zagrożeń, co 
spowodowane jest systematycznie 
postępującą urbanizacją w naszym 
mieście, to z kolei przekłada się na 
stały wzrost liczby jego mieszkańców. 
Warto również podkreślić społeczne 
zaangażowanie lubońskich strażaków 
i ich profesjonalizm w działaniu.

Jako następny sprawozdanie z dzia-
łalności swojej jednostki zdał podkom. 
Robert Przyjemski. Poinformował on, 
że ogółem w minionym roku w Lu-
boniu popełniono 384 przestępstwa 
(rok wcześniej o 11 mniej). Nadal 
najczęściej dochodzi do kradzieży 
różnych – 210 (rok wcześniej o 17 
mniej) oraz kradzieży pojazdów – 55 
(rok wcześniej o 9 mniej). Włamań 
było 50 (rok wcześniej o 3 mniej), 
dokonano również czterech rozbojów 
(rok wcześniej o 1 więcej), podob-
nie jak przed dwoma laty odnoto-
wano 3 bójki i pobicia, natomiast, 
jeżeli chodzi o uszkodzenia mienia, 
to było ich 62 (rok wcześniej o 17 
więcej). Komendant Przyjemski za-
poznał radnych z działaniami pre-
wencyjnymi policji oraz aktualnym 
stanem kadry. Zgodnie ze strukturą 
Komisariatu Policji (KP) Luboń li-
czy 38 etatów policyjnych i 2 etaty 
pracowników cywilnych. Obecnie 
w lubońskim komisariacie jest za-
trudnionych 35 policjantów i 2 pra-
cowników cywilnych (występują 3 
wakaty – jeden w Ogniwie Krymi-
nalnym i dwa w Referacie Prewen-
cji). W trakcie wywołanej dyskusji 
radni podnosili kwestię narastającego 
zjawiska kradzieży – zwłaszcza po-
jazdów w rejonie Nowego Centrum 
i osiedla „Lubonianka” i nawiązali 
do braku monitoringu w tych miej-
scach. Zwrócono również uwagę na 
pojawienie się na naszych ulicach 
zwiększonej ostatnio ilości patroli 
pieszych i zmotoryzowanych z od-
działów prewencji KMP w Pozna-
niu. Ponadto szef lubońskiej policji 

poinformował radnych m.in. o efektach 
pracy pionu prewencji, kryminalne-
go oraz wyraził nadzieję na szybkie 
przeniesienie się do nowo wybudo-
wanego komisariatu ku zadowole-
niu policjantów i z pożytkiem dla 
mieszkańców naszego miasta. 

Z kolei komendant Straży Miej-
skiej – Paweł Dybczyński na wstępie 
poinformował, że rok ubiegły był 23. 
rokiem działalności umundurowa-
nej formacji samorządowej na tere-
nie Lubonia. Nawiązał też do historii 
oraz zacytował słowa prof. dra hab. 
Mariana Filara, które padły podczas 
warszawskiej konferencji naukowej 
przed siedmioma laty: współczesne 
straże miejskie bynajmniej nie wypadły 
sroce spod ogona, lecz mają w Polsce 
wieloletnią tradycję historyczną star-
szą od państwowej policji. Następnie 
komendant poinformował, że w roku 
ubiegłym nasza Straż Miejska funk-
cjonowała w niezmienionej obsadzie 
personalnej, tj. 10 strażników, wy-
konując 6 705 różnych interwencji 
(rok wcześniej 7 674). Nałożono 1 104 
grzywny mandatowe (rok wcześniej 
1 083) na łączną kwotę 135 970 zł 
(rok wcześniej 138 820 zł). Głównym 
zadaniem realizowanym na co dzień 
przez strażników miejskich jest szeroko 
rozumiana ochrona środowiska, jak 
również utrzymanie ładu i porządku 
na terenie naszego miasta. W ramach 
tych działań SM współpracuje m.in. 
z poszczególnymi wydziałami Urzędu 
Miejskiego, �rmą KOM-LUB, Strażą 
Pożarną, Społeczną Strażą Rybacką 
a ostatnio zainicjowano wspólne patrole 
po terenach leśnych w okolicy Warty 
ze Strażą Leśną Nadleśnictwa Babki. 
Osobny rozdział stanowi współpraca 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej. W ubiegłym roku SM ujawniła 
m.in. 9 sprawców wyrzucenia śmie-
ci na tereny ogólnodostępne oraz 2 
sprawców ich termicznego przetwa-
rzania, czyli spalania. Przeprowadzo-
no również 323 kontrole dotyczące 
spełnienia wymogów gromadzenia 
i usuwania nieczystości zarówno płyn-
nych jak i stałych. Za niezachowanie 
ostrożności przy trzymaniu zwierząt 
(brak uwięzi lub kagańca) ukarano 
14 osób na kwotę 2 500 zł, natomiast 
pouczono w tej kwestii 78 osób. Za 
zanieczyszczanie lub zaśmiecanie oraz 
niszczenie roślinności ukarano 53 
osoby na kwotę 5 150 zł i pouczono 
131 osób. Ponadto 1 191 interwencji 
było związanych z nieprzestrzeganiem 
„Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Luboń”. 
W kwestii ładu i porządku w ubiegłym 
roku SM, jak twierdzi, doprowadzi-
ła do zabezpieczenia lub rozbiórki 
większości opuszczonych budynków 
(pustostanów) w naszym mieście. Z tą 
kwestią związany jest problem osób 

LOSiR Spółką z o.o.
Relacja z 42. sesji Rady Miasta Luboń (27.02.2014 r.)

Minuta ciszy

Sesja przypadła w dniu 76. rocz-
nicy zamordowania ks. Stani-
sława Streicha – pierwszego 

proboszcza lubońskiej para�i pw. 
św. Jana Bosko. W związku z tym 
przewodniczący Rady Miasta – Ma-
rek Samulczyk poprosił wszystkich 
o powstanie i minutą ciszy oddanie 
hołdu zamordowanemu przez ko-
munistę księdzu.

Do x razy sztuka
Na wstępie burmistrz Dariusz 

Szmyt wniósł o zdjęcie, kolejny już 
raz, z porządku obrad projektu uchwa-
ły w sprawie przyjęcia zmian miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Tereny po WPZZ”, 
motywując to brakiem możliwości 
podpisania aktu notarialnego z inwe-
storem (chodzi o zagwarantowanie 
miastu przejezdności przebiegającej 
przez te tereny ścieżki rowerowej). 
Dopóki nie dojdzie do podpisania aktu 
notarialnego zmiany w miejscowym 
planie nie zostaną uchwalone.

Jednocześnie wniesiono o rozsze-
rzenie porządku obrad o dwie uchwały. 
Pierwsza z nich w sprawie wpłaty do 
budżetu Miasta nadwyżki środków 
obrotowych Biura Majątku Komu-
nalnego, druga w sprawie: „Pomoc 
gminy w zakresie dożywiania” na lata 
2014-2020.

Bezpieczeństwo
Swoje sprawozdania za ubiegły 

rok przedstawili kolejno: w imieniu 
Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej 
jego zastępca – Zbigniew Kutzner, 
Komendant Policji – podkom. Robert 
Przyjemski oraz Komendant Straży 
Miejskiej – Paweł Dybczyński. Jak 
relacjonował Zbigniew Kutzner, na 
całym obszarze działania (Luboń, 
Poznań, Puszczykowo, Komorniki, 
Mosina i Stęszew) w ubiegłym roku 
lubońscy strażacy odnotowali 339 
zdarzeń, w których 5 osób poniosło 
śmierć (2 w Luboniu) oraz 67 osób było 
rannych (28 w Luboniu). Do pożarów 
wyjeżdżali 122 razy (126 w 2012 r. – 
spadek o 3,3%). Interweniowano też 
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n Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
n Komisja Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu
n Komisja 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

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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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
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Janusz Dagoń
Radny Rady Miasta Luboń
Zadzwoń, napisz,  
przedstaw swój pomysł dla Lubonia!

696 043 845
e-mail: januszdagon@poczta.onet.pl
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bezdomnych, których liczba zmalała 
do trzech osób. Strażnicy asystowali 
również przy łapaniu 42 bezpańskich 
zwierząt i zawieźli do Ptasiego Azylu 
przy nowym zoo na Malcie 6 rannych 
ptaków. Oprócz częstych bywalców 
– lisów i dzików na terenie naszego 
miasta – po raz pierwszy strażnicy 
mieli do czynienia z łosiem. W sumie 
w ubiegłym roku odnotowano 485 
interwencji związanych ze zwierzę-
tami. Jeździmy po Luboniu wolniej – 
przy użyciu fotoradaru zarejestrowano 
w roku sprawozdawczym 1 246 wy-
kroczeń drogowych. Wysokość śred-
niego mandatu za tego rodzaju wy-
kroczenie wyniosła 113 zł (29 zł mniej 
niż w zeszłym roku). Za niewłaściwe 
postoje i zatrzymania wystawiono 99 
mandatów, natomiast 33 razy unie-
ruchamiano pojazdy przy pomocy 
tzw. blokady. W sześciu przypadkach 
doprowadzono do usunięcia wraków 
samochodów znajdujących się na dro-
gach publicznych. Strażnicy interwe-
niowali również 639 razy w związku 
ze spożywaniem alkoholu. Komen-
dant Dybczyński podkreślił fakt dobrej 
współpracy jednostki mu podległej 
z policją. W ubiegłym roku dyżurny 
KP Luboń przekazał SM do realizacji 
182 interwencje. Ponadto przeprowa-
dzono 45 patroli, w ramach których 
skontrolowano 239 podopiecznych 
MOPS-u w miejscach ich zamiesz-
kania. Po wysłuchaniu przez radnych 
sprawozdania, komendant odpowia-
dał na interesujące ich pytania. Doty-
czyły one różnych aspektów funkcjo-
nowania SM – głównie utrzymania 
czystości i porządku w naszym mie-
ście. Komendant zapewnił radnych, 
że zarówno on jak i jego pracowni-
cy reagują na wszystkie zauważone 
przez mieszkańców nieprawidłowości 
i zgłoszenia.

Wreszcie po sprawozdaniach służb 
mundurowych przyszła kolej na raport 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej (MOPS), który w ubiegłym 
roku udzielił pomocy �nansowej 439 
rodzinom i 1 058 osobom w tych 
rodzinach. Najczęstszym powodem 
przyznawania pomocy było: ubóstwo 
(380 rodzin), bezrobocie (240), dłu-
gotrwała lub ciężka choroba (104), 
niepełnosprawność (80), bezradność 
w sprawach opiekuńczo-wychowaw-
czych i w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego (40), przemoc w rodzinie 
(39), alkoholizm (29), bezdomność 
(8) i niezaradność po opuszczeniu 
zakładu karnego (4). Ogółem zreali-
zowany budżet ośrodka w ubiegłym 
roku wynosił 8 666 825 zł – z tego: 
środki miasta – 2 587 027 zł, środ-
ki państwa – 5 735 426 zł i środki 
unijne – 344 372 zł. Z obszernym 
sprawozdaniem radni zapoznali się 
wcześniej. Na sesji zadawali w od-
niesieniu do niego pytania, na któ-
re odpowiadała zastępca dyrektora 
MOPS-u – Katarzyna Andrzejczak. 
Między innymi poruszono kwestię 
bezdomności, zadłużenia czynszo-
wego niektórych mieszkańców „Lu-
bonianki” (tam gdzie jest to możliwe 
– przyznawane są zasiłki mieszkanio-
we) oraz asystenta rodziny, którego 
wsparciem objęto w ubiegłym roku 
22 rodziny z dziećmi.

Uchwały planistyczne
Stary Luboń – wszczęcie zmian 

w planie miejscowym obejmowała 
4 punkty tego obszaru i jest kon-
sekwencją zgłoszonych uprzednio 
poprawek w Studium: teren u zbiegu 
ulic Dworcowej i Okrzei (korekta po-
legająca na uregulowaniu faktycznego 
przebiegu pasa drogowego), teren 
na styku ulic Armii Poznań i 3 Maja 

(na wniosek właściciela prywatnej 
działki, tereny zielone zostały zmie-
nione na mieszkaniowo-usługowe), 
teren przy ul. ks. Stanisława Stre-
icha (między pawilonem usługowym 
a Potokiem Junikowskim – chodzi 
o umożliwienie poszerzenia obszaru 
usług kosztem zieleni) oraz przy ul. 
Jagiełły (umożliwienie zmiany pa-
rametrów wysokościowych istnieją-
cych tam budynków mieszkalnych 
do trzech kondygnacji). Właśnie ta 
ostatnia zmiana wzbudziła najwięcej 
kontrowersji nie tylko wśród radnych. 
Przybyli na sesję mieszkańcy tej uli-
cy. Najpierw przewodniczący Rady 
Miasta – Marek Samulczyk odczytał 
list grupy mieszkańców, którzy in-
formowali w nim o braku uzasadnie-
nia dla zmian parametrów zabudowy 
na ul. Jagiełły. Wywiązała się długa 
dyskusja. Swoje racje przedstawi-
li również mieszkańcy tejże ulicy. 
W trakcie dyskusji złożono wnio-
sek o zawężenie załącznika nr 4 tej 
uchwały wyłącznie do jednej działki 
o nr. ew. 151 obręb Luboń tylko po 
to, by usankcjonować dawny stan 
istniejący, oraz by nie narażać wła-
ścicieli na konieczność rozebrania. 
W wyniku głosowania (patrz tabela 
głosowań) radni zaopiniowali wnio-
sek pozytywnie, a następnie podjęli 
w całości Uchwałę dot. „Starego Lu-
bonia”. Ponadto radni jednogłośnie 
podjęli uchwały w sprawie wszczęcia 
procedury zmiany planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Żabikowo 
Północ” oraz „Teren usług i handlu 
w obrębie ulic Powstańców Wiel-
kopolskich i Żabikowskiej” (czy-
li terenu Intermarche – niedawno 
uchwalanego).

LOSiR Spółką z o.o.
Jak bumerang powróciła uchwała 

w sprawie przekształcenia Luboń-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
(LOSiR), którą zdjęto z obrad po-
przedniej sesji. Sprawa LOSiR-u była 
wielokrotnie omawiana podczas prac 
komisji Rady Miasta, w tym komi-
sji połączonych. W związku z tym 
stanowisko radnych zostało wypra-
cowane wcześniej. Nie dziwił więc 
fakt braku dyskusji na ten temat. 
Natomiast Magdalena Nyćkowiak-
Filusz odczytała w imieniu grupy 
radnych oświadczenie następującej 
treści: LOSiR jako spółka to bez wąt-
pliwości i dyskusji docelowy sposób 
działalności tej jednostki. Mając na 
uwadze ostatnie wydarzenia i ujaw-
nione fakty, niestety, radni nie mogą 
mieć zaufania do Pana Burmistrza. 
Istotny dokument, jakim jest raport 
pokontrolny NIK-u oraz zarzuty i wy-
jaśnienia w nim zawarte nie zosta-
ły przez burmistrza przedstawione 
radnym. Takie podejście włodarza 

miasta nie daje, naszym zdaniem, 
gwarancji, że radni będą rzetelnie in-
formowani o sytuacji spółki, a i inte-
res miasta nie będzie wystarczająco 
dopilnowany.

Wyrażamy jednak nadzieję, że 
burmistrz oraz wybrany prezes spół-
ki dołożą wszelkich starań, aby do-
tychczasowe błędy i niedopatrzenia 
nie powtórzyły się. Pismo podpisali: 
Magdalena Nyćkowiak-Filusz, Anna 
Stankowiak-Bożełko, Janusz Dagoń, 
Jakub Bielawski, Adam Dworaczyk, Ewa 
Rogowicz, Andrzej Okupniak.

Następnie radni jednogłośnie 
podjęli uchwałę o przekształce-
niu zakładu komunalnego LOSiR 
w spółkę miasta z ograniczoną od-
powiedzialnością.

Zmiana budżetu 2014
Z tytułu dotacji celowej na wypłatę 

zryczałtowanych dodatków energe-
tycznych dochody budżetu naszego 
miasta zwiększono o kwotę 7 273 zł, 
to jest do kwoty 76 642 842 zł. Jed-
nocześnie zwiększono wydatki bu-
dżetu o kwotę 7 273 zł do kwoty 
85 257 056 zł. Ponadto m.in. zwięk-
szono o 96 000 zł wydatki na dotacje 
dla niepublicznych jednostek syste-
mu oświaty w związku ze zwiększe-
niem liczby dzieci w niepublicznych 
przedszkolach specjalnych. W związku 
z przekształceniem LOSiR-u w spół-
kę zmniejszono o kwotę 432 292 zł 
dotację przedmiotową dla zakładu 
budżetowego, zwiększając jednocze-
śnie o powyższą kwotę wydatki zwią-
zane z realizacją statutowych zadań 
jednostek budżetowych.

Inne
Ponadto podjęto uchwałę w spra- n

wie wpłaty do budżetu naszego mia-
sta nadwyżki środków obrotowych 
Biura Majątku Komunalnego – sa-
morządowego zakładu budżetowego 
Miasta Luboń.

Drugą uchwałę podjęto w sprawie  n

wieloletniego programu osłonowego 
„Pomoc gminy w zakresie dożywia-
nia” na lata 2014-2020. 

Odczytano również pismo Patry- n

ka Brzezińskiego – najemcy części 
hali LOSiR-u, który wyraził m.in. 
swoje zaniepokojenie w związku 
z pojawiającymi się negatywnymi 
komentarzami i atmosferą narasta-
jącą wokół prowadzonej przez niego 
działalności.

Należy również wspomnieć o in- n

formacji Sekretarza Miasta – Janusza 
Piaseckiego dotyczącej zagadnienia 
korespondencji w oparciu o Instruk-
cję Kancelaryjną.

Sesja zakończyła się o godz. 
20.40.

Paweł Wolniewicz



3/2014

18

SAMORZĄD 

W ostatnim numerze „Wieści 
Lubońskich”, pani radna 
Magdalena Nyćkowiak-Fi-

lusz zarzuca mi kłamstwo, nazywa 
moje postępowanie bezczelnością. 
Chodź to nie moje słowa, zacytuję 
je: „Kłamca doskonały, to ten, któ-
ry potra� oszukać sam siebie”. Czyż 
nie jest bowiem wprowadzaniem 
w błąd mieszkańców Miasta, a wy-
pieranie się słów, które samemu się 
powiedziało?

W trakcie komisji organizacyjno-
prawnej poświęconej budowie ko-
misariatu pani Nyćkowiak powie-
działa m.in.: „Jeżeli obligatoryjne jest 
do�nansowanie w wysokości jedne-
go miliona złotych, aby rozpocząć 
budowę, to uważam, że powinniśmy się 
spiąć i ten milion złotych w ciągu 
dwóch lat wygospodarować.” Słowa 
te zostały nagrane przez sekretarza 
komisji. Dlatego dziwi mnie zarzu-
canie mi kłamstwa i przemilczanie 
słów, które się powiedziało.

Nie chcę dalej dyskutować w tej 
sprawie, bowiem cieszę się, z faktu, 
że już niedługo policjanci będą mo-
gli pracować w świetnych warunkach, 
m.in. dzięki temu, że większość rad-
nych przychyliła się do mojego wnio-
sku. Pani radnej przypomnę, aby 
w przyszłości kierować się jednak 
jeszcze większym rozsądkiem w wy-
dawaniu miejskich pieniędzy, bowiem 
nasze drogi i dzieci w szkołach też 
mają swoje potrzeby.

Na koniec mała re�eksja. Zbliża-
ją się wybory i pewnie jeszcze nie raz 
przeczytają Państwo, że jestem bez-
czelny, bez energii czy kłamcą. W ostat-

nim czasie nasiliły się ataki na mnie 
ze strony anonimowych, internetowych 
krzykaczy. Kto za tym stoi, nie wiem. 
Cieszę się, że jest wielu mieszkańców 
Lubonia, którzy rozmawiają ze mną 
bezpośrednio, nie ukrywając. Przy-
chodzą do mnie w wielu sprawach, 
nie każdą da się rozwiązać. Wychodzą 
zadowoleni, gdy w szczerej rozmowie 
mówimy o problemach i tym jak 
można im zaradzić. Jestem mieszkań-
cem Lubonia od urodzenia. To tu 
pracowałem w zakładach rowerowych, 
później jako dyrektor banku. Dzięki 
temu znam wielu mieszkańców oso-
biście. To oni zapewniają mnie, mó-
wiąc: „Panie Burmistrzu, tak jak 
każdemu można Panu zarzucić różne 
rzeczy, jednak nie to, że jest Pan kłam-
cą i oszustem”. To dla nich pracuję 
najlepiej, jak potra�ę. Zdaje sobie też 
sprawę, że popełniam błędy, jednak 
nie popełnia ich tylko ten, który nic 
nie robi.

Pani Magdzie życzę cierpliwości 
i spokoju, są one bowiem w polityce 
niezbędne. „Wieści Lubońskie” są 
miesięcznikiem, do którego może 
pisać każdy, w tym radni. Problemem 
jest jednak to, że dopiero po miesią-
cu można odpowiedzieć na zarzuty 
wobec swojej osoby. Jeśli ktoś ob-
rzuci nas błotem, możemy się otrze-
pać, jednak zawsze coś pozostanie. 
Dlatego zaznaczam, że kończę ten 
temat i nie zamierzam za kolejne dwa 
miesiące pisać znów tego samego. 
Ocenę działań Pani radnej pozosta-
wiam społeczeństwu.

Dariusz Szmyt
Burmistrz Lubonia

Oświadczenie
Burmistrz Dariusz SzmytPrzez cały marzec 

w Urzędzie Miej-
skim odbywa staż 

Rafał Kaniewski – ab-
solwent Wyższej Szko-
ły Nauk Humanistycz-
nych i Dziennikarstwa 
w Poznaniu. Pomaga przy 
wdrażaniu Karty Dużej 
Rodziny w naszym mie-
ście (uchwałę w sprawie 
Karty Rada Miasta pod-
jęła pod koniec ub. roku). 
Miasto Luboń nie ponosi 
żadnych kosztów zwią-
zanych z pracą stażysty. 
Staż jest bezpłatny.

PAW

Stażysta w magistracie

n
Rafał Kaniewski w lubońskim Urzędzie Miasta, 
pomaga wdrażać Kartę Dużej Rodziny    
fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
ze str. 
10

o kolejne kondygnacje, chociażby ze 
względu na potrzebę dostatecznego 
oświetlenia dziennego (zbyt mała 
odległość – jedynie 8,25 m – pomię-
dzy starym i nowym gmachem). 
Osobną kwestią jest estetyka, czyli 
architektura, dopasowanie się do 
otoczenia czy wzięcie pod uwagę 
możliwości oglądania obecnych ar-
chitektonicznych brył przestrzennych. 
Po wybudowaniu gmachu w plano-
wanym, nowym miejscu, stary, za-
bytkowy budynek od tyłu nie będzie 
już tak eksponowany.

PPR

Spotkanie
11 marca w SP 1 odbyło się 

spotkanie informacyjne na temat 
rozbudowy placówki, w którym 
wzięli udział: zastępca burmistrza 

– Mikołaj Tomaszyk, dyrektor SP 1 
– Grzegorz Anioła, jego zastępca 
– Zbigniew Czekała, przewodniczą-
cy Rady Rodziców – Sławomir 
Splisgart oraz przedstawiciele klas 
z Rady Rodziców. Burmistrz zapo-
znał zebranych z założeniami dla 
projektowanego, dodatkowego bu-
dynku i uzasadniał zastosowane 
rozwiązania. Stwierdził m.in., że to 
najbardziej ekonomiczne rozwią-

zanie, które najlepiej wykorzystuje 
dostępną przestrzeń. Ta koncepcja 
pozwala też na jak najmniejszą in-
gerencję w istniejące budynki i umoż-
liwia w przyszłości rozbudowę 
o kolejną kondygnację. Na początek 
kwietnia planuje się złożenie wnio-
sku o uzyskanie pozwolenia na 
budowę. Następnie (przełom maja 
i czerwca), będzie realizowana prze-
budowa kanalizacji i burzówki oraz 
wykonanie fundamentów. Na 2015 r. 
zaplanowano postawienie stanu 
surowego zamkniętego. Jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, to 
w 2016 r. budynek zostanie wypo-
sażony i wejdą do niego uczniowie. 
W dyskusji pytano m.in. o komu-
nikację wewnątrzszkolną, boiska 
zewnętrzne, sklepik szkolny i miej-
sca parkingowe. Burmistrz i dyrek-

tor szkoły odpowiadali, mając 
świadomość, że powstanie dodat-
kowego budynku nie rozwiąże 
wszystkich problemów, ale ułatwi 
funkcjonowanie szkoły. Uczestnicy 
spotkania przyznali, że w obliczu 
ograniczeń �nansowych budżetu 
miasta projekt jest optymalny i ra-
cjonalny.

PAW

n
Burmistrz Mikołaj Tomaszyk zapoznaje uczestników spotkania w SP 1 z koncep-
cją jej rozbudowy   fot. Paweł Wolniewicz

Rozbudowa SP 1

Palenie suszu
Jak informuje Urząd Miasta, spalanie suszu ogrodowego jest moż-

liwe w od marca do kwietnia oraz od października do listopada, 
jeśli czynność ta nie narusza przepisów odrębnych i nie jest uciąż-

liwa dla sąsiadów!
UM

Minął rok od otwarcia przy ul. Sobie-
skiego 100 nowego sklepu „Społem” 
współpracującego z holenderską sie-

cią sklepów SPAR (czytaj w „WL” 2013 r.). 
Urodziny uczczono specjalnymi promocjami 
cenowymi w dniach 21 – 24 lutego. Na klien-
tów sklepu czekał słodki poczęstunek i tort. 
Częstowano ich pączkami i przysmakami do 
degustacji, a żegnano drobnymi upominkami. 
Na kilka godzin wynajęto DJ-a, sklep przy-
strojono kolorowymi balonami. Na urodzi-
ny placówki przybyli decydenci związani ze 
Społem i Spar. Podobna impreza ma zostać 
zorganizowana w maju lub na zakończenie 
sezonu letniego.

Paulina Sawicka

Pierwsze urodziny

n
W dniu urodzin Sklep „Społem” przy 
ul. Sobieskiego zapraszał na liczne 
promocje cenowe i degustacje   
fot. Paulina Sawicka
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GOSPODARKA

1 marca ruszyły konsultacje społecz- n

ne dotyczące przeprowadzania zmian 
w zakresie gospodarki śmieciowej. 
W miejscach, w których można było 
składać deklaracje, zostaną wystawio-
ne urny, do których będzie można 
wrzucać wypełnioną ankietę.

Od połowy marca planujemy  n

uruchomić w Bibliotece Miejskiej 
punkt, w którym przez 6 kolejnych 
sobót będzie można wyrobić kartę 
komunikacyjną PEKA. Punkt będzie 
czynny wyłącznie w soboty. Więcej 
informacji na www.lubon.pl

Wydział Spraw Komunalnych  n

wystąpi do Budżetu Miasta o kwo-
tę 10 tys. zł na uzupełnienie punk-
tów psich toalet. W tym roku ma 

szansę powstać w mieście specjalny 
wybieg dla psów. Projekt nosi nazwę 
„Radosny kejter”.

Na wniosek Spółdzielni Mieszka- n

niowej „Lubonianka” UM nawiązał 
ścisłą współpracę, która ma na celu 
pozyskanie środków na rewitaliza-
cję budynków z nowego rozdania 
dotacji unijnych.

W SP 4 spotkaliśmy się z miesz- n

kańcami ul. Stawnej, by omówić plan 
kanalizacji. Trzy kolizje uniemożli-
wiają rozpoczęcie pracy w tej ulicy. 
Mamy nadzieję, że występujące prze-
szkody szybko usuniemy, a miesz-
kańcy kolejnej ulicy zostaną włączeni 
w projekt kanalizacji Lasku.

Informator UM

Krótko z magistratu

18 lutego Przedsiębiorstwo Pro- n

dukcyjno-Handlowo-Usługowe 
RAGAMA z Rogoźna zakończyło 
budowę oświetlenia ulicznego na 
ul. Bluszczowej, Oliwkowej i Ru-
miankowej.

19 lutego otwarto przetarg (trwa  n

badanie ofert) na budowę uświetnie-
nia ulicznego w ulicach: Armii Po-
znań, Cyryla Ratajskiego (560 mb); 
Kalinowej, Kasztanowej (500 mb); 
Konwaliowej, Spornej, Makowej, For-
nalskiej (925 mb). Chcemy, aby te 
ulice zostały włączone do systemu 
oświetlenia ulicznego na przełomie 
czerwca i lipca br.

Zlecono opracowanie dokumentacji  n

projektowej dotyczącej: sieci wodo-
ciągowej w ul. Owocowej oraz kana-
lizacji sanitarnej w ul. Wschodniej 
i ul. Zakątek. To kolejny krok w kie-
runku budowy ul. Wschodniej.

Firma WIS z Leszna opracowu- n

je projekt oświetlenia ulicznego ul. 
Wschodniej.

Ogłoszono oraz rozstrzygnięto  n

przetarg na budowę sieci wodocią-
gowej w ul. Leśmiana o długości 45 
mb. Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
�rma Danuta Pyssa Dankar Usługi 
Budowlane, Wod-Kan i Co, Kosz-
torysowanie z Rogoźna.

Firma Lex Pastuszek buduje chod- n

nik wraz z wjazdami na posesje w ul. 
Kasprowicza. W następnych mie-
siącach będziemy realizować budo-
wę 11 chodników, m.in. w ulicach: 
Klonowej, Morelowej, Nagietkowej 
i Warzywnej.

Przedsiębiorstwo Usługowo Bu- n

dowlane BRUKPOL kontynuuje pra-
ce związane z remontem chodnika 

w ul. Traugutta o łącznej długości 
472 mb.

Firma PS 127 Sp. z o.o. z Mosiny  n

opracowała koncepcję architektonicz-
ną przebudowy pl. Bojanowskiego 
(czytaj na str. 2).

Trwa przebudowa ulic Żabikow- n

skiej, Powstańców Wlkp. oraz Pa-
derewskiego.

Przygotowujemy się do ogłosze- n

nia przetargu dla inwestycji polega-
jącej na budowie ul. Dąbrowskiego 
o długości 180 m na odcinku od ul. 
3 Maja do słupa energetycznego w ul. 
Dąbrowskiego. Czekamy na dostar-
czenie dokumentacji projektowej.

Przygotowujemy umowę na wyko- n

nanie koncepcji projektowej Domu 
Włodarza.

 Kontynuujemy prace przygoto- n

wujące do przebudowy ul. 1 Maja 
wraz z kanalizacją sanitarną.

 Przygotowujemy się do realiza- n

cji budowy ul. Brzechwy. Aktualnie 
prace kontynuuje geodeta. Zlecono 

też aktualizację projektu kanalizacji 
sanitarnej.

Po niezbędnych konsultacjach  n

przekazano projektantom uwa-
gi do koncepcji rozbudowy SP 1, 
a następnie projektanci przystąpią 
do opracowania projektu budowla-
nego (czytaj też str. 10).

Urząd Miasta

Inwestycje komunalne

n
Po wieloletniej przerwie wreszcie 
odtworzono chodnik na ul. Traugutta   
fot. Hanna Siatka

n
Na skutek wielokrotnych monitów zgłaszanych przez mieszkańców w „Wie-
ściach Lubońskich” ul. Kasprowicza doczekała się pozbrukowego chodnika 
i wyróżnionych kolorową kostką wjazdów na posesje   fot. Hanna Siatka

Trwają prace termomoderni-
zacyjne na budynkach Gim-
nazjum nr 1 i Szkoły Podsta-

wowej nr 3. Zakres prac obejmował 
m.in. ocieplenie ponad 2 200 m2 ścian 
styropianem o grubości 14 cm (w 
systemie bezspoinowym), ocieplenie 

murków dachowych, wymianę para-
petów okiennych, rozbiórkę komina, 
położenie nowego pokrycia dachu 
oraz demontaż i ponowny montaż 
instalacji odgromowej. Wykonawcą 
robót jest leszczyńska �rma „Mal-
kor” Grzegorza Orłowskiego. Przy 

sprzyjającej aurze wszystkie prace 
zakończą się przed terminem, zapla-
nowanym na 15 lipca br. Koszt inwe-
stycji wynosi 494 604,87 zł i w całości 
jest �nansowany z budżetu miasta. 
Zainteresowany przebiegiem inwe-
stycji zastępca burmistrza – Mikołaj 
Tomaszyk – wizytujący inwestycję 
stwierdził z zadowoleniem, że ma do 
czynienia z innym wykonawcą niż na 
pozostałych obiektach użyteczności 
publicznej, poddanych podobnym 
zabiegom. Ten jest słowny i rzetelny. 
Na placu budowy panuje porządek 
i dobra organizacja.

Burmistrz M. Tomaszyk czyni 
starania, by nasze miasto stało się 
partnerem konsorcjum pozyskują-
cego środki na odnawialne źródła 
energii (instalację paneli słonecznych 
na dachach szkół). W ten sposób, 
z korzyścią dla miasta, wydatki na 
energię elektryczną byłyby niższe.

PAW

Cieplej w szkołach

n
Na placu budowy burmistrz Mikołaj 
Tomaszyk i inspektor nadzoru budow-
lanego – Małgorzata Rybarczyk – 
uzgadniają niektóre detale z wyko-
nawcą   fot. Paweł Wolniewicz

n
Ocieplanie ściany budynku Gimnazjum nr 1 – widok od strony wschodniej   fot. 
Paweł Wolniewicz
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Market w Lasku
przed kilkoma miesiącami przez �r-
mę Przybeccy Sp. z o.o. na zlecenie 
inwestora – Marzenę Hiller (szerzej 
na ten temat pisaliśmy w numerze 
wrześniowym „WL” 2013 r.). Wła-
ścicielem sklepu, funkcjonującego 
na podstawie umowy franczyzowej, 
jest Mariusz Srokowski, mieszkający 
w Luboniu od 5 lat (to druga nale-
żąca do niego placówka, pierwsza 
znajduje się w Poznaniu). O otwarciu 
punktu w tym miejscu zadecydował 
przypadek, twierdzi właściciel, któ-
ry przejeżdżając ul. Polną, zauważył 
lokal do wynajęcia. Nie ukrywa, że 
warto było uruchomić sklep w tym 
miejscu z uwagi na brak placówek 
handlowych w tym rejonie. Na jego 

otwarciu zjawiło się wielu klientów. 
Przez 4 dni obowiązywała specjalna 
oferta promocyjna.

Polska Sieć Handlowa „Lewiatan” 
funkcjonuje na rynku detalicznym 
od 20 lat. W całej Polsce rozmiesz-
czono blisko 3 tys. punktów o łącz-
nej powierzchni odpowiadającej ok. 
80 boiskom Stadionu Narodowego 
w Warszawie! Należy podkreślić, że 
jest to pierwszy sklep tej sieci w na-
szym mieście.

Obsługą klientów zajmują się 
3 osoby. Placówka jest czynna od 
pn. do sob. w godz. 6 – 22, w nie-
dzielę 9 – 20.

Paulina Sawicka

cd.  
ze str. 

6

Na początku marca rzecznik 
McDonald’s Polska – Domi-
nik Szulowski – potwierdził, 

że nadal trwają negocjacje z właści-
cielem terenu przy sklepie Intermar-
ché w Luboniu, gdzie miałaby stanąć 
pierwsza w mieście restauracja tej 
popularnej �rmy fast food. Umowy 

nadal nie ma. Rozmowy trwają już 
ponad rok, dlatego McDonald’s roz-
gląda się za inną lokalizacją w naszym 
mieście, na wypadek, gdyby pomysł 
budowy restauracji na narożniku ulic 
Żabikowskiej i Powstańców Wielko-
polskich nie wypalił.

KK

Trudne rozmowy McDonald’s

Luboń dysponuje już dużym po-
tencjałem sieci handlowych. 
Nazwy niektórych nawiązują 

do świata zwierząt, np. „Małpka”, 
„Żabka”, „Biedronka” (brakuje jeszcze 
„Chrząszczy”, „Świerszczy”...). Z więk-
szych marketów można wymienić 
„Pajo”, „Netto” i otwarte niedawno 
Intermarché. Do pełni szczęścia lu-
bonianom brakowało tylko „Tesco”, 
którego otwarcie nastąpi niebawem 
przy ul. Wschodniej i al. Jana Paw-
ła II. Ten piękny, piętrowy budynek, 
z windami i podziemnym parkingiem 

będzie otwarty już 1 kwietnia 2015 r. 
Kierownictwo zadbało, by pierwszych 
5 klientów otrzymało w prezencie 
42-calowy telewizor. Obawiamy się 
o przednie, wykonane ze szkła wejście, 
które może nie wytrzymać naporu 
klientów. W dniu otwarcia kolejnego 
supermarketu wszyscy klienci, którzy 
zakupią większą ilość asortymentów, 
nie będą musieli dźwigać zakupów 
do domów, ponieważ personel do-
starczy je gratis pod wskazany adres 
z dodatkowymi niespodziankami!

Władysław Szczepaniak

Będzie Tesco!

Początki działalności �rmy „Ste-
elpress” sięgają 1967 r., kiedy 
w Poznaniu powstał niewielki 

zakład rzemieślniczy. Od niespełna 
dwóch dekad �rma związana jest 
z Luboniem. Rozwój �rmy wymusił 
w 1995 r. przeniesienie produkcji 
w inne miejsce. Wybór padł na tere-
ny po Zakładach Rowerowych „Ro-
met” przy ul. Powstańców Wlkp. 48, 
gdzie �rma z powodzeniem funk-
cjonuje nadal i systematycznie się 
rozwija. Głównym przedmiotem 
jej działalności jest produkcja me-
talowych części do przyczep. Z kilku 
podstawowych wzorów głowic za-

czepowych i okuć do burt asorty-
ment został zwiększony do kilkuset 
modeli. Zarówno hale produkcyjne, 
jak i pomieszczenia biurowe, w celu 
zapewnienia odpowiednich warunków 
pracy, wymagały wielu remontów. 
Wiązało się to z dużymi nakładami 
�nansowymi. Dość szybko okazało 
się, że istniejąca infrastruktura jest 

niewystarczająca. Stąd w 1999 r. pod-
jęto decyzję o rozbudowie zakładu. 
Od tej pory powierzchnia produk-
cyjno-magazynowa została podwo-
jona. Rozwój �rmy przyczynił się do 
powstania nowych miejsc pracy oraz 
wdrożenia nowoczesnych techno-
logii produkcji. Obecnie Steelpress 
zatrudnia 120 osób. Zgodnie z wie-
loletnią strategią rozwoju trwa roz-
budowa programu produkcji. Dzięki 
poczynionym inwestycjom możliwe 
stało się rozszerzenie asortymentu 
oraz wejście na nowe rynki zbytu. 
Aż 80% sprzedaży kierowane jest 
na eksport.

Najnowszą inwestycją jest bu-
dowa hali magazynowo produkcyj-
nej z zapleczem socjalnym dla pra-
cowników oraz nowoczesnym biu-
rowcem, zlokalizowanym bezpo-
średnio przy ul. Powstańców Wlkp. 
Prace podzielono na 3 etapy. Ukoń-
czenie pierwszego jest planowane 
na styczeń 2015 r. Część inwestycji 

Inwestycja Steelpressu

n
Wizualizacja nowej hali „Steelpressu” z zagospodarowanym otoczeniem

n
Plac budowy, na którym wkrótce stanie funkcjonalna i przestrzenna hala magazynowo-produkcyjna z zapleczem socjalnym dla pracowników oraz nowoczesny biuro-
wiec – widok z parkingu Intermarché   fot. Paweł Wolniewicz

n
Od ul. Powstańców Wlkp. stanie nowoczesny biurowiec (wizualizacja)

cha...

jest �nansowana z kredytu techno-
logicznego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka 2007-2013.

PAW
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Firma deweloperska „New Ho-
use” Development działająca 
na rynku od kwietnia 2008 r. 

realizuje przy ul. Traugutta 34 jed-
ną ze swoich inwestycji. Na działce 
zlokalizowanej w okolicy cmentarza 
w Żabikowie, która zostanie w pełni 
zagospodarowana, powstaną 3 wolno 
stojące budynki mieszkalne dwulo-
kalowe, rozmieszczone w odległości 
ok. 7 m od siebie (na razie posta-
wiono dwa z nich). Powierzchnia 
działki przypadająca na jeden bu-
dynek wynosi 270 m2. Na sprzedaż 
przeznaczono 6 mieszkań własno-
ściowych i bezczynszowych. Część 
z nich została już zarezerwowana. 
Mieszkania na parterze (3 lokale) 
zajmują powierzchnię po 50 m2. 
Do każdego z nich należy ogródek 
o powierzchni 120 m2. Kosztują po 
240 000 zł brutto. Mieszkania na pię-
trze budynku (3) zajmują podobną 
powierzchnię. Należy do nich do-
datkowo poddasze o powierzchni 
użytkowej nieco mniejszej z uwagi 
na skosy. Ogródki w tym przypadku 
mają po 75 m2. Kosztują 280 000 zł 
brutto. Klient decyduje o rozstawieniu 

Inwestycja New House

n
Wizualizacja trzech budynków firmy „New House” od strony frontowej

n
Dwa budynki firmy deweloperskiej „New House”, które już postawiono na 
działce przy ul. Traugutta   fot. Paulina Sawicka

„New House” Development 
jest �rmą rodzinną, zarządzaną 
przez 2 osoby. Właściciele pocho-
dzą i na stałe mieszkają w Luboniu. 
Siedziba mieści się przy ul. Żabi-
kowskiej 2, natomiast biuro sprze-
daży przy ul. Traugutta 28A. Fir-
ma zajmuje się sprzedażą oraz 
budową domów i mieszkań przy 
wsparciu �rm podwykonawczych. 
Oferuje lokale w stanie surowym 
oraz pod klucz. Jest spółką koman-
dytową, czyli osobową, w której 
za zobowiązania wobec wierzycie-
li odpowiada w sposób nieogra-
niczony co najmniej jeden wspól-
nik, a odpowiedzialność co najmniej 
jednego wspólnika jest ograniczo-
na (może reprezentować spółkę 
tylko jako pełnomocnik). „New 
House” wybudowała dotąd 2 domy 
jednorodzinne w Luboniu i jeden 
w Wirach. Wkrótce rozpocznie 
inwestycję w Poznaniu przy ul. Cie-
szyńskiej, a w maju budowę 4 
domów jednorodzinnych, dwulo-
kalowych z garażami przy ul. So-
bieskiego w Luboniu.

ścian działowych i rozmieszczeniu 
przyłączy. Metraż wszystkich lokali 
przeznaczonych na sprzedaż pod tym 
adresem wynosi 450 m2. Każdemu 
mieszkaniu przyporządkowano miejsce 
parkingowe przed budynkiem.

Pierwsze prace rozpoczęły się 
tutaj we wrześniu ub. roku, a zakoń-
czą się prawdopodobnie w sierpniu 
br. Pierwszy budynek będzie gotowy 
już na koniec lutego, drugi w maju, 
a prace nad trzecim rozpoczną się 

wiosną. Będą identyczne pod wzglę-
dem wyglądu zewnętrznego i ocie-
plone styropianem o grubości 15 cm. 
Osiedle będzie zamknięte, oświetlo-
ne, z placem zabaw dla dzieci. Wjazd, 
usytuowany od ul. Traugutta, pro-

wadzić będzie bezpośrednio w dro-
gę wewnętrzną o szerokości 6 m, 
utwardzoną kostką brukową.

Paulina Sawicka

Przy ul. 11 Listopada, pomię-
dzy osiedlem postawionym 
niegdyś przez firmę „Lomex” 

(ze sklepem „Żabka”) a istnieją-
cą i planowaną zabudową przy ul. 
Klonowej, powstają 4 połączone 
szeregowo domy. Inwestorem 
jest spółka deweloperska „Am-
ber Haus”, wydzielona ze znanej 
w branży budowlanej, lubońskiej 
firmy „Beton Bonus”. Obie firmy 
należą do tego samego właścicie-
la i posiadają wspólny adres – ul. 
Romana Maya 1.

Teren, na którym powstaje in-
westycja, to pas o powierzchni ok. 
3 tys. m2 podzielony na 4 podłuż-
ne działki. Piąta, wspólna parcela 
to wyłożona kostką betonową dro-
ga wewnętrzna na Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Prze-
strzennego „Żabikowo Centrum-

Południe” oznaczona 
symbolem 4 KDW, 
stanowiąca pas dla 
ruchu pieszego i ko-
łowego szerokości 
4 m (wjazd pomiędzy 
posesjami nr 105 i 107 
przy ul. 11 Listopada) 
z zawrotką szer. 
10 m.

Dwukondygna-
cyjne domy o po-
wierzchni 139,5 m2 
każdy zostaną wy-
posażone w garaże 
i oddzielone pergo-
lami tarasy oraz 
ogródki. Tereny zie-
lone na działkach 
zewnętrznych (ok. 
650 i 720 m2) będą 
miały po ponad 180 m2. Parcelom 
środkowym (wielkości poniżej 
500 m2) przyporządkowano mniej-
sze ogródki (po ok. 130 m2). Bu-
dynki nie będą podpiwniczone, 

ale za to mają posiadać strychy. 
Deweloper przewiduje, że przed 
domami starczy powierzchni na 
dodatkowe miejsca postojowe.

HS

Domy Amber Haus

n
4-częściowy szeregowiec z tarasami i ogródkami od 
strony ul. Westerplatte

n
Wizualizacja nowych domów mieszkalnych od strony ul. 11 Listopada

n
Na pierwszym planie wąski dojazd do 
nowych domów, dalej powstająca 
pierwsza kondygnacja szeregowca, 
w głębi zabudowa ul. Westerplatte   
fot. Hanna Siatka
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W materiale poświęconym 
sprzecznemu z prawem 
zamieszkiwaniu w Ro-

dzinnych Ogrodach Działkowych 
(ROD) w Luboniu sygnalizowaliśmy, 
że niektórzy osiedleni na działkach 
opłacają podatki od nieruchomo-
ści. Z błędnie podanej przez Urząd 
Miasta informacji wynikało, że robią 
to zaledwie 2 osoby (z ROD „Che-
mik” oraz z ogrodu „Nad Wartą”). 
Jak się okazuje, płacących podatki 
jest znacznie więcej. Obciążenie 
z tytułu posiadania „altany” o po-
nadnormatywnej powierzchni użyt-
kowej (wg przepisów obowiązujących 
do 19 stycznia br. mogła mieć do 

25 m2, a obecnie do 35 m2) dotyczy 
12 działkowców z ROD „Nad War-
tą” na ul. 3 Maja 85 (płacą wszyscy 
zamieszkujący) oraz 11 osób z ROD 
„Pokój” przy ul. Świerczewskiej 17 
(na 20 ogródków zajmowanych na 
stałe). W pozostałych dwóch luboń-
skich Ogrodach („Chemik” przy ul. 
Granicznej 46 i „Bratek” z ul. Sikor-
skiego) nikt nie reguluje podatków 
od nieruchomości.

Jak się dowiedzieliśmy, działkow-
cy sami zgłosili się w tej sprawie do 
magistratu, ponagleni przez preze-
sów ROD apelem skierowanym 
swego czasu przez urzędników.

HS

Uzupełnienie
Do artykułu „Świat poza kontrolą” – „WL” 02-2014, str. 11

Jesienią wy-
konano od-
wodnienie 

ul. Paderew-
skiego. Insta-
lację przepro-
wadzono przez 
tereny prywatne, 
ulicą Krasickie-
go i przecinając 
Puszkina bez-
pośrednio do 
Strumienia 
Junikowskie-
go. Przez kilka 
miesięcy miej-
sce wykopu było 
prowizorycznie 
wypełnione, co 
powodowało, że 
pojawiały się 
duże nierów-
ności. Część 
przejeżdżają-
cych korzy-
stała z chodni-
ków, dewastując je. Nadszedł czas na 
odtworzenie nawierzchni. Nie tylko 
mieszkańcy ulicy zwracają uwagę na 
absurdy w robocie – pozostawianie 
skrawków starego asfaltu i karygodny 

brak wyrównania krawędzi po 
wykopie w jezdni. Monitują do 
władz miasta o profesjonalne 
wykonawstwo. Zwracają też 
uwagę na konieczność na-
prawy rozjeżdżonych chod-
ników, krawężników i innych 
zniszczeń.

(PPR)

Częściowa fuszerka

Kierowcy skarżą się na nieprze-
strzeganie przepisów przez 
niektórych wyjeżdżających 

z parkingu przy sklepie „Netto”. Trak-

tując wyjazd jak skrzyżowanie, a nie 
włączanie się do ruchu, nie udzielają 

pierwszeństwa będącym na jezdni. 
Czy wynika to z arogancji, czy też 
z niewiedzy? Dodatkowo wielu nie 
respektuje nakazu jazdy w prawo 

i skręca w lewo (w ul. 11 Listopa-
da), a nawet porusza się na wprost 

Parking, nie skrzyżowanie!

Lubonianie skarżą się, że na 
jednej z ruchliwszych ulic – 
Powstańców Wlkp. – prowa-

dzi się jednocześnie dwie niezależne 
inwestycje. Po południowej stronie, 
w chodniku kładzie się instalację 

energetyczną. Po stronie północnej 
(od Intermarchè) układa się nowy 
chodnik, którego nie zdążono zrobić 
w ubiegłym roku.

(R)

Bez synchronizacji

n
Pachołki i rozciągnięte taśmy znacznie ograniczają komunikację pieszym. Nie 
sposób się minąć. Przechodnie korzystają z jezdni   fot. Piotr. P. Ruszkowski

n
Wyjazd z parkingu przy „Netto” z nakazem skrętu w prawo. Może przydała-
by się tablica z informacją: „Uwaga! Nie jesteś na skrzyżowaniu – włączasz się 
do ruchu!”   fot. Hanna Siatka

– w ul. Kościuszki – przecinając 5 
pasów ruchu. Podczas takich ma-
newrów niektórzy zmotoryzowani 
klienci „Netto” są aroganccy – trąbią, 
gestykulują itp. Straż Miejska jest 
informowana o nieprzepisowych za-
chowaniach w tym miejscu. Według 
mieszkańców, zainstalowanie jednej, 
dobrej kamery, obejmującej wyjazd 

ze sklepu i newralgiczne skrzyżo-
wania znajdujące się w pobliżu (ul. 
11 Listopada z Kościuszki i Żabikow-
ska z Pułaskiego) pozwoliłoby na 
zwiększenie bezpieczeństwa w tym 
rejonie i z pewnością przysporzyłoby 
wpływów do budżetu miasta.

