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Wieczorem, 31 marca 2014 
r., podczas Walnego Zgro-
madzenia Stowarzyszenia 

Kulturalno-Oświatowego „Forum Lu-
bońskie”, które odbyło się w Biblio-
tece Miejskiej, urzędujący burmistrz 
Dariusz Szmyt niespodziewanie o�-
cjalnie poinformował o rezygnacji 
z ubiegania się o fotel, który zaj-
muje już dwie kadencje. Publicznie 
oświadczył, że nadal będzie działał 

w samorządzie na rzecz 
miasta, jednak już nie jako 
burmistrz czy radny.

Na swoje miejsce za-
proponował Małgorzatę 
Machalską, która od 2010 r. 
jest radną Lubonia (to jej 
pierwsza kadencja; dosta-
ła się do Rady Miasta z 9. 
miejsca listy Samorządo-
wego Forum Obywatelskie-

go uzyskując 3. 
wynik w okręgu 
Żabikowo, tj. 147 
głosów). Pełni w Radzie 
funkcję przewodniczącej 
Komisji Organizacyjno-
Prawnej, jest też członkiem 
Komisji Komunalnej RML. 
Już w 1990 r., działając jako 
studentka w Samorządowym 
Komitecie Obywatelskim, 
współtworzyła terytorialną 
wspólnotę (samorząd) 
w Luboniu. Mieszka tu od 
urodzenia. Ma 47 lat. Jest 
mężatką i mamą trójki 
dzieci. Prowadzi Kancela-
rię Radcy Prawnego spe-
cjalizującą się w prawie 
gospodarczym. Pełniła 
funkcje w radach nadzor-
czych i wierzycieli spółek. 
Jej pasją jest praca społecz-
na. Działa w Radzie Eko-
nomicznej para�i pw. św. 
Barbary, w której m.in. 
angażowała się przy pozy-
skaniu gruntów i środków 
na poszerzenie cmentarza 
w Żabikowie oraz w budo-
wę kościoła przy ul. Źró-
dlanej (pw. Jana Pawła II). 

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

Rezygnacja z burmistrza
Dariusz Szmyt oświadczył, że nie będzie kandydował 
w jesiennych wyborach samorządowych na stanowisko 
Burmistrza

n
Rekomendowana przez burmistrza Dariusza 
Szmyta kandydatka na włodarza miasta – radna 
Małgorzata Machalska   fot. Mariusz Marszałkie-
wicz

Pracowała społecznie na rzecz lu-
bońskich przedszkoli, a obecnie jest 
przewodnicząca Rady Rodziców 
SP 2. Kieruje Komitetem Budowy 
Ławeczki bł. Edmunda Bojanow-
skiego. Jest członkiem Zarządu 
poznańskiego Stowarzyszenia Po-
mocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Regetów”, od blisko 30 lat organi-
zuje wakacje dla niepełnosprawnych 
dzieci.

HS

O tym, co wpłynęło na decyzje 
Burmistrza Dariusza Szmyta, czytaj 
na str. 34.

Tym, którzy niosą się z zamiarem kandy-
dowania na fotel Burmistrza Lubonia w je-
siennych wyborach samorządowych, udo-
stępniamy otwarte łamy Niezależnego Mie-
sięcznika Mieszkańców „Wieści Lubońskie”. 
Prosimy o przedstawianie się oraz nadsyłanie 
opinii, re�eksji, komentarzy, pomysłów na 
miasto itd. Pół roku, które zostało do wybo-
rów, to odpowiedni czas, by myśląc poważ-
nie o stanowisku włodarza miasta, dać się 
poznać swoim wyborcom.  

n
Mikołaj Tomaszyk (z prawej) – od 3 miesięcy zastępca 
Burmistrza Lubonia, a wcześniej jego doradca – dziękuje 
Dariuszowi Szmytowi za jego pracę dla miasta w imieniu 
klubu Samorządowe Forum Obywatelskie, którego jest 
przewodniczącym   fot. Mariusz Marszałkiewicz
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Znika dominanta Lubonia
Położony niedaleko Warty, charakterystyczny dla naszego miasta 
obiekt w kształcie wielkiej beczki, niedługo przestanie istnieć. 
Wybudowany przez Zakłady Ziemniaczane jako silos do 
przechowywania krochmalu leży obecnie na terenach należących 
do Grupy River związanej z Pajo i zostanie rozebrany.