(RS)

Z pewnością połączenie 
starego i nowego asfaltu, 
byle jak wykrojonego, 
spowoduje w przyszłości 
spękania i nierówności   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Od strony chodnika asfalt przycięto 
równo, natomiast od osi jezdni, za-
miast przyciąć, wyszarpano   fot. 
Piotr P. Ruszkowski

n
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Do 15 listopada br. wzdłuż 
utwardzonego odcinka ul. 
Morelowej powstanie chod-

nik. To jedna z 14 ulic w mieście, na 
których �rma „Lex” z Koszalina wy-
buduje trotuary. Przetarg w tej sprawie 
rozstrzygnięto 1 marca 2013 r. (cała 
inwestycja to koszt 806 500 zł, w tym 
69 000 zł na chodnik o powierzchni 

ok. 466 m2 na ul. Morelowej).
Lubonianie korzystający z krót-

szego, pozbawionego twardej na-
wierzchni fragmentu ul. Morelowej, 
położonego pomiędzy ul. Wojska 
Polskiego i Buczka, skarżą się, że 
o nich nie pomyślano. Chcąc dotrzeć 

do najbliższego asfaltowego duktu 
(ul. Wojska Polskiego), okoliczni 
mieszkańcy (np. z osiedli powstałych 
przy nowych, gruntowych drogach 
w rejonie ul. Buczka) brną w błocie. 
Wybudowanie chodnika wzdłuż 
całej ul. Morelowej znacznie ułatwi-
łoby im życie. Interweniowali w tej 
sprawie w Urzędzie Miasta, po raz 

kolejny poruszając również kwestię 
ograniczających widoczność krzaków, 
które zarastają wylot zaniedbanego 
odcinka ul. Morelowej w Wojska 
Polskiego.

HS

Pominięci

n
Na asfaltowym odcinku ul. Morelowej ruch pieszych odbywa się jezdnią. Jedno-
stronny chodnik 1,5-metrowej szerokości powstanie po wschodniej stronie 
drogi (na zdjęciu – z prawej)   fot. Hanna Siatka

n
Zaniedbany przez władze miasta odcinek ul. Morelowej. U wylotu w ulicę Woj-
ska Polskiego, z lewej, zasłaniające widoczność krzaki, wycięcia których miesz-
kańcy nie mogą się doprosić. W głębi – utwardzony fragment ul. Morelowej (w 
kierunku ul. 11 Listopada)   fot. Hanna Siatka

Ułatwienie

Nowe przystanki autobusowe („na 
żądanie”) na ul. Sobieskiego usta-
wione na wysokości Ośrodka Kultu-
ry na prośbę mieszkańców Lasku. 
Na zdjęciu słupek przystankowy 
przy Społem Spar w kierunku pętli 
na ul. Krętej   fot. Paulina Sawicka

n

Wydział Planowania, Roz-
woju i Ochrony Środowi-
ska (PRiOŚ) informuje, 

że na najbliższej sesji Rady Mia-
sta zostaną przedłożone projekty 
trzech uchwał dotyczących zmia-
ny obowiązujących planów miej-
scowych.

Są to lokalne zmiany w planach 
miejscowych:

„Stary Luboń” n

„Żabikowo Północ” n

„Teren usług i handlu w obrę- n

bie ulic: Powstańców Wlkp. i Ża-
bikowska”.

Wraz z uchwałą z październi-
ka 2013 r., dotyczącą zmian w ob-
szarze planu „Luboń Centrum”, 
będą to pierwsze opracowania 
urbanistyczne realizowane „wła-
snymi siłami Wydziału PRiOŚ”.

Hubert Prałat
PRiOŚ

Czytaj też na str. 16

Zmiany planów miejscowych

Uwaga!
15 marca upłynął termin uregulowania pierwszej 

raty podatku od nieruchomości za 2014 r. Sprawdź, 
czy zapłaciłeś!

(S)

Mieszkańcy Lubonia, podob-
nie jak w całym kraju, mają 
problemy z odbiorem kore-

spondencji sądowej, dystrybuowanej 
przez InPost. By ułatwić Państwu do-
tarcie do wyznaczonych w tym celu 
placówek, podajemy ich nazwy, lo-
kalizację i godziny otwarcia.

W Luboniu są dwa takie punk-
ty. Jeden mieści się w sklepie „Małp-
ka” na ul. 11 Listopada 83 i jest 

czynny od poniedziałku do niedzie-
li w godz. 6 – 24. Drugi to Sklep-Punkt 
Awizo. Znajduje się na ul. Wschod-
niej 29 b i jest dostępny od ponie-
działku do soboty w godz. 6 – 18. 
Najlepiej do niego dotrzeć, skręcając 
z ul. Pułaskiego (na wysokości pod-
stacji pogotowia ratunkowego) 
w drogę dojazdową do osiedla.

(PH)

Dokąd po list z sądu?

Blisko 10 lat temu (27 sierpnia 2004 r.) Sejm RP ustanowił 24 marca 
– Narodowym Dniem Życia. W uzasadnieniu uchwały czytamy: (...) 
powinien stać się okazją do narodowej re�eksji nad odpowiedzialnością 

władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie 
szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych 
i zdanych na pomoc innych.

Natomiast w 1998 r., w odpowiedzi na apel z encykliki „Evangelium 
Vitae” Jana Pawła II ogłoszonej 25 marca 1995 r., Zebranie Plenarne Epi-
skopatu Polski (nr 293) podjęło uchwałę o ustanowieniu w Polsce 25 mar-
ca – Dniem Świętości Życia.

Dla Lubonia to temat ważny, o czym świadczy pomnik „Świadectwo 
Miłości” u stóp wzgórza w parku Papieskim, postawiony sumptem i zaan-
gażowaniem społecznym.

(Szerzej czytaj: „WL” 03-2012, str. 20) (N)

Dni Życia

Superpociąg „Pendolino” bę-
dzie nową kategorią Ekspres 
InterCity Premium. Wartość 

tego włoskiego cacka to ponad 
20 mln zł. Niestety, w Polsce nie 
pojedzie z prędkością maksymal-
ną (250 km/h), bo na razie nie ma 
dla niego odpowiednich torów. Po-
trzebna jest szybka modernizacja 
linii kolejowych i montaż systemu 
bezpieczeństwa ruchu. Jak obser-
wujemy, na linii Poznań-Wrocław 
trwa już intensywna wymiana torów. 

Nieo�cjalnie dowiedzieliśmy się, że 
pierwszy z 20 zamówionych przez 
Polskę „Pendolino”, zabierający jed-
norazowo 402 pasażerów, przejedzie 
1 kwietnia przez Luboń w kierunku 
Wrocławia. Pierwszych 20 pasażerów, 
którzy będą mieli szczęście wsiąść 
na lubońskiej stacji kolejowej do 
tego komfortowego pociągu, do-
stanie darmowe miejscówki wraz 
z biletami na przejazd do Wrocła-
wia i z powrotem!

Władysław Szczepaniak

Pendolino w Luboniu! cha...
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W pracowni liczba zatrudnionych 
osób nie przekracza 10. Pani Maria 
projektuje stroje, pozostałe panie 
kroją materiał i szyją. Dzianina 
sprowadzana jest bezpośrednio od 
producentów. Bielizna dla Amazo-

nek jest w podobnej cenie jak ta dla 
kobiet bez problemu. Kostium ką-
pielowy kosztuje ok. 140 zł, biusto-
nosz od 60 do 90 zł, body ok. 130 zł, 
gorset ozdobny – ok. 180 zł, a top 
ok. 96 zł. Wszelkie drobne popraw-
ki mające na celu dopasowanie bie-
lizny wliczone są w cenę i wprowa-
dzane w ciągu trzech dni.

Firma posiada Certy�kat Jako-
ści wydany przez Narodowy Insty-
tut Zdrowia Publicznego oraz Cer-
ty�kat Europejski z Urzędu Reje-
stracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych. W okolicy nie ma za-
kładu zajmującego się tego typu 
działalnością. W Poznaniu nikt nie 
zajmuje się produkcją bielizny dla 
Amazonek. Istnieją jedynie sklepy 
handlujące gorsetami protetyczny-
mi.

Pani Maria z wykształcenia eko-
nomistka, jako pełnoletnia uczen-
nica uczyła się zawodu u Danuty 
Szalek. Po dwóch latach zdała eg-
zamin czeladniczy, a po czterech 
mistrzowski. W międzyczasie pro-

wadziła swój zakład gorseciarski. 
Była nauczycielem zawodu. Państwo 
Rzanni przed kilkoma laty byli go-
śćmi na antenie telewizji TVN 24 
i TVN Style, w programie dotyczą-
cym zanikających zawodów.

Ich sklep jest czynny od pn. do 
pt. w godz. 9 – 17, natomiast w sob. 
9 – 13. Więcej informacji – na stro-
nie: www.gorsety.com.pl, poprzez 
którą również prowadzona jest sprze-
daż.

Paulina Sawicka

Dla wyjątkowych kobiet

n
Pracownia istniejąca na rynku od 25 lat, z której bielizna będzie dostarczana do 
sklepu   fot. Paulina Sawicka

Do końca lutego, rozpoczęte 
w ub. roku przez Aquanet 
roboty w ramach największej 

inwestycji w Luboniu – budowy ka-
nalizacji sanitarnej w Lasku – były 
wstrzymane. Od marca wykonaw-
ca – Skanska SA – wznawia prace 
i planuje dokończenie przyłączy 
w następujących miejscach: na ul. 

Podgórnej (8 sztuk), ul. Kurowskie-
go (22) i Malwowej (7).

W drugiej połowie marca od-
twarzane będą nawierzchnie na 
ulicach: Armii Poznań – bez nazwy, 
Piaskowej, Rutkowskiego, Staro-
rzecznej i Wawrzyniaka.

HS

cd.  
ze str. 

9

Kanalizacja Lasku

Przypominamy, jak się zachować w przypadku napotkania dzikich 
zwierząt. Apelujemy o zachowanie spokoju i postępowanie według 
poniżej wymienionych zasad.

Dzikich zwierząt nie należy: dokarmiać, dotykać i drażnić. W trosce 
o bezpieczeństwo swoje i bliskich nie wolno do nich podchodzić. Trzeba 
też pamiętać, aby nie pozostawiać żywności bez zabezpieczenia.

W przypadku zauważenia dzikiego zwierzęcia należy powiadomić Straż 
Miejską (tel. 61 813 19 86), a poza godzinami jej pracy służbę dyżurną 
w ramach zarządzania kryzysowego (tel. 697 630 824).

Wydział Spraw Komunalnych UML

Apel
W sprawie dzikich zwierząt

Pomału dobiega końca budowa kanalizacji w Lasku. Projekt, obejmu-
jący zasięgiem 1/3 część miasta, jest jednym z priorytetów dla Burmi-
strza Dariusza Szmyta. Dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość 

i cierpliwość w chwilach, gdy dojazd i dojście do domu były co najmniej 
utrudnione. Prace budowlane muszą zostać ukończone w całości, by można 
było „korytować” ulice i wyłożyć nową warstwę tłucznia.

Obok przedstawiamy harmonogram korekty ulic i wymiany nawierzchni 
asfaltowej. Według inżyniera budowy – Marcina Kuźlana – prace zapla-
nowane na maj, czerwiec i lipiec mogą ulec opóźnieniu w zależności od 
tempa robót kanalizacyjnych, natomiast wszystkie ulice asfaltowe, na któ-
rych w tej chwili kanał jest wykonany, zostaną odtworzone do 19 kwietnia, 
czyli przed Wielkanocą.

Zastępca burmistrza Mikołaj Tomaszyk zapewnia, że każdą z tych ulic 
będzie kontrolował, „czy sposób jej naprawy spełnia nasze standardy”.

Miasto czeka jeszcze kanalizacja i budowa ul. 1 Maja. Prace przygoto-
wujące tę inwestycję trwają. Urząd wraz z Aquanetem przygotowuje się do 
skoordynowana prac kanalizacyjnych i drogowych. (UML)

Odtworzenie asfaltu nastąpi w najbliższym czasie na następujących uli-
cach (podano termin zakończenia prac): Kwiatowa – 11 kwietnia, Spokojna 
– 14 kwietnia, Walki Młodych – 15 kwietnia, Podgórna – 16 kwietnia.

Równanie ulic gruntowych: Podgórna – 19 marca, Rutkowskiego 
i Wawrzyniaka – 20 marca, Piaskowa – 21 marca, Kwiatowa – 31 marca, 
Dojazdowa – 7 kwietnia, Grodzka i Kasztelańska – 8 kwietnia, Fornalskiej 
i Liliowa – 9 kwietnia, Konwaliowa – 14 kwietnia, Sporna, Warzywna i Ma-
kowa – 15 kwietnia, Azaliowa i Wierzbowa – 16 kwietnia, Fiołkowa – 17 
kwietnia, Nagietkowa – 18 kwietnia, Narcyzowa i Polna – 22 kwietnia, 
Pszenna – 23 kwietnia, Słonecznikowa – 24 kwietnia, Żytnia – 25 kwiet-
nia, Kręta – 28 kwietnia.

Nazwy ulic, na których prace będą prowadzone od maja, podamy w ko-
lejnym wydaniu „WL”.

Zobacz, kiedy wyrównają
twoją ulicę

Uwaga!
Przed nami 1 kwietnia. 
Możesz sie spodziewać 
żartów także tradycyjnie  

w
 

W ub. roku dwójka chłopców 
– Jaś i Kuba – postanowi-
ła wziąć sprawy w swoje 

ręce i wybudować kryjówkę, gdzie 
mogliby wspólnie z kolegami spę-
dzać czas. Ich plan był konkretny: 
„postawić szałas z niegroźnymi pu-
łapkami”. Napisali pismo i zjawili się 
u Burmistrza z prośbą o pomoc. Sta-
rania chłopców nie poszły na marne 
– Burmistrz Miasta pomoże spełnić 
ich marzenie.

We współpracy ze Stowarzyszeniem 
Wędrowni Architekci oraz PROVIDENT 
Polska przygotowaliśmy konkurs na 
projekt szałasu w parku Papieskim, 
który będzie jednym z elementów 
planowanego tam placu zabaw. Nie 
chcemy, żeby to był zwykły „szałas”, 
dlatego też konkurs na projekt skie-
rowany jest zarówno do uczniów, jak 
i do profesjonalistów. Zaczynamy od 
konkursu dla lubońskich szkół pod-
stawowych. Prace należy przekazać 
do sekretariatu macierzystej szkoły 
do 28 marca. Posłużą za inspiracje 

dla architektów w konkursie na pro-
fesjonalny projekt. Będziemy je na 
bieżąco wrzucać na stronę Urzędu 
Miasta i na pro�l konkursu na Face-
booku – https://www.facebook.com/
pages/Konkurs-na-Sza%C5%82aso
wanie/272271646266375

17 marca ruszamy z konkursem 
dla profesjonalistów. Potrwa do 12 
kwietnia. Ogłoszenie wyników na-
stąpi do 20 kwietnia.

Czego oczekujemy od projek-
tantów?

projektów z nowym spojrzeniem  n

na hasło „szałas”,
spełnienia podstawowych funkcji  n

szałasu, czyli miejsca do schronie-
nia i zabawy,

kreatywności, funkcjonalności  n

oraz pomysłowości rozwiązań.
Nagrodę główną w konkursie 

dla profesjonalistów ufundował  
PROVIDENT Polska w ramach Pro-
gramu Społecznego „Wokół nas”.

Angelika Kurtys
UM stanowisko ds. promocji

Konkurs na szałas
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Uchwalone przez Radę Mia-
sta Luboń: „Program opieki 
nad zwierzętami bezdomny-

mi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Luboń” 
oraz „Regulamin utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Miasta 
Luboń” wprowadziły obowiązek ewi-
dencji i znakowania zwierząt. Miasto 
podpisało umowę z Geulincx Poland 
Sp. z o. o. w zakresie m.in. bezpłat-
nego korzystania z Międzynarodo-
wej Bazy Danych SAFE-ANIMAL 
i realizowania wspólnego programu 
SAFE-ANIMAL. Geulincx Poland Sp. 
z o.o. zobowiązała się do utworzenia 
w Międzynarodowej Bazie Danych 
zbioru Miasta Luboń. W przedmio-
towym zbiorze zawarte są dane doty-
czące oznakowanych psów z terenu 
Miasta Lubonia. Prawdopodobnie 
w najbliższym czasie będzie można 
dzięki temu odszukać swojego psa, 
bez względu na to, gdzie na terenie 
kraju zaginął czy uciekł. Rejestra-
cji zwierzęcia przez bezpłatne za-
czipowanie można będzie dokonać 
w gabinecie weterynaryjnym, który 
posiada umowę z Miastem. Akcja 
elektronicznego znakowania psów 
z terenu Lubonia będzie realizo-
wana przez wyłonionego w wyni-
ku przetargu lekarza weterynarii. 
Informacje na temat lekarza we-
terynarii, u którego będzie można 

w 2014 r. dokonać bezpłatnego czi-
powania psa, zostaną w najbliższym 
czasie podane na stronie internetowej 
Urzędu oraz pojawią się w lokalnej 
prasie. Właściciel, który chce bez-
płatnie zarejestrować (zaczipować) 
psa, musi mieć przy sobie: dokument 
tożsamości (potwierdzający zamel-
dowanie stałe w Luboniu), aktualne 
świadectwo szczepienia psa przeciw 
wściekliźnie lub książeczkę zdrowia 
psa z odpowiednią adnotacją. Do za-
biegu czipowania psa przyprowadza 
osoba pełnoletnia. Jeśli pies został już 
wcześniej zaczipowany prywatnie lub 
w innym mieście, nie trzeba go po-
nownie zaznaczać. Należy go jedynie 
zarejestrować, składając odpowiedni 
wniosek do Urzędu Miasta. W każdej 
chwili można sprawdzić dane swoje-
go zarejestrowanego psa. Wystarczy 
wejść na stronę internetową www.
safe-animal.eu i wprowadzić do wy-
szukiwarki numer z mikroprocesora. 
Właściciel psa ma obowiązek wyre-
jestrować go z bazy w przypadku np. 
śmierci lub odsprzedaży. Szczegóło-
we informacje zostały zamieszczone 
na stronie internetowej tutejszego 
urzędu: www.lubon.pl (w zakładce 
środowisko-zwierzęta). Mieszkań-
ców zachęcamy do jak najszybszego 
zaczipowania swoich psów.

Wydział Spraw Komunalnych UML

Bezpłatne czipowanie psów
(znakowanie)

Długo się wahałem, żeby napi-
sać o stanie nawierzchni ul. 
Nowej, ale po zakończonych 

pracach ziemnych związanych z bu-
dową kanalizacji i ostatnich opadach 
deszczu oraz odwilży, trudno patrzeć 
na to bezczynnie. Na odcinku od ul. 

Rydla do Dworcowej jest po prostu 
bagno, rozjechane błoto z wielkimi 
koleinami po same kostki, bez szans 
na dojście do posesji suchą stopą. 
Zapraszam na ul. Nową.

Wiktor Budniak

List do redakcji

Błoto na Nowej

Zapytałby ktoś, skąd się biorą 
oceny naszego polskiego reality. 
To proste – z rozmów ze spo-

łeczeństwem, z ludźmi, którzy stoją 
w kolejce po dary żywnościowe. To 
doskonały przekrój społeczny, przekrój 
stanowisk, poglądów, opinii, emocji 
i pretensji, o to, by można było żyć 
godnie, by nie trzeba było się wsty-
dzić, a niejednokrotnie przełamywać 
psychicznie, i stanąć w kolejce po 
pomoc. Rozmowy te się nie kończą, 
bo to dyskusja o naszym codzien-
nym życiu, kłopotach i marzeniach, 

i o tym, jak mógłby być urządzony 
świat – przyjazny, bezpieczny, kom-
fortowy, bez zmartwień.

Byt kształtuje świadomość spo-
łeczną. Reakcje na deprywację spo-
łeczną są bardzo zdecydowane. 
Wyrażają opinię, że taki stan nie 
powinien mieć miejsca w naszym 
społeczeństwie, że bezsilność, nie-
możność znalezienia pracy i popra-
wy poziomu życia pogłębia dyspro-
porcje, dzieli społeczność na lepiej 
i gorzej sytuowanych. Polityka spo-
łeczna powinna uwzględniać w swym 

Dotacje i rozmowy
Refleksje prezesa Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli na 
temat położenia podopiecznych stowarzyszenia oraz współpracy 
miasta z organizacjami pozarządowymi

działaniu tę optykę, aby wyklucze-
nie, deprywację i zubożenie elimi-
nować, a przynajmniej łagodzić 
i tworzyć warunki poprawy i moż-
liwości podnoszenia stanu zamoż-
ności społeczeństwa. Wielką rolę 
w spełnianiu tych zadań społecznych 
mają organizacje pozarządowe po-
siadające doskonałe rozeznanie 
i wiedzę na temat stanu, w jakim 
żyje społeczeństwo w naszym kraju. 
Jesteśmy najbliżej problemów ży-
ciowych, począwszy od możliwości 
zdobywania pracy, aż po opiekę 
zdrowotną. Dobra i ciekawa forma 
integracji społecznej wpływa dodat-
nio na poziom życiowego zadowo-
lenia. Ważna w tym aspekcie jest 
współpraca organizacji pozarządo-
wych z samorządami terytorialnymi, 
dysponującymi programami współ-
pracy i środkami �nansowymi. 

Wyznaczenie priorytetów w działa-
niu pomocowym przez samorząd 
jest wyrazem troski o zapewnienie 
różnym grupom społecznym moż-
liwości realizacji swoich planów. Tak 
dzieje się w naszym mieście, gdzie 
dotacje i wsparcie zostały przyzna-
ne rożnym organizacjom i na różne 
cele społeczne, zapisane w zadaniach 
publicznych.

Stowarzyszenie Społeczny Fun-
dusz Ludzi Dobrej Woli otrzymało 
pomoc na dwa zadania publiczne: 
na zadanie pod nazwą „Pomoc spo-
łeczna”, w którym realizujemy pro-
gram pomocy żywnościowej wspól-
nie z Wielkopolskim Bankiem 
Żywności, oraz na zadanie „Aktyw-
ny Senior” polegające na integracji 
starszej grupy społecznej.

Adam Gabler

Tematu elektronicznej rejestra-
cji psów nie podejmowaliśmy 
w sondażu. Zaczyna robić się 

ciepło, coraz więcej czworonogów 
sporo czasu spędzać będzie na dwo-
rze, wiele biega swobodnie, bez ka-
gańców, pozostawia odchody. Czy 
elektroniczny system zmniejszy 
negatywne wpływy na środowisko 
i porządek oraz czy zwery�kuje po-
stawę właścicieli odpowiedzialnych 
za swoje pupilki?

Wyraźna większość pytanych 
(67 %) jest za darmowym czipowa-
niem czworonogów. Najwięcej ko-
mentarzy dotyczyło: „Pod warunkiem, 
że nie jest szkodliwe dla organizmu 

psa”, „Dzięki temu mniej zaginionych 
psów tra� do schroniska”, „Już za-
czipowałem swego psa”, „Jestem za 
czipowaniem, ale właścicieli psów”, 
„Niech się zajmą też sprzątaniem 
po psach”, „Jeśli daje to gwarancję 
dotarcia do właściciela”, „Bo dużo 
psów ginie”, „Już dwa razy dzięki 
temu odzyskałem swojego psa”, „Ła-
twiej będzie zidenty�kować właści-
ciela psa”, „Oczywiście w kolejności: 

czipowanie i obowiązkowy podatek 
30 zł rocznie dla każdego, bez wy-
jątku”, „Tak, jeśli s�nansowane to 
będzie z podatku od czworonoga”, 
„Każdy pies i kot powinien być za-
czipowany. Jeśli wałęsa się zwierzak 
bez czipa, to wywózka do schroniska, 
a jeśli nikt go nie odbierze, to po 
kwartale należy uśpić zwierzaka”.

16 % pytanych jest przeciwnych 
takiemu zabiegowi. Tu pojawiały się 
wypowiedzi: „Po co męczyć zwierzę”, 
„Co to daje, czy będzie przez to mniej 
kup na chodnikach?”, „Jak ktoś się 
boi o swojego pieska, żeby nie zginął, 
to niech zapłaci sobie za to”, „To 
przesada”, „Jest to wstęp do opodat-
kowania zwierzaków”, „Komu to 
potrzebne?”, „Lepiej niech „strasz-
nicy” miejscy wypisują mandaty za 
brak kagańców i sranie na chodni-

kach”, „I kto za to zapłaci?”.
14% nie miało zdania 

w sprawie bezpłatnego czi-
powania psów. Zanotowa-
liśmy przy tym: „Cały 
Luboń zasrany, o dzieci 
by zadbali”, „Nie rozu-
miem do końca sensu 
tego zabiegu”, „Czy nie 
chodzi tu po prostu 
o kapuchę (pienią-
dze)?”.

Z władz Lubonia 100% 
radnych oraz burmistrzów 

jest za takim zabiegiem. Pię-
cioro radnych (J. Dagoń, A. 

Dworaczyk, P. Krzyżostaniak, E. 
Rogowicz, P. Wolniewicz) postawi-
ło warunek podobny jak większość 
pytanych – „Nie może być szkodli-
we dla organizmu zwierzęcia”.

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

oprac. PPR

Sondaż
Czy jesteś za darmowym czipowaniem psów w Luboniu, czyli 
wszczepianiem elektronicznego czujnika?

Odpowiedzi mieszkaców

67%

1%

16%

Nie wiem
14%

TAK
NIE

Odmówiło 3% 
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Nasza prasowa interwencja 
w sprawie żyjących w kary-
godnych warunkach głuchej 

Ewy Szały i jej niedowidzącego męża 
Macieja sprawiła, że jesienią 2003 r. 
małżeństwo przeniosło się z budyn-
ku gospodarczego przy ul. Łącznej 
do domu komunalnego przy ul. Ar-
mii Poznań 111 (czytaj: „Dlaczegoś 
biedny?...” – „WL” 08-2003, str. 16 
i „Szczęśliwy �nał” – „WL” 10-2003, 
str. 18). Otrzymali tam od miasta na 
parterze pod numerem 2 około 33-
metrowy lokal socjalny, z kuchnią, 
pokojem i WC.

Polepszyli sobie
Po kilku latach starań zainicjo-

wanych jeszcze pod starym adresem, 
udało im się pozyskać do�nanso-
wanie z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie (PCPR) na likwi-
dację barier architektonicznych 

w mieszkaniu (18 tys. zł). Ekipa 
z PCPR odremontowała im wtedy 
gruntownie i wyposażyła małą ła-
zienkę, zamontowała w lokalu nową 
instalację elektryczną oraz panele 
podłogowe w kuchni. Przy okazji, 
zaciągając pożyczkę, Szałowie prze-
prowadzili również remont pokoju, 
a miasto zamontowało nowe drzwi 
wejściowe do ich „królestwa”. Wraz 
z podwyższeniem standardu miesz-
kania pogłębiły się kłopoty �nan-
sowe małżeństwa. Nie byli w stanie 
spłacać zaciągniętego długu, który 
tym samym rósł i wynosi obecnie 
więcej niż 6 tys. zł. Sprawą zajął się 
komornik, który od ponad 2 lat 
rekwiruje część renty pana Macieja. 
Na domiar złego zwiększyły się wy-
datki. Ich lokal utracił 50-procentową 
zniżkę w czynszu i nabył status ko-
munalnego (potwierdza to aneks do 
umowy z końca 2007 r., w którym 
w uzasadnieniu podwyżki czytamy: 
„ze względu na wyposażenie lokalu”). 
Wkładu, jakie małżeństwo wniosło, 

podwyższając standard mieszkania, 
nie odliczono od czynszu, co jest 
powszechnie stosowaną praktyką. 
Jak się dowiedzieliśmy w Biurze 
Majątku Komunalnego (BMK), któ-
re zarządza budynkami miejskimi 
w Luboniu, poniesione przez Szałów 
koszty uwzględniono by, gdyby 
zmiany w infrastrukturze dotyczy-
ły pionów instalacyjnych budynku. 
Ich inwestycję potraktowano zaś 
jako remont (zmianę wyposażenia 
lokalu).

Istotną pozycją w wydatkach 
Szałów jest woda. Poza jednym na-
jemcą budynku, reszta płaci za nią 
bowiem miesięcznie po ponad 67 zł 
od osoby. Uwzględniając stawki 
stosowane przez Aquanet (koszt – 
3,81 zł za m3; norma zużycia wody 
– 2,40 m3/osoba na miesiąc), moż-
na wyliczyć, że każdy mieszkaniec 
tego domu zużywa miesięcznie bli-

sko 18 m3 wody, tj. blisko 600 litrów 
dziennie! Wielkość ta tym bardziej 
szokuje, gdy przyjrzymy się rachun-
kowi za wywóz nieczystości płynnych. 
Każdy lokator płaci (przy stawce 
17 zł za m3) bowiem ok. 31 zł na 
miesiąc, a więc ponad połowę mniej 
niż za wodę (ok. 1,5 m3 ścieków = 
ok. 53 l dziennie)!

Miesięczne obciążenie Szałów 
z tytułu lokalu wynosi 411 zł (czynsz 
– 190,57 zł, woda – 67,63 zł/os., 
szambo – 30,81 zł/os., śmieci – 19 zł 
i prąd na klatce schodowej – 2,16 zł/
os.). Od ponad 2 lat nie płacą ra-
chunków, a ich zadłużenie w BMK 
rośnie.

Zdążyć z pomocą
Sporym ciężarem �nansowym 

są wydatki na leki. Pani Ewa po-
ważnie chora na nerki, od 2009 r. 
jest dializowana. Konieczne medy-
kamenty kosztują Szałów ok. 300 zł 
miesięcznie. Po odliczeniu wszyst-
kich stałych wydatków (ok. 800 zł) 

zostaje im blisko 1000 zł na życie 
i opał. To za wiele, by otrzymać 
wsparcie �nansowe z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej (próg 
�nansowy na osobę wynosi 456 zł). 
Przed kilku laty właśnie pułap do-
chodów zadecydował, że Szałowie 
przestali się kwali�kować do po-
mocy i MOPS im jej odmówił. 
Teraz otrzymują jedynie zasiłek 
pielęgnacyjny w wysokości 150 zł 
miesięcznie.

Po kilkuletniej przerwie (ostat-
nia pomoc w 2005 r.) udało nam się 
ponownie zainteresować MOPS 
sytuacją niepełnosprawnego mał-
żeństwa z Lasku. Okazuje się, że choć 
nie przysługuje im wsparcie �nan-
sowe, mogą korzystać z dożywiania 
(próg dochodowy: 684 zł na osobę) 
oraz z dodatku mieszkaniowego 
(próg ok. 1000 zł/os.). Gdyby uda-
ło się jeszcze przywrócić lokalowi 
Szałów poprzedni, socjalny status 
(50% zniżki), za czynsz nie musie-
liby prawdopodobnie płacić wcale. 
Zabieg ten nie należy z pewnością 
do trudnych, skoro, jak nas poin-

formowała Krystyna Walczak z BMK, 
mieszkanie utraciło pierwotny sta-
tus, bo najemcy prawdopodobnie 
nie zadbali o coroczne przedłużanie 
umowy najmu (!).

Pani Ewa jeździ teraz częściej 
na dializy. Czeka ją przeszczep ner-

ki. Warunki, w których żyje wraz 
z mężem, nie nadają się do rekon-
walescencji po tak poważnej ope-
racji. Żyjącym w biedzie, zdanym 
na siebie, chorym ludziom przydał-
by się stały opiekun, który wprowa-
dziłby w ich byt niezbędny ład.

Tak żyją
Posesja miejska przy ul. Armii 

Poznań 111 jest zaniedbana. Teren 
za zdewastowanym ogrodzeniem 
wokół budynku porasta zielsko. 
Wchodzących straszy sterta śmieci 
i gruzu, a w głębi obskurnego po-
dwórka – zniszczone budynki go-
spodarcze otoczone śmieciami. Na 
pierwszy rzut oka widać, że braku-
je tu gospodarza. Zza wejścia do 
budynku z napisem: „Zamykać drzwi!” 
wyzierają brudne ściany klatki scho-
dowej. Na parterze oprócz miesz-
kania Szałów jest jeszcze drugie – 
dwupokojowe, niezamieszkałe, 
a także zejście do zawilgoconej, po-
zbawionej światła piwnicy, z której, 
z uwagi na skandaliczny stan, nikt 
nie korzysta. Do dwóch lokali na 

piętrze, położonych pod skośnym 
dachem, prowadzą strome, drew-
niane schody. W obskurnej klatce 
schodowej hula wiatr przedostają-
cy się przez zniszczone okno na 
poddaszu i nieszczelne drzwi wej-
ściowe. W tych warunkach podczas 

Nie te scenariusze
To miał być artykuł o małżeństwie niepełnosprawnych: Ewie 
i Macieju Szałach, znanych Państwu z wcześniejszych naszych 
publikacji. Temat okazał się jednak szerszy i mówi o miejscu, 
w którym mieszkają – domu komunalnym przy ul. Armii 
Poznań 111

n
Pod budynkiem gospodarczym w ogrodzie pozostałości po byłym hydroforze 
i instalacji podłączonej do wodociągu, z której ujawniono wyciek. Naczynia 
(wiadra, miski, słoiki itd.) stojące na podłodze zalane czystą wodą oraz zamok-
nięte ściany wskazują, że wody w pewnych okresach było dużo   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

n
Do posesji należą też szopy w ogrodzie, których stan jest opłakany. Znajdu-
je się tam masa śmieci, według mieszkańców, jeszcze po poprzednich lokato-
rach   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Budynek komunalny przy ul. Armii Poznań 111 z 4 mieszkaniami, kiedyś dom 
jednorodzinny (z prawej), podwórkiem i pomieszczeniami gospodarczymi.   
fot. Piotr P. Ruszkowski
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Od 19 stycznia 2014 r. funk-
cjonuje nowa ustawa o ROD. 
Przez 18 miesięcy będą 

obowiązywać ustawowe przepisy 
przejściowe, po czym nastąpi no-
welizacja regulaminu ROD zgodnie 
z nową ustawą. Przedłużono o rok 
kadencję zarządów ROD. W 2015 r. 
odbędą się wybory zarządów, dele-
gatów na konferencję wojewódzką 
i zjazd zwyczajny PZD. W ciągu 12 
miesięcy musimy odbyć zebrania 
ogrodów wg nowych przepisów usta-
wy. Działkowcy mają zdecydować, 
czy pozostają w dotychczasowych 
strukturach PZD, czy tworzą nowe 
stowarzyszenia ogrodowe, uchwalają 
statut, wybierają zarząd i rejestrują 
organizację w sądzie. Szczegółowe 
szkolenia w tej sprawie odbyły się 
w ROD im. Jana Mazurka w Pozna-
niu w dwóch terminach: 14 lutego 
– prezesi, wiceprezesi, sekretarze 
ROD oraz przewodniczący ogro-
dowych komisji rozjemczych oraz 
17 lutego – przewodniczący i wice-
przewodniczący ogrodowych ko-
misji rewizyjnych oraz skarbnicy 
i księgowi ROD.

Dyrektor Biura OZ PZD Poznań 
Magdalena Klessa-Kiec omówiła 
szczegółowo najważniejsze punkty 

nowej ustawy, a przewodniczący 
Okręgowej Komisji Rozjemczej 
Janusz Cybichowski przedstawił 
nowe zadania ogrodowych Komi-
sji Rozjemczych. Podobne szkole-
nie w dniu 17 lutego dotyczyło �-
nansów ROD.

Jan Błaszczak
prezes ROD „Chemik”

12 kwietnia odbędzie się zebra-
nie sprawozdawcze w ROD „Che-
mik”

Według nowych przepisów
Szkolenia działaczy Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) 
w Okręgu Poznańskim Polskiego Związku Działkowców (PZD)

n
Zarząd ROD „Chemik” na szkoleniu: prezes 
Jan Błaszczak, sekretarz Kazimierz Sztuka, 
wiceprezes Stefan Szulc i przewodnicząca 
Komisji Rozjemczej Dorota Wojciechowska

mrozów woda w rurach zamarza, 
a kiedy taje, zalewa mieszkania na 
parterze.

Niedoszły dozorca
16-metrowy lokal na piętrze od 

kwietnia ub. roku zajmuje bezrobot-
ny Grzegorz Ch. Odkąd osiedlił się 
w tym budynku, poczynił wiele zmian. 
Wprowadził zwyczaj zamykania drzwi 
wejściowych, uporządkował przy-
pisane do jego mieszkania pomiesz-
czenie gospodarcze w podwórzu 
i teren za domem, który teraz przy-
gotowuje pod uprawę. Jest energicz-
ny i zaradny. Myślał o objęciu do-
zorcostwa, ale zaproponowano mu 
za nie 60 zł brutto. Narzędzia i po-
trzebne środki musiałby �nansować 
sam. Zrezygnował. W swoim miesz-
kaniu na własny koszt zainstalował 
bojler na ciepłą wodę, położył na 
ścianach gładź i odmalował, ocieplił 
skosy wełną mineralną i wyremon-
tował łazienkę (wejście z klatki scho-
dowej za zgodą BMK przeniósł do 

wewnątrz, zamontował wannę i nowe 
WC). Na więcej nie starczyło mu 
środków. Jego lokal jako jedyny 
w budynku nie posiada nowych okien. 
Pan Grzegorz nie może się doprosić 
wymiany, choć pisma w tej sprawie 
składa w BMK od momentu zamiesz-
kania przy Armii Poznań. Stara, 
zużyta stolarka okienna jest nieszczel-
na. Do środka dostaje się przez nią 
wilgoć i chłód. Pan Grzegorz narze-
ka też na niesprawną, źle wykonaną 
instalację elektryczną, przez co po 
uruchomieniu dwóch urządzeń na-
raz pojawiają się spięcia i wyskaku-
ją korki. Zaskoczony wysokimi ra-
chunkami za wodę, założył sobie 
w lipcu ub. roku podlicznik. Do 
końca 2013 r. musiał regulować na-
leżności według starej taryfy (67,63 zł 
miesięcznie). Rachunek, który otrzy-
mał na początku stycznia br., wska-
zywał tę samą kwotę, ale po inter-
wencji w BMK, dokonano zmiany 
i od 1 marca 2014 r. będzie płacił 
miesięcznie tylko 8,72 zł! Mieszka-
nie o statusie komunalnego kosztu-
je go obecnie 124,92 zł (83,24 zł – 
czynsz, opłacany przez MOPS w ra-
mach dodatku mieszkalnego, 8,72 zł 
– woda, 30,81 zł – wywóz nieczy-
stości i 2,16 zł – prąd na klatce scho-
dowej; śmieci w rachunku nie 
uwzględniono).

Sąsiadką Grzegorza Ch. jest 
matka z dzieckiem, zajmująca dwu-
pokojowe mieszkanie ze statusem 
komunalnego. Nie posiada stałego 
zatrudnienia i jak reszta lokatorów 
narzeka na duże opłaty.

Redakcyjne „śledztwo”
Wystarczy odwiedzić budynek 

przy ul. Armii Poznań, by się prze-
konać, że na jego stan wpłynęły 
wieloletnie, karygodne zaniedbania 
ze strony gospodarza, czyli miasta. 
Drobne „inwestycje”, czynione 
w większości przez niemajętnych 
lokatorów, w żaden sposób nie mogą 
podnieść standardu życia w tym 
miejscu.

Pani Krystyna Walczak z BMK 
jest innego zdania. Według niej, by 
mieszkać godnie, o przekazany w na-
jem miejski majątek wystarczy dbać 
i wykazywać inicjatywę, kiedy ujaw-
niają się jego niedostatki. Z perspek-
tywy BMK konieczność częstego 

rozmrażania 
instalacji w bu-
dynku zimą 
wynika z tego, 
że lokatorzy nie 
zamykają drzwi, 
a wysokie ra-
chunki za wodę 
mają swoje źró-
dło w dużym 
zużyciu („bez 
opamiętania”) 
oraz zepsutych 
urządzeniach 
(np. cieknąca 
spłuczka). [Nota 
bene wypadek 
taki miał ostat-
nio miejsce. 
Lokatorzy nie 
usuwali uszko-
dzenia z obawy, 

n
Tak wygląda okap okna w mieszkaniu Grzego-
rza Ch. na piętrze. Według protokołu przekaza-
nia z 25 marca 2013 r. (sprzed roku) „stolar-
ka okienna wraz z parapetami PCV – stan 
dobry” – w rzeczywistości bardzo stare, drew-
niane, nieszczelne, częściowo spróchniałe, 
z ubytkami kitu, ze zniszczonymi drewnianymi 
parapetami!   fot. Piotr P. Ruszkowski

że podczas mrozów, kiedy zamkną 
przepływ wody, ta zamarznie w ru-
rach – przypadki takie w tym bu-
dynku zdarzały się].

Tuż po naszej wizycie w BMK, 
dokąd udaliśmy się z wątpliwościa-
mi, dotyczącymi kolejnego w Lubo-
niu budynku komunalnego, zaalar-
mowani przez lokatorów urzędnicy, 
wysłali na ul. Armii Poznań insta-
latorów. W piwnicy pod leżącymi 
na uboczu budynkami gospodarczy-
mi fachowcy odkryli źródło niepo-
kojącego szumu. Było nim cieknące, 
nielegalne przyłącze do wodociągu 
pozostałe po starej instalacji hydro-
fora. Jak długo lała się z niego woda, 
nie wiadomo. Ślady na murach i inne 
pozostałości po awarii świadczą 
o tym, że nie był to krótki okres. 
Z wiedzy mieszkańców wynika, że 
z urządzenia korzystał wcześniej 
nieżyjący od dawna lokator. Bardzo 
wysokie rachunki za wodę prawdo-
podobnie płacili „solidarnie” wszy-
scy mieszkańcy budynku.

Przed naszą interwencją nikt nie 
próbował ustalić przyczyny wyso-
kiego „zużycia” wody w domu ko-
munalnym przy ul. Armii Poznań. 
Urzędników nie zaniepokoiły róż-
nice wielkości danych z Aquanetu 
i z �rmy opróżniającej szambo: 
8 350 m3 spożytkowanej w „kamie-
nicy” wody a zaledwie 2 521 m3 
nieczystości płynnych już w 2012 r. 
Na ich podstawie mieszkańcy zo-

n
Piwnica domu komunalnego, na posadzce 
pogniłe od wilgoci, stare materace, z prawej 
– podliczniki wody i nowe instalacje (dla 
dwóch mieszkań), które lokatorzy założyli 
niedawno we własnym zakresie   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

stali obciążeni w 2013 r., ale też 
w bieżącym.

Do tematu budynku komunal-
nego przy ul. Armii Poznań z pew-
nością wrócimy.

HS

n
Państwo Szałowie za 33-metrowe mieszkanie socjalne płacą mie-
sięcznie coraz więcej. Za samą wodę – 68 zł od osoby. Zdjęcie 
wykonano specjalnym obiektywem szerokokątnym, obejmującym 
cały pokój (ok. 16 m2)   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Zarząd Transportu Miejskie-
go informuje, że od 1 marca 
na liniach nr 602, 610 oraz 

702 w soboty, niedziele oraz świę-
ta zmieniono godziny kursowania 
autobusów. W dni powszednie kur-
sy na tych liniach obywają się bez 
zmian. Po korekcie rozkładu, nie-
stety, autobusy jeżdżą rzadziej, co 
ZTM tłumaczy faktem dostosowania 
rozkładów jazdy do występujących 
„potoków pasażerskich”.

Poniżej przedstawiamy obowią-
zujące obecnie godziny odjazdów.

Linia nr 602
Z Dębca do Lubonia – w  n soboty: 

5.45, 7, 7.40, 8.35, 9.35, 10.35, 11.30, 
16.20, 17.35, 18.25, 19.35, 20.30, 21.30, 
22.10; w niedziele i święta: 12.55, 
13.40, 14.40, 15.30, 16.30.

Z Luboń/Lasek do Dębca – w  n so-
boty: 5.24, 6.44, 7.24, 8.14, 8.54, 
10.14, 10.54, 16.04, 16.54, 17.54, 
19.04, 19.54, 21.14, 21.54; w nie-
dziele i święta: 12.04, 13.24, 14.09, 
14.59, 15.49, 17.04.

Przypominamy pasażerom o moż-
liwości korzystania na odcinku od 
pętli Luboń-Lasek do Dębca z auto-
busów linii nr 651, których rozkład 
jazdy nie ulega zmianie.

Linia nr 610  
(soboty, niedziele  
oraz święta)

Z Górczyn Dworzec – n  5.35, 6.40, 
7.40, 8.40, 9.40, 10.45, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.15, 18.15, 19.20, 
20.30, 21.30, 22.30,

Z Żabikowa do Dębca – n  5.50, 
6.55, 7.55, 8.55, 9.55, 11, 12.21, 13.21, 
14.21, 15.21, 16.21, 17.30, 18.30, 19.35, 
20.45, 21.45, 22.45,

Z Dworca PKP Luboń do Dębca  n

– 6.01, 7.06, 8.06, 9.06, 10.06, 11.11, 
12.32, 13.32, 14.32, 15.32, 16.32, 17.41, 
18.41, 19.46, 20.56, 21.56, 22.56,

Z Dębca – n  4.58, 5.58, 6.58, 7.58, 
8.58, 9.58, 11.13, 12.24, 13.24, 14.24, 

15.24, 16.38, 17.38, 18.38, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50,

Z Dworca PKP Luboń do Gór- n

czyna – 5.09, 6.09, 7.09, 8.09, 9.09, 
10.09, 11.24, 12.35, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.49, 17.49, 18.49, 20.01, 
21.01, 22.01, 23.01,

Z Żabikowa do Górczyna – n  5.20, 
6.20, 7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 11.35, 
12.46, 13.46, 14.46, 15.46, 17, 18, 
19, 20.12, 21.12, 22.12.

Linia nr 702 
(soboty, niedziele oraz święta)

Z Górczyna do Komornik –  n 5.05, 
6, 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 11.25, 12.35, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.45, 18.45, 
20, 21, 22,

Z Żabikowa do Komornik –  n 5.20, 
6.15, 7.25, 8.25, 9.25, 10.25, 11.40, 
12.51, 13.51, 14.51, 15.51, 16.51, 18, 
19, 20.15, 21.15, 22.15,

Z Komornik do Górczyna –  n 4.40, 
5.35 6.40, 7.40, 8.40, 9.40, 10.55, 11.55, 
13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.20, 18.20, 
19.32, 20.32, 21.32,

Z Żabikowa do Górczyna –  n 4.50, 
5.45, 6.50, 7.50, 8.50, 9.50, 11.05, 
12.05, 13.16, 14.16, 15.16, 16.16, 17.30, 
18.30, 19.42, 20.42, 21.42.

HS, MGr

Od redakcji:
ZTM wprowadza zmiany nie-

mal z dnia na dzień, nie docierając 
z informacją do bezpośrednio zain-
teresowanych (głównie pasażerów 
w starszym wieku, którzy nie śledzą 
informacji w Internecie). Mamy sy-
gnały, że w niedzielę, 2 marca o godz. 
8.29 na poranny autobus 610 w kie-
runku Górczyna czekało na ul. Wojska 
Polskiego przy Szkolnej aż 9 osób. 
Pojazd, zgodnie z nowym rozkładem, 
zjawił się w tym miejscu wcześniej – 
o godz. 8.15. W grupie oczekujących 
były starsze, niepełnosprawne osoby 
udające się na mszę św. do kościoła 
przy pl. Edmunda Bojanowskiego, 
które tego dnia nie znalazły już sił 
na powtórną eskapadę.    (S)

ZTM optymalizuje kursy
Od 1 marca wprowadzono zmianę rozkładów jazdy w soboty, 
niedziele i święta na liniach: 602, 610 i 702

W każdą sobotę od 15 mar-
ca do 19 kwietnia w Bi-
bliotece Miejskiej przy ul. 

Żabikowskiej 42, w godz. od 9 do 
13 czynny będzie punkt przyjmo-
wania wniosków i wydawania kart 
PEKA (Poznańska Elektroniczna 
Karta Aglomeracyjna) uruchomiony 
przez ZTM. Pasażerowie będą mogli 
złożyć tam zarówno papierowy jak 
i elektroniczny wniosek o wydanie 

PEKI wraz z możliwością wykonania 
bezpłatnego zdjęcia, a później także 
odebrać swoją kartę.

Termin sprzedaży biletów okre-
sowych, 30-dniowych na KOMkar-
ty wydłużono do 30 kwietnia. Od 
1 maja 2014 r. bilety okresowe będą 
sprzedawane wyłącznie na kartę 
PEKA, z wyjątkiem tych dla dzieci 
w wieku od 6 do 13 roku życia i stu-
dentów.  ZTM

PEKA w Luboniu

W piątek rano, 21 lutego na 
cmentarzu para�alnym 
w Żabikowie podczas prac 

ziemnych natra�ono na granat po-
chodzący sprzed II wojny światowej. 
Na cmentarz przybyli powiadomie-
ni o zdarzeniu lubońscy policjanci, 

którzy zabezpieczyli „gorący” teren 
do czasu przyjazdu saperów. Na szczę-
ście skończyło się na strachu, gdyż 
po kilkunastu minutach przybyli na 
miejsce żołnierze, wywieźli niewy-
buch z nekropolii.

PAW

Granat na cmentarzu

Szanowni Mieszkańcy!

Zebraliśmy już ponad 3 500 de-
klaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi od Państwa! Dziękujemy 
za zaangażowanie!

Podczas dyżurów pracowników 
Urzędu Miasta w placówkach pu-
blicznych na terenie Lubonia, zor-
ganizowanych w styczniu 2014, 
dzięki którym zaoszczędzili Państwo 
czas, oddając deklaracje bliżej miej-
sca zamieszkania, zwróciliście nam 
Państwo uwagę na kilka ważnych 
aspektów związanych z gospodarką 
odpadami komunalnymi, za co ser-
decznie dziękujemy.

Czekamy na osoby, które jeszcze 
deklaracji nie złożyły. Jeżeli mają 
Państwo wątpliwości, jak poprawnie 
wypełnić formularz, zapraszamy do 
Urzędu Miasta. Na miejscu pracow-
nicy sprawdzą pod kątem meryto-
rycznym poprawność deklaracji 
i w razie potrzeby, pomogą ją uzu-
pełnić.

Pieniądze zebrane z opłaty śmie-
ciowej są w całości przeznaczone na 
zadania własne gminy związane 
z gospodarką odpadami komunal-
nymi.

Kontakt: 61 813 03 03
UM Luboń

Deklaracje śmieciowe

Pamięci Pokoju” nieuchronnie zaś 
domaga się remontu.

Zdaniem projektantów, plac, 
który dziś jest jedynie trawnikiem 
i parkingiem powinien zyskać cha-
rakter miejski przez otwarcie go 
i ukierunkowanie na istniejącą, 
ciekawą zabudowę. Należy go utwar-
dzić, a miejsca parkingowe przenieść 
na obrzeża. Dla placu duża po-
wierzchnia trawników to wada, bo 
przestrzeń przez to „nie żyje”. Na-
leży też zadbać, by zieleń nie za-
słaniała architektury.

Koncepcja zakłada podział na 
3 strefy, którym przyporządko-
wano odmienne funkcje. Odróż-
niać je będzie już sposób ułożenia 
kamienia. Od strony Urzędu Mia-
sta przewidziano część reprezen-
tacyjną, np. z tablicą pamiątkową, 
która mogłaby przejąć funkcję 
pełnioną dotychczas przez pomnik 
„Znicz Pamięci Pokoju”. Ten, jako 
rzeźba plenerowa, znalazłby miej-
sce w otoczeniu świerków w stre-
fie rekreacyjnej, zlokalizowanej 
od strony kościoła św. Barbary. 
Tu, na wstęgach trawników (do 
chodzenia) przeplatanych z ka-
miennymi, mogłyby stanąć np. 
ławki pod parasolami, oddzielo-
ne żywopłotem od parkingu po-
łożonego przed świątynią.

Centralna część placu z ła-
weczką, ukierunkowana na fasa-
dę sanktuarium, ma być przestrze-
nią dostępną publicznie, zapra-
szającą do zatrzymania się i re-
fleksji. W pobliżu ławeczki z bł. 
Edmundem i dziećmi będzie moż-
na przysiąść zarówno na siedziskach 

punktowych jak i na stopniach 
znajdującej się tu platformy-sce-
ny. Od strony pierzei handlowej 
stanie tryskająca z chodnika fon-
tanna („dry plaza”).

Różnice terenu pokonywać 
będziemy dyskretnie wkompono-
wanymi pochylniami. Od strony 
ul. Poniatowskiego wzdłuż całego 
placu, przewidziano promenadę 
z kwaterami zieleni (wizualizacja 
– patrz: okładka). Punktami od-
niesienia na jej końcach stałyby się 
przejścia dla pieszych przy restau-
racji i dziedzińcu przed kościołem 
św. Barbary. Pomimo że istniejący 
parking (na płycie placu) planuje się 
zlikwidować, miejsc postojowych 
będzie więcej (49 zamiast obecnych 
47). Ważnym elementem projektu 
jest oświetlenie całości, m.in. mięk-
kim, odbitym światłem od jasnej 
architektury.

Autorzy obliczyli przebudowę 
placu na 960 tys. zł. Możliwa jest 
etapowa realizacja koncepcji i ob-
niżenie kosztów przez zastosowanie 
tańszych materiałów (proponują 
granit strzegomski, szlifowany beton 
i drewno). Na budowę centralnej 
części potrzeba 280 tys. (bez ławecz-
ki, która powstanie sumptem spo-
łecznym i fontanny sponsorowanej 
przez Aquanet).

HS

cd.  
ze str. 

2

Przyjazny i otwarty

Na okładce – Uczestnicy spo-
tkania wypełniali specjalną ankietę 
dotyczącą różnych kwestii związa-
nych z przebudową placu.

najskuteczniejszą 
prasą 

w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!
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LUDZIE

Kinga ma przed sobą wiele pra-
cy i obowiązków, jednak jak 
na miss przystało pojawia się 

na imprezach promujących. Na jed-
nej z nich, 1 lutego dziewczynom 
zrobiono zdjęcia w koronach, a już 
kilka dni później 14 lutego w klu-
bie YOYO w Ostrowie Wlkp. miały 
następną szansę, by się pokazać. 21 
marca na portalu NASZEMIASTO.PL 

rozpocznie się głosowanie. Na pod-
stawie zdjęć prezentujących dziew-
czyny będzie można wybrać swoją 
kandydatkę na Miss Wielkopolski 
(prawdopodobnie przez SMS). Przed 
galą �nałową odbędzie się jeszcze 
jedna prezentacja pół�nalistek i oka-
zja uzyskania ostatniej tzw. „dzikiej 
karty” udziału w �nale (dopuszczenie 
do konkursu przez organizatorów 

osoby niespełniającej formal-
nych warunków uczestnic-
twa). Będzie to impreza w lesz-
czyńskim klubie „Heaven” 
organizowana już 22 marca. 
Prezentacja będzie połączo-
na z wyborem Miss Wielko-
polski Heaven Leszno 2014. 
Miesiąc później, 25 kwietnia, 
w „Venus Club” w Ostrowie 
Wlkp. odbędzie się pół�nał 
Miss Wielkopolski 2014. Jeśli 
Kinga przejdzie dalej, a go-
rąco jej kibicujemy, to czeka 
ją Gala Finałowa Miss Wiel-
kopolski 2014.

Maria Wieczorek

Piękność w koronie
W ostatnim wydaniu na str. 4 przedstawiliśmy sylwetkę Kingi 
Chylińskiej, młodej, pięknej lubonianki, startującej w konkursie 
Miss Wielkopolski 2014 (etap konkursu Miss Polski). Dziś 
o dalszym przebiegu rywalizacji

Lubonianka Kinga Chylińska 
– półfinalistka w koronie, 
kandydatka na Miss Wielko-
polski. Jest córką nauczycie-
la WF i działacza sportowego 
Andrzeja Chylińskiego – zdję-
cie   fot. Studio 29 Kuba 
Szczucki

n

Sylwester Lorenz, sportowiec, 
którego sylwetkę przedstawia-
liśmy w styczniowym numerze 

„Wieści Lubońskich”, po raz kolejny 

został Mistrzem Polski w biegach: 
na 200 m i na 60 m przez płotki 
oraz wicemistrzem w biegu na 60 m. 
Tytuły te zdobył na 23. Halowych 

Mistrzostwach Polski Weteranów 
w Lekkiej Atletyce, które odbyły się 15 
lutego w Spale. Lubonianin wystąpił 
na tych zawodach już po raz ósmy. 

Jest to jego 42. Mistrzostwo Polski 
od 2006 r. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!

B.S.

Mistrz Polski

n
Sylwester Lorenz z numerem 192 na Halowych Mistrzostwach Polski Wetera-
nów Lekkiej Atletyki   fot. Bernard Guziałek

Kolejną młodą osobą, której 
Urząd Miasta przyznał w 2013 r. 
stypendium (150 zł przez 10 

miesięczny) jest Agnieszka Wojtowicz. 
Jako jedyna otrzymała stypendium 
artystyczne.

Ma 13 lat. Naukę kontynuuje 
w Poznańskiej Ogólnokształcącej 
Szkole Muzycznej II st. im. M. Kar-
łowicza. Jej przygoda ze skrzypcami 
rozpoczęła się za sprawą taty, który 
zawodowo gra na nich w orkiestrze 
Polskiego Radia „Amadeus”. Agniesz-
ka była wtedy 6-latką i, jak to mała 
dziewczynka, początkowo nie mia-
ła cierpliwości do tego instrumentu. 
Dziś z uśmiechem na ustach mówi: 
Teraz już wiem, że jeśli chcę być do-
bra, to muszę ćwiczyć. W szkole 
uczy się także gry na fortepianie. 
Skrzypcom poświęca minimum 2 
godziny dziennie, ale przed konkur-
sami ćwiczy dużo więcej. Nie są to 
jakieś specjalne przygotowania, ale 
po prostu bardziej intensywne. Na-
sza stypendystka ma dużą konku-
rencję. W jej wieku jest wielu uzdol-
nionych młodych 
ludzi. Na konkursach 
jury ocenia ich, wy-
stawiając punkty. Mak-
symalnie mogą zdobyć 
25. Uczestnik gra sam 
bądź z akompaniamen-
tem. Konkursy są teraz 
dla lubonianki prio-
rytetem i największym 
wyzwaniem. Najbliż-
sze plany na przyszłość 
to jak najlepszy wynik 
w Konkursie im. Te-
lemanna, który nieba-
wem odbędzie się 
w Poznaniu.

Wbrew pozorom 
stypendium jest bardzo ważne nie 
tylko dla sportowców. Agnieszce 
bardzo przydaje się wsparcie miasta, 
gdyż pieniądze może przeznaczyć 
na dodatkowe kursy, nowe struny. 
Planuje także zakup lepszych skrzy-
piec. Ogromną pomocą jest także 
stypendium przyznane przez Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego „Młoda Polska”, które stanowi 
ogromne wyróżnienie i sukces. Inne 
osiągnięcia lubonianki to: I miejsce 
na Międzynarodowym Konkursie 
w Cieszynie oraz II – w konkursie 
„Młody Paganini”. Jej ulubieni kom-
pozytorzy to Henryk Wieniawski, 
Max Bruch (jego koncert grała pod-
czas tegorocznej gali Siewcy w Lu-
boniu) oraz Niccolo Paganini i Jean 
Sibelius. Inspirują ją Maxim Venge-
rov (rosyjski skrzypek i dyrygent) 
oraz Soyoung Yoon (Koreanka, lau-
reatka konkursu im. Henryka Wie-
niawskiego z 2011 r.).

Na co dzień Agnieszka jest 
uśmiechniętą, spokojną dziewczyną, 
która lubi spędzać czas z rówieśni-
kami i podróżować. Niezwykła może 
wydawać się jej pasja do nauki. Ulu-

bionymi przedmiotami szkolnymi 
Agnieszki są �zyka i historia. Poza 
tym interesuje się fotogra�ą, lubi też 
słuchać muzyki, co ciekawe, nie tyl-
ko klasycznej.

Na razie widzi siebie w przyszło-
ści tylko jako skrzypaczkę. Nie wy-
obraża sobie życia bez ukochanego 
instrumentu. Stale dąży do coraz 
lepszej gry i wyników. Ma nadzieję, 
że wysiłek i ciężka praca pozwolą, 
by spełniły się jej marzenia. Jednym 
z nich jest występ w konkursie im. 
Henryka Wieniawskiego. Start w nim 
jest realny, dlatego tym bardziej 
trzymajmy kciuki za naszą zdolną 
artystkę!

Przykład Agnieszki świetnie 
pokazuje, że zdobywanie laurów na 
prestiżowych konkursach muzycznych 
nie jest proste. Jej wysiłek można 
przyrównać do sportowców, bo w obu 
tych dziedzinach, wydawałoby się 
odległych, liczy się ciężka praca, 
wytrwałość oraz talent. Ważna jest 
też pasja, która pobudza do działa-
nia i podtrzymuje na duchu.

Marysia Wieczorek  
i Agnieszka Witkowska

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

n
Agnieszka Wojtowicz – Stypendystka 
Lubonia – wystąpiła na ostatniej gali 
konkursu Siewca Roku – patrz str. 36   
fot. Agnieszka Witkowska

n
Trofea utalentowanej skrzypaczki   fot. Agnieszka Witkowska
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HISTORIA

dr Anny Ziółkowskiej – dyrektor 
Muzeum Martyrologicznego w Ża-
bikowie. Jedna z nich widnieje na 
kopercie formatu A6 znalezionej na 
wieży kościoła św. Barbary. Oto 
oryginalna jej treść: Gesellscha� für 
Bauausführungen m.b.H., Posen/ 
Lobau bei Posen/ Langemarckstra-
ße 3/ Fernruf: Posen 6207. Co ozna-
cza, przedsiębiorstwo budowlane z 
ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Poznaniu. Firma musia-

ła mieć swoją placówkę w Lu-
boniu, przy bliżej nieznanej 
ulicy Langemarckstraße 3 (w 

tłumaczeniu – ul. Długi Rynek), o 
czym świadczy nadruk. W ostatniej 
linii nadrukowany został również 
telefon kontaktowy. Mówiąc o Lu-
boniu w okresie wojny mamy na 
myśli starą wieś o tej nazwie, a więc 
obszar pomiędzy ówcze-
snym Dębcem, Żabikowem 
i Laskiem, czyli zaledwie 
kilka ulic w rejonie dzi-
siejszych ul. Armii Poznań 

Historia ukryta na wieżycd.  
ze str. 
3

135 lat temu
3 marca 1879 r., w obliczu bezsil- n

ności wobec działań zaborcy (Prusy) 
walne zgromadzenie Centralnego To-
warzystwa Gospodarczego podjęło 
decyzję o likwidacji Wyższej Szkoły 
Rolniczej im. Haliny w Żabikowie.   
(11, s. 160)

120 lat temu
16 marca 1894 r. ukazało się roz- n

porządzenie ministra kultury, na 
podstawie którego od 1 maja 1894 r. 
w oddziale II szkoły wirowskiej przy 
ul. Łęczyckiej wprowadzono naukę 
języka polskiego jako języka obce-
go (do szkoły w Wirach uczęszczali 
mieszkańcy dzisiejszego Lubonia).   
(13, s. 56)

12 marca 1894 r. w Wierzenicy zmarł  n

hr. August Cieszkowski – patriota, 
naukowiec, ekonomista, właściciel 
Folwarku Żabikowskiego i założyciel 
Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny 
w Żabikowie (przy dzisiejszej ul. Po-
wstańców Wlkp.).   (3; 11, s. 161)

115 lat temu
31 marca 1899 r. przyjęto pla- n

ny budowy murowanego kościoła 
w Wirach, do którego wówczas na-
leżeli mieszkańcy obecnego Lubonia 
(przewidywany koszt – 90 000 ma-
rek). Wiosną 1899 r., po rozebraniu 
świątyni drewnianej, przedsiębiorca 
Wawrzyn Barcikowski przystąpił do 
budowy.   (3, s. 57)

85 lat temu
Do 1 marca 1929 r. (od 1.10.1927)  n

funkcję rządcy folwarku żabikowskie-
go pełnił Wiktor Kuchanowicz.   (11, 
s. 186)

80 lat temu
4 marca 1934 r. z inicjatywy Jana  n

Górki zwołano zebranie organizacyjne 
lokalnych hallerczyków – Stowarzy-
szenia Weteranów byłej Armii Polskiej 
we Francji – Placówka Poznań-Żabi-
kowo. 25 kombatantów wybrało zarząd 

z prezesem Wawrzynem Kubiakiem 
na czele.   (17, s. 94)

23 marca 1934 r. ustawa o podzia- n

le administracyjnym państwa znio-
sła w Wielkopolsce dotychczasowe 
Komisariaty Obwodowe, tworząc 
zbiorowe gminy wiejskie z wójtem 
na czele. Gminą Żabikowo zarządzał 
wójt J. Karwacki. Siedzibą był budy-
nek Wójtostwa przy obecnym pl. E. 
Bojanowskiego (dziś Urząd Miasta). 
Do Gminy Żabikowo włączono wsie: 
Żabikowo (sołtys: Stanisław Łączko-
wiak), Lasek (Jan Przybylski), Luboń 
(Stanisław Skrzypczak), Kotowo, Fabia-
nowo, Junikowo z folwarkiem Rudnicze 
i Ławicę Wieś z folwarkiem Marcelin 
oraz Edwardowo.   (13, s. 27)

26 marca 1934 r. w szkole w Lasku  n

odbyło się święto sadzenia drzewek.   
(13, s. 102)

75 lat temu
3 marca 1939 r. w „Kurierze Po- n

znańskim” ukazała się notka prasowa 
o odkryciu w Luboniu śladów chat 
z VII lub VIII wieku oraz dwóch na-
czyń ceramicznych, zalegających na 
głębokości 84 cm pod powierzchnią 
gruntu.   (4, s. 15/17)

W niedzielę, 5 marca 1939 r. ks.  n

biskup Walenty Dymek dokonał uro-
czystej konsekracji dzwonu „Stani-
sław” w kościele pw. św. Jana Bosko. 
Ważący 625 kg dzwon, odlany w zna-
nej ludwisarni Felczyńskich w Prze-
myślu, o�arowało lubońskiej para�i 
389 księży archidiecezji poznańskiej 
i gnieźnieńskiej.   (3, s. 146)

W marcu 1939 r., w ramach przy- n

gotowań do spodziewanej wojny, Liga 
Obrony Powietrznej i Przeciwgazo-
wej organizowała w Żabikowie kursy 
dla mieszkańców. Instruktorami byli 
Władysław Wielgosz i Sławomir Re-
iter z ul. Piłsudskiego (dziś Okrzei).   
(11, s. 74)

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

Kalendarium lubońskie
marzec – okrągłe rocznice

70 lat temu
W marcu 1944 r. w hitlerowskim  n

obozie karno-śledczym w Żabikowie 
wzniesiono 2 kolejne baraki (K i L) 
– dla więźniów politycznych, męż-
czyzn.   (11, s. 88)

55 lat temu
10 marca 1959 r., w wyniku choroby,  n

której nabawił się w więzieniu, umarł 
przedwojenny nauczyciel i kierownik 
Szkoły nr 3 w Luboniu – Kazimierz 
Grenda – uczestnik Powstania War-
szawskiego, inicjator Harcerskiej Poczty 
Polowej, komendant Okręgu Łódzkiego 
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. 
Spoczął na cmentarzu Bożego Cia-
ła przy ul. Bluszczowej w Poznaniu.   
(13, s. 253)

40 lat temu
1 marca 1974 r. proboszczem pa- n

ra�i św. Jana Bosko został ks. Stefan 
Patryas.   (8)

35 lat temu
W marcu 1979 r. Luboń nawiedzi- n

ła powódź. Poziom Warty osiągnął 
7,2 metra. Dla porównania, podczas 
ostatniej powodzi z maja i czerwca 
2010 r. stan Warty osiągnął 6,68 m.   
(„WL” 06-2010, s. 3)

W marcu 1979 r. w Domu Kultury  n

przy ul. Armii Poznań („Pod komi-
nem”) obradowała II Środowiskowa 
Konferencja Chemików.   (8)

20 lat temu
25 marca 1994 r. w Ośrodku Kul- n

tury przy ul. Armii Poznań („Pod Ko-
minem”), w 100. rocznicę śmierci hr. 
Augusta Cieszkowskiego Zarząd Miasta 
Lubonia zorganizował poświęconą mu 
sesję naukową z udziałem przedstawi-
cieli Akademii Rolniczej w Poznaniu 
(m.in. rektora, prof. Ryszarda Gano-
wicza).   („WL” 04-1994, s. 6)

15 lat temu
11 marca 1999 r. Rada Miasta  n

uchwaliła założenie Gimnazjów nr 1 
i 2.   (10; 13, s. 310)

11 marca 1999 r. Rada Miasta ne- n

gatywnie ustosunkowała się do rosz-
czeń Para�i Ewangelicko-Augsburskiej 
w Poznaniu w sprawie nieodpłatnego 
przekazania przez Luboń nierucho-
mości pod budowę hospicjum.   („WL” 
04-1999, s. 6)

11 marca 1999 r. Rada Miasta uchwa- n

liła zmianę nazwy „plac Wolności” 
na „plac Edmunda Bojanowskiego”.   
(„WL” 04-1999, s. 6)

W marcu 1999 r. na łamach „Wieści  n

Lubońskich” autor książek o Luboniu 
– Stanisław Malepszak – uznając po-
zostałości po Wyższej Szkole Rolniczej 
im. Haliny za dobro ogólnonarodowe, 
wystosował do władz Lubonia apel 
o ratowanie tych zabytków. Ponowił 
go w książce z 1999 r. – „Żabikowo 
– dzieje wsi i fundacji Augusta Ciesz-
kowskiego” na str. 197.   (3, s. 37)

W marcu 1999 r. w hali Poelziga  n

Zakładów Chemicznych uruchomiono 
linię produkcyjną do granulacji nawo-
zów metodą zgniatania.   (6, s. 74)

W marcu 1999 r. w Bibliotece Miej- n

skiej gościła aktorka Ewa Wiśniewska.   
(„WL” 04-1999, s. 14)

[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 Chemicz-
ne Luboń SA 1914-1999. Tradycja 
i współczesność”, Andrzej Zarzycki, 
Luboń 1999; 8 – Biblioteka Miejska 
– „Kalendarium Lubonia” (www.bi-
blub.com); 10 – uchwały Rady Miasta 
Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzieje wsi 
i fundacji Augusta Cieszkowskiego” 
Stanisław Malepszak, Luboń 1999; 13 
–„200 lat oświaty w Luboniu” Stani-
sław Malepszak i Piotr P. Ruszkowski, 
Luboń 2008; 15 – Kronika Komisa-
riatu MO w Luboniu (1974-1990); 16 
– „Lubonianie w Powstaniu Wielko-
polskim”, Luboń 2009; 17 – „Rocznik 
Historyczny Lubonia” – tom 1, Luboń 
2011; 18 – „Rocznik Historyczny Lu-
bonia” – tom 2, Luboń 2012]

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

oprac. HS

Zadanie do�nansowa-
ne przez miasto Luboń

cd.  
obok

Fragment ko-
perty z czasów 
okupacji hitle-
rowskiej z na-
drukiem w le-
wym dolnym 
rogu niemiec-
kiej firmy lu-
bońskiej budu-
jącej autostra-
dę   fot. Rafał 
Wojtyniak

n
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Dziękuję za pomoc Muzeum 
Martyrologicznemu w Luboniu 
oraz Hucie Szkła w miejscowo-
ści Tur.

cd.  
ze str. 
30

Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych członkowie 
Związku Strzeleckiego „Strze-

lec” pod dowództwem lubonianina, 
porucznika Łukasza Kołcza uczcili 
apelem poległych, zorganizowanym 
w sobotnie południe, 1 marca przed 
pomnikiem „Nigdy wojny” w byłym 
obozie hitlerowskim w Żabikowie. 
Rozpoczęły go słowa: W hołdzie Żoł-
nierzom Wyklętym – bohaterom an-
tykomunistycznego podziemia, którzy 
w obronie niepodległego bytu Pań-
stwa Polskiego, walcząc o prawo do 

samostanowienia i urzeczywistnienia 
dążeń demokratycznych społeczeństwa 
polskiego, zarówno z bronią w ręku, 
jak i w inny sposób, przeciwstawili się 
sowieckiej agresji i narzuconemu siłą 
reżimowi komunistycznemu. Wzywam 
Was – Żołnierze Wyklęci – niezłom-
ni bohaterowie podziemia niepodle-
głościowego i antykomunistycznego, 
stawiający opór do ostatnich swoich 
dni – stańcie do apelu!

W uroczystości wziął udział 
przybyły z Warszawy komendant 
główny ZS „Strzelec” – brygadier 

Krzysztof Wo-
jewódzki oraz 
krewni i przy-
jaciele strzelec-
kiej młodzieży. 
Po apelu pole-
głych osiem-
naścioro no-
wych członków 
organizacji 
złożyło przy-
sięgę, którą 
odebrał komen-
dant Krzysztof 
Wojewódzki. 
Serce rosło na 
widok patrio-
tycznej mło-
dzieży oddają-

cej hołd bohaterom 
niezłomnym przy 
dźwiękach hymnów 

narodowego i „Strzelców”. Nie po 
raz pierwszy strzelecka młodzież nie 
zawiodła i dała dowód aktywnego 
uczestnictwa w ważnych dla nas 
Polaków uroczystościach 

PAW

Pamiętamy

n
Przed pomnikiem „Nigdy wojny” – uroczysta przysięga no-
wych Strzelców   fot. Paweł Wolniewicz

Następne pokolenie rośnie. Na ramio-
nach Oskara Frankowskiego najmłod-
szy Strzelec – Adrian Kołcz – przed 
stosownym obeliskiem z treścią: 
„ŻOŁNIERZOM/ PODZIEMNEGO/ 
PAŃSTWA POLSKIEGO/ II WOJNY 
ŚWIATOWEJ/ ZNIEWOLONYM/ W 
OKRESIE/ STALINOWSKIM/ W LATACH 
1939-1956/ W HOŁDZIE/ KOMBATAN-
CI/ ARMII KRAJOWEJ/ OKRĘG/ WIEL-
KOPOLSKA/ 1990   fot. Paweł Wolnie-
wicz

n

Harcerze ze szczepu ZHP Ża-
bikowo odwiedzili z okazji 
Dnia Żołnierzy Wyklętych (1 

marca) grób swojego patrona, który 
znajduje się na dębieckim cmenta-
rzu przy ul. Bluszczowej w Pozna-
niu. Umyta, zadbana, choć bardzo 
skromna i nieco już okaleczona 
jest mogiła dra Kazimierz Grendy, 
przedwojennego kierownika szko-
ły w Luboniu, nauczyciela geogra�i, 
organizatora harcerstwa w Wielko-
polsce, zastępcy dowódcy Szarych 
Szeregów, uczestnika powstania war-
szawskiego 1944 r., twórcy słynnej 
harcerskiej poczty powstańczej, po 
wojnie komendanta okręgu łódzkie-
go „Wolność i Niezawisłość” (WiN), 
przez władze komunistycznej Polski 
w 1947 r. skazanego na śmierć. Prze-
siedział w więzieniu we Wronkach 
pozbawiony praw obywatelskich do 
1956 r. Ciężko schorowany wyszedł 
na wolność i mając 53 lata 10 marca 
1959 r., a więc dokładnie 55 lat temu, 
zmarł. Przez długie lata postać zupeł-
nie zapomniana, odkryty dla Lubonia 
dzięki przedwojennym harcerzom 
przez „Wieści Lubońskie” w 2005 r. 
(patrz „WL” 08-2005, str. 24).

PPR

Kazimierz Grenda

n
Skromna mogiła Kazimierza Grendy, 
niezwykłego człowieka, gorliwego 
patrioty i wychowawcy przedwojen-
nych pokoleń. Wiązanka kwiatów 
i znicz z dedykacją: Druhowi Kazimie-
rzowi – zuchy, harcerze i instruktorzy 
Szczepu ZHP Żabikowo im. hm. Kazi-
mierza Grendy. Mogiłę odwiedzili też 
przedstawiciele „Wieści Lubońskich” 
i nauczyciel z SP 3   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

Sobota z 1 na 2 marca była ostat-
nią w kończącym się karnawa-
le. Wielu mieszkańców naszego 

miasta spędziło ją na balach w róż-
nych miejscach w bliższej i dalszej 
okolicy.

„Delicjusz”
Część bawiła się na 22. Balu 

Cukierników i Piekarzy w restaura-
cji „Delicjusz” w Rosnówku, zorga-
nizowanym przez Cech Cukierników 
i Piekarzy w Poznaniu, któremu 
przewodniczy lubonianin Stanisław 
Butka.    Jan Błaszczak

„Max”
W ostatni weekend karnawału, 

w sobotę, 1 marca odbył się bal 
w Hotelu „Max”. Zabawa była wspa-
niała. O nastrój zadbał DJ. Szefostwo 

i personel hotelu przygotowali smacz-
ne menu i zadbali o profesjonalną 
obsługę kelnerską. Opuszczając salę, 
goście mówili sobie: „Do zobaczenia 
na następnym balu”.    WS

Ostatnie bale

n
Zabawa w lubońskim hotelu „Max”   fot. Władysław Szczepaniak

n
Lubonianie na Balu Cukierników 
i Piekarzy   fot. Jan Błaszczak

i ul. 3 Maja. Jeśli ktokolwiek może 
pomóc w lokalizacji ulicy o ówcze-
snej nazwie Długi Rynek – Lange-
marckstraße – prosimy o kontakt z 
redakcją.

Znalezisko – niemiecka koper-
ta �rmowa została przekazana Mu-
zeum Martyrologicznemu w Lubo-
niu – Żabikowie, które dokumen-
tuje m.in. historię obozów pracy 
przymusowej dla Żydów w Wielko-
polsce.

Na strychach poddaszach, skryt-
kach itd., gdzie brak dostatecznego 
oświetlenia, mnóstwo zakamarków, 
przestrzeni stropowych pomiędzy 
grubymi, drewnianymi belkami, a 
także trudna historia Polski (zabory, 
powstania, okupacja itd.) – to wszyst-

ko sprawia, że w miejscach takich 
znaleźć można wiele ciekawych 
przedmiotów i dokumentów. Na 
sprawdzanym poziomie wieży ko-
ścielnej łatwo było coś pozostawić 
(prawdopodobnie z myślą – może 
się kiedyś przyda) i o tym później 
zapomnieć, a panujące ciemności, 
duże, zakurzone pajęczyny i drew-
niana poręcz kierująca od razu na 
kolejne piętro, skutecznie zniechę-
cały do zbaczania z wyznaczonej 
trasy.

Rafał Wojtyniak & PPR
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Filmowe ferie

Kolejny sezon �lmowych ferii 
w bibliotece odbył się w dniach 
3 – 7 lutego i, jak co roku, nie 

zabrakło atrakcji. Uczestniczące w nich 
dzieci każdego dnia, oprócz projekcji 
�lmu oraz posiłku i popcornu, miały 
zapewnioną inną rozrywkę. Grupa 
odwiedziła Manufakturę Słodyczy 
„Karmelkowo” w Poznaniu przy 
ul. św. Marcin. Oprócz obejrzenia 
pokazu produkcji cukierków, każde 
dziecko mogło własnoręcznie wy-
konać swojego lizaka. Na pamiątkę 
otrzymaliśmy po paczce słodyczy. 
Kolejną atrakcją była wycieczka do 
Interaktywnego Centrum Bezpieczeń-
stwa „Skoda AutoLab”. Tam zabawy 
było mnóstwo, ponieważ centrum do 
dyspozycji odwiedzających ma różne 
symulatory. Dzieci dowiedziały się 
również o zasadach bezpieczeństwa 
podczas podróży samochodem. Jak 
co roku nasza grupa udała się również 
do Kina „Rialto” (tym razem na �lm 
„Piłkarzyki rozrabiają”). Po seansie 
tradycyjnie zawitaliśmy do restaura-
cji McDonald’s. Na zakończenie ferii 
cała grupa udała się z wycieczką do 
lubońskiej kawiarni „Ogród Różany” 
(przy ul. Wschodniej), gdzie dzieci 
uczestniczyły w warsztatach pieczenia 
mu�nek, które oczywiście zostały 
zjedzone. Bardzo serdecznie dzięku-
jemy tym, którzy wspierali „Filmowe 
ferie”: Urzędowi Miasta oraz �rmie 
„Sogo”, produkującej naturalne soki 
owocowe.    (BM)

„Usta Angeliny”
To tytuł spektaklu, który odbył się 

12 lutego w bibliotecznej „Galerii 
na Regale”. Aktorki z Mojego Teatru 

z Poznania, Agnieszka Różańska 
i Katarzyna Terlecka, w zabawny, ale 
i skłaniający do re�eksji sposób po-
kazały przemijający czas każdego (a 
właściwie każdej) z nas. W ironicz-
ny sposób podeszły do kultu mło-
dości. Był to spektakl wart zobacze-
nia.    (BM)

Z bioenergoterapeutą
19 lutego odbyło się spotkanie 

z bioenergoterapeutą – Krzysztofem 
Malengowskim. Gość przybliżył 
historię leczenia przez bioenergo-
terapeutów, pokazał, na czym po-
lega joga małych palców, czyli tzw. 
mudry. Uświadomił wszystkim, jak 
ważne jest pozytywne myślenie. Na 
zakończenie chętne osoby zostały 
„naładowane” przez bioenergotera-
peutę pozytywną energią.    (BM)

Lutowe czytanie
21 lutego w bibliotecznej „Ga-

lerii na Regale” odbyło się kolejne 
spotkanie z cyklu „Cały Luboń 
czyta dzieciom” Tym razem gościem 
był Przemysław Grobelny, luboń-
ski strażnik miejski. Dzieci grzecz-
nie wysłuchały przygód Franklina 
oraz Pana Kuleczki. Na zakończe-
nie dowiedziały się więcej o pracy 
Straży Miejskiej oraz dostały cu-
kierki.    (BM)

„Zaczarowane krzesiwo”
To tytuł spektaklu, jaki odbył się 

21 lutego. Aktorzy Teatru „Arlekin” 

z Białegostoku w kolorowy i za-
bawny sposób przedstawili kla-
syczną baśń Andersena. Spektakl 
opowiadał o tym, jak odwaga 

Z Biblioteki Miejskiej

Około 60 osób wzięło udział 
we wspólnym balu Stowa-
rzyszenia Społeczny Fun-

dusz Ludzi Dobrej Woli oraz Koła 
nr 61 Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w Luboniu, 
który odbył się we wtorek, 25 lutego 
w sali OSP z okazji walentynek, Dnia 
Kobiet i zakończenia karnawału.

Przybyłych powitała przewod-
nicząca koła – Zo�a Skok-Łukomska. 
Oprawę muzyczną zapewnił prezes 
stowarzyszenia – Adam Gabler, 
menu przygotował kucharz Rafał 

Skrzypek, a gości obsługiwali Ania 
i Łukasz. Wśród ciast nie zabrakło 
pączków. W czterech z nich były 
niespodzianki – srebrne wisiorki 
w kształcie serca, na które można 
było natra�ć podczas degustacji.

Zo�a Skok-Łukomska zapowie-
działa już kolejną imprezę dla człon-
ków obu organizacji. 12 kwietnia 
wezmą oni udział w wycieczce do 
Świebodzina, gdzie obejrzą �gurę 
Chrystusa oraz zwiedzą katedrę.

Robert Wrzesiński

Bal seniorów

n
Seniorzy podczas walentynek w sali Spółdzielni Mieszkaniowej „Lubonianka”    
fot. Robert Wrzesiński

i śmiałość potrafią wyciągnąć na-
wet z największych tarapatów oraz 
pomóc w zdobyciu serca ukocha-
nej księżniczki.    (BM)

Spotkanie autorskie
27 lutego Biblioteka Miejska 

gościła autora książek dla dzieci 
– Pawła Beręsewicza. Pisarz opo-
wiedział o swojej pracy oraz za-
prosił uczestników do rozmowy 
na temat jego twórczości. Zachę-
cił dzieci do poznania przygód 
rodziny Ciumków, odkrycia ta-

jemnicy Człowieka z blizną, za-
haczył również o problem podą-
żania za modą w książce „Noska-
wery”.    (BM)

Uwaga! Konkurs!
Biblioteka Miejska ogłasza kon-

kurs na Najlepszego Czytelnika 
w mieście! Warunkiem uczestnictwa 
jest zapisanie się do Oddziału dla 
Dzieci i Młodzieży i wypożyczanie 
książek! Zwycięzca zostanie wyło-
niony w grudniu 2014 r.    (BM)

n
Autor książek dla dzieci – Paweł Beręsewicz – podpisuje książki

n
Teatr dla dzieci – „Zaczarowane krzesiwo”

n
 Spektakl „Usta Angeliny” w Bibliotece Miejskiej
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W poniedziałek, 24 lutego 
w Gimnazjum nr 2 ogło-
szono wyniki i rozdano 

dyplomy oraz nagrody w XIV Miej-
skim Konkursie Ekologicznym pt: 
„Las blisko nas” zorganizowanym 
dla uczniów ze szkół podstawowych 
i gimnazjów z Lubonia przez Gim-
nazjum nr 2 przy współpracy ze Sto-
warzyszeniem Ekologicznym „Luboń 
dla Środowiska”. Celem konkursu, 
przeprowadzanego przy współpracy 
nauczycieli przyrody, biologii i geo-
gra�i jest motywowanie dzieci i mło-
dzieży do wzbogacania wiedzy na 
temat ochrony środowiska i Wielko-
polskiego Parku Narodowego.

Tegoroczna edycja tradycyjnie 
składała się z dwóch części. W eta-
pie szkolnym konkurencje przepro-
wadzono i oceniono oddzielnie na 
trzech poziomach wiekowych: kla-
sy I-III szkoły podstawowej – jeden 
etap (praca plastyczna nt. „Pejzaż 
Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go” lub „Lubońskie pejzaże w teraź-
niejszości i marzeniach”); klasy IV-
VI SP – dwa etapy: szkolny (pisem-
ny test) i miejski (praca plastyczna); 
klasy I-III gimnazjum – dwa etapy: 
szkolny (test) i miejski (reklama: 
prezentacja, �lm). Test pisemny 
sprawdzał wiedzę i wyłaniał najlep-
szych młodych ekologów wśród 
uczniów lubońskich szkół. Zakres 
materiału obejmował zagadnienia 
przyrodnicze z programu szkolnego 
na danym poziomie edukacyjnym: 
„Las blisko nas” – wiadomości o WPN; 
„Parki Narodowe, rośliny i zwierzę-
ta chronione w Polsce”; „Zanieczysz-
czenia powietrza, wody i sposoby 
zapobiegania zanieczyszczeniom”; 

„Segregacja odpadów i recykling” 
oraz „Ekologia w życiu codziennym”. 
Na etapie miejskim zadania dla zwy-
cięzców etapu szkolnego obejmo-
wały wykonanie przez uczniów klas 
IV-VI albumu lub pracy przestrzen-
nej na temat: „Walory turystyczne 
i krajobrazowe Wielkopolskiego 
Parku Narodowego”; „Luboń atrak-
cyjny turystycznie i krajobrazowo 
– dziś i jutro”. Gimnazjaliści przy-
gotowywali reklamy: �lm lub pre-
zentację multimedialną na temat: 
„Do WPN-u po zdrowie, wypoczy-
nek, edukację i rekreację. Turysto, 

przyjedź!” lub „Luboń dba o środo-
wisko”. Oceniano: treść, własne 
ujęcie tematu, wkład pracy i pomy-
słowość w wykonaniu. Zgodnie 
z ustalonymi terminami etap szkol-
ny należało zakończyć do 30 paź-
dziernika 2013 r. Test (nadesłany 
przez organizatorów) przeprowa-
dzała 3-osobowa komisja szkolna. 
Rozwiązania oceniała według po-
danego klucza odpowiedzi oraz 
przekazała do 12 listopada 2013 r. 
organizatorowi nazwiska 3 uczniów, 
którzy uzyskali najwyższe wyniki. 
Prace zwycięzców etapu szkolnego 
– klas IV-VI i gimnazjum oraz trzech 
wybranych prac plastycznych uczniów 
klas I-III szkół podstawowych tra-
�ły do sekretariatu G 2 do 20 stycz-
nia br. Komisja konkursowa oceni-
ła prace i wyłoniła zwycięzców 
etapu miejskiego.

Dodatkowy, plastyczny konkurs 
dla wszystkich uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów Lubonia 
polegał na wykonaniu pracy płaskiej, 
dowolną techniką, formatu A4 na 
temat: „Fauna, �ora, pomniki przy-
rody nieożywionej Wielkopolskiego 
Parku Narodowego”. Szkoły dostar-
czyły do G 2 po pięć wybranych prac, 
do 20 stycznia 2014 r.

22 stycznia jury �nału Miejskie-
go Konkursu Ekologicznego w skła-
dzie: Wanda Suleja-Kot (radna), 
Irena Skrzypczak (była radna po-
wiatowa), Angelika Kurtys (Urząd 
Miasta), Cezary Biderman (Urząd 
Miasta i Stowarzyszenie Ekologicz-
ne „Luboń dla Środowiska”), Alicja 
Witucka (prezes Stowarzyszenia 
„Luboń dla Środowiska), Jan Błasz-
czak (wiceprezes), Maria Błaszczak 

(sekretarz Komisji Ochrony Przy-
rody PTTK, członek Stowarzysze-
nia „Luboń dla Środowiska”) oraz 
Tadeusz Urban (dyrektor „Kom-
Lubu”) dokonało oceny prac i przy-
znało następujące nagrody oraz 
wyróżnienia:

- z klas IV-VI SP za album 3. 
zajął Bartłomiej Biderman (SP 3), 
2 – Jagoda Urbaniak (SP 2), 1 – Zu-
zanna Jankowska  SP 1); wyróżnie-
nie – Julia Rypińska (SP 1); w klasach 
I-III Komisja przyznała 3. miejsce 
Aleksandrze Kasztelan (SP 4), 2 – 
Klaudii Teska (SP 3), 1 – Oliwii 

Miejski Konkurs Ekologiczny
Finał

Janickiej (SP 2). Spośród gimnazja-
listów, którzy po testach etapu szkol-
nego przygotowywali prezentację 
lub �lm, nagrodzeni zostali: 3. miej-
sce – Patrycja Leśniewska (G 2) za 
prezentację „Do WPN – po zdrowie, 
wypoczynek, edukację i rekreację. 
Turysto, przyjedź!”, 2 – Patrycja Mo-
tała (G 2) za „Luboń dba o środo-

wisko”, 1 – Zosia Lenartowicz (G 2) 
– „Do WPN – po zdrowie...”.

W części plastycznej konkursu 
(„Fauna, �ora, pomniki przyrody 
nieożywionej WPN”) nagrodzono 
z klas I-III: 3. miejsce – Borys Kur-
tiak (SP 2), 2 – Diana Baraniak (SP 1), 
1 – Emilia Szymankiewicz (SP 1); 
z klas IV-VI: 3 – Olimpia Wojcie-
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W Domu Kultury „Stokrotka”

Kowboj Jack wraz z przyjaciółmi 
udzielali 8 lutego w poznańskim 
Domu Kultury „Stokrotka” 

instruktażu i nauki tańca country 
dzieciom. Pierwsza lekcja wymaga-
ła wyrozumiałości. Urozmaiciliśmy 
zajęcia zabawami i konkurencjami 
sportowymi. Widzowie obejrzeli pokaz 
szeryfa Cordella kręcącego lassem, 
co wywołało ogromny podziw, szcze-
gólnie u ochotników wchodzących 
do środka obracającego się okręgu. 
Zainteresowani Dzikim Zachodem 
mogli przyswoić informacje na jego 
temat oraz spróbować, na czym po-
lega profesjonalny rzut lassem. Na 
koniec zademonstrowano taniec wy-
konywany podczas występów luboń-

skiej Grupy Taneczno-Westernowej 
„Dallas Country”. Zapraszamy dzieci 
i dorosłych do odwiedzenia kowboj-
skiego miasteczka przy ul. Kwiato-
wej i spotkania z doświadczonymi 
tancerzami.

Walentynki country
15 lutego zorganizowaliśmy im-

prezę walentynkową. Na zakochanych 
czekały atrakcje i niespodzianki. 
Prowadzący DJ Jack odtwarzał utwo-

ry muzyczne dostosowane do świę-
ta zakochanych. Z uwagi na miejsce, 
nie wypadało zapomnieć o przebo-
jach countrowych. Powodzeniem 
cieszyła się konkurencja polegająca 
na przejściu w rytm lambady pod 
drążkiem, opuszczanym coraz niżej. 
Grupa „Dallas Country” dała pokaz 
artystyczny połączony z nauką tań-
ca. Zmęczeni i spragnieni mogli 
usiąść przy bufecie. Przez cały wie-
czór do nabycia były czerwone ser-
duszka, które przyklejaliśmy osobom 
darzonym szacunkiem i miłością. 
O północy rozstrzygnięto serdusz-
kowy konkurs. Osoby z naklejkami 
wyszły na środek sali, a szeryf do-
kładne je zliczał. Zwyciężczyni zo-
stała nagrodzona szampanem, któ-

rym poczęstowała swoich rywali. 
Wieczorną zabawę uprzyjemnili 
wokaliści Ginger i kowboj Max, 
śpiewający piosenki znanych wyko-
nawców. Szukający wrażeń towarzy-
szyli piosenkarzom. Triumfowała 
Cristal naśladująca popularną ame-
rykańską artystkę na scenie. Zosta-
ła nagrodzona owacjami i sympa-
tycznymi okrzykami.

Zbigniew Henciel

Z miasteczka country

n
Zwycięzcy walentynkowego konkursu   fot. Zbigniew Henciel

n
Instruktor tańca country – Jack (Jacek Przebierała) – wśród najmłodszych 
entuzjastów   fot. Zbigniew Henciel

n
Laureaci Miejskiego Konkursu Ekologicznego z gośćmi, organizatorami i opie-
kunami   fot. Jan Błaszczak
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Miejski Konkurs Ekologiczny
chowska (SP 2), 2 – Julia Maziarz 
(SP 1), 1 – Marta Marszał (SP 1). 
Spośród gimnazjalistów 3. miejsce 
zajęła Zuzanna Budzyńska (G 2), 2 
– Dominika Snela (G 2), 1 – Kor-
nelia Karpiuk (G 2).

Firma „Kom-Lub” ufundowała 
dodatkowe nagrody, które wręczył 
laureatom dyrektor Tadeusz Urban. 
Otrzymali je: Patrycja Motała z G 2, 
Bartłomiej Biderman (SP 3), Zuzan-
na Jankowska (SP 1), Agnieszka 
Borowska (SP 2), Diana Baraniak 
(SP 1), Karolina Zagajewska (SP 2) 
i Kornelia Karpiuk (G 2).

Spośród uczniów klas I-III na-
grody otrzymali: Oskar Hwałek (SP 4), 
Martyna Wojtyniak (SP 4), Alek-
sandra Kasztelan (SP 4), Klaudia 
Teska (SP 3), Jan Piotrowski (SP 3), 
Jakub Maćkowiak (SP 3), Borys 
Kurtiak (SP 2), Agnieszka Borowska 
(SP 2), Aleksandra Filakiewicz (SP 2), 
Oliwia Janicka (SP 2).

Uczniowie, którzy nie zostali 
wyróżnieni nagrodami, otrzymali 
upominki za udział w części pla-
stycznej konkursu.

Na uroczystość wręczenia nagród 
przybyli: Rafał Marek (wiceburmistrz), 
Wanda Suleja-Kot (radna), Jan i Ma-
ria Błaszczakowie, Irena Skrzypczak, 
Tadeusz Urban, Alicja Witucka-Pi-
skorska, Cezary Biderman, Angeli-
ka Kurtys oraz przedstawiciel „Lu-
veny” – Aleksandra Lepke, którzy 
po programie artystycznym wraz 
z dyrektor G 2 – Jolantą Walczak 
– wręczyli laureatom dyplomy, na-
grody książkowe i upominki. Obec-
ni byli również dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, opiekunowie oraz ro-

dzice. Uroczystość prowadziła Pau-
lina Mikulska z kl. 2 f. Obejrzeliśmy 
program artystyczny w wykonaniu 
uczniów G 2. Wystąpiła grupa te-
atralna, która zaprezentowała spek-
takl związany z ochroną przyrody. 
Szczególne słowa uznania i podzię-
kowania należą się nauczycielce 
chemii z G 2 – Joannie Taberskiej 
– za czuwanie nad przebiegiem kon-
kursu szkolnego i miejskiego, Kata-
rzynie Kozłowskiej, Anecie Jankow-
skiej-Łukomskiej i Krzysztofowi 
Dzydzanowi, nauczycielom Gimna-
zjum nr 2 za ogromne zaangażowa-
nie w przygotowanie i przeprowa-
dzenie imprezy.

XIV konkurs ekologiczny dla 
lubońskich szkół odbył się dzięki 
współpracy z władzami miasta, �r-
mami „Kom-Lub” i „Luvena” oraz 
dyrekcją WPN, którzy są fundato-
rami nagród. Serdeczne podzięko-
wania organizatorzy kierują do 
właściciela sklepu RTV AGD – Je-
rzego Ekwińskiego. Dzięki „życzli-
wym upustom” możliwe było zaku-
pienie wielu fantastycznych na-
gród.

Za rok kolejna edycja konkursu, 
który jako jedyny w powiecie trwa 
nieprzerwanie od prawie 15 lat, 
dzięki zaangażowaniu dyrekcji lu-
bońskich szkół, nauczycieli i pasjo-
natów, którzy starają się zaszczepić 
w dzieciach i młodzieży zgodny 
z zasadami ekologicznymi zdrowy 
tryb życia, ochronę otaczającej nas 
przyrody.

Maria i Jan Błaszczakowie   

Dyrektor Muzeum – dr Anna 
Ziółkowska – podkreśliła, że 
miejsce spektaklu jest szcze-

gólne. Mjr Jan Kamiński – szef sztabu 
Okręgu Poznańskiego AK – został 

rozstrzelany 
w obozie hitle-
rowskim w Żabi-
kowie 7 czerwca 
1944 r. Przypo-
mniała, że Mu-
zeum od wielu 
lat kultywuje pa-
mięć o majorze 
i wyraziła zado-
wolenie, że od 
dawna też trwa 
współpraca 
z V LO. Anna 
Ziółkowska 
zaznaczyła, że 
w 36-letniej 
pracy zawodo-
wej towarzyszyła 
jej postać mjr. 
Kamińskiego, choć nie zawsze oko-
liczności historyczne sprzyjały, by 
można było o nim otwarcie mówić. 
Powitała syna Jana Kamińskiego – 
Andrzeja – i jego rodzinę oraz dy-
rektor V LO – Barbarę Płotkowiak. 
Andrzejowi Kamińskiemu podczas 
spektaklu towarzyszyli: jego córka 
– Małgorzata Kamińska-Kozłowska 
– jej synowie Jakub i Sebastian Ko-
złowscy oraz córka brata Andrzeja 
Kamińskiego (Kazimierza) – Kry-
styna Maryla Kamińska-Borowicz.

Licealiści przedstawili tło histo-
ryczne konspiracyjnej działalności 
majora. Mówili o wysiedleniach 
z Ostrowa Wielkopolskiego od li-
stopada 1939 r. do października 
1944 r. i bezwzględności Niemców. 
Wspomnieli o zwiezieniu więźniów 
pod koniec października 1940 r. przez 
gestapo z Nowego Tomyśla, Lwów-
ka, Pniew, Buku, Opalenicy i ich 
rozstrzelaniu. Kolejnym przykładem 
terroru i okrutnych tortur stosowa-

nych przez okupanta były wspomnie-
nia z Fortu VII w Poznaniu (np.
wkładanie odmrożonych rąk więź-
niów do wrzącej wody, przez co 
odpadło z nich ciało). Następnie 

przytoczono raport płk. Stefana Ro-
weckiego „Grota” o woli oporu i od-
wetu wśród ludności Kraju Warty, 
tworzeniu samoobrony na wsi, któ-
ra ratowała wysiedlanych rodaków. 
Wymieniono zasady, jakimi kiero-
wali się żołnierze Polskiego Państwa 
Podziemnego.

Podczas spektaklu pokazano 
m.in. moment zaprzysiężenia Jana 
Kamińskiego, wówczas porucznika, 
które nastąpiło prawdopodobnie 
w między końcem października 1939 
a 23 grudnia 1939 r. Cytowano frag-
menty grypsów i listów majora, 
z których przebijał patriotyzm. Wy-
rażały spokój i przygotowanie do 
śmierci. Major podkreślał w nich, 
że został wybrany, by bronić ojczy-
zny. Szczególnie wzruszający był 
moment, gdy wymieniał synka An-
drzeja.

Młodzi wykonawcy zaprezento-
wali też poezję z „Suplikacji czasu 
wojny i okupacji”, głównie anoni-

Pamięci Jana Kamińskiego
Wzruszający spektakl pt. „Echo z przeciwnego brzegu”, 
poświęcony majorowi Janowi Kamińskiemu przedstawiło w środę, 
26 lutego w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie 13 
członków prowadzonej przez Romę Szymańską grupy teatralnej 
„Za Kulisami” z V LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu

cd.  
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n
Widownia spektaklu w muzeum   fot. Robert Wrzesiński

n
Uczniowie V LO w inscenizacji o Janie Kamińskim w muzeum w Żabikowie    
fot. Robert Wrzesiński 

Podczas wykonywania remon-
tu elewacji budynku dawnej 
Wyższej Szkoły Rolniczej im. 

Haliny przy ul. Powstańców Wielko-
polskich 19, uszkodzono przy demon-
tażu pamiątkową tablicę erygowaną 
przez Rektora i Senat Wyższej Szkoły 
Rolniczej w Poznaniu, odsłoniętą uro-
czyście 21 listopada 1970 r. w setną 
rocznicę otwarcia szkoły. Po zakoń-
czeniu prac remontowych w miejscu 

uszkodzonej pojawiła się nowa tablica 
o wymiarach 60 x 70 cm z ta samą 
treścią, co poprzednio. Została wy-
konana z marmuru, przedsięwzięcie 
s�nansowało Miasto Luboń (koszt: 
1 500 zł). Oryginalna tablica tra�ła 
do Biblioteki Miejskiej przy ul. Żabi-
kowskiej jako eksponat pamiątkowy 
wpisany w historię miasta.

PAW

Zrekonstruowana tablica

n
Nowa, pamiątkowa tablica o historycznej treści na budynku dawnej szkoły im. 
Haliny   fot. Piotr P. Ruszkowski
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mowych więźniów. W jednym z utwo-
rów zwracano się do św. Barbary 
– patronki Polski Podziemnej.

Scenariusz spektaklu przygoto-
wała polonistka Roma Szymańska 
z okazji 70. rocznicy powstania Pol-
skiego Państwa Podziemnego, nie-
jako na zamówienie Światowego 
Związku Żołnierzy AK, na podsta-
wie pracy magisterskiej poświęconej 
mjr. Janowi Kamińskiemu, skąd 
pochodziły cytowane fragmenty 
grypsów i listów (dokumenty te 

znajdują się w zbiorach Muzeum 
Martyrologicznego w Żabikowie) 
oraz wspomnianego tomu poezji. 
Podczas przedstawienia przedsta-
wiono prezentację złożoną ze zdjęć 
udostępnionych przez rodzinę mjr. 
Jana Kamińskiego. Wystąpili ucznio-
wie klas I b i d – teatralnej, �lmowej, 
dziennikarskiej. Widownię stano-
wiło ok. 60 licealistów V LO pod 
opieką prof. Urszuli Hałupki-Waw-
rzynów oraz ok. 30 uczniów repre-
zentujących klasy drugie z Dwuję-

zycznego Gimnazjum 
nr 1 w Luboniu z na-
uczycielami: historii 
– Agatą Matyjasek – 
i języka polskiego – 
Przemysławem Walko-
wiakiem.

Dr Anna Ziółkow-
ska podziękowała Ro-
mie Szymańskiej za 
pouczający spektakl. 
Poinformowała, że 
został zarejestrowany 
i będzie prezentowany 
również poza Poznaniem 
i Wielkopolską, stano-
wiąc świadectwo o tym, 
że w Wielkopolsce 
działał ruchu oporu 
i jej mieszkańcy dziel-
nie walczyli. Andrzej 
Kamiński otrzymał od 
dr Anny Ziółkowskiej 
kwiaty.

Robert Wrzesińskin
Dyrektor muzeum – Anna Ziółkowska – i syn bohate-
ra spektaklu z rodziną   fot. Robert Wrzesiński
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W sobotę, 15 lutego, w sali 
Ośrodka Kultury przy ul. 
Sobieskiego odbyło się ze-

branie sprawozdawcze chóru „Bard” 
za rok 2013. Uczestniczyli w nim 
wszyscy chórzyści wraz z dyrygen-
tem oraz ich współmałżonkowie, 
zaproszeni jak co roku, na spotkanie 
towarzyskie po części o�cjalnej.

Prezes zarządu chóru, Alicja 
Zgrzeba, przedstawiła działalność 
zespołu w roku 2013. Chór reali-
zuje swoje cele przez regularny 
udział wszystkich członków w pró-
bach chóru, koncertowanie, udział 
w konkursach, festiwalach, spo-
tkaniach śpiewaczych, podtrzy-
mywanie tradycji narodowej 
i pielęgnowanie polskości. Na 
koniec ub. roku chór liczył 45 
członków, w tym dyrygent Arka-
diusz Klemczak. Głosowo przed-
stawia się to następująco: sopra-
ny – 17 osób, alty – 11, tenory 
– 7, basy – 9 osób.

Odbyły się 42 lekcje chóru 
oraz 34 występy, w tym 30 ko-
ścielnych i 4 świeckie. „Bard” 
śpiewał w kościołach: pw. św. Jana 
Bosko – 14 razy, bł. Jana Pawła II 
– 3, św. M. Kolbego – 7, św. Bar-

bary – 3 oraz św. Floriana w Wi-
rach – 3. Chór uczestniczył 
w uroczystościach miejskich 
z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, 
Dnia Niepodległości 11 Listopa-
da, a także w inauguracji roku 
akademickiego Lubońskiego Uni-
wersytetu III Wieku. W Poznaniu 
chór zaśpiewał na koncercie pie-
śni patriotycznej pn. „Nad nami 
Orzeł Biały”. Inne formy działal-
ności chóru, niekoniecznie ofi-
cjalne, ale zawsze z piosenką 
biesiadną, to spotkanie towarzy-
skie z zaprzyjaźnionym chórem 
„Francesco” z Wir, wycieczka do 
Kołobrzegu „Katamaran 2013”, 
dwa spotkania przy grillu w Wi-
rach i na działkach „Chemik”.

Dyrygent Arkadiusz Klemczak 
podsumowując pracę z zespołem, 
podkreślił zaangażowanie wszyst-
kich członków chóru, dużą mo-
bilność w organizowaniu się oraz 
starania chórzystów, by poziom 
występów stawał się coraz wyż-
szy. Prezes Alicja Zgrzeba po-
dziękowała dyrygentowi za współ-
pracę, dużą cierpliwość w pracy 
z zespołem i konsekwencję w pro-
wadzeniu chóru. W imieniu Ko-

„Bard” w 2013 r.
Podsumowanie działalności chóru „Bard”

n
Pamiątkowe zdjęcie chóru „Bard” podczas podsumowania sezonu 2013. Od 
lewej siedzą: prezes Alicja Zgrzeba, dyrygent Arkadiusz Klemczak, sekretarz 
Danuta Liminowicz

misji Rewizyjnej przewodniczą-
ca Maria Kaźmierczak udzieliła 
Zarządowi chóru „Bard” abso-
lutorium.

Po części o�cjalnej zaczęło się 
spotkanie przy kawie i kiełbaskach 
dla chórzystów i ich współmałżon-
ków. Z okazji walentynek wszyscy 
zostali obdarowani czekoladowymi 
serduszkami, a do tańca przygrywał 
zaprzyjaźniony z chórem od lat pan 
Jerzy Zgrzeba. W tanecznej i miłej 
atmosferze śpiewacy bawili się do 
północy.

Za opiekę i pomoc, wyrażającą się 
w różnych formach, zarząd chóru 
„Bard” składa podziękowania: Dy-

rektor Ośrodka Kultury – Reginie 
Górniaczyk, Urzędowi Miasta Luboń, 
Sponsorom – �rmie „Lubanta” i „No-
vol” oraz Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Lubonianka”.

Chór „Bard” otrzymał zaszczyt-
ny tytuł i statuetkę „Siewca Roku 
2013”, w kategorii „kultura”, przy-
znawany co roku w miejskim kon-
kursie. Dziękujemy Kapitule Kon-
kursu za docenienie naszej działal-
ności kulturalnej.

Zachęcamy do odwiedzenia 
naszej strony internetowej www.
chorbard.pl.

Zarząd chóru „Bard”

Motywem 
przewod-
nim tego-

rocznego Kaziuka 
zorganizowanego 
w niedzielę, 2 mar-
ca na Starym Ryn-
ku w Poznaniu było 
25-lecie Towarzystwa 
Miłośników Wilna 
i Ziemi Wileńskiej. Po 
odegraniu hejnałów 
Poznania i Wilna z po-
znańskiego ratusza, 
odbył się przemarsz 
orszaku Jagiellońskie-
go ze św. Kazimierzem 
Królewiczem, patro-
nem Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów na 
czele. Przedstawiono 
członków rodu królewskiego, dynastii 
Jagiellonów. Wystąpiły: młodzieżowa 
Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa, 
Zespół Folklorystyczny Pieśni i Tańca 
„Wielkopolanie”, Zespół Pieśni i Tańca 
„Łany” Uniwersytetu Przyrodniczego 
oraz Czarnkowska Orkiestra Dęta 
i Chór Męski „Akord” ze Swarzę-
dza. Wręczono tegoroczną nagrodę 
laureatowi Żurawiny 2014 – Kapeli 
Wileńskiej. Jej członkowie przez 2 dni 
przebywali w Luboniu na kwaterze 
„Noclegi po drodze” przy ul. 11 Li-
stopada 88. Jej właścicielka – Ewa 

Ruszkowska – była jednym ze sponso-
rów pobytu Kapeli na Kaziukach 2014. 
Na straganach eksponowano palmy 
wileńskie, chleby, wędliny, serca ka-
ziukowe, obwarzanki i różne litewskie 
specjały (cepeliny). Przez kilka dni 
odbywały się imprezy towarzyszące 
obchodom jubileuszu 25-lecia To-
warzystwa. Kaziuk Wileński odwie-
dziły tłumy mieszkańców Poznania 
i Wielkopolski, a wśród nich moż-
na było spotkać wielu mieszkańców 
Lubonia.

Jan Błaszczak

Kaziuk Wileński w Poznaniu
Coroczna impreza Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi 
Wileńskiej Oddział Poznań z udziałem lubonian

n
Grupa z Lubonia na Kaziukach w Poznaniu
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Tym razem impreza miała 
miejsce w hali Lubońskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

a poprowadził ją Jakub Jakubowski. 
Widownia, wśród której znaleźli się 
radni, włodarze sąsiednich miejsco-
wości, nominowani oraz laureaci 
poprzednich edycji konkursu, do-
pisała, i wszystkie miejsca siedzące 
były zajęte. Zgromadzeni spotkali 
się, by uhonorować postacie, które 
siały dobro, propagowały uniwer-
salne wartości i w szczególny spo-

sób przysłużyły się miastu w 2013 
roku. Gala tradycyjnie jest imprezą 
zamkniętą dla mieszkańców, mogą 
w niej uczestniczyć jedynie zapro-
szeni przez Urząd Miasta.

Na początek zgromadzeni uczci-
li minutą ciszy walczących o wolność 
Ukrainy. Następnie usłyszeliśmy 
przemowę burmistrza Dariusza 
Szmyta odczytaną z kartki, która 
dotyczyła głównie prac, jakie wyko-
nał Urząd Miasta w minionym 2013 r., 
a także o planach na rok bieżący. 
Mówił o kanalizacji miasta, gospo-
darce śmieciowej, zmianie �nanso-
wania przedszkoli i, już standardo-
wo, o termomodernizacji. Burmistrz 
wyraził chęć wyremontowania pla-

cu Edmunda Bojanowskiego. Była 
też mowa o odwodnieniu Nowego 
Centrum Lubonia i „wbijaniu łopa-
ty” pod budowę ulic. Po wyliczance 
Burmistrz opuścił chyba kilka lini-
jek napisanego tekstu, bo końcówka 
jego wypowiedzi była niezrozumia-
ła, co dało się zauważyć na twarzach 
publiczności.

Najsilniejszy atut imprezy
W dalszej części radna Małgo-

rzata Machalska przedstawiła histo-

IV Gala „Siewca Roku”
W czwartkowy wieczór, 20 lutego odbyła się uroczystość 
wręczenia statuetek Siewca Roku 2013

rię dwóch postaci, które Luboń uznał 
za swoich tegorocznych patronów: 
Augusta hrabiego Cieszkowskiego 
i bł. Edmunda Bojanowskiego. Bar-
dzo sympatycznie zainscenizowano 
rozmowę przebranych w epokowe 
stroje Cieszkowskiego z Bojanowskim, 
których, ku zaskoczeniu wszystkich, 
odegrali wiceburmistrz Rafał Marek 
i radny Paweł Krzyżostaniak. Był to 
zdecydowanie najlepszy punkt gali.

Siewcy 2013 r.
Laureatami tegorocznego kon-

kursu zostali:
Chór „Bard” n  istniejący od 1935 r. 

– w kategorii „kultura”. Nagrodę z rąk 
radnej Elżbiety Zapłaty-Szwedziak 
odebrała prezes zespołu – Alicja 
Zgrzeba.

Damian Wrzesiński n  – zawodo-
wemu bokserowi statuetkę w kate-
gorii „sport” wręczył ubiegłoroczny 
laureat – Jakub Mączkowiak.

Stanisław Butka n  – piekarz-cu-
kiernik, właściciel �rmy „Anika” – 
w kategorii „biznes”. Nagrodę odebrał 
z rąk Tomasza Błaszaka, uhonoro-
wanego w 2012 r.

Prof. Janusz Karwat n  – popula-
ryzator wiedzy m.in. o Powstaniu 
Wielkopolskim, autor opracowań 
publikowanych w książkach histo-
rycznych o Luboniu, wydawanych 
przez Stowarzyszenie Kulturalno-
Oświatowe „Forum Lubońskie” – 
otrzymał Siewcę od ubiegłorocznego 
laureata kategorii „życie publiczne” 
– Jana Panka.

Część artystyczną wypełniły 
koncerty dwójki młodych i uzdol-

nionych muzyków, stypendystów 
miasta: 13-letniej skrzypaczki Agniesz-
ki Wojtowicz (więcej czytaj na str. 29) 
i pianisty Tomasza Nowackiego 
(przedstawiany w „WL” 10-2010 na 
str. 29). Impreza zakończyła się po-
częstunkiem dla wszystkich zapro-
szonych gości.

Wpadki i komentarze
Po imprezie wielu uczestników 

dzieliło się spostrzeżeniami i uwa-
gami. O niektórych informujemy.

Organizatorzy ładną oprawą próbo- n

wali odczarować LOSiR, który ostat-

cd.  
obok

n
Jako pierwsza, w imieniu Chóru „Bard” (zwycięzcy w kategorii „kultura”), Siew-
cę 2013 odebrała prezes Alicja Zgrzeba. Z tyłu przewodniczący Rady Miasta 
– Marek Samulczyk, dyrygent chóru – Arkadiusz Klemczak i burmistrz Dariusz 
Szmyt   fot. Katarzyna Polerowicz-Kelma

n
Widownia zasiadła na rozkładanych krzesłach, na specjalnie przygotowanej macie chroniącej płytę boiska hali widowisko-
wo-sportowej. Trybuny były puste   fot. Katarzyna Polerowicz-Kelma

n
Laureaci nagrody Siewca Roku 2013 w towarzystwie „E. Bojanowskiego” (z lewej) 
i „A. Cieszkowskiego” (z prawej) oraz przewodniczącego RML M. Samulczyka (4. z lewej) 
I burmistrza D. Szmyta (5. lewej)   fot. Katarzyna Polerowicz-Kelma

n
Prof. Janusz Karwat – zwycięzca w kategorii 
„życie publiczne” – po otrzymaniu statuetki 
ze wzruszenia złapał się za serce. Nazwał 
wyróżnienie dla siebie najważniejszym, bo 
pochodzącym od mieszkańców miasta   
fot. Katarzyna Polerowicz-Kelma

Krótka scenka 
odegrana na 
ławeczce 
przez przebra-
nych: za hra-
biego Ciesz-
kowskiego 
– Rafała Mar-
ka (z lewej) – 
i E. Bojanow-
skiego – Paw-
ła Krzyżosta-
niaka   fot. 
Katarzyna 
Polerowicz-
Kelma

n
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nio stał się przedmiotem 
kontroli NIK i tematem 
wielu dyskusji, bowiem tę 
ważną dla miasta imprezę 
zorganizowano tu – w hali 
widowiskowo-sportowej – 
po raz pierwszy.

Pomysł, aby poprowa- n

dziła ją nowa osoba, był 
chybiony. Konferansjer prze-
kręcał nazwiska: opowiadał 
o dwusetnej rocznicy uro-
dzin hrabiego Ciszewskie-
go zamiast Cieszkowskiego, 
a Przemysława Maćkowia-
ka wyczytał jako Mieczy-
sława. Ubiegłoroczną galę 
prowadziła Angelika Kur-

tys z biura pro-
mocji Urzędu 
Miasta, która 
wypadła bar-
dziej profesjo-
nalnie.

Wystąpienie  n

burmistrza Da-
riusza Szmyta 
było przydłu-
gie, mało zro-
zumiałe i przez 
niektórych oce-

nione jako niepotrzebne oraz posia-
dające charakter wybitnie wyborczy. 
Przypominamy, że wybory samorzą-
dowe na Burmistrza Lubonia i do 
Rady Miasta odbędą się pod koniec 
br. Rozczarowani uznali, że kampania 
wyborcza rozpoczęła się na długo 
przed pójściem do urn.

Szkoda, że przybyli na galę nie  n

doczekali się konkretnych słów na 
temat dokonań poprzednich laure-
atów oraz tegorocznych kandydatów 
na Siewcę, ich wkładu w życie kultu-
ralne, sportowe i biznesowe naszego 
miasta. Zamiast tego odczytano zbyt 
krótkie informacje o wybranych te-
gorocznych Siewcach. Chór „Bard” 

przedstawiono w 1. zdaniu, profeso-
ra J. Karwata – w 3. zdaniach, bok-
sera D. Wrzesińskiego – podobnie, 
a biznesmena S. Butkę – w 4. Not-
ki prawdopodobnie przepisano ze 
zgłoszeń, które wpłynęły do Urzę-
du Miasta.

Dziwi fakt, że w 30-tysięcznym  n

Luboniu, do tak ważnej kategorii 
jak „biznes” nominowano tylko 
dwóch kandydatów (wszystkich, 
których zgłoszono). Zwycięzca bu-
dzi wśród niektórych mieszkańców 
kontrowersje.

Katarzyna Polerowicz-Kelma

cd.  
ze str. 
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n
Lubonianina – Tomasza Nowackiego – po-
dziwiano za wirtuozerię gry na pianinie   
fot. Katarzyna Polerowicz-Kelma

n
Lubońska skrzypaczka – Agnieszka 
Wojtowicz – przy akompaniamencie 
Michała Francuza zachwycała grą 
publiczność   fot. Katarzyna Polero-
wicz-Kelma

n
Wyróżniony bokser Damian Wrzesiń-
ski – Siewca Roku 2013 w kategorii 
„sport”   fot. Katarzyna Polerowicz-
Kelma

n
Luboński piekarz – 
Stanisław Butka – zwy-
cięzca w kategorii 
„biznes” – dziękuje za 
wyróżnienie   fot. Kata-
rzyna Polerowicz-Kelma

Wykładem Tadeusza Urbana 
– dyrektora Kom-Lubu roz-
poczyna się semestr letni. 

W programie znalazły się różnorod-
ne zajęcia. Niewątpliwym wydarze-
niem, nie tylko dla słuchaczy Uni-
wersytetu, będzie wykład ks. Adama 
Bonieckiego 28 marca w Bibliotece 
Miejskiej o godz. 10. Interesująco 
brzmi również propozycja wyjazdu 
na Bornholm, czy też dwa turnusy 
wakacyjne w Grzybowie. Będą też 
znane już zajęcia nordic walking, re-
ha-�t, basen, zajęcia z dr Głowackim 

i in. W programie pracy sekcji 
bibliotecznej znalazły się wyj-
ścia do teatru oraz cykl zajęć 
Doroty Molińskiej. W piątek, 14 
marca o godz. 17 w Bibliotece 
wykład dla LUTW wygłosił 
dr Filip Kaczmarek. Poseł do 
PE mówił o 10. latach człon-
kostwa Polski w UE.

Mikołaj Tomaszyk
przewodniczący Zarządu Stowa-

rzyszenia Uniwersytetu Luboń-
skiego III Wieku

Wykład ks. Bonieckiego na start
Spotkanie z generałem zakonu Marianów (1993-2000) i redaktorem 
naczelnym „Tygodnika Powszechnego” (1999-2011), wycieczka na 
Bornholm, wczasy w Grzybowie, turniej w boule – rusza semestr letni 
na Lubońskim Uniwersytecie III Wieku

W sobotnie przedpołudnie, 
22 lutego członkowie Ko-
mitetu Organizacyjnego na 

rzecz Budowy Ławeczki bł. Edmunda 
Bojanowskiego ponownie odwiedzili 
pracownię Piotra Garstki w Szyma-
nowie pod Śremem, gdzie powstaje 
pomnik, który w tym roku zagości 
na placu w Żabikowie. Przed wy-
konaniem odlewów wyrzeźbionych 
już �gur – bł. Edmunda i siedzącej 
obok niego dziewczynki – artyście 
potrzebna była akceptacja.

Członkowie Komitetu dopatrzy-
li się zbyt „dorosłych” rysów twarzy 
dziewczynki. Zasugerowali też, by 
zmody�kować kształt głowy bł. Ed-
munda, zgodnie z jego najwierniej-
szym portretem, przekazanym ar-
tyście podczas wizyty przez s. Julitę 
Ho�mann ze Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek. Dyskutowano również 
nad wielkością trzeciej postaci w kom-
pozycji – chłopca stojącego przy 
lewej krawędzi ławki, naprzeciw 

siedzących. Ustalono, że jego �gura 
będzie najmniejsza (przypominają-
ca 3-4-latka), by nie zasłaniała wi-
doku spoczywających na ławce. Poza 

tym zaproponowano, by na otwar-
tej księdze, leżącej na kolanach bł. 
Edmunda, umieścić tekst.

HS

Nabiera kształtów
Ławeczka bł. Edmunda

n
Siostra Julita Hoffmann i artysta – Piotr Garstka – korygują detale dzieła    
fot. Hanna Siatka

n
Widoczne na zdjęciu rzeźby zostaną 
przed odlaniem odciśnięte w gipsie, 
a portrety – dla uwydatnienia detali 
– w sylikonie i wosku. Ławka z ele-
mentem ślizgu jest niemal gotowa do 
odlania w brązie   fot. Hanna Siatka

n
Ks. Adam 
Boniecki
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spełniły swoje 
zadanie. Obóz 
był odzwiercie-
dleniem szko-
lenia unitarne-
go w jednost-
kach wojsko-
wych, uchodzą-
cym za jeden 
z najtrudniej-
szych zgrupowań 
strzeleckich, cała 
jego struktura 

oparta była bo-

wiem o regulamin wojskowy. Służby: 
dyżurna, podo�cera, wartownicza 
i wiele innych, doświadczanych przez 
szkolonych Strzelców, miały na celu 
przygotować młodzież pod względem 
psychologicznym i emocjonalnym 
do służby w strukturach obronnych 
kraju. Podczas kilkudziesięciu godzin 
wykładów i ćwiczeń w terenie mło-
dzież integrowała się, zdobywając 
doświadczenie. W przyszłości w Lu-
boniu planowane są następne obozy 
Strzelców.

PAW

KULTURA / Z ŻYCIA ORGANIZACJI

Wokół Jarosławca

W niedzielę, 16 lutego od-
był się rajd pieszy „Jaro-
sławiec zimą” zorganizo-

wany przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry i Klub Seniora w Komornikach. 
Wzięło w nim udział około 85 osób, 
w tym ponad 20 z Lubonia. Wśród 
nich byli słuchacze i uczestnicy Lu-
bońskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku (LUTW). Spotkaliśmy się przy 
świetlicy w Szreniawie, stąd wyru-
szyliśmy na trasę wiodącą ścieżkami 
i duktami Wielkopolskiego Parku 
Narodowego (WPN). Po przebyciu 
kilku kilometrów doszliśmy do krańca 

Jeziora Jarosławieckiego i jego połu-
dniowym brzegiem (szlakiem zielo-
nym) dotarliśmy na parking leśny 
przy przeciwległym brzegu jeziora. 
Po krótkim postoju rozpoczęliśmy 
dalszą wędrówkę szlakiem żółtym, by 
w końcu po przejściu „grajzerówki” 
stanąć przy jedynym na terenie WPN 
pomniku przyrody nieożywionej – 
Głazie Leśników. Po zatoczeniu pętli 
dotarliśmy na metę w Szreniawie. 
Tutaj czekały na nas gorące parówki, 
kawa i herbata, przygotowane przez 
Koło Gospodyń Wiejskich ze Szre-
niawy. Humory i apetyt dopisały, 
a przeszliśmy ponad 11 km. Kolejny 

Z Uniwersytetu III Wieku

n
Rajd „Jarosławiec zimą”. Uczestnicy przed Głazem Leśników przy drodze do 
Jarosławca   fot. Jan Błaszczak

n
Studenci LUTW na dziedzińcu Muzeum Archeologicznego w Poznaniu   
fot. Maria Błaszczak

Od piątku, 28 lutego do nie-
dzieli, 2 marca trwał obóz 
Związku Strzeleckiego (ZS) 

„Strzelec”. Na zaproszenie lubonian 
– komendanta Obwodu Wielkopol-
skiego, porucznika Łukasza Kołcza 
i jego żony Aleksandry – dowódcy 
lubońskiej jednostki – do naszego 
miasta przyjechali Strzelcy z Wro-
cławia, Poznania, Kalisza, Zielonej 
Góry, Jarocina, Mosiny i Puszczyko-
wa. Nie zabrakło również naszych 
lubońskich Strzelców.

Historia drużyn strzeleckich się-
ga okresu sprzed I wojny. Początko-
wo strzelcy stanowili regularne woj-
sko u boku komendanta Józefa Pił-

sudskiego. W obliczu niemieckiej 
i sowieckiej okupacji stanęli do wal-
ki o niepodległość ojczyzny. W pierw-
szy weekend marca, dzięki gościn-
ności dyrektor Anity Plumińskiej-
Mieloch, do Gimnazjum nr 1 zjecha-
ło 150 Strzelców, by wziąć udział 
w obozie dyscyplinarno-kondycyjnym, 
podczas którego przygotowywali się 
do pełnienia swoich obowiązków. 
Harmonogram obozu zakładał prze-
prowadzenie szkoleń: dyscyplinar-
nego, kondycyjno-wydolnościowego, 
ewakuacyjno-mobilizacyjnego i ra-
towniczego. Zajęcia miały charakter 
teoretyczny i praktyczny, i jak pod-
sumowali je państwo Kołczowie, 

Luboński obóz Strzelca

n
Na lubońskim dworcu grupa Strzelców oczekiwała na 
przyjazd koleżanek i kolegów z innych miast    
fot. Paweł Wolniewicz

rajd – 16 marca. wymarsz o godz. 
10 sprzed WDK „Koźlak” w Cho-
męcicach.

W Muzeum Archeologicz-
nym

1 marca uczestnicy i sympatycy 
Sekcji Turystyki Pieszej i Krajoznaw-
stwa LUTW spotkali się na Starym 
Rynku w Poznaniu przy pomniku 
św. Jana Nepomucena, skąd udali się 
do pałacu Górków, w którym mie-
ści się Muzeum Archeologiczne. 
Znajdują się w nim wystawy stałe 

i czasowe oraz odbywają imprezy 
edukacyjne. Dokładnie zwiedziliśmy 
z przewodnikiem ekspozycję o sta-
rożytnym Egipcie, pradziejach Wiel-
kopolski i o Gdańsku. Kolejna wy-
cieczka sekcji odbędzie się 12 kwiet-
nia. Udamy się do pracowni w Ro-
galinku, gdzie będziemy poznawać 
tajniki zdobienia pisanek i przygo-
towywania stroików wielkanocnych. 
Zapisy u prowadzących lub na za-
jęciach LUTW.

Maria i Jan Błaszczakowie

n
W drugim dniu obozu Strzelcy odbyli musztrę na Wzgórzu Papieskim   fot. Paweł Wolniewicz
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Burmistrz Lubonia – Dariusz Szmyt – 
w pierwszym zarządzeniu w 2014 r. 
(8 stycznia) ogłosił otwarty kon-

kurs ofert na wykonanie zadań publicz-
nych przez organizacje pozarządowe oraz 
inne podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego. Ostateczny termin 
składania wniosków ustalono na koniec 
stycznia („WL” 01-2014, str. 37). 21 lutego 
zarządzeniem 9/2014 rozstrzygnięto kon-
kurs i wyniki opublikowano na stronie 
internetowej Urzędu Miasta.

W 2014 r. przewidziano z budżetu 
miasta kwotę wyższą o 100 000 zł – czyli 
450 000 zł – na realizację zadań w ra-
mach współpracy miasta z organizacja-
mi pozarządowymi. Na działania spo-
łeczne zaplanowano wsparcie 100 000 zł 
(30 tys. więcej), na kulturę i patriotyzm 
lokalny kwotę 35 000 zł – podobnie jak 
przed rokiem, z czego w rozstrzygnięciu 
przeznaczono jedynie 20 000 zł. Zada-
nie związane z edukacją, wypoczynkiem, 
turystyką i integracją europejską do�-
nansowano w wysokości 60 000 zł (jak 
przed rokiem). Sport dostał 20 000 zł wię-
cej, co daje kwotę wsparcia 205 000 zł. 
Ogłoszono też dodatkowy piąty konkurs 
na zadania związane z obchodami 200. 
rocznic urodzin bł. Edmunda Bojanow-
skiego i Augusta hr. Cieszkowskiego, na 
który przeznaczono 50 000 zł. Z roku na 
rok zwiększa się liczba składanych wnio-
sków, jak i organizacji, które starają się 
o wsparcie z budżetu Lubonia. W tym 
roku na pierwszy konkurs wpłynęło aż 
108 wniosków (przed rokiem 85) na łączną 
kwotę wsparcia 1 101 603 zł (przed ro-
kiem – 760 946 zł), z tego 24 wnioski nie 
otrzymały wsparcia �nansowego (przed 
rokiem – 17). Z przewidzianej planem 
puli 450 000 zł w pierwszym konkursie 
wykorzystano 433 950 zł. Do podziału 
w drugim ewentualnie konkursie pozo-
stało 16 050 zł, ale tylko w dziedzinach: 
„Kultura i patriotyzm” 15 000 zł oraz 
„Popularyzacja postaci Bojanowskiego 
i Cieszkowskiego” 1 050 zł. W pozostałych 
sferach przewidziane w budżecie pienią-
dze rozdysponowano w całości.

Poniżej w tabelach przedstawiamy 
wszystkie zadania, instytucje, dotacje wnio-
skowane oraz przyznane, a także całkowity 
koszt zadania. Tabela ustawiona jest ko-
lejnością nazw poszczególnych konkur-
sów oraz według wielkości otrzymanych 
z budżetu miasta do�nansowań do zadań. 
Na szarych paskach, u dołu tabelki dla 
poszczególnych dziedzin zaznaczyliśmy 
zadania, które nie otrzymały wsparcia. 
W ostatniej kolumnie pokazujemy dodat-
kowo procentowy stopień zaspokojenia 
potrzeb oferentów.

W oddzielnej tabeli obok przedstawia-
my wszystkie organizacje biorące udział 
w konkursie w 2014 r., uszeregowane we-
dług wielkości otrzymanej z miasta dota-
cji. Spośród 34 różnych instytucji (przed 
rokiem 30), 31 otrzymało wsparcie (przed 
rokiem 28). Tym razem listę otwiera Sto-
warzyszenie „Wspólna Droga”, które na 
2 zadania o tej samej nazwie otrzyma 
wsparcie w wysokości ponad 63 tys. zł. 
Dalej w czołówce są tradycyjnie orga-
nizacje sportowe. Będący przez lata na 
pierwszym miejscu Luboński KS, obecnie 
o nazwie „Fogo Luboń”, z budżetu Lubonia 

Granty miejskie przyznane
Rozstrzygnięto konkurs na zadania, które w imieniu miasta 
w 2014 r. mają realizować organizacje pozarządowe wspierane 
finansowo z budżetu Lubonia
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1 Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” 63 100 zł 2 (2) 91 000 zł 121 522 zł 69,3% 34 100 zł

2 Luboski Klub Tenisa Stołowego 42 000 zł 4 (4) 105 810 zł 149 950 zł 39,7% 37 900 zł

3 Towarzystwo Młodziey Sportowej 
„STELLA”Lubo 27 500 zł 7 (6) 131 540 zł 238 388 zł 20,9% 30 500 zł

4 Klub Sportowy Akademia Judo 27 000 zł 10 (6) 154 460 zł 230 945 zł 17,5% 22 000 zł
5 FOGO Lubo 25 140 zł 3 (2) 64 300 zł 148 320 zł 39,1% 49 100 zł
6 Szkolny Zwizek Sportowy Miasta Lubo 25 000 zł 1 (1) 33 176 zł 42 916 zł 75,4% 23 000 zł

7 Stowarzyszenie „Gloria in Musica” 22 000 zł 1 (1) 22 000 zł 129 800 zł 100,0% bez 
wniosków

8 Stowarzyszenie Luboski Klub Biegacza 22 000 zł 3 (2) 32 000 zł 144 500 zł 68,8% 5 000 zł
9 Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” 21 000 zł 2 (2) 25 000 zł 76 400 zł 84,0% 25 000 zł

10 Uczniowski Klub Sportowy ,,DWÓJKA" 20 000 zł 3 (2) 61 330 zł 119 642 zł 32,6% bez 
wniosków

11 Stowarzyszenie Kulturalno-Owiatowe „Forum 
Luboskie” 19 000 zł 3 (2) 32 000 zł 108 686 zł 59,4% 12 000 zł

12 Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne 
„FORMOZA” 16 000 zł 5 (4) 42 660 zł 55 320 zł 37,5% bez 

wniosków

13 Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu 12 900 zł 7 (7) 35 475 zł 50 013 zł 36,4% 15 000 zł

14 Parafia pw. w. Maksymiliana Marii Kolbego 10 500 zł 3 (3) 15 500 zł 108 844 zł 67,7% 9 500 zł

15 Towarzystwo Miłoników Miasta Lubonia 9 700 zł 6 (5) 16 374 zł 25 300 zł 59,2% 6 360 zł
16 Zwizek Harcerstwa Polskiego 8 700 zł 3 (3) 13 880 zł 101 422 zł 62,7% 6 000 zł

17 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze 7 750 zł 7 (7) 9 750 zł 15 634 zł 79,5% 7 400 zł

18 Zgromadzenie Sióstr Słuebniczek Niepokalanego 
Poczcia Najwitszej Maryi Panny 6 500 zł 1 (1) 6 500 zł 21 053 zł 100,0% bez 

wniosków

19 Klub Sportowy LUBOSKA PETANKA 6 300 zł 4 (3) 27 735 zł 35 100 zł 22,7% bez 
wniosków

20 Polski Zwizek Wdkarski 
Koło Nr 21 ,,Lubonianka" 6 300 zł 2 (2) 6 600 zł 17 200 zł 95,5% 6 300 zł

21 Fundacja Piotra Reissa 6 000 zł 2 (2) 45 350 zł 72 850 zł 13,2% 0 zł

22 Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi 
Dobrej Woli 6 000 zł 2 (2) 9 400 zł 16 160 zł 63,8% 3 500 zł

23 Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranic
„Lubo bez Granic” 4 205 zł 1 (1) 6 700 zł 19 600 zł 62,8% 7 500 zł

24 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Lubo 3 500 zł 1 (1) 9 061 zł 18 835 zł 38,6% 3 000 zł

25 Polski Czerwony Krzy Wielkopolski Oddział 
Okrgowy w Poznaniu 3 000 zł 1 (1) 10 000 zł 11 200 zł 30,0% 5 000 zł

26 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza Jedynka” 3 000 zł 2 (2) 4 000 zł 6 500 zł 75,0% bez 
wniosków

27 Uczniowski Klub Sportowy „Warta” Lubo 3 000 zł 4 (1) 16 000 zł 24 700 zł 18,8% 2 000 zł
28 Stowarzyszenie „Jeden wiat” 2 995 zł 1 (1) 2 995 zł 9 401 zł 100,0% 2 600 zł
29 Stowarzyszene Po Pierwsze Lubo 1 860 zł 2 (2) 2 560 zł 3 400 zł 72,7% 1 000 zł
30 Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” 1 000 zł 1 (1) 1 000 zł 32 850 zł 100,0% 1 000 zł

31 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i 
Rekreacji Wodnej WARTA 1 000 zł 3 (1) 5 500 zł 84 250 zł 18,2% 1 000 zł

32 Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 0 zł 1 (0) 6 087 zł 7 287 zł 0,0% bez 
wniosków

33 Klub Sportowy Czerwony Smok 0 zł 4 (0) 13 080 zł 48 576 zł 0,0% 7 000 zł

34 Stowarzyszenie Kohorta Pozna 0 zł 2 (0) 42 780 zł 61 480 zł 0,0% bez 
wniosków

Klub Sportowców i Sztuki Walki Aliance bez 
wniosku 0 0 zł 0 zł 0,0% 7 000 zł

Parafia pw. w. Barbary 
Parafialny Zespół ,,Caritas"

bez 
wniosku 0 0 zł 0 zł 0,0% 3 000 zł

Polski Zwizek Hodowców Gołbi Pocztowych bez 
wniosku 0 0 zł 0 zł 0,0% 1 900 zł

RAZEM 433 950 zł 108 (80) 1 101 603 2 358 043 39,4% 334 660

Instytucje pozarzdowe korzystajce z pienidzy publicznych w 2014 r. 
wg wielkoci dofinansowania

otrzyma 25 140 zł (przed rokiem miał 
49 100 zł). Na szczyt sportowy w naszym 
mieście wskoczył Luboński Klub Tenisa 
Stołowego z dotacją 42 000 zł (przed ro-
kiem 37 900 zł). Dla porównań i anali-
zy, w ostatniej kolumnie przedstawiamy 
dotacje, jakie otrzymano w poprzednim 
roku w konkursie pierwszym. Pomimo 

dużego zainteresowania ze strony orga-
nizacji w uzyskaniu pomocy �nansowej 
z budżetu miasta, są w Luboniu podmioty, 
które z niej nie korzystają, np. Związek 
Strzelecki „Strzelec” czy Katolickie Sto-
warzyszenia Młodzieży (KSM-y).

PPR
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KONKURS  I / 2014 -  DZIAŁANIA  SPOŁECZNE: 
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2.Działalność charytatywna, 3. Ochrona i 

promocja zdrowia, 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

1 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  
,,Wspólna Droga’’ Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 73 920 zł 51 000 zł 34 100 zł 66,9%

2 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  
,,Wspólna Droga’’ Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 47 602 zł 40 000 zł 29 000 zł 72,5%

3 Akademia Judo Judo szansa dla każdego  
- zajęcia dla osób niepełnosprawnych 35 500 zł 17 900 zł 5 000 zł 27,9%

4 Akademia Judo II Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo 9 600 zł 7 600 zł 4 500 zł 59,2%

5 Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób 12 280 zł 7 000 zł 4 500 zł 64,3%

6 Stowarzyszenie ,,Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu’’ Tornister - wyprawka szkolna 15 318 zł 12 550 zł 4 000 zł 31,9%

7 Para�a Rzymskokatolicka  
pw. św M.Kolbego

10-dniowy wyjazd seniorów  
do Ośrodka Wypoczynkowego w Zaniemyslu 43 448 zł 7 000 zł 3 500 zł 50,0%

8 Polski Czerwony Krzyż Ochrona i promocja zdrowia 11 200 zł 10 000 zł 3 000 zł 30,0%

9 Stowarzyszenie ,,Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu’’ Żywnościowa paczka świąteczno-rodzinna wręczana podczas wieczoru 
Wigilijnego dla dzieci szkół podstawowych z Lubonia 10 620 zł 8 400 zł 3 000 zł 35,7%

10 Klub Sportowy LUBOŃSKA PETANKA Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Majówka integracyjna 2014 z 
okazji 60-lecia lokacji miasta 6 500 zł 5 135 zł 2 000 zł 38,9%

11 Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne ,,FORMOZA” Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym ,,Śpiewanie przy ognisku 
łączy pokolenia” 4 580 zł 3 580 zł 2 000 zł 55,9%

12 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ,,NASZA  JEDYNKA” Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Zawody w boccia 3 500 zł 2 000 zł 1 500 zł 75,0%
13 Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 3 880 zł 2 400 zł 1 500 zł 62,5%

14 Stowarzyszenie ,,Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu’’ Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 
 „Dzień Seniora” 3 700 zł 2 300 zł 1 400 zł 60,9%

15 Stowarzyszenie ,,Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu’’ Porady Prawne dla mieszkańców Lubonia 4 500 zł 1 000 zł 1 000 zł 100,0%
16 Stowarzyszenie Kohorta Poznań Bezpieczny Senior - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 19 680 zł 14 380 zł 0 zł 0,0%

Złożono 16 ofert (przed rokiem 14), przyznano do�nansowanie 15 zadaniom (przed rokiem 12), w budżecie zaplanowano 100 000 zł (przed 
rokiem 70 000), przyznano 100% planowanej puli 305 828 192 245 100 000 52,0%

KONKURS II / 2014 - KULTURA  I  PATRIOTYZM  LOKALNY: 
1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 2. Działalność wspomagająca 

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie” ,,Rocznik Historyczny Lubonia” Tom 4 42 103 zł 12 000 zł 9 000 zł 75,0%

2 Polski Związek Wędkarski  
Koło Nr 21 Lubonianka Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 15 900 zł 5 300 zł 5 000 zł 94,3%

3 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Impreza turystyczna o tematyce patriotycznej dla dzieci i młodzieży „Rajd 
Szlakami Powstania Wielkopolskiego” 2 492 zł 1 800 zł 1 800 zł 100,0%

4 Towarzystwo Młodzieży sportowej „STELLA” Luboń Turniej z okazji 95 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 8 364 zł 3 100 zł 1 500 zł 48,4%
5 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia Instruktor Muzyki i Śpiewu 5 346 zł 2 880 zł 1 500 zł 52,1%
6 Związek Harcerstwa Polskiego IX Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej 1 550 zł 1 200 zł 1 200 zł 100,0%
7 Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „FORMOZA” Lokalna muzyka dla pokoleń 15 500 zł 12 500 zł 0 zł 0,0%

8 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 6 460 zł 4 660 zł 0 zł 0,0%

9 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia
Zorganizowanie wystawy historycznej w holu UM Luboń: o naszym patronie 

Józe�e Wawrzyniaku. Udział mieszkańców Lubonia 
w Polskich Siłach Zbrojnych na zachodzie

1 300 zł 1 000 zł 0 zł 0,0%

Złożono 9 ofert (przed rokiem 13), przyznano do�nansowanie 6 zadaniom (przed rokiem 11), w budżecie zaplanowano 35 000 zł (tyle samo 
co przed rokiem), przyznano 57,1% z  puli 99 015 44 440 20 000 45,0%

KONKURS III / 2014 EDUKACJA, WYPOCZYNEK, TURYSTYKA I INTEGRACJA EUROPEJSKA 
1.Nauka,szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 2. Wypoczynek dzieci i młodzieży 3.Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego 4.Turystyka i krajoznawstwo .Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.
1 Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „FORMOZA” Warsztaty wokalne 21 780 zł 15 280 zł 6 000 zł 39,3%

2 ZHP – Choragiew Wielkopolska im. Powstańców 
Wielkopolskich Obóz harcerski Ośrodka ZHP Luboń 96 420 zł 9 820 zł 5 000 zł 50,9%

3 Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą „Luboń 
Bez Granic”

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społecznościami 19 600 zł 6 700 zł 4 205 zł 62,8%

4 Para�a Rzymskokatolicka pw św. Maksymiliana Marii 
Kolbego

Wypoczynek dzieci i młodzieży w formie zorganizowania wypoczynku letniego 
dla dzieci (dziewczynki) 40 000 zł 5 500 zł 4 000 zł 72,7%

5 Luboński Klub Tenisa Stołowego Wypoczynek dzieci i młodzieży 12 240 zł 6 000 zł 4 000 zł 66,7%

6 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia Zorganizowanie pikniku historycznego z okazji rocznicy kampanii wrześniowej 
1939 11 316 zł 7 116 zł 4 000 zł 56,2%

7 Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „FORMOZA” Wyjazdy festiwalowe lubońskich grup wokalnych 6 000 zł 4 500 zł 3 000 zł 66,7%

8 Para�a Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego

Wypoczynek dzieci i młodzieży w formie zorganizowania wypoczynku letniego 
dla dzieci (chłopcy) 25 396 zł 3 000 zł 3 000 zł 100,0%

9 FOGO LUBOŃ Edukacja, wypoczynek, turystyka i integracja europejska” 9 400 zł 8 300 zł 3 000 zł 36,1%
10 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń Integracja dzieci i młodzieży 57 000 zł 17 000 zł 3 000 zł 17,6%

11 Stowarzyszenie „Jeden Świat” Międzynarodowy wolontariat drogą do współpracy i porozumienia między 
społecznościami różnych kultur i narodowości 9 401 zł 2 995 zł 2 995 zł 100,0%

12 ZHP – Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców 
Wielkopolskich Złaz Ośrodka ZHP Luboń 3 452 zł 2 860 zł 2 500 zł 87,4%

13 Klub Sportowy 
LUBOŃSKA PETANKA

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy między społecznościami, wypoczynek dzieci i młodzieży – Otwarty 

Jesienny Turniej w Bule
4 800 zł 3 750 zł 1 800 zł 48,0%

14 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia Zorganizowanie XVII Lubońskiej Wycieczki Historycznej (Nieznany 
Międzyrzecki Rejon Umocniony – Odcinek Południowy) 3 124 zł 2 239 zł 1 800 zł 80,4%

15 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia Zorganizowanie XVIII Lubońskiej Wycieczki Historycznej (Śladami wielkiej 
Wojny 1914-1918) 2 914 zł 2 139 zł 1 600 zł 74,8%

16 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Wycieczka dla dzieci i młodzieży „Na Szlakach Naszych Przodków” 4 330 zł 2 500 zł 1 500 zł 60,0%

17 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza Jedynka” Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół Gimnazjalnych we współpracy z 
Wydziałem Anglistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 3 000 zł 2 000 zł 1 500 zł 75,0%

18 Polski Związek Wędkarski  
 Koło Nr 21 Lubonianka Ekologia i Ochrona Zwierząt oraz Ochrona Dziedzictwa Przyrodniczego 1 300 zł 1 300 zł 1 300 zł 100,0%

19 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA Poznaj Wielkopolskę z kajaka 23 800 zł 1 500 zł 1 000 zł 66,7%

20 Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”
Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie 

matematyki dla uczniów szkół podstawowych „Złota Żabka” (XIV edycja) i dla 
uczniów gimnazjów „Złota Żaba” (XXI edycja)

32 850 zł 1 000 zł 1 000 zł 100,0%

Rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku
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KONKURS  I / 2014 -  DZIAŁANIA  SPOŁECZNE: 
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2.Działalność charytatywna, 3. Ochrona i 

promocja zdrowia, 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

1 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  
,,Wspólna Droga’’ Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 73 920 zł 51 000 zł 34 100 zł 66,9%

2 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  
,,Wspólna Droga’’ Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 47 602 zł 40 000 zł 29 000 zł 72,5%

3 Akademia Judo Judo szansa dla każdego  
- zajęcia dla osób niepełnosprawnych 35 500 zł 17 900 zł 5 000 zł 27,9%

4 Akademia Judo II Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo 9 600 zł 7 600 zł 4 500 zł 59,2%

5 Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób 12 280 zł 7 000 zł 4 500 zł 64,3%

6 Stowarzyszenie ,,Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu’’ Tornister - wyprawka szkolna 15 318 zł 12 550 zł 4 000 zł 31,9%

7 Para�a Rzymskokatolicka  
pw. św M.Kolbego

10-dniowy wyjazd seniorów  
do Ośrodka Wypoczynkowego w Zaniemyslu 43 448 zł 7 000 zł 3 500 zł 50,0%

8 Polski Czerwony Krzyż Ochrona i promocja zdrowia 11 200 zł 10 000 zł 3 000 zł 30,0%

9 Stowarzyszenie ,,Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu’’ Żywnościowa paczka świąteczno-rodzinna wręczana podczas wieczoru 
Wigilijnego dla dzieci szkół podstawowych z Lubonia 10 620 zł 8 400 zł 3 000 zł 35,7%

10 Klub Sportowy LUBOŃSKA PETANKA Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Majówka integracyjna 2014 z 
okazji 60-lecia lokacji miasta 6 500 zł 5 135 zł 2 000 zł 38,9%

11 Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne ,,FORMOZA” Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym ,,Śpiewanie przy ognisku 
łączy pokolenia” 4 580 zł 3 580 zł 2 000 zł 55,9%

12 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ,,NASZA  JEDYNKA” Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Zawody w boccia 3 500 zł 2 000 zł 1 500 zł 75,0%
13 Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 3 880 zł 2 400 zł 1 500 zł 62,5%

14 Stowarzyszenie ,,Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu’’ Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 
 „Dzień Seniora” 3 700 zł 2 300 zł 1 400 zł 60,9%

15 Stowarzyszenie ,,Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu’’ Porady Prawne dla mieszkańców Lubonia 4 500 zł 1 000 zł 1 000 zł 100,0%
16 Stowarzyszenie Kohorta Poznań Bezpieczny Senior - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 19 680 zł 14 380 zł 0 zł 0,0%

Złożono 16 ofert (przed rokiem 14), przyznano do�nansowanie 15 zadaniom (przed rokiem 12), w budżecie zaplanowano 100 000 zł (przed 
rokiem 70 000), przyznano 100% planowanej puli 305 828 192 245 100 000 52,0%

KONKURS II / 2014 - KULTURA  I  PATRIOTYZM  LOKALNY: 
1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 2. Działalność wspomagająca 

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie” ,,Rocznik Historyczny Lubonia” Tom 4 42 103 zł 12 000 zł 9 000 zł 75,0%

2 Polski Związek Wędkarski  
Koło Nr 21 Lubonianka Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 15 900 zł 5 300 zł 5 000 zł 94,3%

3 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Impreza turystyczna o tematyce patriotycznej dla dzieci i młodzieży „Rajd 
Szlakami Powstania Wielkopolskiego” 2 492 zł 1 800 zł 1 800 zł 100,0%

4 Towarzystwo Młodzieży sportowej „STELLA” Luboń Turniej z okazji 95 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 8 364 zł 3 100 zł 1 500 zł 48,4%
5 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia Instruktor Muzyki i Śpiewu 5 346 zł 2 880 zł 1 500 zł 52,1%
6 Związek Harcerstwa Polskiego IX Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej 1 550 zł 1 200 zł 1 200 zł 100,0%
7 Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „FORMOZA” Lokalna muzyka dla pokoleń 15 500 zł 12 500 zł 0 zł 0,0%

8 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 6 460 zł 4 660 zł 0 zł 0,0%

9 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia
Zorganizowanie wystawy historycznej w holu UM Luboń: o naszym patronie 

Józe�e Wawrzyniaku. Udział mieszkańców Lubonia 
w Polskich Siłach Zbrojnych na zachodzie

1 300 zł 1 000 zł 0 zł 0,0%

Złożono 9 ofert (przed rokiem 13), przyznano do�nansowanie 6 zadaniom (przed rokiem 11), w budżecie zaplanowano 35 000 zł (tyle samo 
co przed rokiem), przyznano 57,1% z  puli 99 015 44 440 20 000 45,0%

KONKURS III / 2014 EDUKACJA, WYPOCZYNEK, TURYSTYKA I INTEGRACJA EUROPEJSKA 
1.Nauka,szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 2. Wypoczynek dzieci i młodzieży 3.Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego 4.Turystyka i krajoznawstwo .Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.
1 Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „FORMOZA” Warsztaty wokalne 21 780 zł 15 280 zł 6 000 zł 39,3%

2 ZHP – Choragiew Wielkopolska im. Powstańców 
Wielkopolskich Obóz harcerski Ośrodka ZHP Luboń 96 420 zł 9 820 zł 5 000 zł 50,9%

3 Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą „Luboń 
Bez Granic”

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społecznościami 19 600 zł 6 700 zł 4 205 zł 62,8%

4 Para�a Rzymskokatolicka pw św. Maksymiliana Marii 
Kolbego

Wypoczynek dzieci i młodzieży w formie zorganizowania wypoczynku letniego 
dla dzieci (dziewczynki) 40 000 zł 5 500 zł 4 000 zł 72,7%

5 Luboński Klub Tenisa Stołowego Wypoczynek dzieci i młodzieży 12 240 zł 6 000 zł 4 000 zł 66,7%

6 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia Zorganizowanie pikniku historycznego z okazji rocznicy kampanii wrześniowej 
1939 11 316 zł 7 116 zł 4 000 zł 56,2%

7 Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „FORMOZA” Wyjazdy festiwalowe lubońskich grup wokalnych 6 000 zł 4 500 zł 3 000 zł 66,7%

8 Para�a Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego

Wypoczynek dzieci i młodzieży w formie zorganizowania wypoczynku letniego 
dla dzieci (chłopcy) 25 396 zł 3 000 zł 3 000 zł 100,0%

9 FOGO LUBOŃ Edukacja, wypoczynek, turystyka i integracja europejska” 9 400 zł 8 300 zł 3 000 zł 36,1%
10 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń Integracja dzieci i młodzieży 57 000 zł 17 000 zł 3 000 zł 17,6%

11 Stowarzyszenie „Jeden Świat” Międzynarodowy wolontariat drogą do współpracy i porozumienia między 
społecznościami różnych kultur i narodowości 9 401 zł 2 995 zł 2 995 zł 100,0%

12 ZHP – Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców 
Wielkopolskich Złaz Ośrodka ZHP Luboń 3 452 zł 2 860 zł 2 500 zł 87,4%

13 Klub Sportowy 
LUBOŃSKA PETANKA

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy między społecznościami, wypoczynek dzieci i młodzieży – Otwarty 

Jesienny Turniej w Bule
4 800 zł 3 750 zł 1 800 zł 48,0%

14 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia Zorganizowanie XVII Lubońskiej Wycieczki Historycznej (Nieznany 
Międzyrzecki Rejon Umocniony – Odcinek Południowy) 3 124 zł 2 239 zł 1 800 zł 80,4%

15 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia Zorganizowanie XVIII Lubońskiej Wycieczki Historycznej (Śladami wielkiej 
Wojny 1914-1918) 2 914 zł 2 139 zł 1 600 zł 74,8%

16 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Wycieczka dla dzieci i młodzieży „Na Szlakach Naszych Przodków” 4 330 zł 2 500 zł 1 500 zł 60,0%

17 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza Jedynka” Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół Gimnazjalnych we współpracy z 
Wydziałem Anglistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 3 000 zł 2 000 zł 1 500 zł 75,0%

18 Polski Związek Wędkarski  
 Koło Nr 21 Lubonianka Ekologia i Ochrona Zwierząt oraz Ochrona Dziedzictwa Przyrodniczego 1 300 zł 1 300 zł 1 300 zł 100,0%

19 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA Poznaj Wielkopolskę z kajaka 23 800 zł 1 500 zł 1 000 zł 66,7%

20 Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”
Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie 

matematyki dla uczniów szkół podstawowych „Złota Żabka” (XIV edycja) i dla 
uczniów gimnazjów „Złota Żaba” (XXI edycja)

32 850 zł 1 000 zł 1 000 zł 100,0%

21 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Lednicki Park Krajobrazowy 3 092 zł 2 000 zł 1 000 zł 50,0%
22 Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu „Wycieczka do zamku Górków i Baszty Halszki” 2 859 zł 2 025 zł 1 000 zł 49,4%

23 Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 
„Oczyszczanie zbiornika KOCIE DOŁY” 6 376 zł 4 300 zł 1 000 zł 23,3%

24 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Wycieczka edukacyjno-przyrodnicza do Ośrodka Edukacji Leśnej – Łysy Młyn 
koło Biedruska 1 558 zł 800 zł 800 zł 100,0%

25 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA 15. Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta Tour 2014 41 300 zł 2 000 zł 0 zł 0,0%
26 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie” Kalendarium Lubonia 24 934 zł 8 000 zł 0 zł 0,0%

27 Klub Sportowy Czerwony Smok Zajęcia sportowe – rekreacja ruchowa – usprawnianie dzieci i młodzieży 
(Do�nansowanie do warsztatów letnich dla dzieci i młodzieży Miasta Luboń) 6 000 zł 3 000 zł 0 zł 0,0%

28 Klub Sportowy Czerwony Smok
Zajęcia sportowe – rekreacja ruchowa – usprawnianie dzieci i młodzieży (Obóz 
rekreracyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży Miasta Luboń / Do�nansowanie 

do obozu letniego rekreacyjno-sportowego)
20 000 zł 4 000 zł 0 zł 0,0%

29 Fundacja na rzecz Collegium Polonicum Broszura promocyjna dotycząca inwestycji na rzecz integracji europejskiej 
przeprowadzonych na terenie miasta Luboń 7 287 zł 6 087 zł 0 zł 0,0%

Złożono 29 oferty (przed rokiem 24), przyznano do�nansowanie 24 zadaniom (przed rokiem 21), w budżecie zaplanowano 60 000 zł 
(jak przed rokiem), przyznano 100% z  puli 501 529 137 711 60 000 zł 43,6%

KONKURS  IV / 2014 - SPORT 

1 Luboński Klub Tenisa Stołowego
Kontynuacja działań lubońskiego klubu tenisa stołowego w celu dalszego 

tworzenia optymalnych warunków do uprawiania sportu przez możliwie jak 
największą liczbę osób

120 590 zł 88 770 zł 30 000 zł 33,8%

2 Szkolny Związek Sportowy Miasta Luboń Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wśród dzieci i młodzieży szkół 
lubońskich w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 42 916 zł 33 176 zł 25 000 zł 75,4%

3 FOGO Luboń Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wśród dzieci i młodzieży 40 620 zł 27 500 zł 22 140 zł 80,5%
4 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wśród dzieci i młodzieży 74 100 zł 39 600 zł 20 000 zł 50,5%

5 Stowarzyszenie Luboński Klub Biegacza
Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywność �zyczną; bieganie jako 

element zktywności �zycznej mający wpływ na zdrowie człowieka; promocja 
Miasta Luboń w ramach 4. Lubońskiego Biegu Niepodległości

130 000 zł 20 000 zł 20 000 zł 100,0%

6 Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” Prowadzenie dla dzieci i młodzieży całorocznego szkolenia sportowego z 
wykorzystaniem boiska i sali gimnastycznej SP1 W Luboniu 53 500 zł 22 000 zł 18 000 zł 81,8%

7 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej – piłki nożnej wśród dzieci i 
młodzieży 56 182 zł 39 670 zł 17 000 zł 42,9%

8 Klub Sportowy Akademia Judo VI Memoriał im. Jigoro Kano w Judo – Szansą dla Każdego 26 930 zł 17 840 zł 5 000 zł 28,0%
9 Klub Sportowy Akademia Judo Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek w Judo 51 900 zł 30 400 zł 5 000 zł 16,4%

10 Luboński Klub Tenis Stołowego Otwarta Liga Tenisa Stołowego – Luboń Cup 2014 11 270 zł 7 340 zł 5 000 zł 68,1%
11 Klub Sportowy Akademia Judo Rok 2014 pod znakiem Judo w Luboniu 30 500 zł 23 000 zł 4 500 zł 19,6%
12 Fundacja Piotra Reissa Treningi piłki nożnej dla dzieci 44 100 zł 25 000 zł 4 000 zł 16,0%
13 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń Organizacja i prowadzenie rozgrywek i turniejów piłki siatkowej 18 835 zł 9 061 zł 3 500 zł 38,6%
14 Klub Sportowy Akademia Judo Drużynowe Mistrzostwa Polski, Juniorzy i Juniorki Młodsze 16 240 zł 12 500 zł 3 000 zł 24,0%
15 Uczniowski Klub Sportowy „Warta” Luboń Tenis ziemny – zajęcia dla dzieci i młodzieży 10 000 zł 7 000 zł 3 000 zł 42,9%
16  Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń Obóz sportowy 72 000 zł 24 200 zł 3 000 zł 12,4%
17 Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” Wyjazd na Międzynarodowy Turniej Piłkarski 22 900 zł 3 000 zł 3 000 zł 100,0%
18 Luboński Klub Tenisa Stołowego V Otwarte Mistrzostwa Lubonia w Tenisie Stołowym 5 850 zł 3 700 zł 3 000 zł 81,1%

19 Klub Sportowy LUBOŃSKA PETANKA Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wśród dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych - Cykl turniejów Luboń Cup 2014 z okazji 60-lecia lokacji miasta Luboń 19 000 zł 15 100 zł 2 500 zł 16,6%

20 Stowarzyszenie Luboński Klub Biegacza Wspieranie i rozpowszechnianie kultury �zycznej wśród dzieci i młodzieży – 
kwiecień-czerwiec 2014, wrzesień 2014-marzec 2015 12 000 zł 10 000 zł 2 000 zł 20,0%

21 Fundacja Piotra Reissa Reiss Cup – turniej piłki nożnej 28 750 zł 20 350 zł 2 000 zł 9,8%
22 Stowarzyszenie Po Pierwsze Luboń Zagraj w szachy razem z nami 1 750 zł 1 360 zł 1 360 zł 100,0%
23 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń I Turniej o Puchar Prezeza „STELLI” Luboń rocznika 2000/2001 8 364 zł 3 100 zł 1 000 zł 32,3%
24 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń I Turniej o Puchar Prezesa „STELLI” Luboń rocznika 2002/2003 7 080 zł 2 320 zł 1 000 zł 43,1%
25 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń Turniej Mikołajkowy o Puchar „Mikołaja” rocznik 2004/2005 7 080 zł 2 320 zł 1 000 zł 43,1%

26 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej 
WARTA 14. Ogólnopolski Maraton Kajakowy Warta Challenge Grand Prix PZK 19 150 zł 2 000 zł 0 zł 0,0%

27 Klub Sportowy Akademia Judo Puchar Polski Seniorów i Seniorek w Judo w Luboniu 21 420 zł 15 220 zł 0 zł 0,0%
28 Klub Sportowy Akademia Judo Zabawa Judo z okazji Dnia Dziecka 6 375 zł 5 000 zł 0 zł 0,0%
29 Klub Sportowy Akademia Judo Drużynowe Mistrzostwa Polski, Juniorzy i Juniorki 16 240 zł 12 500 zł 0 zł 0,0%
30 Klub Sportowy Akademia Judo Drużynowy Puchar Polski – Reprezentacje Województw Młodzików 16 240 zł 12 500 zł 0 zł 0,0%
31 Uczniowski Klub Sportowy „Warta” Luboń II edycja – Mali Mistrzowie w mini tenisie ziemnym 4 700 zł 3 000 zł 0 zł 0,0%
32 Uczniowski Klub Sportowy „Warta” Luboń Popularyzacja tenisa ziemnego wśród dorosłych mieszkańców Lubonia 6 000 zł 3 500 zł 0 zł 0,0%
33 Uczniowski Klub Sportowy „Warta” Luboń II Otwarte Mistrzostwa w tenisie ziemnych w grach podwójnych 4 000 zł 2 500 zł 0 zł 0,0%

34 Klub Sportowy LUBOŃSKA PETANKA Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych 
– Otwarte mistrzostwa Lubonia tripletów z okazji 60-lecia lokacji miasta Luboń 4 800 zł 3 750 zł 0 zł 0,0%

35 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA”Luboń Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wśród dorosłych 61 400 zł 56 900 zł 0 zł 0,0%
36 Stowarzyszenie Luboński Klub Biegacza Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wśród dorosłych 21-22 czerwca 2014 2 500 zł 2 000 zł 0 zł 0,0%
37 Stowarzyszenie Kohorta Poznań Droga do Mistrzostwa 41 800 zł 28 400 zł 0 zł 0,0%
38 FOGO Luboń Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wśród dorosłych 98 300 zł 28 500 zł 0 zł 0,0%

39 Klub Sportowy Czerwony Smok
Zawody sportowe – rekreacja ruchowa – usprawnianie dzieci i młodzieży 
(Do�nansowanie do turnieju piłki siatkowej i piłki ręcznej dla młodzieży z 

Miasta Luboń szkół gimnazjalnych)
2 080 zł 2 080 zł 0 zł 0,0%

40 Klub Sportowy Czerwony Smok
Zajęcia sportowe – rekreacja ruchowa – usprawnianie dzieci i młodzieży 
(Do�nansowanie do sali sportowej na zajęcia dzieci i młodzieży z Miasta 

Luboń)
20 496 zł 4 000 zł 0 zł 0,0%

Złożono 41oferty w tym 1 wycofano (przed rokiem 34), przyznano do�nansowanie 25 zadaniom (przed rokiem 23), w budżecie 
zaplanowano 205 000 zł (przed rokiem 185 000), przyznano 100% z  puli 1 237 958 670 157 205 000 30,6%

KONKURS V / 2014 Popularyzacja postaci Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego oraz hrabiego Augusta Cieszkowskiego w związku z 200. rocznicą ich urodzin

1 Stowarzyszenie „Gloria in Musica” Miłość zawsze zwycięża – Misterium o Bł. Edmundzie Bojanowskim (koncert 
w Luboniu) 129 800 zł 22 000 zł 22 000 zł 100,0%

2 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie” Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i hr. August Cieszkowski w 
200. rocznicę urodzin 41 649 zł 12 000 zł 10 000 zł 83,3%

3 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny Popołudnie z bł. Edmundem 21 053 zł 6 500 zł 6 500 zł 100,0%

4 Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „FORMOZA” Koncert muzyki sakralnej ku czci Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego 7 460 zł 6 800 zł 5 000 zł 73,5%
5 Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu Wycieczka śladami spuścizny A. Cieszkowskiego 6 640 zł 4 900 zł 1 500 zł 30,6%
6 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Wycieczka szlakiem Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego 1 734 zł 1 000 zł 1 000 zł 100,0%

7 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Rajd pieszy po Luboniu po miejscach związanych z hrabią Augustem 
Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim 994 zł 850 zł 850 zł 100,0%

8 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Wycieczka szlakiem hrabiego Augusta Cieszkowskiego 1 434 zł 800 zł 800 zł 100,0%

9 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia Zorganizowanie wystawy historycznej w holu UM Luboń: architektura szkoły 
oraz folwarku hrabiego Augusta Cieszkowskiego 1 300 zł 1 000 zł 800 zł 80,0%

10 Stowarzyszenie Po Pierwsze Luboń Festiwal Filmów Poetyckich - „O wrażliwości pióra” im. E. Bojanowskiego 1 650 zł 1 200 zł 500 zł 41,7%
Złożono 10 ofert, przyznano do�nansowanie wszystkim  zadaniom, w budżecie zaplanowano 50 000 zł, przyznano 97,7% z  puli 213 714 57 050 48 950 85,8%
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Powrót ołtarza

Do kościoła para�al-
nego powróci ołtarz 
Matki Bożej Nieusta-

jącej Pomocy, który pierwotnie 
stał w jego bocznej nawie pod 
oknami, a obecnie znajduje się 
w Sanktuarium bł. Edmunda 
Bojanowskiego (kaplica sióstr 
służebniczek), gdzie został 
przeniesiony w latach 70. Teraz 
zostanie ustawiony po prawej 
stronie prezbiterium, w miejsce 

obrazu Matki Boskiej Czę-
stochowskiej. Ołtarz nie jest 
kompletny, bowiem w całości 
nie mieścił się w sanktuarium. 
Brakuje górnej części, boków 
i niektórych elementów środ-
kowych, które trzeba będzie 
uzupełnić. Zachował się za to 
oryginalny obraz św. Józefa, 
który znajdował się w naj-
wyższej części ołtarza (jest 
obecnie elementem wystroju 
plebanii).

Akcje pomocowe
Przez udział w akcjach 

prowadzonych w diecezji 
parafia żabikowska przyłą-
czyła się do pomocy dla 
krajów misyjnych. Zorga-
nizowano zbiórkę puszek 
aluminiowych i niepotrzeb-
nych okularów. Zyski ze 
sprzedaży puszek poznańska 
grupa Redemptoris Missio 
przekaże dla Republiki Środ-
kowej Afryki, a używane 
okulary mają być pomocą 
dla mieszkańców Kazach-
stanu.

Z parafii św. Barbary

n
Zachowany obraz św. Józe-
fa z ołtarza Matki Bożej

Z okazji Roku Bł. 
Edmunda Boja-
nowskiego nad 
wejściem do 
sanktuarium 
w Żabikowie 
pojawił się sto-
sowny napis: 
ROK/ BŁ. ED-
MUNDA/ BOJA-
NOWSKIEGO/ 
SERDECZNIE 
DOBREGO CZŁO-
WIEKA   fot. Han-
na Siatka

n
Oryginalny ołtarz Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
ustawiony w pierwotnym miejscu kościoła św. 
Barbary   zdjęcie archiwalne

Przed kanonizacją
26 lutego rozpoczęto w koście-

le Nowennę do św. Józefa, która 
będzie odprawiana przez 9 kolejnych 
śród przed kanonizacją bł. Jana Paw-
ła II (27 kwietnia 2014 r.).

Perygrynacja relikwii
W jubileuszowym roku bł. Ed-

munda Bojanowskiego (2014), re-
likwie i wizerunek Błogosławionego 
będą nawiedzały rodziny i domy. 
W każdym miejscu będą przebywa-
ły przez tydzień (od wtorku do 
wtorku). Uroczysta peregrynacja 

rozpocznie się we wtorek, 11 marca. 
Zgłoszeń można dokonać w zakry-
stii Sanktuarium.

Nietypowy maraton
W uroczystość św. Józefa, 19 

marca w kościele odbędzie się Ma-
raton Biblijny. Włączając się w co-
roczną akcję Duszpasterstwa Mło-
dzieży Archidiecezji Poznańskiej 
oraz Verba Sacra, fragmenty Pisma 
Świętego będą głośno czytać para-
�anie.

HS

n

Spotkania

5 lutego zebrała się Wspólnota Ży- n

wego Różańca. Tematem była wiara, 
która, jak powiedział ks. proboszcz 
Józef Majchrzak, „nie ma być w nas 
jakimś nastrojem lub tylko uczuciem, 
ale mocnym i rozumnym przeko-
naniem”.

12 lutego Para�alny Zespół „Caritas”  n

omawiał znaczenie Pisma Świętego 
dla Kościoła i każdego katolika. Za-
chęcano do osobistej lektury Biblii, 
aby Słowo Boże stawało się słowem 
życia dla tych, którzy w swej posłu-
dze charytatywnej pochylają się nad 
potrzebującymi.

13 lutego zebrał się Para�alny  n

Klub Seniora.
15 lutego w siedzibie radia „Emaus”  n

w Poznaniu redakcja „Maksymilianka” 
uczestniczyła w spotkaniu redakto-
rów prasy para�alnej.

Zbierali się też kandydaci do  n

bierzmowania, ministranci, zespół 
„Maksymilianki”, para�alna schola, 

kręgi rodzin Domowego Kościoła 
oraz dzieci przygotowujące się do 
wczesnej Komunii św.

Dzień Chorego
W sobotę, 8 lutego z okazji świę-

ta Matki Bożej z Lourdes, przypa-
dającego 11 lutego, około 120 osób 
z para�i uczestniczyło w specjalnej 
Mszy św. i nabożeństwie fatimskim 
oraz przyjęło sakrament namaszcze-
nia chorych i błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem. Po Mszy 
św. obdarowani zostali przez Caritas 
słodkim upominkiem.

Pogrzeb kościelnego
8 lutego wielu para�an uczest-

niczyło w ostatniej drodze śp. Jana 
Kulińskiego, długoletniego kościel-
nego para�i św. Maksymiliana.

Porządki
Przez cały miesiąc trwały prace 

porządkowe w starej kaplicy.

Z parafii św. Maksymiliana

Rok 2013 był ostatnim, w którym 
w ramach Wspólnej Polityki 
Rolnej realizowano Europej-

ski Program Pomocy Żywnościowej 
(PEAD) polegający na dostarczaniu 
nadwyżek artykułów spożywczych 
najuboższej ludności UE. W Polsce 
administratorem akcji była Agencja 
Rynku Rolnego (ARR) działająca 
przez 4 organizacje charytatywne 
wyznaczone przez Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej (Caritas Polska, 
Polski Komitet Pomocy Społecznej, 
Polski Czerwony Krzyż i Federa-
cja Polskich Banków Żywności). 
Na wniosek Polski, decyzją Komisji 
Europejskiej, dystrybucję żywności 
w ramach PEAD 2013 przedłużono 
do 28 lutego br. Od początku reali-
zacji programu w Polsce (2004 r.) 
do organizacji charytatywnych, za 
pośrednictwem ARR, dostarczono 
ponad 925 tys. ton gotowych ar-
tykułów spożywczych za ok. 623 
mln euro, tj. ok. 2,5 mld zł. Trwa-
ją prace legislacyjne zmierzające 
do uruchomienia jesienią 2014 r. 
Europejskiego Funduszu Pomo-
cy dla Najbardziej Potrzebujących 

(FEAD), który będzie kontynu-
acją PEAD. Nowy program zakła-
da 15-procentowy wkład z budżetu 
państwa ubiegającego się o pomoc, 
związanie organizacji dystrybuujących 
żywność z lokalnymi instytucjami 
pomocy społecznej oraz społeczne 
uaktywnienie osób korzystających 
z pomocy.

Zakończenie programu PEAD 
dotknęło również lubońskie, para-
�alne Caritas. Za pośrednictwem 
Caritas Archidiecezji Poznańskiej 
w województwie wielkopolskim ze 
wsparcia korzystało w 2013 r. ok. 
54 000 osób. W największej luboń-
skiej para�i – św. Barbary – w ub. 
roku ciągłą pomocą otaczano 141 
rodzin i rozdano 15 ton artykułów 
spożywczych. Żywność wydawano 
raz w miesiącu w systemie alfabe-
tycznym. Obecnie zaprzestano 
rozdawnictwa. By zgromadzić je-
dzenie dla podopiecznych, ustawio-
no w kościele kosz na suchy prowiant, 
zwracając się z apelem do para�an 
o dzielenie się żywnością z potrze-
bującymi.

HS

Caritas bez żywności
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Pani Wandzie Sulei-Kot
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci ukochanej

Matki
składają

Przewodniczący Rady Miasta Luboń – Marek Samulczyk
z Radnymi Rady Miasta Luboń

Walentynka

W czwartek, 13 lutego 
w prywatnym żłob-
ku przy ul. Buczka 

odbył się balik walentynkowy 
pod hasłem: „Szukamy swoją 
walentynkę”. Nasze maluszki 
przygotowywały ozdoby, deko-
racje, a także laurki-serduszka 
z życzeniami na Dzień św. Wa-
lentego dla swoich rodziców. 
Na czas tańców przybyła nasza 
ciocia, prowadząca „Rytmikę 
Smyka”, aby poprowadzić część 
imprezy. Maluszki ubrane na 
czerwono bawiły się przy mu-
zyce i piosenkach, a potem były 
słodkie poczęstunki. Kolejna imprez-

ka odbędzie się już w marcu – na 
powitanie wiosny.

G. Rosa

U 7 krasnoludków

n
Zabawa w Żłobku „U 7 Krasnoludków”

Drzwi otwarte
W sobotę, 29 marca Żłobek „U 7 krasnoludków” organizuje dzień 

otwarty. Będzie możliwość spotkania się z Grażyną Rosą – mamą 7 
dzieci i właścicielką placówki – oraz Jarosławem Haładudą – trenerem 
grup ojcowskich z �rmy IDEiS. Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci. 
Rodzice będą mogli uczestniczyć w bezpłatnym warsztacie umiejętno-
ści wychowawczych.

Ta kula weszła we mnie niepoko-
jąco łatwo. Ciepło we wnętrz-
nościach, ręka zalana krwią, 

krwią zalana alba i książka. Dlacze-
go wszystko takie lepkie, czerwone?... 
Dlaczego w kościele tyle dziecięcego 
wrzasku, nie rozumiałem. Kim jest 
człowiek z dymiącym pistoletem? Nie 
znam go…

(fragment wiersza o ks. Stanisła-
wie Streichu autorstwa ks. kan. Ka-
rola Biniasia)

Na znak żałoby wszystkie składy 
w Luboniu były zamknięte, a z domów 
powiewały chorągwie spowite w kir 
i opuszczone do połowy masztu

(„Orędownik” nr 52 – wydanie 
łódzkie, sobota 5 marca 1938 r.)

W czwartek, 27 lutego minęło 
76 lat, od dnia, w którym podczas 

Mszy św. dla dzieci, komunista Waw-
rzyniec Nowak zastrzelił pierwszego 
proboszcza, budowniczego para�i 
pw. św. Jana Bosko – ks. Stanisława 
Streicha. Uroczyste nabożeństwo 
koncelebrowane przez księży: pro-
boszcza Karola Biniasia i wikariusza 
Krzysztofa Borowicza w intencji 
zamordowanego kapłana odbyło się 
w niedzielę, 2 marca o godz. 10. Po-
przedziła je modlitwa-rozważanie 
istniejącej od 6 lat przy para�i Gru-

py Modlitewnej ks. Stanisława Stre-
icha o rychłą beaty�kację patrona. 
Okolicznościową homilię wygłosił 
ks. dziekan Karol Biniaś, który przy-
bliżył zgromadzonym wydarzenia 
sprzed 76 lat. Na wstępie proboszcz 
nawiązał do jednego z rozdziałów 3. 
tomu „Rocznika Historycznego Lu-
bonia” – fotoreportażu z pogrzebu 

Rocznica mordu
Msza św. w kościele św. Jana Bosko ku czci zastrzelonego 
w 1938 r. pierwszego proboszcza – ks. Stanisława Streicha

O księdzu Stanisławie Streichu i szczegółach zamachu wielokrotnie 
pisaliśmy już na łamach „WL”. Wszystkich, którzy chcieliby poznać ży-
cie kapłana oraz szczegóły, okoliczności zbrodni i pogrzebu zachęcamy 
do przeczytania książek: „Luboń i okolice – dzieje osadnictwa i dzie-
więciu para�i” autorstwa dra inż. Stanisława Malepszaka (cena 25 zł) 
oraz 3 tomu „Rocznika Historycznego Lubonia” pod redakcją Piotra 
Pawła Ruszkowskiego, którego jeden z rozdziałów jest fotoreportażem 
z pogrzebu ks. Streicha (cena 20 zł). Te bogato ilustrowane książki wy-
dane przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie” 
są do nabycia w Bibliotece Miejskiej oraz w siedzibie redakcji „Wieści 
Lubońskich (w godzinach dyżurów).

ks. Streicha. – (...) po-
grzeb prowadził ks. 
biskup Dymek, w wie-
lotysięcznym tłumie szli 
przedstawiciele władz, 
politycy, generałowie, 
kolejarze, strażacy, 
Bractwa Kurkowe – szli 
starsi i młodsi. Kazanie 
głosił ks. Kaczorowski 
– przyjaciel zamordo-
wanego, który przed-
stawił męczennika jako 
o�arnego duszpasterza 
szukającego dusz od-
dalonych od Boga, 
szukającego wszystkich 
i któremu ból rozdzie-
rał serce, gdy widział 
sekciarzy, badaczy Pi-
sma Świętego, komu-
nistów. Następnie ks. 
dziekan wspomniał 
o procesie zmierzającym do beaty-
�kacji ks. Streicha i corocznych 
obchodach kolejnych rocznic mor-
du. Podkreślił, że przez ten czas 
staraliśmy się nadrobić czas komu-
nistycznych zakazów obejmujących 
lata okupacji sowieckiej naszego 
kraju, podczas której kneblowano 
nam usta. Kaznodzieja zwrócił też 
uwagę na fakt, że do morderczych 
czynów (patrz również strzały od-

dane do papieża Jana Pawła II) po-
pycha nienawiść. Prawda i dobro 
zawsze jednak zwyciężają. Homilię 
ks. dziekan zakończył nadzieją na 
rychłą beaty�kację swojego poprzed-
nika. Po nabożeństwie uczestnicy 
udali się przed grób ks. Stanisława 
Streicha i tam modlili się w jego 
intencji.

PAW

n
Po zakończeniu Mszy św. kapłani i licznie zgromadze-
ni wierni modlili się przy grobie ks. Streicha   fot. 
Paweł Wolniewicz

n
W uroczystym, okolicznościowym nabożeństwie przy ołtarzu stanęły również poczty 
sztandarowe parafialnych organizacji i stowarzyszeń   fot. Paweł Wolniewicz

n
Mszę św. poprzedziła modlitwa-rozważanie istniejącej przy parafii pw. św. Jana 
Bosko Grupy Modlitewnej ks. Stanisława Streicha   fot. Paweł Wolniewicz



3/2014

44

OŚWIATA
własnoręcznie dla 
swoich najbliż-
szych.

Kwiecień 
również będzie 
pełen gości i nie-
spodzianek. 
Z okazji Wielka-
nocy najstarsza 
grupa wystawi 
przedstawienie 
dla zeszłorocznych 
absolwentów. 
Ostatnia sobota 
maja będzie 
uwieńczeniem 
naszej edukacyj-
nej podróży po 
krajach Europy 
podczas Festynu 
Rodzinnego.

Aby wszystkie dzieci czerpały ra-
dość z wędrówki po ścieżkach edu-
kacji i rozwoju, każdy nauczyciel 
wkłada w swoją pracę mnóstwo za-

angażowania i ogromny kawał serca. 
Efektem jest uśmiech na twarzach 
naszych wychowanków oraz pomyśl-
ny start w życie ucznia.   (C)

Niepubliczne Przedszkole i Żło-
bek „Calineczka” przy ul. Po-
niatowskiego 42a może się 

poszczycić bogatą ofertą edukacyjną 
dla najmłodszych. Już od żłobka aż 
po zerówkę, dzieci uczestniczą w cie-
kawych zajęciach rozwojowych. Co 
robią nasi mali bohaterowie? Od-
powiedzi na to pytanie jest wiele: 
uczą się języka angielskiego, biorą 
udział w zajęciach tanecznych, ryt-
micznych i gimnastycznych, grają na 
keyboardzie, dbają o dobrą kondycję 
podczas zajęć sportowych z Akade-
mią Reksia, uprawiają sztuki walki, 
pływają, dbają o język podczas zajęć 
logopedycznych oraz poszerzają swo-
je horyzonty poznawcze w ramach 
zajęć programowych. Wszystko to 

pod okiem wykwali�kowanej kadry. 
Na tym nie koniec przygód w na-
szej „krainie rozwoju”. Jak wiadomo, 
najlepszą metodą zdobywania wie-
dzy i rozwoju osobowości maluszka 
jest dobra zabawa, a tego u nas nie 
brakuje. W ciągu całego roku orga-
nizujemy imprezy, podczas których 
każdy znajdzie coś dla siebie i swojej 
rodziny. Mamy już za sobą: Pasowa-
nie na Przedszkolaka, Halloween, 
jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Wa-
lentynkowy Dzień Piżamowy, balik 
karnawałowy oraz IV Przegląd Pio-
senki „Mini Playback Show”. Dzieci 
podczas tych uroczystości prezento-
wały swoje umiejętności artystycz-
ne, zarówno podczas przedstawień, 
jak i w upominkach, wykonanych 

Tu dzieci się nie nudzą
Calineczka

n
Balik przebierańców w Przedszkolu i Żłobku „Calineczka”
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Balik

Świat zwierząt był motywem 
przewodnim baliku przebierań-
ców, który odbył się10 lutego 

w Niepublicznym Przedszkolu przy ul. 
11 Listopada. Zabawa była przednia 
i już czekamy kolejnej za rok.

Smaczna przyjaźń
14 lutego obchodziliśmy Dzień 

Przyjaźni. Z tej okazji przyszedł ku-
charz, który nauczył nas, jak w pro-
sty sposób przygotować pyszny 
deser dla ukochanej osoby.

Nowe doświadczenia
20 lutego grupa maluszków 

oraz średniaków wybrała się do 
Biblioteki Miejskiej oraz do Ochot-
niczej Straży Pożarnej. W biblio-
tece nasi milusińscy weszli do 
zaczarowanego świata książek, 
nauczyli się, kim jest czytelnik, 
a na koniec wypożyczyły opowia-
dania. Strażak pokazał nam wóz 
oraz przedmioty niezbędne do 
pomocy ludziom w potrzebie. To 
była fantastyczna wyprawa.

Wycieczka
21 lutego dzieci z zerówki poje-

chały na wycieczkę do Poznania. Było 
to zakończenie projektu „Poznań”. 
Poszły do Muzeum Archeologiczne-
go, gdzie uczyły się zasad, panujących 
w takim obiekcie. Na koniec, o godz. 
12 obserwowali koziołki, trykające się 

na ratuszowej wieży. Był to dla nich 
dzień pełen wrażeń.

Dinozaury
24 lutego sala średniaków zamieni-

ła się w Świat Dinozaurów. Każdy przy-
szedł do przedszkola z dinusiem. Roz-
mawialiśmy o tych stworzeniach, czy-
taliśmy o nich na relaksacji, uczyliśmy się 
piosenki. Na koniec każdy mógł ulepić 
z ciastoliny swojego własnego dinozau-
ra, którego zabrał do domu.

Bałwanek
25 lutego obchodziliśmy Dzień 

Bałwanka. Śniegu w tym roku nie 
było za wiele, więc dużą radość spra-
wiło nam lepienie bałwanków z pla-
steliny.  

K. Tomalka-Kałek

Ze Słonecznego Zakątka

n
Grupa III z przedszkola „Słoneczny Zakątek”

Święto Dziadków

W pierwszych dniach lutego 
w Niepublicznym Przed-
szkolu przy ul. Szkolnej 

gościliśmy babcie i dziadków z oka-
zji ich niedawnego święta. Swoją 
bezgraniczną miłość dzieci okaza-
ły poprzez skoczne piosenki, we-
sołe wierszyki, serdeczne życzenia 
oraz własnoręcznie wykonane piękne 
laurki i upominki. Po części arty-
stycznej maluchy zaprosiły swoich 
gości do wspólnej zabawy. Dziad-
kowie z wielką radością brali udział 
w przygotowanych konkurencjach, 
a w nagrodę dumne z nich wnu-
częta o�arowały im słodkie buziaki 
i gromkie brawa.

Wizyta stomatologa
Gdy do naszego przedszkola 

zawitał dentysta, wszystkie dzieci 
ucieszyły się i wraz z nim usiadły 
na dywanie, by wspólnie poroz-
mawiać. Maluchy z uwagą słucha-
ły opowieści, z której dowiedzia-
ły się, co należy jeść, by zęby były 
zdrowe i białe, a czego unikać, by 
do buzi nie 
wdarł się roba-
czek-próchnia-
czek. Następnie 
gość sprawdzał, 
czy dzieci pra-
widłowo myją 
ząbki i właściwie 
przechowują 
szczoteczki. Eg-
zamin wypadł 
doskonale i dziel-
ne przedszkola-
ki chętnie pod-
dały się spraw-
dzeniu stanu 
uzębienia, a in-
formację z prze-
glądu otrzyma-
li rodzice.

Dogoterapia
Dzieci z niecierpliwością ocze-

kiwały kolejnej wizyty p. Grażyn-
ki i towarzyszącego jej psa. W wy-
niku poprzednich spotkań, opa-
nowały początkowy lęk i teraz 
zaprzyjaźnione z Satią, podziwia-
ły jej umiejętności. Wysłuchały 
ciekawej opowieści o pochodzeniu 
psów i jak to się stało, że zostały 
udomowione. Na pożegnanie każ-
dy mógł przytulić i pogłaskać 
Satię, co też uczynił z wielką ra-
dością i żalem, że trzeba się roz-
stać.

Koncert
Tym razem Klub Małego 

Muzyka zaprosił przedszkolaków 
do krainy jazzu. Dzieciom bar-
dzo podobały się niesforne 
dźwięki, które nie chciały za-
mieszkać na pięciolinii. Pozna-
ły wygląd i brzmienie instru-
mentów, a na końcu było wspól-
ne muzykowanie.

S. Działo

Z Chatki Skrzatka

n
Dentysta sprawdza ząbki dzieciom z Chatki Skrzatka    
fot. M. Śron
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Tradycyjnie w marcu rozpo-
częto rekrutację dzieci do 
przedszkoli. Urząd Miasta 

poinformował, że maluchy kon-
tynuujące edukację przedszkolną 
nie będą rekrutowane razem z no-
wymi kandydatami. Od 12 do 21 
lutego rodzice musieli jedynie zło-
żyć w dotychczasowym oddziale lub 
przedszkolu odpowiednią deklara-
cję. Natomiast nabór nowych dzieci 
rozpoczął się 1 marca drogą elek-
troniczną na stronie: http://www.
nabor.pcss.pl/lubon/

Pięciolatki (rocznik 2009), 
a także dzieci urodzone między 1 
lipca a 31 grudnia 2008 r., zgodnie 
z ustawą o systemie oświaty, mają 
obowiązek odbycia rocznego przy-
gotowania przedszkolnego w przed-
szkolu, oddziale przedszkolnym 
w szkole podstawowej lub w innej 
formie wychowania przedszkolne-
go w roku szkolnym 2014-15. Te 
maluchy będą przyjmowane w pierw-
szej kolejności.

Harmonogram rekrutacji:
3 – 31 marca – składanie wnio- n

sków o przyjęcie dziecka do przed-
szkola, oddziału przedszkolnego, 
innej formy wychowania przed-
szkolnego;

7 kwietnia, godz. 12 – wywiesze- n

nie w placówkach list kandydatów 
zakwali�kowanych i niezakwalif-
kowanych;

7 – 10 kwietnia – potwierdzenie  n

przez rodziców dzieci zakwali�ko-
wanych, woli przyjęcia dziecka do 
przedszkola, w formie zawarcia umowy 
cywilno-prawnej z placówką;

14 kwietnia, godz. 12 – wywieszenie  n

list przyjętych i nieprzyjętych.
Rodzice, przy pomocy indywi-

dualnego numeru PIN lub bezpo-
średnio w przedszkolu/szkole pod-
stawowej, mogą sprawdzić wyniki 
rekrutacji.

Od 1 – 15 sierpnia odbywać się 
będzie rekrutacja uzupełniająca na 
pozostałe wolne miejsca w przed-
szkolach. Listy kandydatów zakwa-
li�kowanych i niezakwali�kowanych 

Rekrutacja w przedszkolach
oraz przyjętych i nieprzyjętych zo-
staną umieszczone w widocznych 
miejscach.

Rekrutacja pierwszaków
W naszym mieście funkcjonują 

cztery szkoły podstawowe. Do klas I 
przyjmowane są w tym roku:

dzieci 7-letnie (urodzone  n

w 2007 r.),
dzieci 6-letnie (urodzone od 1  n

stycznia do 30 czerwca 2008 r),
na wniosek rodziców dzieci  n

6-letnie (urodzone od 1 lipca do 
31 grudnia 2008 r).

Postępowanie rekrutacyjne 
przeprowadza się tylko dla kandy-
datów zamieszkałych poza obwodem 
danej szkoły podstawowej.

Harmonogram dla szkół
1 – 31 marca – przyjmowanie  n

zgłoszeń rodziców dzieci zamiesz-
kałych w obwodzie szkoły podsta-
wowej;

1 – 15 kwietnia – postępowa- n

nie rekrutacyjne dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem da-
nej szkoły;

16 kwietnia – wywieszenie list  n

dzieci zakwali�kowanych i nieza-
kwali�kowanych;

- 23 – 25 kwietnia – potwierdze- n

nie przez rodziców spoza obwodu 
woli zapisu do danej szkoły;

30 kwietnia – wywieszenie list  n

przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniają-
ce

2 – 6 czerwca – składanie wnio- n

sków o przyjęcie na wolne miejsca 
w klasach I w szkołach podstawo-
wych,

9 czerwca – wywieszenie list  n

zakwali�kowanych i niezakwali-
�kowanych,

11 czerwca – potwierdzenie przez  n

rodziców dzieci spoza obwodu danej 
szkoły woli zapisu do tej szkoły,

13 czerwca – wywieszenie list  n

przyjętych i nieprzyjętych 
KK

„Koziołek Niematołek”

W lutym dzieciaki z Publicz-
nego Przedszkola przy ul. 
Sobieskiego poszły do 

Ośrodka Kultury na przedstawie-
nie pt: „Koziołek Niematołek”. Ko-
ziołek mówił niewyraźnie, przez co 
nie mógł porozumieć się z dziećmi. 
Mądra sowa zachęciła go do nauki 
i dzięki temu nauczył się poprawnie 
wypowiadać. Dzieci bacznie obser-
wowały postępy Koziołka i ćwiczyły 
razem z nim.

Pogodynka
W lutym wszystkie przedszko-

laki spotkały się w grupie „Gwiaz-

deczek”, by porozmawiać o cieka-
wostkach, znajdujących się w naszej 
gazetce „Pogodynka”. Gościem spe-
cjalnym były mamy: Ksawerego 
z grupy „Wietrzyków” oraz Marce-
la z „Kropelek”. Pani Marzena prze-
czytała wszystkie bajki, jakie zosta-
ły przyniesione. Tym razem dzieci 
miały za zadanie stworzyć książki 
o tematyce zimowej.

P. Maciejewska

Dzień otwarty
19 marca w godz. 15.30 – 17 

można przyjść do naszego przedszko-
la, poznać panie, zobaczyć sale i po-
bawić się z dziećmi. Zapraszamy!

Z Pogodnego Przedszkola

n
Przedstawienie o Koziołku w Przedszkolu nr 1   fot. P. Maciejewska

Sport to zdrowie

W lutym dzieci z Punktu 
Przedszkolnego przy ul. 
Dąbrowskiego brały udział 

w projekcie edukacyjnym „Sport to 
zdrowie” w ramach Roku Przedszko-
la w Ruchu. Projekt ten nawiązywał 
do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
w Soczi. Podczas trwania projektu 
maluchy wzięły udział m.in. w Przed-
szkolnych Igrzyskach Olimpijskich. 
Za wspaniałą sportową postawę i du-
cha walki zostały nagrodzone wy-
konanymi własnoręcznie medalami. 
W ramach projektu dzieci spotkały się 
także z Patrykiem Brzezińskim, re-
prezentantem Polski w wioślarstwie 
podczas Letnich Igrzysk Olimpij-
skich w 2008 r.

Bal
24 lutego dzieci zostały za-

brane na wycieczkę dookoła świa-
ta przez wspaniałych podróżników. 
Podczas licznych zabaw, konkur-
sów, tańców dowiedziały się wie-
lu ciekawych informacji na temat 
różnych krajów, zwierząt tam 
żyjących oraz interesujących 
miejsc. Pod opieką animatorów 
bawiły się doskonale, chętnie 
brały udział w proponowanych 
grach i zabawach. Jednym zdaniem 
można powiedzieć, iż był to dla 
maluchów dzień pełen przygód 
i pozytywnych wrażeń.

A. Fliszta

Z Trójeczki

n
Spotkanie ze sportowcem olimpijskim – Patrykiem Brzezińskim
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Rocznica

W styczniu w SP 1 odby-
ła się akademia z okazji 
95. rocznicy Powstania 

Wielkopolskiego. Na uroczystość 
przybyli goście : Przewodniczą-
cy Rady Miasta Lubonia M. Sa-
mulczyk i nasz były dyrektor – Z. 
Jankowski. Wszyscy zgromadzeni 
z dużym skupieniem oglądali pro-
gram, przygotowany przez uczniów 
klas 6. Zainteresowanie wzbudziła 
prezentacja multimedialna, która 
przeplatała się z krótkimi wzmian-
kami na temat powstania i pieśniami 
patriotycznymi , takimi jak: „Rota” 
i „Cześć Polskiej Ziemi”. Podczas 
akademii wyrecytowano wiersze 
o bohaterach powstania, takich 
jak Ignacy Jan Paderewski, Fran-
ciszek Ratajczak. W trakcie apelu 
dyrektor Grzegorz Anioła wygłosił 

przemówienie na temat znaczenia 
Powstania Wielkopolskiego w na-
szych dziejach. Scenariusz i oprawę 
plastyczną uroczystości przygoto-
wała Małgorzata Kubiak, natomiast 
o oprawę muzyczną zadbała Beata 
Dudzińska. Tradycyjnie uroczystość 
zakończyła się odśpiewaniem hymnu 
szkoły i wyprowadzeniem sztan-
daru.    J. Świdzińska

Hollywood
Na pierwszej w tym roku zaba-

wie karnawałowej, zorganizowanej 
przez Radę Rodziców, powiało wiel-
kim, światowym kinem. W sobotni 
wieczór, 22 stycznia, na czerwonym 
dywanie znalazły się gwiazdy świa-
towego kina i wielu bohaterów dru-

giego planu. Inwencja i kreatywność 
gości w doborze strojów wzbudziły 
podziw i aplauz. W zabawie brali 
udział m.in. George Clooney, Batman, 
niezapomniany Flip (choć bez Fla-
pa), Kobieta-Kot, Marylin Monroe 
(w kilku „wydaniach”), liczne grono 
hollywoodzkich króliczków oraz 
piratów, garść �lmowych typków 
spod ciemnej gwiazdy. Pojawił się 
też Fantomas. W znakomitej atmos-
ferze i przy dobrym jedzeniu ponad 
100 par bawiło się do rana. Trady-
cyjną już atrakcją była loteria fan-
towa, w której każdy los wygrywał. 
Organizację zabawy i loterii wspar-
ły jak zwykle lubońskie i poznańskie 
�rmy oraz indywidualni sponsorzy, 
którym serdeczne dziękujemy. Rada 
Rodziców na zabawie zebrała blisko 
11 200 zł. Pieniądze zostaną prze-
znaczone na cele edukacyjne oraz 

na zakup komputerów do wdraża-
nego dzienniczka elektronicznego.   
Rada Rodziców

Święto sportu
21 lutego obchodziliśmy w na-

szej szkole Dzień Sportu. Celem 
imprezy było podsumowanie pół-
rocznej pracy z młodzieżą w zakre-
sie wychowania �zycznego, integra-
cja środowiska nauczycieli i uczniów, 
aktywny sposób spędzenia czasu 
wolnego oraz propagowanie zasady 
fair play w sporcie. Zawodnicy ry-
walizowali w poszczególnych kate-
goriach wiekowych, w następujących 
konkurencjach: wyścig z przekazy-
waniem pałeczki sztafetowej, przej-
ście przez szarfę, kozłowanie piłki, 

Z Jedynki

wyścig z przenoszeniem 
klocków, prowadzenie 
woreczka kijem hokejo-
wym. Całość dopełniły 
taneczne pokazy uczen-
nic: Kingi Nuckowskiej, 
Julii Kopy, Aleksandry 
Zygmaniak, Zuzanny 
Kopyckiej, Martyny Mo-
lewskiej, Patrycji Ciem-
noczołowskiej, Aleksan-
dry Pawlak, Zuzanny 
Borowiak, Zuzanny 
Kmiecik, Marty Marszał 
i Alicji Malujdy. Zwy-
cięzcy otrzymali meda-
le, a każda klasa – dyplom 
pamiątkowy.   

H. Idzikowska

Angielski Kaptu-
rek

28 lutego członkowie koła te-
atralnego wystawili dla najmłodszych 
uczniów „Czerwonego Kapturka”. 
Widzowie obejrzeli przedstawienie 
w j. angielskim. Aktorzy zostali na-
grodzeni przez publiczność grom-
kimi brawami. Serdecznie dziękuję 
aktorom i rodzicom za pracę wło-
żoną w przygotowanie przedstawie-
nia oraz Annie Łukaszewskiej za 
przygotowanie scenogra�i.   

A. Poprawka

Sukces po angielsku
21 lutego uczniowie naszej szko-

ły wzięli udział w konkursie języka 
angielskiego dla szkół podstawowych 
w Gimnazjum nr 1. Z dumą infor-
mujemy, że laureatami 1. i 2. miejsca 
zostali uczniowie naszej szkoły: Ma-
teusz Gawrysiak (6 c) – 1. miejsce 
– zdobył 
47/50 pkt., 
Zuzanna 
Gawrysiak 
(6 c) – 2. 
miejsce (ex 
aequo z Da-
rią Uzarewicz 
z SP w Ple-
wiskach), 
zdobyły 46/50 
pkt. Pozosta-
li uczniowie 
również po-
radzili sobie 
znakomicie, 
a dwoje z nich 
(Sara Brze-

zińska z kl. 6 a oraz Krzysztof Wit-
kowski z kl. 6 c) „otarło się” zaledwie 
różnicą 1 punktu o 5-stopniowe 
podium, zdobywając 42/50 pkt. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dy-
plomy uczestnictwa, a w przerwie 
przed ogłoszeniem wyników wysłu-
chali dr. Tomasza Skireckiego, który 
mówił na temat: „O�cjalne i mniej 
o�cjalne symbole Stanów Zjedno-
czonych”. Nasi zwycięzcy nagrodze-
ni zostali indeksami do Gimnazjum 
nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
oraz cennymi nagrodami książko-
wymi. Natomiast SP 1 zajęła zaszczyt-
ne 1. miejsce w klasy�kacji szkół, 
biorących udział w konkursie, w na-
grodę otrzymując nowatorski program 
do nauki wymowy j. angielskiego: 
„Sayit Right”.    D. Skałecki

Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego zaproponował na pa-
trona Szkoły Podstawowej nr 1 

w Luboniu – Nauczycieli Tajnego 
Nauczania.

Nauczyciele zrzeszeni m.in. 
w Tajnej Organizacji Nauczycielskiej 
(TON) to nasi wielcy, cisi bohate-
rowie II wojny światowej. Nie wal-
czyli z bronią w ręku, ale codzien-
nie narażali życie, by młodzież 
i dzieci wojennego pokolenia mo-
gły zdobywać wiedzę, mimo oku-
pacji hitlerowskiej. Lekcje na tajnych 

kompletach odbywały się w całym 
kraju. Już niewielu tych bohaterów 
zostało wśród żyjących. W naszym 
mieście, w grudniu, odeszła ostat-
nia z nich.

Mówi się o Nich niewiele, a prze-
cież zasługują na naszą pamięć 
i szacunek. Bohaterowie różnych 
walk zbrojnych są patronami szkół, 
ulic, skwerów, placów, a nauczycie-
le „walczący” z okupantem nie mają 
w Luboniu żadnego miejsca pamię-
ci.

MOK

Patron dla SP 1

n
Bal dorosłych przebierańców w klimacie Hollywoodu w SP 1

n
 Uroczysta akademia w SP 1 z okazji 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 
1918-19

n
„Aktorzy” wystawionej po angielsku bajki o Czerwonym Kapturku

n
Dyrektor SP 1 – Grzegorz Anioła – wręcza medale   
fot. A. Czerwińska
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części artystycznej czekały pyszno-
ści, przygotowane przez rodziców.   
uczniowie z kl. 1 d

Bezpieczna podróż
Zerówki oraz kl. 3 a udały się na 

wycieczkę do Interaktywnego Cen-
trum Bezpieczeństwa „Skoda Au-
tolab”. Dowiedzieliśmy się ciekawych 
rzeczy i otrzymaliśmy odpowiedzi 
na wiele nurtujących nas pytań.    
K. Zdunik

Recenzujemy
Na internetowej platformie 

Junior Media, na której tworzymy 
naszą gazetkę szkolną odbywają się 
też liczne konkursy o zasięgu ogól-
nopolskim. W jednym z nich pod 
hasłem: „I ty zostań recenzentem”, 

odnieśliśmy znaczne sukcesy. 
W styczniu, w zmaganiach na naj-
ciekawszą recenzję wygrała Zuzia 
Waligórska (4 e). Napisała na temat 
książki pt. „Na ratunek Rufiemu”, 
należącej do serii „Zaopiekuj się 
mną Holly Webb”, natomiast w lu-
tym wygrała Martyna Koćmierow-
ska (6 b). Recenzowała książkę pt. 

„Spotkanie nad morzem” Jadwigi 
Korczakowskiej.   

A. Walenciak-Galińska

Recytatorka
Julia Jankowiak (4 c), znalazła się 

w półfinale 29. Wojewódzkiego 
Konkursu Recytatorskiego Uczniów 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów, 
który miał miejsce 28 lutego w Po-
znaniu i zakwalifikowała się do 
finału. Recytowała fragment pro-
zy z książki Joanny Olech „Pompon 
w rodzinie Fisiów”.   

  A. Walenciak-Galińska

OŚWIATA

Akcja „Zima”

W poniedziałek, 3 lutego rozpo-
częły się kolejne półkolonie 
zimowe w SP 2, z których 

łącznie skorzystało ok. 230 uczniów. 
Pierwszego dnia odwiedziliśmy Inte-
raktywne Centrum Bezpieczeństwa 
„Skoda Autolab”. Doświadczyliśmy 
wielu sytuacji drogowych i dobrze się 
przy tym bawiliśmy. Przekonaliśmy 
się, jak niezwykle ważne jest zapinanie 
pasów. W kolejnych dniach byliśmy 
m.in. w Palmiarni i kręgielni „Niku”, 
na pływalni w Swarzędzu i Kórniku, 
w Muzeum Arkadego Fiedlera, po-
znańskim Multikinie, a także wzię-
liśmy udział w poranku �lmowym: 
„Traktowa oś czasu”.   

A. Słonka-Moskwa

Świetlicowe walentynki
Podczas ferii obchodziliśmy 

radosny Dzień św. Walentego. 
A w świetlicy walentynkowo bawi-
liśmy się w poniedziałek po feriach. 
Dzieci wpadły na pomysł, aby bu-
dować różnego rodzaju serca.   

A. Słonka-Moskwa

Goście
19 lutego w ramach ogólnopol-

skiej akcji „Weź paragon” pracow-
nicy Urzędu Skarbowego – Poznań 

Wilda – odwiedzili kl. 4 e. Ucznio-
wie dowiedzieli się, co kryje się pod 
zagadkowymi pojęciami „Skarb 
Państwa” czy „podatek”. Następnie 
goście wyjaśnili dzieciom sens akcji, 
a także to, jakie znaczenie ma pa-
ragon. Największą przyjemność 
sprawiła krótka lekcja obsługi kas 
�skalnych, podczas której uczniowie 
mogli sami wydrukować swój pa-
ragon. Dla wszystkich uczestniczą-
cych w spotkaniu przygotowano 
drobne upominki.    M. Smoczyk

Konkurs
21 lutego pięcioro naszych uczniów 

wzięło udział w konkursie z j. angiel-
skiego dla szkół podstawowych, 
zorganizowanym przez Gimnazjum 
nr 1 we współpracy z Wydziałem 
Anglistyki UAM. Naszą szkołę re-
prezentowali: Małgorzata Płócienni-
czak (5 a), Aleksandra Andrzejewska 
(6 a), Bartosz Nowakowski (6 b), 
Franciszek Skarbek (6 d), Jakub Deh-

mel (6 e). W konkursie brało udział 
9 szkół, a uczestników było 45. Ko-
misja wyróżniła dziewięciu uczest-
ników. Małgorzata Płócienniczak 
(5 a) zajęła 5. miejsce.   

A. Czarnecka-Kimla

Konkurs
24 lutego w Gimnazjum nr 2 

wręczono nagrody laureatom kon-
kursu ekologicznego, który w tym 
roku odbywał się pod hasłem „Las 

blisko nas”. Oto nagro-
dzeni uczniowie z Dwój-
ki: Jagoda Urbaniak, kl. 
5 c (2. miejsce za album 
w konkursie wiedzowym), 
Oliwia Janicka, kl. 2 e 
(1. miejsce za „Lubońskie 
pejzaże”). 3. miejsce za 
pracę nt. „Fauna i flora…” 
zajęli: Olimpia Wojcie-
chowska (5 c) oraz Bo-
rys Kurtiak (1 d). Wy-
różnienia otrzymali: 
Agnieszka Borowska 
(2 c) i Karolina Zaga-
jewska (6 e). (szerzej 
czytaj na str. 33)    

B. Kurzawska

Babcia i Dziadek
25 lutego odbyła się uroczystość 

dla naszych Dziadków. Zaprezen-
towaliśmy dla nich wiersze, piosen-
ki (także w j. angielskim). Po wy-
stępach dziadkowie szukali swoich 
portretów, które dla nich wykona-
liśmy. Nie było to łatwe zadanie! Po 

Z Cieszkowianki

n
Reprezentacja SP 2 w konkursie języka angielskiego

n
Babcie i dziadkowie – ukoronowani

n
 Zuzia Waligórska z nagrodami   fot. 
A. Walenciak-Galińska

n
Martyna Koćmierowska z nagrodami   
fot. A. Walenciak-Galińska

n
Julia Jankowiak z SP 2 – finalistka 
Konkursu Recytatorskiego Uczniów 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów   
fot. M. Krojenka

n
Goście z Urzędu Skarbowego w SP 2
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Konkurs

W piątek, 10 stycznia: Bar-
tłomiej Biderman, Hubert 
Bogdański, Kamil Durka, 

Hubert Mizerka, Paulina Michalska 
i Roksana Pawlicka wzięli udział 
w rejonowym etapie Wojewódz-
kiego Konkursu Przyrodniczego 
dla uczniów szkół podstawowych. 
Pisali przez 60 min. test, złożony 
z zadań zamkniętych i otwartych. 
Osiągnęli bardzo dobre wyniki. 
Do etapu �nałowego zakwali�ko-
wał się Hubert Mizerka. Wszystkim 
naszym reprezentantom gratuluję 
wiedzy i umiejętności.   

M. Hinz

Półkolonie
W pierwszym tygodniu ferii 

uczniowie wybrali się do Palmiar-
ni, gdzie czekała na nich cała moc 
atrakcji. Dzieci dowiedziały się od 
animatorki wiele ciekawostek na 
temat roślin. Każdy wracał do domu 
z malunkiem na twarzy i z balo-
nikiem w kształcie miecza lub 
jakiegoś zwierzęcia. Jak co roku 
jeździliśmy na basen i do Multi-
kina. W pierwszym tygodniu dzie-
ci obejrzały film pt: „Piłkarzyki 
rozrabiają”, w drugim „Lego przy-
godę”. Ponadto wybrały się z wi-
zytą do Domu Bretanii w Poznaniu. 
Dowiedziały się, że Wielkopolska 
prowadzi wymianę z rejonem Bre-
tanii, a także co tak naprawdę jest 
największym przysmakiem Fran-
cuzów. Innym razem, uczniowie 
uczestniczyli w warsztatach w „Słod-
kiej Cytrynce”, na których sami 
przygotowywali cukierki. Pozosta-
ły czas dzieci spędziły na zajęciach 
sportowych w sali gimnastycznej, 
a także organizowanych przez na-
uczycieli zajęciach plastycznych 
i teatralno-czytelniczych.    M.Ś.

Bale w karnawale
Zaraz po feriach rozpoczęły się 

bale przebierańców i dyskoteki. Na 
sali pojawiły się postacie z bajek 
i legend. Dzieci bawiły się i śpiewa-
ły przy największych hitach tego 
sezonu. Były konkursy sprawnościo-
we, nagrody i wiele radości. Wszyst-
kie dzieci żałowały, że dwie godziny 
zabawy szybko minęły.    M.G.

Leśne opowieści
Grupa teatralna „Pomarańczowy 

Cylinder” zaprosiła nas 14 lutego do 
zwariowanego lasu, gdzie zwierzęta 
opowiedziały nam kilka ciekawych 
historii. Każda zakończyła się mo-
rałem. Zagadnienia pro�laktyczne 
i edukacyjne przekazane dzieciom 
utrwaliły prawidłowe zachowanie 
wobec nowych osób w otoczeniu, 
tolerancję wobec odmienności, pra-
widłowe zachowanie na jezdni i bez-
pieczeństwo na drodze. Trzy zabaw-
ne skecze dały nam potężna dawkę 
śmiechu oraz przekazały kilka leśnych 

prawd, które obowiązują także w ludz-
kim świecie.    M.G.

Pyrek
20 lutego naszą szkołę odwie-

dziła maskotka Pyrek z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 
Uczył dzieci bezpiecznych zachowań 
na drodze, w domu i w szkole. Ale 
to nie wszystko… Pogadanka doty-
czyła również prawidłowego zacho-
wania się, gdy spotkamy agresyw-
nego psa. Dzieci chętnie zadawały 
gościowi trudne pytania. Obecność 
maskotki pomogła utrwalić ważne 
dla dzieci zagadnienia.    M.G.

Konkurs Ekologiczny
Zwycięzcami etapu szkolnego 

Miejskiego Konkursu Ekologicznego 
zostali: Amelia Błaszkiewicz (6 a), 
Hubert Mizerka (6 a) i Bartłomiej 
Biderman (6 b). Ponadto Bartłomiej 

Nowinki z Trójki

Biderman zajął 3. miejsce w międzysz-
kolnym etapie w kategorii „album”, 
a Klaudia Teska (1 a) – 2. miejsce 
w kategorii „plakat”. Nagrodę spe-
cjalną od �rmy „Kom-Lub” otrzymał 

Bartłomiej Biderman. Nagrody ufun-
dowano również dla wszystkich 
uczestników konkursu. Byli wśród 
nich: Jan Piotrowski (2 a), Jakub 
Maćkowiak (2 a), Maja Bosacka (4 a), 
Adrianna Bosacka, Amelia Błaszkie-
wicz, Magdalena Piechocka, Wero-
nika Schubert (6 a). (szerzej nt. kon-
kursu na str. 33)   

M. Wichłacz

Wszystko o gitarze
25 lutego, podczas kolejnego kon-

certu Lubuskiego Biura Koncertowego 
dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek 

o gitarze oraz słuchaliśmy gry na tym 
instrumencie: klasycznym i basowym 
w wykonaniu A. Janickiego, St. Jorda-
nowa, J. Lewandowskiego. D. Sobot-
kiewicz opowiedziała nam o budowie 
gitary. Spotkanie dostarczyło dzieciom 
wielu niezapomnianych wrażeń, za-
chęciło do nauki gry oraz poszerzyło 
wiadomości i umiejętności.   

M. G.

Francuski
Z początkiem października 2013 r. 

w naszej szkole dzieci z klas 0 a-c 
rozpoczęły naukę j. francuskiego 
na zajęciach dodatkowych, a tym 
samym naukę drugiego j. obcego. 
Lekcje prowadzone są w formie 
zabawy (poprzez ruch). Nasza szko-
ła współpracuje z Domem Bretanii 
w Poznaniu. Obecnie uczniowie 
z kl. 0-6 uczestniczą w konkursie 
plastycznym „A to jest dla mnie 
Francja właśnie”.   

M. Śniegocka

n
Francuskie barwy na twarzach 
uczniów Trójki

n
Bal przebierańców w SP 3

n
Policyjny Pyrek cieszy się powodzeniem w SP 3

n
Podczas przedstawienia o lesie w SP 3

n
Zespół gitarowy w Trójce
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Zimowisko

Ferie w SP 4 rozpoczęliśmy od 
spotkania z policją, która prze-
strzegła nas przed niebezpie-

czeństwami na drogach oraz z kon-
taktami z nieznajomymi. W ciągu 
dwóch tygodni czerpaliśmy radość 
z jazdy konnej w Owińskach, uczest-
niczyliśmy w lekcjach dydaktycznych 
w muzeum przyrodniczo-łowieckim 
w Uzarzewie. Poza tym braliśmy udział 
w nagraniu audycji radiowej radia 
„Emaus”, która była emitowana tego 
samego dnia; a także bawiliśmy się 

w Fabryce Śmiechu „Michałek”. Oprócz 
tego byliśmy w Interaktywnym Cen-
trum Bezpieczeństwa, gdzie zyskali-
śmy wiedzę z zakresu współczesnej 
motoryzacji. Na koniec był �lm oraz 
upominki.    H. Piątek

Dyskoteka
25 lutego odbyła się dyskoteka 

karnawałowa. Bawiliśmy się wyśmie-
nicie. Wielką popularnością cieszył się 
konkurs z X-BOX-em i grą „Just 
dance...”. Polegał on na jak najlepszym 
odwzorowaniu ruchów tanecznych 

do poszczególnych 
piosenek. Zwy-
ciężczynią zosta-
ła Dominika 
Puchacz (5 a), 2. 
była Adrianna 
Piętka (5 a), a 3. 
Wiktoria Ratajczak 
(4 b). Oprawę 
muzyczną zapew-
nił nam Oskar 
Nawrot z kolega-
mi. Dzieciom 
tak się podobało, 
że czekają już na 
następną dysko-
tekę.   

M. Piechocka

Ploteczki z Czwóreczki

n
Uczniowie Jedynki w studiu radia „Emaus”

n
Dyskoteka w SP 1

Wszystkich chętnych uczniów 
szkół gimnazjalnych wo-
jewództwa zapraszamy do 

wzięcia udziału w Konkursie Trans-
latorskim: „Rhyme your lines into 
a limerick”. Należy przełożyć na ję-
zyk polski jeden z dwóch podanych 
limeryków (szczegóły: www.szko-
lynewmana.pl) oraz samodzielnie 
ułożyć w języku angielskim jedną 
taką charakterystyczną rymowankę 
na dowolny temat. Autorką konkur-
su jest Ewa Górczak.

Limeryki niezmiennie cieszą się 
wielkim zainteresowaniem wśród 
młodzieży. Dlatego warto je pre-
zentować na lekcjach języka angiel-

skiego i zachęcać uczniów do ich 
tłumaczenia i tworzenia. To wybor-
na zabawa ze słowem i rymem. Te 
krótkie, żartobliwe wiersze, wywo-
dzące się z angielskiego folkloru, są 
tylko pozornie lekkie i proste w tre-
ści. Po dokładnej analizie docenia-
my ich prowokacyjny charakter 
i błyskotliwość. Limeryki zawiera-
ją elementy groteski, dowcip i nastrój 
pełen kontrastów. Cechuje je ab-
surdalność bez możliwości podda-
nia logicznej interpretacji. Chociaż 
brakuje w nich zdroworozsądkowej 
wizji świata, jednak być może dzię-
ki swej harmonii wersu zaspokoją 

Konkurs translatorski jakąś naturalną potrzebę ludzkiego 
umysłu i ucha do rytmizacji.

Proponowany konkurs transla-
torski dla uczniów szkół gimnazjal-
nych województwa wielkopolskiego 
jest kontynuacją zainteresowań po-
mysłodawcy i organizatora, Ewy 
Górczak, nauczyciela Kolegium Ję-
zyków Obcych w Starym Tomyślu. 
Anglistka od wielu lat prowadzi 
warsztaty metodyczne wzbogacają-
ce warsztat pracy anglistów w Ośrod-
ku Doskonalenia Nauczycieli w Po-
znaniu oraz lekcje pokazowe dla 
młodzieży szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych.

Współorganizatorami konkursu 
są: Kolegium Języków Obcych w Sta-
rym Tomyślu oraz Gimnazjum i LO 
im. Kardynała J. H. Newmana w Lu-
boniu. Patronat nad konkursem 

objęli: Wydział Anglistyki UAM oraz 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycie-
li w Poznaniu.

Pomocnymi mogą okazać się 
warsztaty i wykład Ewy Górczak na 
temat limeryków podczas Drzwi 
Otwartych w Gimnazjum i LO im. 
Kardynała Newmana 29 marca br. 
o godz. 10 (czytaj na str. 61).

Prace oraz nazwisko uczestnika 
i jego nauczyciela, telefon/adres e-
mail, nazwę i adres szkoły należy 
nadesłać do 10 maja na adres:  
ewa.gorczak@gmail.com

Zwycięzcy konkursu zostaną 
wyłonieni przez jury, któremu prze-
wodniczy Colin Philips z Wydzia-
łu Anglistyki UAM, oraz nagrodze-
ni atrakcyjnymi książkami języko-
wymi.

Anna Freytag-Kowalczyk

Wybitni uczniowie lubońskich szkół zostali tradycyjnie wyróżnieni 
na koniec semestru �nansową zachętą do dalszego rozwoju w for-
mie stypendium. Otrzymali je za bardzo dobre wyniki w nauce 

oraz w niektórych placówkach także za wyjątkowe osiągnięcia sportowe. 
O wysokości nagrody każda szkoła decyduje samodzielnie. Tradycyjnie 
zwróciliśmy się do lubońskich podstawówek i gimnazjów z prośbą o infor-
mację na temat stypendiów: naukowego i sportowego dla uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 1
Po pierwszym semestrze, na podstawie regulaminu przyznawania sty-

pendiów, komisja dokonała wyboru najlepszych uczniów pod względem 
wyników w nauce. Są nimi: Martyna Tadeusz (V d) – 80 zł, Nikola Nowic-
ka (VI a) – 60 zł, Mateusz Gawrysiak (VI c) – 60 zł, Zuzanna Gawrysiak 
(VI c) – 60 zł, Zuzanna Borowiak (VI d) – 60 zł. Dodatkowo stypendia 
w wysokości 60 zł za osiągnięcia sportowe otrzymali: Zuzanna Sułek (IV c), 
Patryk Łukaszewski (VI a) i Jakub Łukaszewski (VI a).

Szkoła Podstawowa nr 2
W placówce tej stypendium naukowym w wysokości 100 zł za dobre 

wyniki w nauce w I semestrze wyróżniono dwie uczennice: Marię Matu-
siak (V c) i Zo�ę Wrzaskowską (V c).

Szkoła Podstawowa nr 3
Nagrody motywacyjne przyznano piątce uczniów. Stypendium nauko-

we otrzymali: Roksana Pawlicka i Huber Mizerka – najwyższa średnia na 
poziomie klas szóstych – 5,8 (100 zł) oraz Emilia Krzyżańska – najwyższa 
średnia na poziomie klas piątych – 5,7 (100 zł). Za osiągnięcia sportowe 
nagrodzono: Różę Mińko – za srebrny medal na mistrzostwach Woje-
wództwa Wielkopolskiego w Kajakarstwie (75 zł) oraz Wiktorię Pawlicką 
za złoty medal na Indywidualnych Mistrzostwach Lubonia w Warcabach 
i awans do powiatu (75 zł).

Szkoła Podstawowa nr 4
Komisja szkolna nagrodziła dwóch uczniów za wybitne osiągnięcia 

sportowe. Po 100 zł otrzymali: Filip Bakowski z kl. V i Patryk Szczęśniak 
z kl. VI.

Gimnazjum nr 1
Stypendia naukowe przyznano uczniom, którzy uzyskali średnią co 

najmniej 5.4. Podobnie jak rok temu, wymaganą lub nawet zdecydowanie 
wyższą średnią uzyskało wielu uczniów (aż 10 osób). Nagrody motywacyjne 
za wyniki w nauce otrzymali: Marta Agacińska (3 c), Wiktoria Ekwińska 
(3 c), Anna Kantor (3 c), Oliwia Leszczyńska (2 c), Cezary Linowski (3 c), 
Agata Marciniak (2 c), Lena Marcinkowska (3 c), Kamil Piechowiak (3 c), 
Kalina Piskorska (1 c), Tomasz Ratajczak (2 c). Każdy z wymienionych 
otrzymał stypendium w wysokości 100 zł.

Gimnazjum nr 2
Stypendia naukowe w wysokości 150-200 zł przyznane zostały uczniom 

z najwyższą średnią ocen (od co najmniej 5,6) oraz z wzorowym zachowa-
niem. Wyróżnienie to otrzymali następujący uczniowie: Wiktoria Walla, 
Patryk Matusiak, Gabriela Graś, Dobrawa Walla, Witold Bilski, Joanna 
Targońska, Joanna Targońska, Joanna Spychała.

MGr

Stypendia za I semestr
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Ferie w Szczawie

Coroczną tradycją stał się feryjny 
wyjazd do Szczawy uczniów 
i nauczycieli na narty i deskę 

snowboardową. W tym roku było 
podobnie, wszyscy chętni, obecni 
i byli gimnazjaliści pod wodzą Karo-
liny Wilczyńskiej ruszyli w góry, aby 
spędzić tam niezapomniane chwile. 
Była codzienna porcja ruchu, dużo 
śmiechu i bezpieczne wywrotki. Wie-
czorami odbywały się międzyklasowe 
i międzyszkolne rozgrywki w tenisie 
stołowym, a potem wjeżdżała na salę 
pizza. Ostatni dzień wypełniły liczne 
atrakcje, m.in. ognisko z kiełbaska-
mi, śluby i tajemnicza zabawa w mi-
sia. Dobre warunki do jazdy, wesoła 
atmosfera, pozytywne nastawienie 
i świetna organizacja spowodowały, 
że planowany jest kolejnym wyjazd 
w przyszłym roku.

Konkurs j. angielskiego
21 lutego już po raz drugi w Gim-

nazjum nr 1 spotkali się uczniowie 
dziesięciu szkół podstawowych, aby 
stanąć w szranki z językiem angiel-
skim. Patronat nad konkursem ob-
jął Wydział Anglistyki Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, który m.in. ufundował 
pierwsze nagrody. Zwycięzcą został 
Mateusz Gawrysiak (SP 1), dwa 
miejsca 2. zajęły Zuzanna Gawrysiak 
(SP 1) oraz Daria Uzarewicz (SP 
Plewiska). Ex eaquo na 3. miejscu 
znalazły się Alicja Konik (SP 2 Pusz-
czykowo) oraz Nadia Sułkowska (SP 
Plewiska). Miejsce 4. zdobyli Maria 
Wojciechowska i Jakub Rapsiewicz 
(SP Komorniki), natomiast 5. Mał-
gorzata Płócienniczak (SP 2) i Wik-
tora Witczak (SP 2 Puszczykowo).

Festiwal Nauki
Pośród 32 projektów prezento-

wanych na poznańskim Festiwalu 
E(x)plory znalazły się dwa z naszej 
szkoły – Kamila Piechowiaka oraz 
Sandry Sowy i Oliwii Leszczyńskiej. 
Na spotkaniu prezentowane są naj-
lepsze projekty naukowe młodzieży, 
organizowane warsztaty i pokazy 
naukowe. Nasi uczniowie byli jedy-
nymi gimnazjalistami zakwali�ko-
wanymi do pokazów. Oprócz części 
konkursowej uczestniczyliśmy w szko-
leniu z prezentacji prac oraz w warsz-
tatach „Jak być dobrym przedsię-
biorcą?”. Dodatkowo klasa 2 d wzię-
ła udział w zajęciach „Programowa-
nie minirobotów” oraz w pokazach 
z �zyki i chemii Faniversity.

Projekt High
Przystąpiliśmy do projektu „Hi-

gh-Technika”. Koordynatorką przed-
sięwzięcia została Izabela Stęplowska, 
nauczycielka �zyki i techniki. Celem 
zajęć i działań jest podniesienie 
i rozwój naukowo-technicznych 
kompetencji i zainteresowań naszych 
uczniów. Pierwsze warsztaty już się 
odbyły, a wzięli w nich udział wy-
brani miłośnicy robotyki z kl. 2 a, 
c, d. Podczas kolejnych spotkań 

młodzi technicy przyswoją sobie 
pojęcia związane z robotyką, pozna-
ją zestawy Lego-Mindstrom i na 
podstawie instrukcji będą budowa-
li roboty i je programowali. Zajęcia 
uatrakcyjnią zawody powstałych 
maszyn. Na koniec każdy z uczest-
ników zaprojektuje własnego robo-
ta do określonych działań.

Przestrzeń
Przystąpiliśmy do projektu „Na-

uka w Przestrzeni”. Jest on adreso-
wany do gimnazjów i szkół średnich, 
pragnących współpracować z uczel-
niami i naukowcami przy powsta-
waniu scenariuszy, dotyczących 
kształtowania przestrzeni we własnej 
miejscowości. Główne cele to: roz-
budzenie u młodych ludzi idei świa-
domego i harmonijnego kształtowa-
nia oraz stworzenie zadań projek-
towych, angażujących młodzież do 
lepszego poznania przestrzeni, w któ-
rej żyjemy, a także zrozumienia 
mechanizmów w niej zachodzących. 
Projekt jest realizowany w ramach 
grantu „Ścieżki Kopernika” Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego.

Sukcesy
Kolejnymi sukcesami w naukach 

matematyczno-przyrodniczych może 
cieszyć się Kamil Piechowiak, któ-
ry został laureatem Wojewódzkie-
go Konkursu Matematycznego, 
uzyskując wynik 48 pkt. na 50 moż-
liwych. Tym samym jest zwolniony 
z pisania egzaminów z przedmiotów 
humanistycznych (wcześniej uzyskał 
tytuł laureata Wojewódzkiego Kon-
kursu Historycznego) oraz z przed-
miotów matematyczno-przyrodni-
czych. Sukcesem swego podopiecz-
nego radują się Monika Matczak 
oraz Karolina Wilczyńska-Kąkol. 
Również z osiągnięć naszego ucznia 
może być dumna Dorota Michało-
wicz, ponieważ został on laureatem 
Wojewódzkiego Konkursu Geogra-

Z Gimnazjum nr 1 �cznego. Jeszcze 
jednym osiągnię-
ciem Kamila Pie-
chowiaka jest 
zakwali�kowa-
nie się do drugie-
go etapu Olim-
piady Informa-
tycznej Gimna-
zjalistów. Oprócz 
Kamila tytułem 
laureata Woje-
wódzkiego Kon-
kursu Historycz-
nego może po-
chwalić się Ceza-
ry Linowski. 
Opiekunką obu 
chłopców była 
Anita Plumińska-
Mieloch. Do eta-
pu powiatowego 
Konkursu Wiedzy 
o Samorządzie 
Terytorialnym z naszej szkoły za-
kwali�kowali się: Cezary Linowski, 
Barbara Maćkowska, Artur Bałczyń-
ski i Filip Piela.

„Koala”
26 lutego uczniowie klas 3 c i b 

brali udział w konkursie matema-
tyczno-informatycznym „Koala”, 
organizowanym przez V LO. Jest to 
konkurs, w którym uczniowie roz-
wiązują zadania zespołowo. Z nie-
cierpliwością czekamy na wyniki.

Tajemnice historii
26 lutego w ramach kolejnej 

edycji projektu „Mój rówieśnik 
w obozie – korespondencja obo-
zowa”, realizowanego przy współ-
pracy z Muzeum Martyrologicznym 
w Żabikowie, uczniowie z koła hi-
storycznego Agaty Matyjasek wzię-
li udział w spektaklu „Echo z prze-
ciwnego brzegu” w wykonaniu 
grupy teatralnej z V LO w Poznaniu. 
Spektakl opowiadał o Janie Kamiń-
skim, więźniu obozu w Żabikowie, 
członku AK, który 7 czerwca 1944 r. 
został rozstrzelany w masowej eg-
zekucji na terenie obozu. Młodzież 
poznała syna bohatera, Andrzeja 

Kamińskiego, który opowiedział 
o ojcu. (patrz też str. 34)

„Kółeczko”
27 lutego zawitało do nas Koło 

Teatralne „Kółeczko” ze Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Mosinie. Młodzi aktorzy 
zaprezentowali przedstawienie pt. 
„Jackson’s �ve”. Na uwagę zasługi-
wała świetnie wykorzystana mini-
malistyczna scenogra�a, współpra-
ca uczniów i nauczycieli oraz bardzo 
dobrze dobrana muzyka. Mamy 
nadzieję, że ta pierwsza wizyta sta-
nie się miłym początkiem współ-
pracy obu szkół.

WF z klasą
To program Centrum Eduka-

cji Obywatelskiej. Ta ogólnopolska 
akcja edukacyjna zmienia myśle-
nie o lekcjach WF-u w polskich 
szkołach. Nasza szkoła wzięła udział 
w pilotażu programu. Karina Rze-
pecka i Marcin Winiecki przepro-
wadzili debatę o sporcie w szkole, 
spotkali się z wiceburmistrzem 
Rafałem Markiem, wspólnie z ucznia-
mi zastanawiali się, jak sprawić, 
aby lekcje wychowania fizycznego 
były jak najciekawsze. Za zaanga-
żowanie gimnazjum otrzymało 
dyplom.

Szkolny Turniej
54 uczniów gimnazjum wzię-

ło udział w rozegranym 27 lu-
tego Szkolnym Turnieju Piłki 
Ręcznej Dziewcząt i Chłopców. 
Osiem zgromadzonych zespołów 
podzielono na dwie grupy, w któ-
rych rywalizowano systemem 
każdy z każdym. Zwyciężyły ze-
społy w składach: Karolina Dzio-
ban, Karolina Kasperczak, Ola 
Opalińska, Albert Kaczmarek, 
Bartosz Urbaniak, Michał Kor-
dziński oraz Jakub Urban, Patryk 
Królikiewicz, Mateusz Fabija-
nowski, Mikołaj Marcinkowski, 
Tomasz Stemporowski, Dawid 
Pausz, Adrian Dombkowski. 
Zwycięzcy otrzymali pamiątko-
we medale, a wszyscy uczestni-
cy sportowe upominki.

(GI)

n
Kamil Piechowiak – laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i Wojewódz-
kiego Konkursu Matematycznego

n
Grupa wyróżniających się uczniów z Gimnazjum nr 1
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Atrakcyjna fizyka
17 lutego uczniowie brali udział 

w zajęciach organizowanych przez 
Obserwatorium Astronomiczne 
w Poznaniu na Wydziale Fizyki 
UAM. Miłośnicy �zyki zgłębiali 
tajemnice wszechświata. Uczyli się 
m.in. odnajdywania gwiazdozbio-
rów. Dowiedzieli się także, skąd się 
wzięły znaki zodiaku. Wyobrażali 
sobie, jak wygląda niebo na równi-
ku czy biegunach. Wszystkim po-
dobała się symulacja dnia i nocy 
polarnej. W drugiej części zajęć 
gimnazjaliści udali się do punktu 
obserwacyjnego.

Bezpieczeństwo

W ramach obchodów Dnia Bez-
piecznego Internetu 18 lutego od-
było się spotkanie przedstawicieli 
wszystkich klas z policjantem, 
Krzysztofem Niewiadą, z Miejskiej 
Komendy Policji. Głównym tema-
tem spotkania było „Bezpieczeństwo 
w Internecie z perspektywy prze-
stępstw”. Uczniowie poznali kwestie 
prawne i odpowiedzialność karną 
płynącą z niewłaściwego korzysta-
nia z sieci.

Ekologia
Byliśmy organizatorem Miejskie-

go Konkursu Ekologicznego „Las 
blisko nas”. Uczniowie G 2 wyróż-
nieni w konkursie: w kategorii „pre-
zentacja”: 1. miejsce – Zosia Lenar-
towicz, 2. – Patrycja Motała , 3. – 
Patrycja Leśniewska. W kategorii 
„praca plastyczna”: 1. miejsce – Kor-
nelia Karpiuk, 2. – Dominika Snela, 
3. - Zuzia Budzyńska. Kornelia Kar-
piuk i Patrycja Motała otrzymały też 
nagrody od �rmy „Kom-Lub”. Cie-
kawe prace plastyczne wykonały 
także Joasia Spychała, Dobrawa Wal-
la oraz Natalia Pachocka. Głównym 
organizatorem tegorocznego kon-
kursu była Joanna Taberska, współ-
organizatorami: Katarzyna Kozłow-
ska, Aneta Jankowska-Łukomska 
i Krzysztof Dzydzan (o konkursie 
czytaj na str. 33)

OŚWIATA

W dniach 17 – 31 stycznia 
w Niepublicznym Przed-
szkolu przy ul. Kopernika 

zespół wizytatorów ds. ewaluacji Ku-
ratorium Oświaty w Poznaniu prze-
prowadził ewaluację zewnętrzną. 
Jej celem było zebranie informacji 
i ustalenie poziomu spełniania przez 
placówkę wymagań zawartych w za-
łączniku do Rozporządzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej z 10 maja 
2013 r. w sprawie nadzoru pedago-
gicznego. Z dumą informujemy, że 
nasze przedszkole spełnia wymagania, 
określone przez MEN na poziomie 
bardzo wysokim (ocena A) i jako je-
dyne w województwie uzyskało we 
wszystkich badanych wymaganiach 

ocenę najwyższą. Jest to nasz kolejny 
sukces. Poprzednim ważnym osią-
gnięciem było przyznanie nam Cer-
ty�katu „Szkoła Promująca Zdrowie”. 
Tym samym „Tajemnicza Wyspa” 
została włączona do Wielkopolskiej 
Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 
Jesteśmy dumni z tego jako jedy-
ne przedszkole w Luboniu i jedno 
z czterech w powiecie poznańskim, 
które taki certy�kat posiada. Poza 
tym, będąc sportowym przedszko-
lem z basenem, nadal realizujemy 
program autorski promocji zdrowia 
„Zdrowy przedszkolak, to wesoły 
przedszkolak”.   Alicja Nowaczyk 
Chałupka (dyrektor)

Z Tajemniczej Wyspy
Warsztaty w Lądzie

W pierwszy poniedziałek fe-
rii uczniowie: Dobrawa, 
Wiktoria, Mateusz, Grześ 

i Adrian wyjechali do Lądu nad Wartą 
na warsztaty matematyczne, zorga-
nizowane przez Poznańską Fundację 
Matematyczną. Grupka uczniów z kl. 
3 c i 1 h udała się tam, aby pogłębić 
swoją wiedzę.

Matematycznie
31 stycznia trzyosobowe dru-

żyny rywalizowały podczas kon-
kursu „Matematyczne Trio”. Aż 41 
zespołów postanowiło zmierzyć się 
z zadaniami logicznymi. Wyróżnio-
no 13 drużyn. Zdobywcy 1, 2 i 3 
miejsc otrzymają nagrody i dyplo-
my podczas Dnia Matematyki. 
Jednym ze sponsorów konkursu jest 
wydawnictwo „LogiMix”, któremu 
bardzo serdecznie dziękujemy za 
wsparcie.

Hiszpania
Dzięki unijnemu programowi 

„Uczenie się przez całe życie – Co-
menius” pięcioro uczniów (Karina 
Frąckowiak, Kornelia Głowacka, 
Antonina Kwiatkowska, Zofia Le-
nartowicz, Jakub Lesiński) i dwie 
nauczycielki (Aneta Jankowska-
Łukomska i Magdalena Madajczyk-
Głowacka) z naszej szkoły oraz 
pozostali partnerzy projektu „Re-
agir pour l’avenir” z Francji, Nie-
miec, Włoch i Rumunii przeby-
wali od 17 do 21 lutego w El Pu-
erto de Santa Maria. Spotkanie 

odbywało się w IES „José Luis Te-
jada Peluffo”. W programie wizy-
ty znalazły się prezentacje zwią-
zane z bieżącą realizacją projektu, 
spotkanie w ratuszu z przedstawi-
cielami lokalnych władz, zwiedza-
nie ciekawych historycznie i kra-
jobrazowo miejsc Andaluzji, pro-
gram artystyczny przygotowany 
przez gospodarzy oraz nieformal-
ne spotkania nauczycieli 
i uczniów.  

 M. Madajczyk-Głowacka 
(koordynator projektu)

Laureatka
Gabrysia Graś (2 a) została 

laureatką Wojewódzkiego Kon-
kursu Wiedzy Historycznej. Jej 
przewodniczką po świecie wyda-
rzeń, postaci oraz dat z historii 
Polski i powszechnej była Paulina 
Hącia. (zdjęcie patrz: „WL” 01-
2014, s. 48)

Dobre filmy
17 lutego w Multikinie (Stary 

Browar) już po raz szósty odbył się 
�nał Wielkopolskiego Konkursu 
Filmowego „Bezpieczny Internet”. 
Jak się okazało, nasze �lmy były 
najlepsze! Pierwsze miejsce i uzna-
nie wszystkich członków komisji 
zdobył �lm „True World”, którego 

autorami są: Bartosz Kasper, Szymon 
Poradzewski, Maksymilian Sosnow-
ski i Bartosz Gołaś z kl. 3 f. Drugie 
miejsce zajęła produkcja �lmowa pt. 
„Świat według Lepszych” autorstwa 
uczniów z kl. 2 f: Miłosza Latosiego, 
Weroniki Tomczyk, Michała Dry-
gasa oraz Bartosza Pioterka. Gim-
nazjaliści pracowali pod kierunkiem 
Wiesławy Stankiewicz oraz Łukasza 
Budzyńskiego. Laureaci otrzymali 
kursy multimedialne i aparaty fo-
togra�czne, a dla szkoły zdobyliśmy 
rzutnik multimedialny.

Z Gimnazjum nr 2

n
Uczestnicy konkursu ekologicznego   fot. K. Pilarska

n
 Grupa uczniów z Gimnazjum nr 2 w podróży do Hiszpanii

n
Zwycięzcy konkursu odbierają nagrodę
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Bądź turystą

W niedzielę, 2 marca członko-
wie Koła PTTK nr 2 „Lubo-
nianka” wzięli udział w 38. 

zlocie „Bądź turystą w swoim mieście” 
zorganizowanym przez Oddział PTTK 
Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka 
Jaśkowiaka, przy współpracy Zespołu 
Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 
w Poznaniu. Do wyboru było kilka 
tras, w tym dowolna, tzw. samodziel-
na, którą wybraliśmy. Zwiedziliśmy 
okolice Starego Rynku w Poznaniu, 

dotarliśmy na metę, gdzie dostaliśmy 
znaczki i pieczątki zlotowe oraz cie-
pły posiłek. Można było wziąć udział 
w pokazie udzielania pierwszej po-
mocy organizowanym przez ratowni-
ków PCK oraz licznych konkursach 
sprawnościowych oraz w konkursie 
wiedzy o Poznaniu. Na mecie była 
spora grupa uczniów z nauczycielami 
i opiekunami z lubońskich szkół.  

 M. J. Błaszczakowie

Okiem uczniów
Na trasę imprezy „Bądź turystą 

w swoim mieście” wyruszyliśmy spod 
Szkoły Podstawowej nr 1, skąd ko-
munikacją miejską pojechaliśmy do 
Poznania. Zatrzymaliśmy się przy 
pomniku Powstańców Wielkopolskich 
i wysłuchaliśmy historii na temat tego 
niepodległościowego zrywu. Potem 
dotarliśmy pod pomnik Cyryla Ra-

tajskiego, przedwojennego Prezyden-
ta Poznania, działacza społecznego 
i pasjonata turystyki, patrona naszego 
oddziału. Kolejnym punktem wędrów-
ki był pomnik Starego Marycha. Po 
drodze na plac Wolności dowiedzie-
liśmy się, kim był Hipolit Cegielski 
i w jaki sposób walczył z zaborcami. 
Plac Wolności to miejsce bardzo silnie 
związane z powstaniem. Zobaczyliśmy 
balkon, z którego przemawiał do po-
znaniaków Ignacy Jan Paderewski oraz 
miejsce, w którym przysięgę składały 

wojska powstańcze. Uda-
liśmy się w kierunku Teatru 
Wielkiego, a później Ale-
jami Niepodległości na 
metę rajdu. Po drodze zo-
baczyliśmy pomnik AK, 
do budowy którego przy-
czyniła się również nasza 
szkoła. Metę rajdu, jak co 
roku zorganizowano na 
terenie Zespołu Szkół Mi-
strzostwa Sportowego nr 2 
w Poznaniu. Uczestniczy-
liśmy w tej cyklicznej im-
prezie po raz kolejny. Po-
nownie też otrzymaliśmy 
puchar dla najliczniejszej 
grupy (tym razem zajęliśmy 
2. miejsce). Zachęcamy 
wszystkich do brania udzia-
łu w rajdach. Dziękujemy 
opiekunom za poświęcony 

czas i prosimy o więcej.   
członkowie SKKT nr 6 przy SP 1

Rajd walentynkowy
Jak co roku w lutym Szkolne 

Koła Krajoznawczo-Turystyczne 
PTTK nr 11 im. Powstańców Wiel-
kopolskich przy Gimnazjum nr 2, 
SKKT nr 6 przy SP 1 oraz SKKT 
nr 9 z SP w Komornikach zorgani-
zowały rajd „Szlakiem Powstania 
Wielkopolskiego”. Rajd rozpoczął się 
przejściem z Krzyżownik wzdłuż 
Jeziora Kierskiego do Kiekrza. Akwen 
położony jest w zlewni rzeki Sami-
cy, ma kształt typowej rynny o dłu-
gości 4800 m i szerokości 2100 m, 
ciągnącej się od Krzyżownik do 
Kiekrza. Zimą na jeziorze spotkać 
można bojerowców, fanów ice-bo-
ardów i paralotniarzy na łyżwach 
lub nartach. Niestety, warunki at-

Z PTTK mosferyczne nie pozwoliły na zo-
baczenie tych w akcji. Natomiast 
mieliśmy możliwość obserwowania 
dużego stada łabędzi i dzikich ka-
czek pluskających się w przeręblu. 
Podążając linią brzegową, doszliśmy 
do Kiekrza przed kościół, gdzie 
znajduje się �gura Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, na której miesz-
kańcy w 1929 r. umieścili tablicę 
upamiętniającą Powstańców Wiel-
kopolskich. Potem autokarem za-
jechaliśmy pod Muzeum Powstań-
ców Wielkopolskich w Lusowie. 
Państwo Anna i Józef Grajkowie 
przygotowali dla nas piękną lekcję 
historii i patriotyzmu. Na dwóch 
poziomach muzeum opowiadali 
o powstaniu i generale Józe�e Do-
wbor-Muśnickim. Dowiedzieliśmy 
się, że Lusowo jest jednym z waż-
niejszych miejsc pamięci o Powsta-
niu Wielkopolskim i jego dowódcy. 
Postać generała uczczono pamiąt-
kową tablicą wmurowaną w ścianę 
miejscowego kościoła pw. św. Ja-
dwigi Śląskiej i św. Jakuba Aposto-
ła. Jego grób na lusowskim cmen-
tarzu jest otoczony troskliwą opie-
ką. Umieszczono na nim odznaki 
korpusu Dowborczyków i Armii 
Wielkopolskiej, a także urny z zie-
mią z Katynia i Palmir, gdzie zgi-
nęły córki generała. W 2005 r. do 
tego grobu złożono czaszkę córki 

– porucznik Janiny Lewandowskiej, 
jedynej kobiety zamordowanej 
w Katyniu. Sam generał Józef Do-
wbor-Muśnicki został oddelegowa-
ny do Poznania, aby objąć dowódz-
two powstania. Z powierzonego 
zadania wywiązał się znakomicie, 
utrzymał zdobyte przez powstańców 
pozycje, a z ochotników utworzył 
stutysięczną Armię Wielkopolską, 
która potem wsławiła się walecz-
nością w wojnie polsko-bolszewic-
kiej. Po przejściu w stan spoczynku 
generał na miejsce zamieszkania 
wybrał Wielkopolskę – osiadł we 
wsi Lusowo w poniemieckim ma-
jątku, który na cześć króla sławne-
go z sukcesów wojennych nazwał 
Batorowem. Zakończenie rajdu 
odbyło się w stylowej restauracji 
„Hubertus” w Lusowie. Na koniec 
uczestnicy rajdu otrzymali gorący 
posiłek i drobne upominki, a za-
służeni piechurzy – odznaki tury-
styki pieszej oraz „Szlakiem Powsta-

nia Wielkopolskiego 1918-19”. 
Wszystkim gratuluję wytrwałości 
i zaangażowania.   

Justyna Czekała, opiekun SKKT nr 6
 
Konferencja ogólnopolska

15 lutego w siedzibie Zarządu 
Głównego (ZG) PTTK w Warszawie 
odbyła się I Konferencja Sprawozdaw-
czo-Wyborcza Komisji Ochrony Przy-
rody (KOP), podczas której wybrano 
nowy skład na 18. kadencję, tj. lata 
2014-2017. Na ostatnie posiedzenie 
KOP ZG PTTK 17. kadencji, które 
odbyło się 18 stycznia w Warszawie, 
zostałem zaproszony osobiście przez 
przewodniczącego Komisji – dr. An-
drzeja Wąsikowskiego z Oddziału 
PTTK z Kielc. Podsumowano na nim 
działalność komisji minionej kaden-
cji oraz przygotowano założenia i pro-
gram Konferencji Sprawozdawczo-
Wyborczej, której termin ustalono na 
15 lutego. Przewodniczący zapropo-
nował mi, abym poprowadził ogól-
nopolską konferencję i jej przewod-
niczył. Z wielką satysfakcją przyjąłem 
tę niecodzienną propozycję, traktując 
ją jako wyraz zaufania i wyróżnienie 
dla lubońskiego Oddziału PTTK im. 
C. Ratajskiego. Nastąpił okres inten-
sywnych przygotowań – opracowanie 
Regulaminu Krajowej Konferencji 
Ochrony Przyrody ZG PTTK, przy-
gotowanie jej programu, sprawozdań 

i niezbędnych dokumentów oraz dzia-
łań logistycznych. Konferencja odby-
ła się w siedzibie Zarządu Głównego 
PTTK w Warszawie przy ul. Senator-
skiej 11. Jednogłośnie wybrano Pre-
zydium Konferencji: Jan Błaszczak 
(Luboń) – przewodniczący, Andrzej 
Grygoruk (wicedyrektor Biebrzań-
skiego Parku Narodowego, Białystok) 
– wiceprzewodniczący oraz dwóch 
sekretarzy. Wybrano komisje: man-
datową, wyborczą, skrutacyjną oraz 
uchwał i wniosków, po czym realizo-
wano program spotkania. Wręczono 
wyróżnienia i odznaczenia. Instruk-
torzy Ochrony Przyrody z co najmniej 
15-letnim stażem zostali uhonorowa-
ni tytułem Zasłużony Instruktor 
Ochrony Przyrody (21 osób, w tym 
Ferdynand Szafrański z Oddziału 
Luboń). Działacze terenowi oraz Od-
działowe KOP udekorowano dyplo-
mami, legitymacjami i odznakami 
(Honorowa Odznaka Turysta Przy-
rodnik – w uznaniu zasług na rzecz 

n
Na zlocie „Bądź turystą w swoim mieście” – grupa 
z SP 2 na mecie   fot. Jan Błaszczak

n
Druga co do liczebności grupa z lubońskiej SP 1 na imprezie „Bądź turystą 
w swoim mieście” – pamiątkowe zdjęcie przed figurą z brązu Starego Marycha

n
Grupa turystów w Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie

cd.  
obok
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ochrony przyrody i popularyzacji mą-
drego wędrowania w zgodzie ze środo-
wiskiem naturalnym (35 osób, w tym 
Maria Błaszczak z lubońskiego PTTK, 
i ok. 10 Oddziałowych KOP). Były 
sprawozdania za okres 17. kadencji, 
wybór nowej komisji, dyskusja nad 
programem działania na przyszłość 
oraz ukonstytuowanie składu komisji 
18. kadencji. Podsumowując konfe-
rencję, przewodniczący KOP ZG PTTK 
stwierdził, że komisja ta ma szczegól-
ne szczęście do przewodniczących 
z lubońskiego oddziału. Jej pierwszy 
przewodniczący – śp. Andrzej Mach-
ciński – przed prawie 30 laty opraco-
wał pierwszy regulamin i projekt 
odznaki „Turysta-Przyrodnik”. Po 
kolejnych latach obecny przewodni-
czący przedstawił regulamin odznaki 
„Tropiciel Przyrody”, skierowanej do 
najmłodszych turystów przyrodników. 
Są to jedne z piękniejszych odznak 
funkcjonujących w PTTK i po od-
znakach turystyki pieszej i górskiej 
cieszą się największym powodzeniem 
w ilości ich zdobywania, i to zarówno 
wśród turystów najmłodszych, jak 
i tych „wcześniej urodzonych”.   

Jan Błaszczak

Odznaka bł. Edmunda
10 lutego na posiedzeniu Za-

rządu Oddziału PTTK im. C. Ra-
tajskiego przyjęto uchwałę o za-

twierdzeniu Regulaminu Odzna-
ki Krajoznawczej „Szlakiem bł. 
Edmunda Bojanowskiego” usta-
nowionej przez Oddział PTTK 
w Luboniu. Regulamin oraz wa-
runki i wykaz miejscowości po-
trzebnych do jej zdobycia przy-
gotowali Maria i Jan Błaszczako-
wie, członkowie krajoznawcy 
naszego oddziału. Odznaka wpi-
suje się w obchody rocznicowe 
2014 r. w naszym mieście, zwią-
zane z uroczystościami 200-lecia 
urodzin bł. Edmunda Bojanow-
skiego i hr. Augusta Cieszkow-
skiego oraz 60-lecia nadania Lu-
boniowi praw miejskich. Regula-
min i odpowiednie dokumenty 
przekazano 15 lutego Komisji 
Krajoznawczej ZG PTTK w War-
szawie, z wnioskiem o zatwierdze-
nie odznaki jako ogólnopolskiej. 
Wyrażamy nadzieję, że władze 
naszego miasta znajdą „niewielką 
kwotę”, która pozwoli na przygo-
towanie matrycy odznaki. Po 
pewnym czasie (odznaka będzie 
odpłatna) wydatek zwróci się, 
a splendor dla miasta pozostanie. 
Nasz oddział będzie weryfikował 
tę odznakę (regulamin odznaki 
jest dostępny w redakcji „WL” oraz 
w Oddziale PTTK).   

M. J. Błaszczakowie
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Fogo Luboń za-
kończył roz-
grywki w ¼ 

Pucharu Polski na 
szczeblu �nału okrę-
gu poznańskiego, 
przegrywając z re-
zerwami Lecha II 
Poznań 1:2.

Pierwszą bram-
kę w 17. min. strze-
lił dla Lecha Fin – 
Paulus Arajuuri. 
Goście w pierwszej 
połowie nie wyko-
rzystali rzutu kar-
nego. Kapitan po-
znańskiego zespołu 
– Wiktor Witt – tra-
fił w słupek. W dru-
giej połowie spo-
tkania, w 48. min., 
gdy Dawid Mich-
niewicz zdobył drugą bramkę, wia-
domo było, że lubonianom ciężko 
będzie odrobić straty, ponieważ przez 
cały czas dominującym zespołem 
był Lech. Lubonianie pod wodzą 
Jarosława Araszkiewicza stworzyli 
kilka sytuacji pod bramką przeciw-
nika, jednak w tym dniu to nie wy-
starczyło, by pokonać dobrze dys-
ponowanych zawodników rezerw 
poznańskiego Lecha. Ostatecznie 
honorową bramkę dla Fogo zdobył 
w 90. minucie Jacek Zielonka. Teraz 
naszym pozostaje już tylko zmobi-
lizować się w rozgrywkach ligowych. 
Jeżeli nie będą tak stremowani, jak 
w grze z Lechem i więcej w nich 
będzie wiary w siebie, to można 
liczyć na dobre wyniki, bo potencjał 
w zespole jest duży.

Zespół Fogo Luboń wystąpił 
w następującym składzie: Sebastian 
Maćkowski, Michał Fertikowski, 
Dariusz Imbiorowicz, Maciej Wich-
towski (pozyskany z Radomiaka 
Radom), Marcin Siwek (z Lechii 
Kostrzyn), Michał Chmielecki, 
Przemysław Wyrwa, Szymon Izy-
dorczyk, Piotr Kurminowski (z 
Warty Poznań), Dawid Skrzycki, 
Jonasz Jeżewski, Damian Przepió-
ra, Jacek Zielonka, Adrian Owcza-

rek (z Warty Poznań) i Piotr Sar-
binowski.

Władysław Szczepaniak

Jak się dowiedzieliśmy, zarząd 
Fogo Luboń z wielką przykrością 
wycofuje z rozgrywek grupy juniorów 
starszych i młodszych. Wszyscy do-
staną wolną rękę w poszukiwaniu 
nowego klubu. Decyzja wynika z tego, 
że w starszych grupach nie udało się 
wprowadzić zwyczaju opłacania skła-
dek. Do tego dochodzą jeszcze niskie 
dotacje na szkolenie młodzieży, po-
zwalające trenować jedynie trzy gru-
py. Jak oświadczył wiceprezes Karol 
Bąkowski, plan szkolenia będzie 
przygotowany na wszystkich szcze-
blach. Nowe grupy powoływane będą 
od najmłodszego rocznika.

Władysław Szczepaniak

Powiało smutkiem

n
Jedna z akcji wygrana przez Fogo w meczu z rezerwami Lecha    
fot. Leszek Miałkas

Terminarz III ligi
Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolska Wiosna 2014 r.

15 marca 2014 r. godz. 12 Fogo Luboń – Unia Swarzędz
22 marca 2014 r. godz. 12 Fogo Luboń – GKS Dopiewo
29 marca 2014 r. godz. 12 Fogo Luboń – Lech II Poznań
5 kwietnia 2014 r. godz. 12 Fogo Luboń – Start Warlubie
12 kwietnia 2014 r. godz. 12 Fogo Luboń – Sokół Kleczew
16 kwietnia 2014 r. godz. 17 Fogo Luboń – Polonia 1912 Astromal Leszno
19 kwietnia 2014 r. godz. 14 Elana Toruń – Fogo Luboń
26 kwietnia 2014 r. godz. 12 Fogo Luboń – Unia Solec Kujawski
1 maja 2014 r. godz. 16 Nielba Wągrowiec – Fogo Luboń
4 maja 2014 r. godz. 12 Fogo Luboń – Pogoń Mogilno
10 maja 2014 r. godz. 17 Cuiavia Inowrocław – Fogo Luboń
17 maja 2014 r. godz. 12 Fogo Luboń – Grom Plewiska
24 maja 2014 r. godz. 16 Centra Ostrów Wlkp. – Fogo Luboń
28 maja 2014 r. godz. 17 Fogo Luboń – Notecianka Pakość
31 maja 2014 r. godz. 17 Fogo Luboń – Polonia Środa Wlkp.
7 czerwca 2014 r. godz. 17 Włocławia Włocławek – Fogo Luboń

Fogo

W kolejnym meczu towarzyskim 
rozegranym w Baranowie 
na sztucznej nawierzchni 

Fogo Luboń rozgromił Sokół Pniewy 
8:1. Bramki zdobyli Michał Chmie-
lewski (2), Piotr Kurminowski (2), 
Dawid Skrzycki (1), Konrad Repec-
ki (1), Jonasz Jeżewski (1) i Piotr 
Sarbinowski (1). Lubonianie poko-
nali także Wartę Międzychód 5:0 
po golach Piotra Kurminowskiego, 
Jacka Zielonki i Adriana Owczar-
ka. 1 marca w ostatnim spotkaniu 
sparingowym przed rozpoczynają-
cymi się już rozgrywkami ligowy-
mi, na stadionie przy Drodze Dę-
bińskiej Fogo przegrał z II-ligową 
Wartą Poznań 5:2 (bramki: Michał 
Chmielecki i Jacek Zielonka). Do 
przerwy nie zanosiło się na taką 
porażkę lubonian, ponieważ Fogo 

prowadziło 2:1, jednak druga po-
łowa wykazała wyraźną przewagę 
gospodarzy.

Stella
Przed inauguracją w klasie okrę-

gowej mecze sparingowe rozgrywa-
ła również Stella Luboń. Pokonała 
Mawit Lwówek 2:1 (bramki: Michał 
Gawron i Tomasz Mroczyński), a na-
stępnie Suchary Suchy Las 3:2 (Piotr 
Palacz, Mateusz Murawski, Michał 
Gawron). W Buku stellowcy wygra-
li 2:1 z tamtejszą Patrią (bramki: 
Michał Gawron i Piotr Palacz). Zre-
misowali też 3:3 z KS Szczytniki (Piotr 
Palacz, Mateusz Murawski i Grzegorz 
Sołtysiak). W zespole KS Szczytniki 
jako grający zawodnik występuje 
obecny prezes Stelli Luboń – Dawid 
Paprocki.

Władysław Szczepaniak

Krótko ze sportu

Klasa Okręgowa
Grupa Wschodnia Wiosna 2014 r.

29 marca 2014 r. godz. 16 Kotwica Kórnik – Stella Luboń
5 kwietnia 2014 r. godz. 16 Stella Luboń – Wełna Rogoźno
12 kwietnia 2014 r. godz. 16 Vitcovia Witkowo – Stella Luboń
19 kwietnia 2014 r. godz. 16 Stella Luboń – Warta Śrem
26 kwietnia 2014 r. godz. 16 Kłos Zaniemyśl – Stella Luboń
3 maja 2014 r. godz. 17 Stella Luboń – Lechita Kłecko
10 maja 2014 r. godz. 16 Suchary Suchy Las – Stella Luboń
17 maja 2014 r. godz. 17 Stella Luboń – KS 1999 Łopuchowo
24 maja 2014 r. godz. 16 Las Puszczykowo – Stella Luboń
1 czerwca 2014 r. godz. 11 Polonia Poznań – Stella Luboń
7 czerwca 2014 r. godz. 17 Stella Luboń – Pelikan Niechanowo
14 czerwca 2014 r. godz. 16 Piast Kobylnica – Stella Luboń
21 czerwca 2014 r. godz. 16 Stella Luboń – OTPS Winogrady Poznań

Z ostatniej chwili
Jak nas poinformował wice-

prezes Fogo Luboń – Karol Bą-
kowski – grupa juniorów starszych 
nie zostanie wycofana, ponieważ 
zgodnie z przepisami WZPN, jeśli 
klub posiada seniorów w III li-
dze, do rozgrywek musi zgłosić 
trzy grupy młodzieży.

Władysław Szczepaniak
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W turnieju piłkarskim z okazji 
połączenia się lubońskich 
klubów nie zobaczymy już 

zespołów pod nazwą „Fogo” i „Stel-
la”. Wreszcie po kilku latach, wielu 
spotkaniach działaczy i zebraniach 
fuzja doszła do skutku. Jak się nie-
o�cjalnie dowiedzieliśmy, wybra-
no już nowy zarząd. Jest zadowo-
lony, że wreszcie środki �nansowe 
przyznane przez Urząd Miasta oraz 
wpłaty od sponsorów na utrzymanie 
klubów pójdą na jeden cel, tra�ając 
do wspólnego worka! Z tej okazji 1 
kwietnia (wtorek) na murawę przy 

ul. Szkolnej wyjdzie już nowy ze-
spół pod nazwą „Jedność Luboń”. 
Miejmy nadzieję, że mocny, nowy 
zespół poradzi sobie z II-ligowymi 
drużynami takimi, jak lider Chrobry 
Głogów czy Warta Poznań. W tym 
dniu dla kibiców zorganizowano 
różne konkursy, w których będzie 
można wygrać piłki nożne z auto-
grafami zawodników. Na wszystkich, 
którzy przyjdą na boisko byłej już 
Stelli, będą czekały punkty rozdające 
w prezencie kiełbaski i napoje.

Władysław Szczepaniak

Jedność Luboń! cha...

Podwójne złoto

W sobotę, 22 lutego w Pozna-
niu rozegrano Mistrzostwa 
Wielkopolski Żaków, bę-

dące jednocześnie kwali�kacją tej 
kategorii do Indywidualnych Mi-
strzostw Polski – Turniej o Puchar 
Przeglądu Sportowego i Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego. Wzię-
ło w nim udział ponad 60 zawod-
niczek i zawodników. Nasi młodzi 
tenisiści znowu nie zawiedli. Wśród 
chłopców bez straty seta wygrał Pa-
tryk Pyśk. W kategorii dziewcząt 
zwyciężyła Zuzia Sułek. Znakomity 
wynik osiągnęła Weronika Dombka, 
zajmując 3. miejsce i tym samym 
obok Patryka i Zuzi kwali�kując się 
do Mistrzostw Polski.

Dobrze zaprezentowali się też 
nasi najmłodsi zawodnicy – Skrza-
ty – Julia Gładysz i Damian Pyśk. 
Startując w starszej kategorii wie-
kowej z zawodnikami o 2 lata star-
szymi od siebie, wywalczyli odpo-
wiednio 10. i 11. miejsca, co pro-
gnozuje, że w przyszłym roku będą 
bić się o najwyższe trofea. Paulina 
Stemporowska była 24., a Martyna 
Napierała zajęła 29. pozycję. Warto 

jednak zauważyć, że ich przygoda 
z tenisem stołowym dopiero się 
zaczyna i starty w zawodach to dla 
naszych młodych zawodników oka-
zja zdobywania nowych doświadczeń, 
które służą dalszemu rozwojowi.

23 lutego w Poznaniu rozegrano 
Młodzieżowe Mistrzostwa Wielko-
polski 2014 będące jednocześnie 
kwali�kacją do Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski. W zawodach 
wzięło udział 12 zawodników z wo-
jewództwa wielkopolskiego. 5. miej-
sce wywalczył zawodnik LKTS 
Lubanta Luvena Luboń – Damian 
Troszczyński – startujący pierwszy 
raz w tej kategorii wiekowej. Po 
drodze nasz zawodnik stoczył za-
cięte pojedynki z czołowymi mło-
dzieżowcami województwa: Kaje-
tanem Rosińskim i Jakubem Pilar-
skim, przegrane po wyrównanych 
i stojących na wysokim poziomie 

spotkaniach. W turnieju startował 
także Jakub Rozum, który ukończył 
rywalizację na 9. pozycji. Mistrzem 
Wielkopolski został Wojciech Niedź-
wiecki z KS „Krotosz” Krotoszyn.

Miejsca zajęte przez lubonian:
- Żaki: 1. Patryk Pyśk, 11. Damian 

Pyśk
- Żaczki: 1. Zuzanna Sułek, 3. 

Weronika Dombka, 10. Julia Gładysz, 
24. Paulina Stemporowska, 29. Mar-
tyna Napierała

- Młodzieżowcy: 5. Damian 
Troszczyński, 9. Jakub Rozum

Piotr Ciszak

Grand Prix młodzieży
W niedzielę, 2 marca w Czarn-

kowie odbyły się 3. zawody Grand 
Prix Wielkopolski młodziczek i mło-
dzików. Nasz klub reprezentowało 
sześcioro zawodników. Wszyscy 
pokazali się z bardzo dobrej strony, 
choć większość grała w starszej ka-
tegorii wiekowej. Pierwsze miejsca 
zajęli Patryk Pyśk i Zuzanna Sułek, 
którzy 22 lutego zdobyli Mistrzostwo 
Wielkopolski w kategorii „żak”. 
Oboje pokonali graczy starszych od 
siebie nawet o dwa lata! Podium 

młodziczek zdo-
minowane było 
przez lubonianki, 
ponieważ srebrny 
medal zdobyła 
nasza kolejna te-
nisistka – Maja 
Zielińska. Dobrze 
zaprezentowała się 
również Weronika 
Dombka, uzysku-
jąc 6. lokatę. U 
młodzików 8. miej-
sce zajął Krzysztof 
Witkowski, a Jan 
Kuźniarek uplaso-
wał się na miejscach 
w przedziale (17-
21). Po tym tur-
nieju Patryk, 
Zuzia i Maja awan-
sowali do 3. Ogól-

LKTS na fali
Spektakularne sukcesy zawodników Lubońskiego Klubu Tenisa 
Stołowego Lubanta Luvena

nopolskiego Grand Prix, 
które odbędzie się 
w dniach 28-30 marca 
w Krośnie.   

Agnieszka Witkowska

Grand Prix Senio-
rów

Najlepsi zawodnicy 
Wielkopolski walczyli 
o awans na zawody 
ogólnopolskie i punkty 
– w Grand Prix Senio-
rek i Seniorek, które 
rozegrano w hali LOSi-
R-u w Luboniu 16 lute-
go (wcześniej w tym 
sezonie w LOSiR-ze gościł I Grand 
Prix Wielkopolski Seniorów oraz 
II Wojewódzki turniej Żaków i Skrza-
tów). W turnieju wzięło udział 79 
osób z kilkunastu klubów wojewódz-
twa. Nie brakowało reprezentantów 
LKTS Lubanta Luvena Luboń, choć 
tym razem nie odegrali oni znaczą-
cych ról. Najlepiej zaprezentowali się 
najbardziej doświadczeni. Joanna 
Drygas zajęła 5. miejsce wśród se-
niorek, a Sławomir Kaczmarek – 
ostatni do dziś grający wychowanek 
Stelli Luboń, poprzednika LKTS – 11. 
Sławek zaczynał dokładnie 20 lat 
temu, a teraz odniósł największy 
sukces w swojej kategorii.

Najlepsi walczyli o prawo gry 
w 3. Grand Prix Polski w Wałbrzy-
chu (28 lutego – 2 marca). W rywa-
lizacji seniorek zwyciężyła reprezen-
tantka I-ligowej Stelli Niechan 
Gniezno – Paulina Nowacka – przed 
Natalią Nowaczyk (UKS Nałęcz 
Ostroróg) oraz Moniką Jacek (KS 
Stella Niechan Gniezno). Wśród 
seniorów mistrzem został reprezen-
tujący KS Krotosz Krotoszyn – Ad-
rian Korzybski. Na drugim stopniu 
podium stanął Mateusz Margraf (TTS 
Trzemeszno), a na najniższym Tomasz 
Durajczyk (KS Krotosz Kroto-
szyn).

Organizatorem Grand Prix był 
Wielkopolski Związek Tenisa Sto-
łowego wspólnie z LKTS Lubanta 
Luvena Luboń. W uroczystości na-
gradzania zwycięzców udział wziął 
prezes Wielkopolskiego Związku 
Tenisa Stołowego – Tadeusz Nowak 
oraz prezes LKTS – Maciej Kędzio-
ra. Turniej zorganizowano na wy-
sokim poziomie, zarówno pod 
względem organizacyjnym jak i spor-
towym. Uczestnicy byli zafascyno-
wani atmosferą panującą podczas 
zawodów.

Wyniki lubonian: seniorki – 5 Jo-
anna Drygas, 13-16 Maja Zielińska, 
13-16 Maria Nowak, 17-20 Zuzan-
na Mikołajczak, 17-20 Kinga Kacz-
marek; seniorzy: 11-12 Sławomir 
Kaczmarek, 25-28 Damian Trosz-
czyński, 41-44 Patryk Sawicki, 53-56 
Dariusz Sałamaszek, 57-59 Dominik 
Chudy.    Piotr Ciszak

n
LKTS Lubanta Luvena, od lewej: Jacek Drygas, Damian Pyśk, 
Julia Gładysz, Zuzanna Sułek, Patryk Pyśk, Weronika Dombka, 
Mariusz Pyśk, Joanna Drygas   fot. Krzysztof Sułek

n
Od lewej: Krzysztof Witkowski, Maja Zielińska, Weronika Dąbka, Zu-
zanna Sułek, trener Mariusz Pyśk, Jan Kuźniarek

n
Podczas rozgrywek Grand Prix Wielkopolski Seniorów
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W rozgrywkach w hali LOSiR
-u 4 i 5 stycznia wystąpiły 
zespoły z rocznika 2004 

oraz 2005 i młodsi. Udział w tur-
nieju wzięło wiele zespołów z Wiel-
kopolski. Nasi chłopcy mieli okazję 
zmierzyć się ze znanymi drużynami, 
takimi jak: Warta Poznań, Akademia 
Reissa, Rogoźno, Leszno, Oborniki, 
Murowana Goślina, Tarnowo Pod-
górne, Zagłębie Lubin.

18. stycznia w Obornikach gra-
li chłopcy z rocznika 2003 pod opie-
ką kierownika zespołu – Arkadiusza 
Patulskiego. Wśród 8 zespołów za-
jęli 6. miejsce.

W tym samym terminie do Ki-
cina na turniej dla chłopców z rocz-
nika 2005 wyjechał zespół pod opie-
ką trenera Lecha Bartkowiaka. Za-
grało 10 drużyn. Po wywalczeniu 3. 
miejsca w grupie lubonianie zagra-
li o 5. miejsce z zespołem z Kicina, 
wygrywając 4:2. W turnieju zwycię-

żył zespół Suchary Suchy Las. Był 
to 3. turniej, ostatni odbył się 8 mar-
ca. W poprzednich chłopcy Jedynki 
zajmowali 2. i 3. miejsca.

26 stycznia w hali Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Poznaniu 
imprezę piłkarską organizował Sa-
los Poznań wraz z �rmą AGANA. 
Wystąpiło 9 zespołów podzielonych 
na 3 grupy. Do gier �nałowych 
awansowali zwycięzcy grup i naj-
lepszy z drugiego miejsca. Jedynka, 
po zwycięstwie w grupie, w meczu 
pół�nałowym przegrała z Unią 
Swarzędz 0:2. W walce o 3. miejsce 
nasi chłopcy pokonali Salos Poznań 
4:1. Zwycięzcą turnieju została Unia 
Swarzędz, po zwycięstwie 3:1 nad 
Zakrzewem. Na zakończenie tur-
nieju trzy czołowe zespoły otrzy-
mały puchary, a wszyscy uczestni-
cy medale. Dla opiekunów organi-
zatorzy przygotowali upominki.

22 lutego w hali GOSiR-u w Ko-
mornikach Towarzystwo Sportowe 
Komorniki zorganizowało turniej 
o puchar firmy Violetta Cup 2014. 

Zagrały młodziki z rocznika 2000-
2001. Udział wzięło 8 zespołów 
podzielonych na 2 grupy. Zespół 
Jedynki zajął w grupie 2. miejsce 
i w meczu półfinałowym przegrał 
z Unią Janikowo 0:2. W drugim 
półfinale SKF Komorniki zwycię-
żyły Stellę Luboń. W finale, po 
rzutach karnych, lepszy okazał się 
zespól z Komornik. W meczu o 3. 
miejsce Jedynka pokonała Stellę 
Luboń 2:1. Na zakończenie wszyst-
kie zespoły otrzymały puchary, 
a uczestnicy medale. Wyróżniono 
również najlepszego zawodnika 
i strzelca, którym został zawodnik 
UKS „Jedynka” – Damian Bęcław-
ski. Organizatorzy przygotowali 
poczęstunek dla wszystkich i upo-
minki dla opiekunów.

1 marca zespół Juniora Kozie-
głowy zorganizował turniej w hali 
w Pobiedziskach. Zagrało 10 ze-
społów z Pobiedzisk, Murowanej 

Gośliny, Kostrzyna, 
Trzemeszna, Skó-
rzewa, Obornik 
i Lubonia. W swo-
jej grupie, po dwóch 
remisach i dwóch 
wygranych Jedyn-
ka zajęła 1. miejsce. 
W meczu półfina-
łowym przegrała 
z Pobiedziskami, 
a w spotkaniu o 3. 
lokatę – z Juniorem 
Koziegłowy 0:1. 
W finale Pobiedzi-
ska pokonały Trze-
meszno 2:0. Na 
zakończenie tur-
nieju wszyscy uczest-
nicy otrzymali 
medale, a czołowe 
zespoły puchary. 
Wyróżniono naj-
lepszego strzelca, 

którym został Patryk Łukaszewski 
z Jedynki.

zarząd klubu

Za zgodą zarządzającego obiek-
tem, dyrektora Szkoły Podstawo-
wej nr 1 – Grzegorza Anioły – od 
1 marca br. UKS Jedynka posiada 
swoje pomieszczenie w budynku 
na boisku piłkarskim przy ul. 
Szkolnej. Lokal wyremontowała 
i wyposażyła firma Piotra Wil-
czyńskiego.

UKS Jedynka
W styczniu i w lutym zespoły Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Jedynka” uczestniczyły w kilku turniejach halowych

n
Na turnieju w sali Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

UKS Jedynka organizuje wyjazd 
na turniej piłkarski do Wiednia 
(Gerasdorf Challenge Cup 2014) 
w dniach 5 – 9 czerwca br. Organi-
zatorem imprezy jest Euro-Stortring. 
Pod opieką zarządu klubu i opie-
kunów wyjedzie 40 zawodników 
w trzech kategoriach wiekowych: 
żaki – rocznik 2005, orliki – 2003-
2004, młodziki – 2000-2001.

Spytaliśmy lubonianina Damia-
na Wrzesińskiego, do niedawna 
czołowego polskiego amatora 

w wadze lekkiej, który zadebiutował 
w sierpniu ub. roku na zawodowym 
ringu, co spowodowało, że od dłuż-
szego czasu nie walczy? Ostatni po-
jedynek stoczył w połowie grudnia 
w Wałczu. Zaczęły krążyć pogłoski, 
że skończył z boksem.

Jak nam wyjaśnił, po grudniowej 
walce z Antonem Bekishem z Bia-
łorusi, okazało się, że jego współ-
praca z promotorem nie układała się 
jak należy. Irosław Butowicz z Sile-
sia Boxing nie wywiązywał się dobrze 
z obowiązków. Nie zapewniał rywa-
li na odpowiednim poziomie ani też 
zaplecza treningowego i �nansowe-
go. Bokser mógł liczyć jedynie na 
pomoc żony Natalii. Sam musiał 
zatrudnić trenera (Władimira Kut-
za). W związku z tym podjął decy-
zję o rozwiązaniu kontraktu. Na 
razie pozostaje tzw. wolnym strzel-
cem. Prowadzi już jednak negocja-
cje z kilkoma grupami bokserskimi 
z Polski i Niemiec. Jak widać, nie 
ma zamiaru zakończyć kariery, wręcz 
przeciwnie, prawdopodobnie zwią-

że się z obiecującą grupą „Tymex 
�under Promotions” z Polski. Wów-
czas stoczyłby walkę 5 kwietnia 
w Giżycku.

Władysław Szczepaniak

Koniec kariery?
Kłopoty menadżerskie boksera z Lubonia

n
Damian Wrzesiński otrzymał w lutym br. 
lubońską statuetkę „Siewcy Roku 2013” 
w kategorii „sport” (czytaj na str. 36)

W hali LOSiR-u w dniach 
22- 23 lutego odbyły się 
Mistrzostwa Polski w NO 

GI. W sporcie tym, podczas walk, 
zawodnicy mogą stosować różnego 
rodzaju duszenia, z wyjątkiem tych 
zagrażających zdrowiu, czyli zatyka-
nie dłonią ust czy nosa. Można także 
użyć dźwigni na kolana, łokcie, nad-
garstki czy barki. Za wszystkie tech-
niki sędziowie przyznają punkty i ten 

sposób wyłaniani są zwycięzcy.
Walki odbywają się w kilkunastu 

kategoriach wagowych, w zależno-
ści od wieku zawodników oraz po-
ziomu sportowego. Posiadający 
wyższe stopnie wtajemniczenia, a co 
za tym idzie określony pas, walczą 
dłużej. Są pasy: białe, niebieskie, 
purpurowe, brązowe i czarne.

W dwudniowych zawodach 
w Luboniu uczestniczyło prawie 1000 
(!) zawodników z całej Polski, a tak-
że grupa gości zagranicznych. W opi-
nii uczestników jest to kolejna prze-
prowadzona w Luboniu impreza na 
bardzo wysokim poziomie sportowym 
i organizacyjnym. Dużą rolę, obok 
LOSiR-u, odegrali tutaj przedstawi-
ciele współorganizatora imprezy: 
Alliance BJJ Polska z Poznania – 

Sebastian Słowek i Mateusz Łuckie-
wicz. Fachowcy zachwycali się po-
ziomem walk takich zawodników 
jak Maciej Polok, Maciej Kowalski, 
Piotr Podstawczuk oraz Paweł To-
malik. Szczegółowe wyniki zawodów 
są dostępne na http://gripnews.pl/
podsumowanie-iv-mp-no-gi-w-
luboniu/.

Wszelkie chwyty dozwolone!
Mistrzostwa Polski w sportach walki w Lubońskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji

n
Mistrzostwa Polski judo w hali LOSiR
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Okazuje się, ze lubońska hala 
staje się powoli mekką sportów wal-
ki. W marcu czekają nas kolejne 
zawody o randze Mistrzostw Polski. 
W sobotę, 8 marca odbyła się rywa-
lizacja w Brazylijskim Ju Jitsu Gi 
i NO GI dla dzieci i dorosłych. 9 
marca mieliśmy okazję obserwować 

zawody w amatorskim MMA, K1 
i MUAY THAI. Kolejna sobota, czy-
li 15 marca, to Puchar Polski senio-
rów w judo. Natomiast w ostatni 
weekend – 29 i 30 marca – odbędą się 
Mistrzostwa Polski młodzików 
w judo.

Lucyna Giese

Wszelkie chwyty dozwolone!

Od czerwca do sierpnia 2013 
roku w miejscowym Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji – sły-

nącym z tego, że wciąż się w nim 
dzieje coś pozytywnego – odbyła się 
kontrola Najwyższej Izby Kontroli 
(NIK). Dla jasności, taka kontrola 
odbyła się w 10 wielkopolskich jed-
nostkach tego typu. W ostateczności 
w raporcie przeczytać można o nega-
tywnej ocenie dotyczącej wykorzysta-
nia części hali i efektywności zarzą-
dzania. Jednocześnie w tym samym 
raporcie znalazły się sformułowania 
(na marginesie, w niektórych luboń-
skich mediach zmarginalizowane), że 
„(…) NIK pozytywnie ocenia sposób 
wykorzystania części hali (…), który 
polegał przede wszystkim na reali-
zacji zajęć wychowania �zycznego 
i zajęć pozalekcyjnych, wynajmu po-
mieszczeń klubom sportowym oraz 
organizacji imprez sportowych i kul-
turalno-rozrywkowych (…)”.

Radny Jakub Bielawski po za-
poznaniu z wynikami kontroli NIK 
w LOSiR, skierował sprawę do pro-
kuratury i Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. Sprawą zajęły się także 
media – w tym redaktor „Wieści 
Lubońskich”, kryjący się pod pseu-
donimem PPR. W kilku zdaniach 
chciałbym odnieść się do tej publi-
kacji, a w zasadzie niektórych jej 
fragmentów.

Zaskakujący jest już wstęp tej 
publikacji (okładka), z którego wprost 
wynika, że na zajęcie się sprawą 
kontroli w LOSiR przez prokuratu-
rę liczy Burmistrz i moja skromna 
osoba: „Odpowiedzialni – dyrektor 
i Burmistrz – twierdzą, że sprawa 
została załatwiona, ale nieprawidło-
wościami może zajmie się prokura-
tura”. O tym można bowiem prze-
czytać we wstępie do rzeczonej 
publikacji. Zastanawiam się, czy jest 
to błąd stylistyczny, czy celowe za-
mierzenie autora. Z żadnej z publicz-
nych wypowiedzi Burmistrza Lu-
bonia, a tym bardziej mojej nie 
można bowiem wywnioskować, że 
oczekujemy na interwencję proku-
ratury. Taki wniosek złożył jedynie 
jeden z radnych. Otwartym pozo-
staje pytanie czy zasadnie? Decyzji 
prokuratury w tej sprawie jeszcze 
nie ma.

Trudno mi także pozostać obo-
jętnym na styl tej publikacji. Oso-
biście razi mnie kilka zwrotów 
i autorskich komentarzy, które w mo-
jej ocenie są pochopne, przedwcze-
sne i niewiele mają wspólnego 
z umiejętnością logicznego myślenia. 
Zacznijmy jednak od początku. Au-
tor rozpoczyna swoje wynurzenia 
od sformułowania sugerującego, że 
w swoim artykule ujawnia fragmen-
ty raportu Najwyższej Izby Kontro-
li. Problem w tym, że ten dokument 
jest jawny. Był on nie tylko kwestią 
dyskusji, do jakiej doszło na posie-

dzeniu jednej z komisji, ale jego 
fragmenty – w przeciwieństwie do 
rzeczonej publikacji – były obszer-
nie prezentowane w prasie. Autor 
artykułu za sensacyjny uznał wnio-
sek NIK („kontrolujący ujawniają”), 
który wskazuje, że kierowany prze-
ze mnie ośrodek przyniósł zysk. Co 
prawda, autor artykułu szybko do-
powiada, że lwia część środków 
pochodzi z dotacji Urzędu Miasta, 
podaje nawet stosowne zestawienie, 
ale nie zadaje sobie trudu jego uważ-
nego przestudiowania. Faktycznie 
dotacja z miasta wzrosła pomiędzy 
2011 a 2012 rokiem o ok. 162 tys. 
We wnioskach PPR nie uwzględnił 
jednak, że w tym samym czasie 
przychody dotyczące hali także 
wzrosły o ok. 47 tys. Co najważniej-
sze, autor nie uwzględnił uchwały 
NIK potwierdzającej moje stanowi-
sko, iż inspektor NIK pominął 
w podsumowaniu przychody ope-
racyjne w kwocie 229 431,22 zł, 
które stanowią wartość odpisów 
amortyzacyjnych od środków trwa-
łych, i które LOSiR otrzymał od 
Miasta Luboń. Tym samym wynik 
na działalność hali widowiskowo-
sportowej (nie LOSiR) w przytacza-
nych latach wyniósł w roku 2011 
– 16 559,57 zł, w roku 2012 – 
205 173,92 zł, w I półroczu 2013 r. 
–103 884,50 zł.

Uchwała NIK w całości odda-
liła wniosek dotyczący poprawy 
efektywności, co jednoznacznie 
potwierdza, iż LOSiR zarządzany 
jest efektywnie, a ja jako jego dy-
rektor planuję inwestycje oraz je 
realizuję.

Jednocześnie pragnę nadmienić, 
że dane dotyczące przychodów 
i kosztów opisane w stanowisku NIK 
dotyczą wyłącznie hali widowisko-
wo-sportowej. Jak zapewne PPR wie, 
LOSiR prowadzi również działalność 
w innych obszarach. Autor publi-
kując jedynie część informacji, 
wprowadził w błąd opinię publicz-
ną, umieszczając w artykule zarów-
no błędne jak i niepełne dane �nan-
sowe dot. LOSiR.

Trudno przejść także do porząd-
ku dziennego nad stwierdzeniem 
o niegospodarności, kiedy w kolej-
nych latach zysk ośrodka się zwięk-
sza, realizowanych jest coraz więcej 
imprez, a chociażby w samym 2013 r. 
wykonana została inwestycja budo-
wy boisk do piłki plażowej oraz 
boule przy Boisku Orlik 2012. O tym 
w cytowanym przeze mnie artyku-
le nie można jednak przeczytać. 
W tym miejscu należałoby wypo-
wiedzieć się na temat rzetelności 
dziennikarskiej, ale przemilczę spra-
wę. Na dodatek – już w nieco innym 
kontekście – sam autor tekstu wspo-
mina o tym, że w jednej z publicznych 
wypowiedzi stwierdziłem, że LOSiR 
to zakład budżetowy miasta Lubo-

Ostrzał niekontrolowany
Odpowiedź dyrektora Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
(LOSiR) – Zbigniewa Trawki do artykułu „LOSiR pod ostrzałem 
NIK-u” (patrz „WL” 02-2014 str. 2)

nia, który nie jest nastawiony na zysk, 
lecz funkcjonuje przede wszystkim 
w celu wykonywania zadań miasta. 
Autor nie raczył zauważyć, że po-
mimo takiego stanu prawnego zysk 
został wypracowany i wszystko wska-
zuje na to, że w kolejnych latach 
będzie podobnie.

Autora publikacji dziwi ponad-
to to, że w ostatnim czasie w ośrod-
ku nie prowadzono istotnych prac 
remontowych i inwestorskich. Co 
więcej, za nieprzekonujące uznał on 
moje wypowiedzi, w których infor-
mowałem, że nie podjęto takich 
działań z powodu braku środków. 
Prowadziłem rozmowę z Burmistrzem 
na temat możliwości �nansowania 
inwestycji ze środków publicznych, 
rozważałem �nansowanie z kredy-
tu, współpracę publiczno-prywatną 
lub uzyskanie do�nansowania ze 
środków unijnych. Jednocześnie 
wskazuję, iż przekształcenie LOSiR 
w spółkę prawa handlowego nie 
pozostaje bez związku na brak de-
cyzji w przedmiocie �nansowania. 
Ciekawe, jak wielkie byłoby oburze-
nie PPR, gdybym teraz – właśnie na 
potrzeby inwestycji – sugerował np. 
chęć współpracy publiczno-prywat-
nej. Nawet nie staram się myśleć, ile 
byłoby w takim zachowaniu niego-
spodarności, złej woli i braku wy-
obraźni dyrektora LOSiR-u.

W kolejnych akapitach artyku-
łu z lutego br. pojawia się również 
zarzut, że jako dyrektor LOSiR, po-
stępując wbrew umowie z najemcą, 
oddałem rachunki i faktury zwią-
zane z najmem, a także, że nie wy-
konałem ich kserokopii lub odpisu. 
Sęk w tym, że zgodnie z zapisami 
umowy dotyczącej najmu nie miałem 
takiego obowiązku. Jedyne, co mu-
siałem zrobić, to zobaczyć te doku-
menty – mieć do nich wgląd. Ten 
– o czym informowałem zarówno 
Burmistrza, jak i NIK – miałem na 
bieżąco. Tego jednak autor artyku-
łu nawet nie próbował ustalić.

Odnosząc się do mojej rzekomej 
niegospodarności, PPR wspomina 
również o wysokości opłat za zuży-
cie wody przez najemcę części hali 
sugerując, że 1 m3 to kpina, a ko-
rzystający z klubu �tness myją się 
zapewne w domu. I tu kolejne prze-
kłamanie. Faktyczna opłata za me-
dia – czy w tym konkretnym przy-
padku za wodę – jest zawarta w in-
nych opłatach. Takie rozwiązanie 
wynika z tego, że z toalet i pryszni-
ców w tym samym czasie korzysta-
ją również inne osoby, niekoniecz-
nie klienci klubu �tness. Trudno 
wobec tego obciążać najemcę części 
hali, który obsługuje tylko część 

użytkowników obiektu rachunkiem 
za wodę, z której korzystają inni. 
Dyskusyjne byłoby również nalicza-
nie ryczałtu. Zużycie owego m3 to 
faktycznie koszt zużycia wody z kra-
nu umywalki zamontowanej przy 
barze w klubie. Ale tego autor pu-
blikacji również nie sprawdził – bo 
po co. Za to triumfalnie poinformo-
wał o przeciekającym dachu. „To 
o czymś świadczy” – napisał PPR. 
Faktycznie, świadczyło to o tym, że 
dach przeciekał w czterech miejscach 
na łączeniach poszycia dachu i wmon-
towanych w dach świetlików. Sądzę, 
że po upływie 5 lat od zakończenia 
inwestycji taka usterka miała pra-
wo się pojawić. Została zresztą na-
prawiona. Czy to też o czymś nie 
świadczy?

Kolejne akapity rzeczonego ar-
tykułu także zaskakują. Jak można 
wyczytać, za naiwny i niezgodny ze 
sztuką zarządzania autor uznał fakt, 
że zwróciłem się do stosowanych 
organów o wyrażenie opinii dotyczą-
cej odbioru części budynku. Problem 
w tym, że przepisy faktycznie są tu 
niejednoznaczne i sam nie uzyskałem 
pełnej informacji, co z remontowa-
nego obiektu może zostać odebrane 
przez stosowne służby, a co nie. Tym 
bardziej, że część robót została za-
kończona, inne trwały, a niektórych 
jeszcze nie rozpoczęto. W trosce 
o ewentualne przychody liczyłem 
jednak, że uda się otworzyć kolejne 
części obiektu i czerpać z nich zysk. 
Próbowałem również rozpoznać, 
w jakim kierunku mają pójść dalsze 
prace. Podjąłem więc próbę sondo-
wania tej kwestii. To jednak zdaniem 
autora, naiwne i sprzeczne z zasada-
mi dobrego zarządzania. Dziennikarz 
nie wskazuje jednak właściwego spo-
sobu postępowania. Czyżby tę wiedzę 
chciał zachować dla siebie, czy sam 
również nie znalazł rozwiązania tej 
sytuacji? Odpowiedzi w artykule 
próżno jednak szukać.

Wreszcie autor przechodzi do 
sedna i obwieszcza, że po pierwsze 
sprawa raportu ujrzała światło dzien-
ne, po drugie, że w magistracie do-
chodziło do nacisków ze strony Bur-
mistrza i niektórych radnych, by 
sprawy nie nagłaśniać. Co więcej 
autor z nieskrywaną satysfakcją in-
formuje o wstrzymaniu głosowania 
nad przekształceniem ośrodka w spół-
kę. Istotnie sprawa raportu została 
nagłośniona. W jej efekcie nastąpił 
medialny zgiełk, ataki i publiczne 
zarzuty kierowane pod moim adresem. 
Dodatkowo dotychczasowy najemca 
odnotował gwałtowny spadek przy-
chodów, podważono zaufanie do 
mojej osoby i włodarzy miasta. Czy 
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słusznie i kto na tym zyskał, a kto 
stracił? Na to pytanie każdy musi 
sobie odpowiedzieć sam. Na ostatniej 
sesji rady miasta wniosek o przekształ-
cenie LOSiR w spółkę poddano pod 
głosowanie. Uchwała została podję-
ta jednogłośnie – „za” opowiedziało się 
20 obecnych na głosowaniu radnych. 
Co ciekawe, „za” głosował również 
radny, który wcześniej nagłośnił spra-
wę i złożył stosowny wniosek o zba-
danie sprawy do prokuratury. Czyż-
by wątpliwości, jakie zgłaszał, zosta-
ły rozwiane?

Autor publikacji zwraca także 
uwagę na to, że nie mógł się spotkać 
i porozmawiać w tej sprawie. Problem 
w tym, że w zasadzie do czasu kon-
ferencji prasowej nie szukał ze mną 
kontaktu. Chęć spotkania zgłosił 
dopiero po konferencji, kiedy byłem 
już na urlopie. Jak sam pisze, rzeko-
mo wyjechałem, po to, by odpocząć 
po wszystkich perypetiach. Prawda 
jest taka, że wyjazd planowałem od 
letnich wakacji. Zresztą w związku 
z całą sprawą i tak musiałem prze-
łożyć urlop o kilka dni, ale tego 
autor publikacji też nie ustalił, wy-
starczyły mu spekulacje i zasłyszane 
plotki. Naprawdę budująca postawa 
rzetelnego obserwatora!

Na zakończenie PPR wspomina 
również o kwestii informowania 
przeze mnie o kolejnych krokach 
władz miasta. Obstaje przy tym, że 
o podejmowanych decyzjach nie 
informowałem Burmistrza. Tłuma-
czenia, że o wszystkim wiedział Bur-
mistrz, którego wprowadzałem 
w sprawy ośrodka na bieżąco, w spo-
sób bezpośredni i osobiście, nie prze-
konują autora publikacji. Co więcej, 
powołując się na własne doświadcze-
nia – jako radnego – wspomina 
o „służbowym bajerze na zwłokę”. 
Z całym szacunkiem dla autora tek-
stu nie zamierzam się odnosić do jego 
wcześniejszej działalności i wizji ba-
jeranckiego samorządu w Luboniu. 

Oceny własne autora to jego sprawa. 
Zastanawiam się jedynie, czy warto 
je – szczególnie w takiej formie i sty-
lu – publikować.

Kontrola Najwyższej Izby Kon-
troli odbyła się w Lubońskim Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji latem ubiegłe-
go roku. Ostateczny raport był 
przygotowany jesienią, a sprawa 
ostatecznie wyjaśniona w grudniu 
2013 roku. Wszystko, co miało miej-
sce później, to efekt medialnej burzy, 
niedomówień, podejrzeń i spekula-
cji. Obecnie trudno mi bez emocji 
odnieść się do tej sprawy. W tym 
tekście chciałem jednak ustosunko-
wać się do jednej z ostatnich publi-
kacji, którą osobiście uważam za 
mało profesjonalną i poważną. Po 
raz kolejny formułowane są bowiem 
ogólne sądy i spostrzeżenia, a fakty 
– w okrojonej wersji – mieszane 
z plotkami, zasłyszanymi opiniami 
i niesprawdzonymi informacjami. 
Nie wiem, jaki jest faktyczny cel 
takich zabiegów. Nie chodzi tu jed-
nak chyba o rzetelne i bezstronne 
informowanie szerokiej opinii pu-
blicznej. To boli mnie najbardziej. 
Bezwiednie stałem się bowiem uczest-
nikiem gry, której nie rozumiem i nie 
chcę rozumieć. Wciąż liczę jedynie 
na to, że moja dotychczasowa ak-
tywność i praca wystarczą jako ar-
gumenty skutecznej obrony. Choć 
osobiście nie widzę takiej potrzeby. 
Wszelkie nieprawidłowości i uchy-
bienia, które w swoim ostatecznym 
raporcie wskazał NIK, zostały już 
naprawione. Osobiście wyciągnąłem 
wnioski z całej sprawy. Pozostaje mi 
dalej robić to, co umiem najlepiej 
i co robiłem do tej pory – pracować 
na rzecz ośrodka i lubońskiej spo-
łeczności. Oceny i wnioski pozosta-
wiam innym – przede wszystkim zaś 
osobom, które korzystają z szerokiej 
oferty LOSiR.

Zbigniew Trawka
dyrektor LOSiR

W lutym Ochotnicza Straż Pożarna interweniowała 20 razy (9 po-
żarów oraz 11 miejscowych zagrożeń). Zdarzenia miały miejsce 
w Luboniu, Komornikach, Wirach, Rosnówku, Poznaniu oraz 

na autostradzie A2.
01.02 – wypadek dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu ulic  n

Kościuszki i Poniatowskiego.
04.02 – wypadek dwóch samochodów osobowych w Rosnówku na ul.  n

Poznańskiej.
06.02 – w jednym z mieszkań na ul. Słowackiego uruchomił się czujnik  n

wykrywający czad. Przeprowadziliśmy pomiary zawartości tlenku węgla 
w powietrzu przy użyciu specjalistycznego detektora oraz przebadaliśmy 
mieszkańców domu na obecność zwiększonego stężenia tlenku węgla w wy-
dychanym powietrzu przy użyciu Monitora TOX CO. Na szczęście w tym 
przypadku wyniki pomiarów były negatywne.

06.02 – pożar piwnicy na ul. Goleszowskiej w Poznaniu. n

11.02 – zabezpieczenie lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ra- n

tunkowego na autostradzie A2.
17.02 – wypadek dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu ulic  n

Fabianowskiej i Kolejowej w Komornikach.
20.02 – wypadek dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu ulic  n

Sobieskiego i Fabrycznej (czytaj na str. 59).
20.02 – zabezpieczenie miejsca i udzielenie pomocy medycznej kierowcy  n

pojazdu osobowego, który zasłabł za kierownicą (ul. Sobieskiego – przed 
sklepem „Spar”).

21.02 – pożar sadzy w kominie na ul. Poznańskiej w Komornikach. n

21.02 – pożar sadzy w kominie na ul. Podgórnej. n

22.02 – pożar trawy na ul. Skośnej. n

23.02 – pożar sadzy w kominie na ul. Bukowej. n

OSP

Kronika Strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

Nie sposób nie odnieść się, choć 
krótko do tego tekstu. Nie 
mam zamiaru polemizować 

z przytaczanymi stwierdzeniami, bo 
zajęłoby to przynajmniej tyle samo 
miejsca. Jako autor tekstu „LOSiR 
pod ostrzałem NIK” opublikowa-
nego w ostatnim numerze „Wieści 
Lubońskich” z całą stanowczością 
oświadczam, że materiał zawar-
ty w miesięczniku jest prawdziwy, 
rzetelny i może być z mojej strony 
poparty wieloma dowodami czy wy-
powiedziami. Pragnę przypomnieć, 
że artykuł nie był analizą LOSiR-u 
przeprowadzaną przeze mnie, lecz 
szerokim omówieniem ostatecznej 
wersji raportu Najwyższej Izby Kon-
troli. Jeśli więc mój artykuł był zda-
niem dyrektora Z. Trawki nierzetelny, 
to znaczy, że NIK w raporcie zawarł 
bzdury i nieprawdę. Materiał nasz 
chyba najdokładniej i najwnikliwiej ( 
z wszystkich mediów) podjął temat, 
o czym świadczą reakcje i podzięko-
wania od czytelników (żadnej reakcji 
negatywnej). Poświęciliśmy mu wiele 

miejsca, prawie cztery strony cza-
sopisma, to jeden z obszerniejszych 
tekstów w ostatnim roku.

Jedynie, z czym mogę się zgodzić, 
to, że w niektórych miejscach, uży-
te przeze mnie pojęcie LOSiR jest 
faktycznie mało precyzyjne albowiem 
dzisiejszy zakład budżetowy o nazwie 
Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji 
to nie tylko hala przy ul. Kołłątaja 
jak to było jeszcze kilka lat temu. 
Używałem go głównie jako synoni-
mu. Zaznaczyłem zresztą wyraźnie, 
że (cytat): Dalsze akapity dotyczyć 
będą nieprawidłowości stwierdzonych 
w raporcie NIK i związane są głów-
nie z owalną halą znajdującą się 
bezpośrednio przed głównym wejściem 
do obiektu. 

Publikowana odpowiedź dyrek-
tora LOSiR-u Zbigniewa Trawki 
nacechowana jest emocjami, do 
których autor się przyznaje i co wy-
raźnie widać. Osobiście, jako redak-
tor naczelny, jestem zwolennikiem 
przemyślanych i rzeczowych dysku-
sji, do których zawsze zachęcam – 

takich bez emocji. „Emocje to zły 
doradca” – mówi przysłowie. Eks-
cytacja, złość czy ... niewiele wnosi 
(dyrektor tak poważnej „�rmy” po-
winien to wiedzieć). Był czas na 
ochłonięcie, tekst nadesłano dopie-
ro 4 marca po południu.

Materiał mógł nie podobać się 
dyrektorowi LOSiR-u – Zbigniewo-
wi Trawce, niewielu lubi, jak o nich się 
mówi, no chyba, że chwali. Tym-
czasem w 3-stopniowej skali, w osta-
tecznej wersji „Wystąpienia pokon-
trolnego” NIK-u, ogólna ocena 
LOSiR-u była najgorsza z możliwych 
– negatywna. To nie jest kwestia 
mojej interpretacji, tylko fakt.

W tekście pozwoliłem sobie na 
kilka komentarzy czy wniosków, 
niektórych może krytycznych, ale 
czyż jedną z funkcji prasy nie jest 
krytyka właśnie?

Słusznie pan dyrektor pod koniec 
swego tekstu stwierdza, że pozosta-
je dalej robić to, co umiemy najlepiej, 
dlatego proszę mi też pozwolić speł-
niać swą dziennikarską powinność. 
Czerpanie informacji bezpośrednio 
od źródeł to nasza stała dewiza, 
tego się trzymamy.

Niestety, pomimo zapewnień 
podczas konferencji prasowej o moż-
liwości wglądu (a nawet uzyskania 
kopii) do interesującej dziennikarzy 
dokumentacji, do dzisiaj, pomimo 
umówienia (do którego podobno 
zdaniem dyrektora nie doszło), mo-
jej wizyty w LOSiR-ze, telefonów, 
zapewnień oraz wysłanych elektro-
niczną drogą korespondencji nie ma 
reakcji. Jeszcze na początku lutego 
(gromadząc materiał uzupełniający 
do lutowego wydania), nazajutrz po 

konferencji (3 lutego) udałem się do 
LOSiR-u, lecz odszedłem z przysło-
wiowym kwitkiem. Następnego dnia 
otrzymałem korespondencję z ośrod-
ka następującej treści @: Uprzejmie 
proszę o przesłanie drogą mailową 
spisu dokumentów, które Pana inte-
resują, na podstawie którego udostęp-
nimy wszystkie dokumenty. Jakąś 
godzinę później odpisałem: Proszę 
o: - kosztorys powykonawczy na 
adaptację owalu, - udostępnienie 
projektu dobudowy piętra owalu itd., 
- pozwolenie na budowę ww. Przy-
pomniałem też o obiecanej dzień 
wcześniej informacji, kiedy i jakim 
trybem do Urzędu Miasta tra�ła 
ostateczna wersja „Wystąpienia po-
kontrolnego” NIK. Nawet odpowie-
dzi nie otrzymałem do dziś, nie 
mówiąc o papierach, a gdy spotkałem 
27 lutego w Urzędzie Miasta dyrek-
tora Z. Trawkę, ten odmówił mi (na 
razie) wglądu w interesującą mnie 
dokumentację przywoływaną m.in. 
w protokole NIK-u. Pozostawiam to 
bez komentarza.

Nie chcę i nie wyobrażam sobie 
pyskówki, do jakiej jestem prowo-
kowany. Niezależny Miesięcznik 
Mieszkańców przez prawie 25 lat 
służy nie tylko informacją. Wypra-
cowany przez lata autorytet próbu-
je się nie po raz pierwszy zniszczyć 
i podważyć.

Pragnących skonfrontować wy-
powiedzi dyrektora odsyłam do 
mojego tekstu z lutego (str. 2) i za-
chęcam do powtórnej lektury. Mo-
żemy udostępnić też raport końcowy 
– „Wystąpienie pokontrolne” NIK.

Piotr Paweł Ruszkowski
od zawsze podpisujący się PPR

Od autora – „LOSiR pod ostrzałem NIK”
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01.02 – przy ul. ul. Dworcowej za- n

trzymano nietrzeźwego kierowcę samo-
chodu osobowego (0,7 promila alkoho-
lu).

02.02 – przy ul. Żabikowskiej uszko- n

dzono samochód Renault.
03.02 – przy ul. 11 Listopada zatrzy- n

mano mężczyznę kierującego samocho-
dem pod wpływem środków odurzają-
cych, działających podobnie do alko-
holu.

04.02 – zatrzymano mężczyznę kie- n

rującego pojazdem pod wpływem środ-
ków odurzających.

04.02 – nieznany sprawca uszkodził  n

dwa samochody – marki Fiat i Mitshu-
bishi, zaparkowane przy ul. Lipowej.

05.02 – przy ul. Armii Poznań nie- n

znany sprawca dokonał kradzieży „na 
wnuczka”. Podając się za wnuka wyłudził 
kwotę 1 200 zł od mieszkającej tam ko-
biety.

05.02 – przy ul.  n

Sobieskiego za-
trzymano męż-
czyznę posiada-
jącego narkoty-
ki.

07.02 – w skle- n

pie „Anika” przy 
ul. Kościuszki 3 mężczyzn skradło prze-
zroczysty, plastikowy pojemnik z bile-
tami na komunikację publiczną (straty 
1 200 zł). Na miejscu zabezpieczono 
nagranie z monitoringu.

07.02 – przy ul. Przyjaznej skradzio- n

no forda Fiestę 
z zabezpieczenia-
mi fabrycznymi.

07.02 – miesz- n

kaniec Lubonia 
ukradł audi, a na-
stępnie porzucił 
je przy ul. Leszczyńskiej w Poznaniu.

08.02 – przy ul. Niezłomnych poli- n

cjanci zatrzymali mężczyznę, który dzień 
wcześniej włamał się do pomieszczenia 
ochrony na terenie wspólnoty mieszka-
niowej i skradł klucze od drzwi wejścio-
wych do klatek schodowych, czytniki 
kart i kamizelkę ochrony. Zatrzymanie 
sprawcy było możliwe dzięki rutynowym 
działaniom technika kryminalistyki na 
miejscu zdarzenia.

11.02 – w sklepie „Freshmarket” przy  n

ul. Sobieskiego klientce skradziono 
z kieszeni kurtki telefon komórkowy.

12.02 – przy ul. Starorzecznej skra- n

dziono cztery koła z aluminiowymi 
felgami od toyoty.

12.02 – nieznany sprawca skradł  n

kompletne prawe lusterko oraz wkład 
lewego od BMW na posesji przy ul. 
3 Maja.

16.02 – z niestrzeżonego parkingu  n

przy ul. Żabikowskiej skradziono hyun-
daja (pojazd miał zabezpieczenia fa-
bryczne i lokalizator GPS).

17.02 – przy ul. Pomorskiej nieznany  n

sprawca włamał się do pomieszczenia 
gospodarczego i skradł narzędzia.

17.02 – przy ul. Żabikowskiej zatrzy- n

mano nietrzeźwego mężczyznę (0,5 
promila), który prowadził samochód, 
pomimo posiadania sądowego zakazu 
kierowania pojazdami mechaniczny-
mi.

20.02 – kolejny raz wydarzył się wy- n

padek na skrzyżowaniu ulic Fabrycznej 
i Sobieskiego. Scenariusz podobny do 
poprzednich – jeden z samochodów, po 
kolizji z drugim, przewracając metalo-
wy płot, wjechał na teren posesji na 
narożniku ulic Sobieskiego i Targowej 
(czytaj na str. 59).

20.02 – przed sklepem spożywczym  n

„Społem” przy ul. Sobieskiego, w zapar-
kowanym tam samochodzie zasłabł 
mężczyzna (czytaj obok).

22.02 – przy ul. Żabikowskiej nie- n

znany sprawca wyłamał środkowe drzwi 
autobusu stojącego na przystanku.

23.02 – z niestrze- n

żonego parkingu przy 
ul. Wschodniej skra-
dziono samochód 
BMW.

24.02 – skradziono  n

audi zaparkowane przy 
ul. Wschodniej.

24.02 – przy ul.  n

11 Listopada zatrzymano mężczyznę 
posiadającego marihuanę.

25.02 – w sklepie „Krecik” przy ul.  n

Dworcowej sprzedawano alkohol pomi-
mo braku koncesji, która uprzednio 
została cofnięta przez Urząd Miasta (na 

gorącym uczynku 
sprzedawców złapali 
policjanci).

26.02 – mieszkanka  n

ul. Źródlanej została 
okradziona (zabrano 
pieniądze z szafy) przez 

kobietę i mężczyznę przebywających 
w jej domu.

26.02 – skradziono katalizator od �ata  n

zaparkowanego przy ul. Kościuszki.
26.02 – przy ul. 11 Listopada zatrzy- n

mano kierowcę, który prowadził samo-
chód, pomimo posiadania zakazu są-
dowego.

Na podstawie danych Policji
Paweł Wolniewicz

 POLICJA – STRAŻ 

Kronika Policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986

Ogólnopolski telefon zaufa-
nia dla dzieci i młodzieży: 
116 111; www.116111.pl

W lutym strażnicy miejscy 
wykonali 433 różne inter-
wencje. W 30 przypad-

kach powodem tych działań było 
nieprzestrzeganie zapisów „Ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi”. Jedną 
osobę w stanie nietrzeźwości zagra-
żającym jego zdrowiu przewieźliśmy 
do miejsca zamieszkania. Odnoto-
waliśmy 26 interwencji związanych 
ze zwierzętami. Jedna osoba, której 
pies błąkał się po ulicach miasta, 
została ukarana grzywną manda-
tową, w przypadku dwóch innych, 
które odmówiły przyjęcia mandatu, 
zostaną skierowane wnioski o uka-
ranie do Sądu Rejonowego w Po-
znaniu. Do tej właśnie instytucji 
przez ostatni miesiąc w różnych 
sprawach o wykroczenie wysłali-
śmy aż 28 wniosków. Interwencji, 
których podstawą było naruszenie 
„Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Luboń”, 
odnotowaliśmy 102. Udzieliliśmy 

18 asyst przy wywiadach środo-
wiskowych prowadzonych przez 
pracowników Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Wraz z funk-
cjonariuszami Komisariatu Policji 
w Luboniu wykonaliśmy 2 patrole 
szkolne. Po raz kolejny w tym roku 
ustaliliśmy osobę, która porzuciła na 
terenie miejskim nieczystości stałe. 
Oczywiście została nałożona na nią 
surowa grzywna mandatowa. Ponad-
to przeprowadziliśmy 37 konwojów 
walorów pieniężnych i dokumen-
tów. Zabezpieczaliśmy ład i porządek 
podczas 2 imprez organizowanych 
na terenie miasta. Wystawiliśmy 61 
grzywien mandatowych na łączną 
kwotę 7 600 zł.

27 lutego podczas Sesji Rady 
Miasta, poświęconej m.in. sprawom 
bezpieczeństwa, przedstawiłem spra-
wozdanie z działalności Straży Miej-
skiej w roku 2013.

Paweł Dybczyński
komendant Straży Miejskiej

Lubońscy policjanci prowadzili 
od 31 stycznia do 16 lutego 
br. działania pn. „Bezpieczne 

Ferie 2014”. Były to dwie prelekcje 
w Szkole Podstawowej nr 4 dla uczest-
ników półkolonii, zorganizowane 3 
i 10 lutego przed rozpoczęciem tur-
nusów. 5 lutego odbyła się prelekcja 
dla dzieci biorących udział w zimo-
wisku Ośrodka Kultury. Celem tych 
zajęć było zwrócenie uwagi dzieci na 
bezpieczeństwo, rozwagę i ostrożność 
w czasie ferii zimowych. 14 i 15 lutego 
pod kryptonimem „Nielat” policjanci 
prowadzili działania ukierunkowa-
ne na ograniczenie przestępczości 
przeciwko mieniu i na ujawnienie 
nieletnich popełniających czyny ka-
ralne oraz małoletnich zagrożonych 
demoralizacją. 18 lutego policjanci 
przeprowadzili prelekcje w Gimnazjum 
nr 2 nt. „Bezpiecznego Internetu” 
w ramach Dnia Bezpiecznego Inter-
netu, obejmujące tematykę związaną 
z ochroną danych osobowych, odpo-
wiednim zabezpieczaniem komputera, 
cyberprzemocą i odpowiedzialnością 
karną za przestępstwa popełnione 

za pośrednictwem Internetu. Omó-
wiono także sposoby zabezpiecze-
nia komputera przed atakami z sieci, 
rodzaje przestępstw internetowych 
oraz zjawisko uzależnienia od In-
ternetu. W lutym kontynuowano 
działania „Trzeźwy poranek”, pod-
czas których funkcjonariusze z Lu-
bonia przeprowadzali kontrolę stanu 
trzeźwości kierujących pojazdami. 
Oprócz prowadzących samochody 
osobowe sprawdzano również kieru-
jących transportem zbiorowym. Ogó-
łem skontrolowano 670 kierowców, 
w tym 35 z transportu zbiorowego. 
Zatrzymano dwóch kierowców po 
spożyciu alkoholu i jednego w sta-
nie nietrzeźwości. Komisariat policji 
w Luboniu w trosce o podnoszenie 
poczucia bezpieczeństwa i ogranicze-
nie czynów zabronionych, zwłasz-
cza dotyczących mienia, prowadzi 
od stycznia (na podstawie bieżącej 
analizy zdarzeń w cyklach kilkudnio-
wych) wzmożone działania ukierun-
kowane na kradzieże i uszkodzenia 
samochodów.

Komisariat Policji

W akacji
Ukierunkowane działania lubońskiej policji

Burmistrz Miasta Luboń oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego Po-
znań-Wilda zapraszają na drzwi otwarte Urzędu Skarbowego 
w Urzędzie Miasta Luboń przy pl. Edmunda Bojanowskiego 2.

Nie wiesz, jak prawidłowo rozliczyć się z �skusem?
Chcesz zaktualizować swoje dane w Urzędzie Skarbowym?
Przyjdź! Pomożemy!
Sobota, 5 kwietnia, godz. 9 – 12.

Drzwi otwarte Urzędu Skarbowego
W czwartek, 20 lutego w samo-

chodzie zaparkowanym przy 
sklepie „Społem Spar” przy 

ul. Sobieskiego zauważono siedzącego 
za kierownicą mężczyznę, nie dają-
cego znaku życia. Około godz. 14 na 
miejsce przyjechali strażacy i podczas 
ich interwencji mężczyzna odzyskał 
przytomność. Ponieważ zaistniało 
podejrzenie upojenia alkoholowego, 

wezwano policję. Wkrótce, według 
relacji świadków, na miejscu pojawi-
ła się również żona mężczyzny, która 
jest policjantką. Nietypowo zacho-
wującego się mężczyznę przebadano 
alkomatem „alcoblow” i stwierdzo-
no, że jest trzeźwy. Według policji, 
mężczyzna choruje na cukrzycę 
i zasłabnięcie było spowodowane 
wyłącznie jej skutkami.  PAW

Pomoc w porę

W lutym w Luboniu skra-
dziono 5 samochodów z miejsc 

nie objętych monitoringiem. 
Większość z nich, oprócz fa-
brycznych, posiadała również 

zabezpieczenia dodatkowe.

„Policyjny telefon zaufania 
i 10 minut”

800 130 334 – bezpłatna, całodo-
bowa infolinia dla mieszkańców Wiel-
kopolski w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu. Dyżurni przyjmują: 
sprawy dotyczące braku reakcji lub 
przewlekłego oczekiwania na policję 
w sprawie zgłoszenia przestępstwa lub 
wykroczenia; informacje o ich spraw-
cach, gdy zgłaszający nie chce osobiście 
zawiadomić o przestępstwie i zacho-
wać anonimowość; o ukrywających się 
osobach podejrzanych, a także działa-
niach lub powiązaniach przestępczych 
policjantów.
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W czwartek, 20 lutego oko-
ło godz. 13.45 na skrzy-
żowaniu ul. Sobieskiego 

i Fabrycznej doszło do kolejnego 
już w tym miejscu wypadku samo-
chodowego. Siła zderzenia wyrzu-
ciła oba pojazdy na pobocze. Jeden 

zatrzymał się na słupie sygnalizacji 
świetlnej przy ul. Targowej, drugi 
przebił się przez ogrodzenie i za-
hamował na narożnikowym domu. 
Jedną osobę odwieziono do szpita-
la. Niewykluczone, że w zdarzeniu 
brał również inny samochód, który 
wyjeżdżając z ul. Fabrycznej, zaje-
chał drogę jednemu z uczestników 
wypadku. Wiadomo jednak, że na 
skrzyżowaniu działała sygnalizacja 
świetlna.

Wypadek wzburzył nie tylko 
mieszkańców posesji, na której za-
trzymał się jeden z pojazdów, ale 
również pieszych. Właścicielka domu 
po raz kolejny zaapelowała do Urzę-
du Miasta o zamontowanie barier 
ochronnych. Wstrząśnięta wyda-
rzeniem opowiadała, że kiedy w ub. 
roku dochodziło w tym miejscu do 
podobnych zdarzeń, Urząd Miasta 
obiecał zająć się sprawą. – Od sierp-
nia minęło pół roku, boimy się o swo-
je bezpieczeństwo oraz o budynek. 
Samochód uszkodził nie tylko ogro-
dzenie, ale również elewację budyn-
ku – powiedziała. Podobnego zda-
nia są piesi, którzy oceniają to 
miejsce jako bardzo niebezpieczne. 

– Unikamy tędy spacerów. Przestrze-
gamy dzieci, by unikały przechodze-
nia w tym miejscu – mówią.

O komentarz w tej sprawie po-
proszono zastępcę burmistrza – Mi-
kołaja Tomaszyka – który został 
poinformowany o zdarzeniu. – Mam 

nadzieję, że w ciągu 
2 miesięcy dokonamy 
zakupu i montażu 
bariery energochłon-
nej przy skrzyżowa-
niu ulic Sobieskiego 
i Targowej. Dotych-
czas stosowane w mie-
ście rozwiązania, 
z powodu kolizji 
z infrastrukturą pod-
ziemną, w tym miej-
scu nie mogły być 
zamontowane. Za-
kupiona zostanie 
bariera, która jest 
stosowana przy dro-
gach szybkiego ruchu, 
np. autostradach – 

Recydywa
Kolejny wypadek na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego z Targową

n
Po raz kolejny samochód staranował ogrodzenie narożnikowej posesji i znisz-
czył elewację budynku przy ul. Sobieskiego   fot. Artur Napierała

n
Drugie biorące udział w kolizji auto zatrzymało się na słupie 
sygnalizatora świetlnego na przejściu dla pieszych. Całe szczę-
ście, że nikt z przechodniów nie ucierpiał   fot. Artur Napierała

Zabawa polega na odgadywaniu 
ciekawych i charakterystycznych 
miejsc w Luboniu. Prosimy 

określić, co przedstawia opublikowa-
na fotogra�a i gdzie obiekt się znaj-
duje. Odpowiedzi można przesyłać 
(również pocztą elektroniczną), do-
starczać do Redakcji (ul. Wschodnia 
23 a lok. 62) albo wrzucać do niebie-
skich skrzynek „Wieści Lubońskich” 
na terenie miasta. Kartki z dopiskiem: 
„Zgadnij, co to” muszą być podpisane 
imieniem i nazwiskiem uczestnika 
konkursu. Wśród tych, którzy nadeślą 
poprawne odpowiedzi, rozlosujemy 
upominki. Prosimy też o nadsyłanie 
swoich propozycji (fotogra�i).

Opublikowane w ubiegłym mie-
siącu zdjęcie przedstawiało dzwon 
z herbem Lubonia na kaplicy cmen-
tarza komunalnego przy ul. Armii 
Poznań. Spośród poprawnych od-
powiedzi wylosowaliśmy tę, którą 
nadesłała Bernadeta Pancer z ul. 
Źródlanej. Po odbiór niespodzian-
ki zapraszamy do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a/62) w godzinach 
dyżurów.  (red)

Zgadnij, co to?

n
Kaplica nekropolii komunalnej przy ul. 
Armii Poznań z dzwonem, który pokazywa-
liśmy w ub. miesiącu   fot. Rafał Wojtyniak

nZgadnij, na jakim domu znajdują się 
inicjały („FM” z datą „1929”) sprzed 85 
lat umieszczone w tarczy herbowej?   
fot. Rafał Wojtyniak

poinformował Mikołaj Tomaszyk. 
– Wracając do dzisiejszego zdarzenia, 
mogę powiedzieć, że zarówno Policja 
jak i Straż Miejska monitorowała 
zachowanie kierowców na tym skrzy-
żowaniu. Efekt? Kierowcy wyjeżdża-
jący z ul. Fabrycznej często ignorują 
czerwone światło – dodał wicebur-
mistrz.

Miasto jest zainteresowane za-
kupem systemu monitoringu. W pla-

nach urzędników, kamery w pierw-
szej kolejności mają objąć skrzyżo-
wanie ul. Żabikowskiej z 11 Listo-
pada i Pułaskiego oraz Powstańców 
Wielkopolskich i ks. Streicha. Nie-
wykluczone, że system pozwoli 
w przyszłości ustalić kierowców, 
którzy dopuszczają się łamania prze-
pisów drogowych.

Artur Napierała
lubon.tv
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Nasza krzyżówka

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”.

Kolacja we dwoje

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 16 utworzą rozwiązanie, które 
po wpisaniu do kuponu należy do końca marca, na kartce pocz-
towej, dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, patrz: map-

ka str. 2) lub wrzucić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści Luboń-
skich” na terenie miasta. Wśród osób, które poprawnie odgadną hasło, 
wylosujemy nagrodę ufundowaną przez �rmę „Malibu” z ul. Sikorskiego. 
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w poprzednim wydaniu brzmiało: 
„Walentynki”. Nagrodę wylosowała: Elżbieta Banaszak z ul. Kościuszki. 
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów do redakcji 
(ul. Wschodnia 23 a/ 62).

Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Poziomo:
1. samochód
4. w mit. rzym. bóg miłości
5. ciasteczko z ubitego białka
6. tytuł władców muzułmańskich
7. przełożony meczetu
9. wódz Greków pod Tro-

ją, bohater
14. Eden
15. bakteria, zarazek
16. coś zagadkowego, ta-

jemniczego, zagadka
17. obciążenie
20. amant
23. pot. narkotyk do palenia
26. drogocenny naszyjnik z pereł
29. bramka
30. zwierciadło
31. główna tętnica
32. dawka promieniowania
33. imitacja, osłona chłod-

nicy w samochodzie
34. typ aktora, kocha-

nek, wielbiciel

Pionowo:
1. pragnienie, dążenie do czegoś
2. ozdobna krótka �ran-

ka nad oknem
3. np. ślubu, urodzin
8. zasób dóbr material-

nych, kapitał
10. język środowiskowy
11. jarmułka
12. czerwona tkanina uży-

wana przez matadora
13. element łańcucha
14. obchodzi im. 28 lutego
17. daw. paryska forteca, więzienie
18. stół w sklepie
19. porządek, elegancja
21. zespół rockowy
22. gatunek wierzby 
24. ognisko góralskie
25. centralny plac, ry-

nek w staroż. Grecji
26. �asko, przegrana
27. przyjęta zasada, regu-

ła, wymagana miara
28. najmniejsza ilość energii

oprac. Bernard Stachowiak

Z serca
Proboszczowi para�i pw. św.  n

Maksymiliana Kolbego – Księdzu 
Józefowi Majchrzakowi – z okazji 
imienin życzymy wielu łask Bożych 
i dużo zdrowia.

Prezesowi Uczniowskiego Klubu  n

Sportowego „Jedynka” – Zbignie-
wowi Jankowskiemu – składamy 
z okazji imienin życzenia pomyśl-
ności w życiu osobistym, zasłużonego 

wypoczynku, zdrowia oraz spełnienia 
marzeń i celów.

W dniu tak pięknym i podnio- n

słym, kiedy jesteś już dorosły, życzę 
Ci spełnienia marzeń, w długim ży-
ciu wielu wrażeń, w szkole sukce-
sów i uznania, w miłości szczerości 
i oddania. Z okazji 18. urodzin – 
Bartoszowi Stefaniakowi – życzą 
dziadkowie.

Z okazji rocznicy ślubu –  n Beacie 
i Pawłowi Jasiczakom – wszelkiej 
pomyślności oraz dużo szczęścia 
w dalszym pożyciu małżeńskim 
składa siostra Jola z Pawłem.

Na „Kolację we dwoje” do re-
stauracji „Miodziojadło” przy 
placu Edmunda Bojanowskiego 1 
wybiorą się w tym miesiącu pań-
stwo Beata i Paweł Jasiczakowie. 
Życzymy przyjemności. Prosimy 
o kontakt z redakcją.

najskuteczniejszą 
prasą 

w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!
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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 marca (poniedziałek)
Dyżury radnych dla mieszkań- n

ców – godz. 16 – 18 – A. Okup-
niak – okręg I (Żabikowo) – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; A. 
Dworaczyk – okręg II (Lubonian-
ka) – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42; J. Bielawski – okręg III 
(Luboń) – Gimnazjum nr 1, ul. 
Armii Poznań 27; W. Suleja-Kot 
– okręg IV (Lasek) – Ośrodek Kul-
tury, ul. Sobieskiego 97

20 marca (czwartek)
Posiedzenie Komisji Sfery  n

Społecznej RML – Urząd Mia-
sta, pl. E. Bojanowskiego 2, pok. 
201 – godz. 16

25 marca (wtorek)
Posiedzenie Komisji Organi- n

zacyjno-Prawnej RML – temat: 
Rada Seniorów – Urząd Miasta, 
pl. E. Bojanowskiego 2, pok. 201 
– godz. 17

26 marca (środa)
Posiedzenie Komisji Budże- n

tu i Finansów RML – temat: 
Urząd Miasta – Urząd Miasta, 
pl. E. Bojanowskiego 2, pok. 201 
– godz. 17

27 marca (czwartek)
Sesja Rady Miasta Luboń  n – Urząd 

Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, sala 
sesyjna – godz. 16.30

7 kwietnia (poniedziałek)
Dyżury radnych dla mieszkań- n

ców – godz. 16 – 18 – E. Zapłata-
Szwedziak – okręg I (Żabikowo) 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanow-
skiego 2; E. Rogowicz – okręg II 
(Lubonianka) – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42; P. Wolniewicz 
– okręg III (Luboń) – Gimnazjum 
nr 1, ul. Armii Poznań 27; M. Samul-
czyk – okręg IV (Lasek) – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97

HS

Otwarte posiedzenia władz

17 marca, godz. 10-12 – spotkanie literackie w ramach sekcji teatralno-lite- n

racko-bibliotecznej (Luboński Uniwersytet III Wieku – LUTW)
19 marca, godz. 17 – Klub Miłośników Języka Francuskiego n

21 marca, godz. 16-17.30 oraz 17.30-19 – Działania plastyczne dla dzieci  n

„Kolorowe malowanie” pod okiem plastyka Przemysława Szydłowskiego
22 marca, godz. 9.15-10.45 oraz 11-12.30 – „Kolorowe malowanie” n

22 marca, godz. 11 – wernisaż XI Konkursu Fotogra�cznego „Osobliwości  n

przyrodnicze w fotogra�i”
24 marca, godz. 16.30 i 18 – Klub Szachowy n

24 marca, godz. 19 – Biblioteczny Klub Filmowy n

26 marca, godz. 18 – z cyklu „Świat na wyciągnięcie ręki: Londyn” – spotka- n

nie z podróżnikiem Andrzejem Pasławskim
27 marca, godz. 9.30 – „Otuleni historią” – lekcje historii dla najmłodszych n

31 marca, godz. 10-12 – pierwszy z cyklu wykład Doroty Molińskiej, pra- n

cownika UAM w Poznaniu (w ramach sekcji teatralno-literacko-bibliotecznej 
LUTW)

2 kwietnia, godz. 17 – Klub Miłośników Języka Francuskiego n

7 kwietnia, godz. godz. 16.30 i 18 – Klub Szachowy n

7 kwietnia, godz. 19 – „Kocham życie” – recital Ewy Czajki n

8 kwietnia, godz. 14 – śniadanie wielkanocne w Klubie Ludzi Niewidomych  n

i Słabowidzących „Promyk”
14 kwietnia, godz. 10-12 – drugi wykład Doroty Molińskiej, pracownika UAM  n

w Poznaniu (w ramach sekcji teatralno-literacko-bibliotecznej LUTW)
16 kwietnia, godz. 17. – Klub Miłośników Języka Francuskiego n

BM

BIK
Biblioteczny 
Informator 
Kulturalny

KULTURA

22 marca (sobota)
11. edycja konkursu fotogra�cz- n

nego „Osobliwości przyrodnicze 
w fotogra�i” – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – godz. 11

26 marca (piątek)
Droga krzyżowa w byłym obozie  n

hitlerowskim w Żabikowie

28 marca (piątek)
Wykład ks. Adama Bonieckiego  n – 

Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– godz. 10 – czytaj na str. 37

26 kwietnia (sobota)
Krzyż Papieski na Wzgórzu Pa- n

pieskim – czytaj na str. 63

TURYSTYKA

16 marca (niedziela)
Rajd z Lubońskim Uniwersyte- n

tem III Wieku – wymarsz o godz. 
10 sprzed Domu Kultury „Koźlak” 
w Chomęcicach

12 kwietnia (sobota)
Rajd LUTW do pracowni pla- n

stycznej w Rogalinku – czytaj na 
str. 38

Wycieczka członków Stowarzysze- n

nia Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej 
Woli i Koła nr 61 Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów 
do Świebodzina

SPORT

22 marca (sobota)
Fogo Luboń – GKS Dopiewo n  – 

stadion, ul. Rzeczna – godz. 12

29 marca (sobota)
Fogo Luboń – Lech II Poznań n  – 

stadion, ul. Rzeczna – godz. 12

1 kwietnia (wtorek)
Przedszkoliada 2014  n – hala LO-

SiR, ul. Kołłątaja 2 – godz. 14

5 kwietnia (sobota)
Fogo Luboń – Start Warlubie n  – 

stadion, ul. Rzeczna – godz. 12

Stella Luboń – Wełna Rogoźno n  
– boisko, ul. Szkolna – godz. 16

12 kwietnia (sobota)
Fogo Luboń – Sokół Kleczew  n – 

stadion, ul. Rzeczna – godz. 12

16 kwietnia (środa)
Fogo Luboń – Polonia 1912  n

Astromal – stadion, ul. Rzeczna – 
godz. 17

19 kwietnia (sobota)
Stella Luboń – Warta Śrem n  – 

boisko, ul. Szkolna – godz. 16

INNE

19 marca (środa)
Drzwi otwarte w Przedszkolu  n

nr 1 – ul. Sobieskiego 65 – godz. 
15.30 – 17

29 marca (sobota)
Dzień otwarty w Niepublicznym  n

Żłobku „U 7 krasnoludków” – czy-
taj na str. 43

Gimnazjum i Liceum Ogólno-
kształcące im. Kardynała J. H. 
Newmana przy ul. Armii Po-

znań 27 zapraszają 29 marca na godz. 
10. Jest okazja skorzystać z doświadcze-
nia niezwykłej atmosfery, która z ra-
cji zabytkowego charakteru budynku 
natychmiast się udziela! Zapraszamy 
przede wszystkim do uczestniczenia 
w ciekawych wykładach i zajęciach 
proponowanych przez nas tego dnia.

Plan Drzwi Otwartych:
godz. 10 – krótkie wprowadzenie  n

na temat charakteru i oferty Szkół 
Newmana.

godz. 10.20 – wykład i warsztaty  n

na temat limeryków, ich budowy oraz 

treści poprowadzi anglistka mgr Ewa 
Górczak, wykładowca Kolegium Języ-
ków Obcych, członek Stowarzyszenia 
COR AD COR oraz przyszły nauczy-
ciel Szkół Newmana. Celem wykładu 
jest zwrócenie uwagi na kunszt rymu, 
rytmu i sylabi�kacji oraz zainspiro-
wanie młodych ludzi poezją ludową, 
aby sami chętnie ją czytali, tłumaczyli 
i tworzyli. Wykład z pewnością oka-
że się pomocny dla tych gimnazjalistów, 
którzy zechcą wziąć udział w organi-
zowanym przez Ewę Górczak konkur-
sie translatorskim: „Rhyme your lines 
into a limerick” (współorganizatorzy 
konkursu: Kolegium Języków Obcych 
w Starym Tomyślu, Gimnazjum i LO 
im. Kardynała J. H. Newmana, pod 

Drzwi Otwarte
Szkoły Newmana

patronatem Wydziału Anglistyki UAM 
oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczy-
cieli w Poznaniu).

Równolegle będą się odbywać zaję- n

cia w języku angielskim dla kandyda-
tów do Gimnazjum, prowadzone przez 
native speaker’ów, również przyszłych 
nauczycieli naszych szkół.

godz. 11.20 – przerwa na herbatę  n

i rozmowy.
godz. 12 – „James Bond i Szekspir.  n

Tajemnica Skyfall Sama Mendesa” – 
wykład profesorów UAM: Krzyszto-
fa Kozłowskiego (współautor książki 
„Szekspir. Teoria lancasterska – do-
mysły i fakty”) oraz Mikołaja Jazdona 
z Katedry Filmu, Telewizji i Nowych 
Mediów UAM.

Co łączy mistrza ze Stratfordu 
z agentem ze Skyfall? W jaki sposób 
reżyser „American Beauty” wykorzy-
stał doświadczenia ze swojej scenicznej 
przygody z dziełami autora „Makbe-
ta” w �lmie o przygodach słynnego 
brytyjskiego szpiega? Wreszcie, w jaki 
sposób można i warto czytać ekrano-
we dzieła kultury popularnej, by od-
naleźć ukryte w nich inspiracje kul-
turą wysoką. Poznańscy �lmoznawcy 
opowiedzą o tych i innych sekretach, 
jakie skrywają w sobie �lmy z pozoru 
łatwe, proste i przyjemne.

godz. 14 – przewidywany czas za- n

kończenia Drzwi Otwartych.
Anna Freytag-Kowalczyk
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OGŁOSZENIA

6.02.2014 r.
Zenona Wiktoria Jendrysiak,   n

ur. 1930 r.
7.02.2014 r.

Maria Kaczmarek, ur. 1917 r. n

12.02.2014 r.
Czesława Poznańska, ur. 1924 r. n

Zgony 16.02.2014 r.
Tadeusz Rybarczyk, ur. 1959 r. n

19.02.2014 r.
Bożena Kazimiera Fręśko,   n

ur. 1942 r.
20.02.2014 r.

Jan Stanisław Cywiński,   n

ur. 1957 r.
23.02.2014 r.

Leokadia Balcerzak, ur. 1922 r. n

Wiesława Voelkel
kierownik USC

24.02.2014 r.
Rafał Małek   n

 i Hanna Grundkiewicz
28.02.2014 r.

Piotr Krzysztof Ryżyński   n

 i Joanna Jolanta Porada
Krzysztof Schiller   n

 i Dorota Wróblewska

Śluby
14.02.2014 r.

Robert Gołaski   n

 i Adrianna Dudziak

Umieść wspomnienie

Udostępniamy łamy rodzinom osób zmarłych w celu przedsta-
wienia krótkich biogramów ku pamięci potomnym. W ten 
sposób pomagamy tworzyć kronikę lokalną. Wystarczy przesłać 

do redakcji (ul. Wschodnia 23A/62 lub e-mail: redakcja@wiescilubonskie.pl) krótki 
życiorys zmarłego (ok. 1000 znaków) oraz jego zdjęcie. W biogramie powinny się 
znaleźć podstawowe dane (imię i nazwisko zmarłego, data i miejsce urodzin oraz 
śmierci) a także informacja o tym, od kiedy i przy jakiej ulicy w Luboniu mieszkał 
oraz kilka słów na temat jego zawodu i wykonywanej pracy, a także ewentualnej 
przynależności do organizacji, zaznaczając szczególnie te aspekty życia, które mają 
związek luboński.

Wspomnieniom osób publicznie znanych, z powodów oczywistych, poświęcimy 
więcej uwagi. Zgromadzone materiały mogą być także wykorzystane w cyklicznych 
publikacjach – „Roczniku Historycznym Lubonia”.

Deklarujemy pomoc w zredagowaniu tekstu. Publikacja jest bezpłatna.
Redakcja „WL”

foto

„Człowiek jest wielki nie przez to, co 
posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
(bł. Jan Paweł II)

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  
że dnia 8 marca 2014 r. zmarła nasza Koleżanka

śp. Janina Jelinska-Kowalska
Współzałożycielka Oddziału PTTK w Luboniu.

Mężowi, Prezesowi Oddziału PTTK  
im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu

inż. Eugeniuszowi Kowalskiemu
oraz najbliższym, pogrążonym w smutku,  

wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci

Żony
składają

Zarząd, Komisja Rewizyjna  
oraz Członkowie Oddziału PTTK w Luboniu

Eugeniuszowi Kowalskiemu
jednemu z założycieli miesięcznika „Wieści Lubońskie”

z powodu śmierci

żony Janiny
serdeczne wyrazy współczucia

składa redaktor naczelny Piotr Paweł Ruszkowski  
wraz z zespołem redakcyjnym.

Serdeczne podziękowania  
Księdzu Wikariuszowi Krzysztofowi Borowiczowi  

z para�i św. Jana Bosko w Luboniu  
za sprawowanie Mszy św. i ceremonii pogrzebowej,  

Rodzinie, Matkom Wspólnoty Żywego Różańca, 
Kołu Przyjaciół Radia Maryja, Sąsiadom,  

Znajomym – za uczestnictwo w różańcu i Mszy św.  
za o�arowane modlitwy, liczne intencje mszalne  

złożone wieńce, kwiaty i udział w ostatniej drodze  
naszej kochanej Mamy, Teściowej, Babci i Prababci

śp. Zo�i Cieślak

składają córka i synowie z rodzinami.

Osobne podziękowanie dla Zakładu Pogrzebowego 
„Memento Mori” za zorganizowanie uroczystości pogrzebowej.

„Małe smutki są wymowne, wielkie milczą”

Naszej kochanej
Basi Cywińskiej oraz Córkom

składamy głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci
MĘŻA  i  OJCA

śp. Janusza Cywińskiego
koleżanki i koledzy z SP 4 w Luboniu



3/2014

63

OGŁOSZENIA

Wydawca „Wieści Luboń-
skich” – stowarzyszenie 
„Forum Lubońskie” uru-

chomił możliwość kupna Niezależne-
go Miesięcznika Mieszkańców przez 
Internet.

Instrukcja
Należy wejść na stronę: www.e-

kiosk.pl i w prawym górnym rogu 
kliknąć „zarejestruj się”. Następnie 
wypełniamy rubryki i wpisujemy swój 
login. Po założeniu konta musimy 
zainstalować na swoim urządzeniu 
(komputerze, komórce, tablecie lub 
innych czytnikach) program e-Kiosk 
Reader umożliwiający czytanie plików. 
Po uruchomieniu programu, w lewym 
górnym rogu klikamy w ikonkę zie-
lonej otwartej książki, która przenie-
sie nas na stronę e-Kiosku, gdzie 
możemy wybrać w wyszukiwarce np. 
„Wieści Lubońskie” lub „Rocznik 
Historyczny Lubonia”. Po znalezieniu 
interesującego nas wydania klikamy 
„dodaj do koszyka” i dalej wypełnia-
my formularz wg opisu.

Można w ten sposób kupić po-
jedynczy numer „Wieści” w cenie 
4 zł (bieżące wydanie zawsze po 24. 
dniu danego miesiąca) lub zamówić 
prenumeratę kwartalną (12 zł), pół-
roczną (24 zł) i roczną (48 zł). Po-
dobnie możemy kupować „Rocznik 
Historyczny Lubonia” (cena wydania 
Internetowego – 30 zł). 

Jeśli nie korzystamy z bezpośred-
nich płatności internetowych, to po 
dokonaniu opłat np. na poczcie lub 

w banku, druczek potwierdzający 
wpłatę (dowód wpłaty) zeskanowa-
ny należy przesłać na adres: bok@e-
kiosk.pl. Po zaksięgowaniu otrzyma-
my wiadomość e-mail o możliwości 
pobrania zakupionego wydania. 
Uruchamiamy wtedy program e-Kiosk 
Reader i w lewym górnym rogu kli-
kamy w ikonkę z żółtą teczką, wte-
dy pojawi się lista zakupionych 
czasopism czy periodyków.

Plusy
Wydanie internetowe w forma-

cie pdf ma m.in. tę zaletę, że za po-
mocą wyszukiwarki (klawisze Ctrl + F) 
możemy, wpisując w wyświetlonym 
polu słowo kluczowe lub frazę, szyb-
ko znaleźć artykuł, w którym poda-
ne hasło się znajduje. Program przej-
dzie automatycznie na tę stronę, 
a wyszukiwane słowo podświetli na 
czerwono. Ta forma zakupu jest 
szczególnie wygodna dla tych, któ-
rzy związani z Luboniem, mieszka-
ją dziś z dala od naszego miasta, ale 
wciąż interesują się tym, co się tu 
dzieje. Może zastąpić tradycyjne 
wysyłkę wydania papierowego, któ-
ra, po zsumowaniu kosztów (koper-
ta, znaczki itd.), wynosiła prawie 
10 zł.  

KK & PPR

e-wydanie „Wieści”
Od marca możesz kupować lub zaprenumerować „Wieści 
Lubońskie” w formie pdf na www.e-kiosk.pl

Witryna 
e-kiosku, 
oferująca 
kupno tego-
rocznych 
numerów 
lubońskiego 
Niezależnego 
Miesięcznika 
Mieszkańców 
„Wieści 
Lubońskie”

n
Zielone logo witryny e-kiosku, z której 
można kupić m.in. „Wieści Lubońskie”

Komisariat Policji w Luboniu pro-
wadzi poszukiwania zaginionego 
Kamila Wysockiego z Lubonia, lat 

18. Wszyscy, którzy go widzieli lub mogą 
pomóc w jego odnalezieniu są proszeni 
o pilny kontakt z policją: Komisariat, ul. 
Powstańców Wlkp. 42, telefon: 61 841 49 00, 
61 841 49 03 lub 997.

W środę, 15 stycznia br. około godz. 
22 Kamil wyszedł z domu, nie informując 
nikogo o tym, dokąd idzie. Od tego mo-
mentu nie nawiązał żadnego kontaktu 
z najbliższymi.

Rysopis: wiek ok. 18 lat, 170 cm wzro-
stu, szczupła sylwetka, zielone oczy, włosy krótkie, ciemny blond. 
W dniu zaginięcia był ubrany w czarną błyszczącą kurtkę do bioder 
z czerwonymi wykończeniami przy zamkach, niebieskie dżinsy, skó-
rzane czarne buty oraz �anelową koszulę w czerwono-czarną kratę. 
Miał ze sobą plecak szkolny.

Zaginiony prawdopodobnie przebywa na terenie Niemiec.
KK

Wyszedł i przepadł

n
Zaginiony Kamil Wysocki 
z Lubonia

Poszukujesz swojego zaginionego 
pupila lub chcesz zaadoptować 
psiaka, zajrzyj do zakładki „Za-

ginione zwierzęta” na stronie interne-
towej Urzędu Miasta Luboń. Są tam 
informacje nt. schroniska w Przy-
borówku k. Szamotuł, gdzie tra�a-
ją bezdomne zwierzęta z Lubonia. 
Przed wizytą w schronisku trzeba się 
skontaktować z Wandą Jerzyk tel. 
501 770 118, 886 368 528; e-mail: 
weronika@przytuliskauwandy.pl.

Zanim zwierzę tra� do Przybo-
rówka, przez 24 godziny przebywa 
w „Kom-Lubie” (tel. 61 813 05 51). 
Apelujemy o powiadamianie właści-
cieli o ich wałęsających się psach lub 
poinformowanie „Kom-Lubu”. Moż-
na też pomóc zwierzętom w schro-
nisku w Przyborówku i przynieść 
dary do: OSP, Gimnazjów nr 1 i 2, 
Szkół Podstawowych nr 1, 3 i 4, Urzę-

du Miasta lub „Kom-Lubu” (koor-
dynująca akcję – Magdalena Kryś).

PAW

Zaginione zwierzęta

n
Sunny o czarnej, gęstej, długiej sier-
ści, z puszystym ogonem. Z tęsknotą 
czeka na swojego pana. Ma nadzieję, 
że wkrótce po nią przyjedzie i znów 
zazna ciepła domowego ogniska   
fot. www.lubon.pl

Zima, wiosna, lato, jesień czło-
wiek potra� się dostosować 
do każdej pory roku. Niestety, 

zwierzaki często nie mają tej szansy, 
szczególnie te porzucone i biegające 
po ulicach, a następnie zamknięte 
w schroniskowych klatkach. Dlatego 
informujemy, że na terenie luboń-
skiej OSP funkcjonuje całoroczny 
punkt zbiórki karmy dla zwierząt 
oraz materiałów budowlanych do 
renowacji lub budowy psich i ko-
cich schronień. Odbieramy również 
gotowe budy, które po naprawie na-
dają się do dalszego zamieszkania. 
Dostarczony do nas asortyment prze-
kazujemy osobom kompetentnym, 
mającym kontakt ze schroniskami 
dla zwierząt. Za pomoc serdecznie 
dziękujemy.

OSP Luboń

OSP dla zwierząt

n
Dary dla schroniska dla zwierząt 
zgromadzone w lubońskiej OSP

W środę, 26 kwietnia na Wzgó-
rzu Papieskim odbędzie się 
niecodzienna uroczystość. 

W przeddzień kanonizacji Jana Paw-
ła II młodzi ludzie z Dekanatu Lu-
bońskiego będą mieli okazję pogłębić 
swoją wiarę przy okazji przyjazdu do 
naszego miasta krzyża Światowych 
Dni Młodzieży.

Krzyż ten został przekazany mło-
dym przez papieża Jana Pawła II 
w 1984 r. i wraz z ikoną Matki Bożej 
„Salus Populi Romani” jest nieod-

łącznym elementem każdego Świa-
towego Dnia Młodzieży. Jego pere-
grynacja po Polsce jest związana 
z planowanymi na 2016 r. obchoda-
mi Światowego Dnia Młodzieży 
w Krakowie. Przekazany młodym 
podczas mszy św. na pl. św. Piotra 
w Rzymie w Niedzielę Palmową, 13 
kwietnia, w pierwszej kolejności 
tra� do Archidiecezji Poznańskiej.

Bliższy program wydarzeń zo-
stanie podany w późniejszym ter-
minie.  (j)

Krzyż Światowych Dni Młodzieży

n
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ALARMOWE

KOMISARIAT POLICJI n

ul. Powstańców Wlkp. 34, 
tel. 61 813 09 97 lub 893 10 97

POGOTOWIE RATUNKOWE n

ul. Pułaskiego 15,  
tel. 61 813 09 99

STRAŻ POŻARNA n

ul. Żabikowska 36, tel. 
61 813 09 98, 618 102 826

STRAŻ MIEJSKA n

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. n

Mosina, tel. 61 813 21 71, 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje

POSTERUNEK ENERGETYCZNY n

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   n

DROGOWEGO
tel. 61 856 17 22 (24 h) 

 PODTOPIENIA I ZDARZENIA   n

 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT
tel. 697 630 824

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT n

Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118, 886 368 528; 
weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE

 KOM-LUB n

www.kom-lub.com.pl, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom.lub.com.pl

 Centrum Zagospodarowania Odpa- n

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- n

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

  TRANSLUB n

ul. Przemysłowa 13, tel. 61 813 01 45, se-
kretariat@translub.pl

 ZARZĄD TRANSPORTU   n

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 PKP n

ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757, 
kom. (42) lub (22) 19 436

POCZTY n

– 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  KONTAKTU n

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  n

-PEDAGOGICZNA
tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ  n

ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 19

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWA- n

NIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Urząd Miasta, wt i pt 13-15

APTEKI CZYNNE PO 19 n

– „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,  n

kom. 0-503 092 500

BANKOMATY 24h n

- 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 LUBONIU n

pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o�ce@lubon.wokiss.pl
pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30

BURMISTRZ LUBONIA n

Dariusz Szmyt, tel. 61 813 01 41

MIEJSKI OŚRODEK PO- n

MOCY SPOŁECZNEJ
ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85

KOŚCIOŁY n

- 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 MARTYROLOGICZNE n

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne
wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14

BIBLIOTEKA MIEJSKA n

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 KULTURY n

ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72, pn. – 
czw. 8 – 20, pt. 7 – 15

 LUBOŃSKI OŚRODEK SPOR- n

TU i REKREACJI
ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

PRZEDSZKOLA n

- 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 PODSTAWOWE n

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

GIMNAZJA n

Nr 1, ul. Armii Poznań 27,  
tel. 61 810 28 38
Nr 2, ul. Kołłątaja 1,  
tel. 61 893 23 16

GRUPY AA  n

- 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- n

NIOWA „LUBONIANKA” 
ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury – pierw-
szy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR LUBOŃSKI

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
Korepetycje
Angielski – korepetycje, konwersacje,  n

przygotowanie do egzaminu gimnazjal-
nego i matury. Możliwość dojazdu do 
ucznia; tel. 788 277 293   (r-pa)

Francuski – korepetycje, konwersacje,  n

przygotowanie do egzaminu gimnazjal-
nego i matury. Możliwość dojazdu do 
ucznia; tel. 693 818 388   (r-pa)

Fizyka, matematyka – nauczyciele,  n

dojazd; tel. 692 563 017   (h-I-VI)
Korepetycje z języka polskiego, przy- n

gotowanie do testów gimnazjalnych i ma-
tury, tel. 602 671 580   (mt X-VI)

Cierpliwy student Politechniki, nauczy  n

gimnazjalistów i licealistów matematyki; 
tel. 509 387 981   (kf)

Niemiecki – tel. 793 595 710   (h-046 II-VI) n

Matematyka, �zyka, chemia – absol- n

went Politechniki – wszystkie poziomy, 
tel. 606 443 379   (h-046 II-VI)

Testy gimnazjalne – przygotowanie,  n

tel. 606 443 379   (h-046 II-VI)
Korepetycje j. angielski z dojazdem do  n

ucznia; tel. 785 602 439   (h-378 XI-I)
Korepetycje – matematyka, �zyka,  n

chemia – absolwentka Politechniki; tel. 
785 602 438   (h-378 XI-I)

Chemia, �zyka, matematyka – ko- n

repetycje, gimnazjum; tel. 785 602 439   
(h-378 XI-I)

Angielski – korepetycje z dojazdem do  n

ucznia; tel. 723 517 463   (h-378 XI-I)
Studentka V roku Językoznawstwa  n

udzieli korepetycji z języka angielskie-
go; 501 654 003   (h-079)

Język niemiecki – korepetycje; tel.  n

600 351 347   (097)
Język niemiecki, matura; tel. 600 816 007    n

(289)

Praca
Szukam pracy w zawodzie tokarz-ślu- n

sarz; tel. 509 029 893   (m-III)
cd.  
obok
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OGŁOSZENIA
Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą  n

starszą. Mogę także pomóc w prowadzeniu 
domu; tel. 510 037 196   (m-III-V)

Zakład dekarski przyjmie dekarzy – pra- n

cowników; tel. 606 666 153   (r-tw)
Sprzątanie, mycie okien; tel. 793 486 047    n

(ig)
Chętnie i tanio udzielę korepetycji  n

z języka niemieckiego; tel. 693 729 394   
(h-080)

Zatrudnię kierowcę – rencistę lub  n

emeryta – do rozwożenia kurczaków 
z rożna na terenie Lubonia i w najbliż-
szej okolicy, prawo jazdy kat. B; tel. 
601 789 555   (p-III)

Doświadczona, bez nałogów zajmie się  n

dzieckiem; tel. 510 439 104   (m-III)
Pomogę w porządkach wiosenno-świą- n

tecznych; tel. 504 312 582   (m-III)
Szukam pracy – sprzątanie i inne pra- n

ce domowe, opieka nad dzieckiem. Je-
stem osobą uczciwą; tel. 788 427 414   
(m-III)

Młody chłopak przyjmie pracę na  n

magazynie (sklepie itp.) lub w dzieci-
nie gastronomii: 2-letnie doświadczenie, 
kucharz małej gastronomii. Prawo jazdy 
kat. B; tel. 721 238 554   (m-III)

Młody chłopak chętnie przyjmie pracę  n

porządkowe (rąbanie drewna – kominek, 
piec), wnoszenie węgla (na terenie Lu-
bonia); tel. 721 238 554   (m-III)

Dyspozycyjna, doświadczona i uczci- n

wa pani solidnie posprząta mieszkanie 
1x w tygodniu lub zaopiekuje się dziec-
kiem; tel. 504 256 780   (m-III)

Kowal artys. szuka pracy – Pawlak  n

Andrzej; tel. 512 305 821   (m-III)
Chętnie pomogę osobie niesamodziel- n

nej (starszej lub chorej) w sprzątaniu, 

robieniu zakupów, opiece nad psem lub 
kotem; tel. 721 046 890   (m-96-III)

54-letni mężczyzna, posiadający udo- n

kumentowane umiejętności spawalnicze, 
ślusarz, potra� układać kostkę brukową, 
poszukuje pracy; tel. 888 140 214

Usługi
PIT-y tanio z dojazdem; tel. 504 529 022    n

(m-92-III)
Remonty; tel. 696 896 204   (295) n

PIT-y tanio; tel. 503 138 846   (m-9- n

I-IV)
Projektowanie, zakładanie i konser- n

wacja ogrodów, oczka wodne, fontanny, 
ogrody zimowe, akwaria, rozdrabnia-
nie i utylizacja gałęzi, tel. 501 595 730   
(rr-do)

Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639    n

(r-bs)
Karcher – czyszczenie: dywanów, wy- n

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)

Malowanie, panele, łazienki, napra- n

wy instalacji wod-kan; tel. 550 048 477  
(h-056 II-IV)

Nieruchomości
Sprzedam działkę 1250 m n 2 z małym 

domem – Luboń Lasek ul. Łączna 30; 
tel. 504 211 865   (m-94-III-V)

Sprzedam kawalerkę; tel. 61 8 139 484    n

(m-87-III-IV)
Sprzedam tanio w Rodzinnym Ogrodzie  n

Działkowym „Wilda” ul. Opolska 151 (za 
autostradą) domek murowany z zaple-
czem; tel. 517 515 266   (m-78-III)

Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam  n

działkę budowlaną, uzbrojoną 700 m2 
przy jeziorze, tel. 600 322 991   (r-444 
I-III)

Oddam w najem lokal 50 m n 2 w dobrym 
punkcie (przy kościele) na działalność 
gospodarczą (bistro, zakład fryzjerski 
itp.); tel. 509 127 704   (h-081)

Oddam w najem część domu z sa- n

modzielnym wejściem; tel. 509 127 704   
(h-081)

Szukam pomieszczenia do wynajęcia,  n

50-60 m2 na cichą działalność gospodar-
czą; tel. 788 82 00 03   (r-088 III)

Lokale wynajmę: 34 m n 2 i 56 m2, na 
usługi, biura, kwiaciarnię i inne; tel. 
509 602 654   (r-090 III-IV)

Wynajmę mieszkania: 48 m n 2 i 78 m2; 
tel. 509 602 654    (r-090 III-IV)

Wynajmę lokal: 140 m2 na magazyn,  n

drukarnię, hurtownię... duży plac ma-
newrowy, możliwość wjazdów samo-
chodów ciężarowych; tel. 791 971 220   
(m-95-III)

Inne
Skup wszystkich aut do 10 tys. zł. Umo- n

wa i gotówka od ręki; tel. 798 827 337   
(h-448 I-III)

Pożyczki gotówkowe – 500 150 810    n

(h-035 II-IV)
Pożyczki zastaw u klientów – 500 588 980    n

(h-035 II-IV)
Skup książek, 1 zł za kilogram. Tel.  n

503 622 212   (h-074 III,IV)
Sprzedam używane, 1-osobowe łóż- n

ko drewniane z szu�adą na pościel; tel. 
793 486 047   (ig)

Sprzedam tanio alby komunijne ; tel.  n

504 529 022   (m-92-III)

cd.  
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