Zbiornik ten, zwany Weibullem, 
wybudowano w latach 1972-
1973 według dokumentacji 

i technologii szwedzkiej. Miał 26 
metrów średnicy i wysokość 30 m. 
Mieściło się w nim prawie 20 000 m3 
mączki ziemniaczanej. Obiekt posia-
dał windę, a wsypywanie i pobieranie 

surowca odbywa-
ło się za pomocą 
sterowania automa-
tycznego. – Wnę-
trze zbiornika mia-
ło kolor błękitny, 
co w zestawieniu 
ze śnieżnobiałą 
mączką ziemnia-
czaną, przy całko-
witym napełnieniu 
tworzyło bajkowy 
widok – zdradziła 
nam Hanna Ant-
kiewicz pracująca 
w Wielkopolskim 
Przedsiębiorstwie 
Przemysłu Ziem-
niaczanego SA 
(WPPZ SA).

Historia Za-
kładów Ziemnia-
czanych w Lubo-
niu zaczęła się 
w czasie zaborów 
w 1904 r. i prze-
chodziła liczne 
przeobrażenia 
strukturalno-w-
łasnościowe. Na 
początku były to 

dwie sąsiadujące ze sobą �rmy nie-
mieckie, które za sprawą Komisji 
Kolonizacyjnej wykupiły grunt orny 
od polskich rolników. Od północy 
była to fabryka przetworów ziem-
niaczanych C. A. Koehlmanna oraz 
fabryka drożdży G. Sinnera. W okre-
sie międzywojennym w Luboniu po 
przebudowie i moderni-
zacji, była największa 
w Europie przetwórnia 
ziemniaków. W 1949 r. 

n
095k   Jedno z ostatnich ujęć stalowego silosu – magazynu krochmalu po dawnych Zakładach Ziemnia-
czanych – podczas rozbiórki. Od frontu widać resztę zewnętrznej powłoki z aluminiowej blachy falistej. 
W kolorze czerwonym – przeciwkorozyjny podkład z farby miniowej. Z prawej – fabryka domów należąca 
do firmy Pajo (białe zabudowania), obok bloki III etapu budowy osiedla „Warta Park”, jasny budynek 
w głębi to pierwszy z kompleksu hoteli przy skrzyżowaniu ul. Armii Poznań i 3 Maja. Z lewej, z czerwonej 
cegły – zabytkowa zabudowa byłych Zakładów Ziemniaczanych   fot. Rafał Wojtyniak

cd.  
na str. 
19
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DOBRE, BO... 
Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

W Auli Akademii Muzycz-
nej w Poznaniu odbył się 
3-5 kwietnia XV Ogól-

nopolski Konkurs Dyrygentów 
Chóralnych im. prof. Stanisława 
Kulczyńskiego (wybitnego chór-
mistrza, pedagoga i wychowawcy 
wielu pokoleń). Organizatorem 
była Katedra Chóralistyki Akade-
mii Muzycznej (AM) im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w Poznaniu. 

W przesłuchaniach wzięło udział 18 
uczestników z AM różnych regio-
nów Polski, wśród nich lubonianka 
Laura Stieler. Współzawodnictwo 
przebiegało w trzech etapach, następ-
nie na podstawie łącznej punktacji, 
jury wyłoniło zdobywców pierw-
szych trzech miejsc i przyznało dwa 
wyróżnienia. Największe uznanie 
wśród jurorów zdobyła pani Lau-
ra (AM Poznań), która ex aequo 
z Mariuszem Lewym (AM Łódź) 

zdobyła I nagrodę. Drugiej nagro-
dy nie przyznano, natomiast trze-
cią zdobył Łukasz Hermanowicz 
(AM Bydgoszcz). Lubonianka zo-
stała ponadto wyróżniona cztere-
ma nagrodami pozaregulaminowy-
mi: Nagrodą „Primus Inter Pares”, 
ufundowaną przez Chór Kameralny 
Akademii Muzycznej w Poznaniu, 
Nagrodą Zarządu Głównego Fe-
deracji „Caecilianum” za najlepsze 

wykonanie utworu 
muzyki sakralnej, 
Nagrodą Rektora 
Akademii Muzycz-
nej w Poznaniu dla 
najlepszego studenta 
poznańskiej uczelni 
oraz Nagrodą Indy-
widualną za najlepszą 
poradę metodyczną 
nad techniką wokalną 
zespołu chóralnego, 
ufundowaną przez 
prof. Jadwigę Ga-
łęską-Tritt. Młoda 
artystka nie kryła 
zadowolenia i sa-
tysfakcji. Zapytana 
o odczucia powie-
działa: Ilość pracy, 

którą włożyłam, czas, który poświęci-
łam przygotowaniom, wiedza, którą 
zdobyłam... To wszystko jest kamie-
niem milowym w mojej karierze. 
Każdy etap konkursu wymagał od 
uczestników innych umiejętności. 
W każdym pracowali z innym chó-
rem. – W takich sytuacjach trzeba 
wykazać się nie tylko stalowymi ner-
wami, ale także refleksem. – ocenia 
pani Laura. Praca z chórem trwała 
w zależności od etapu od 20 do 30 

Dobre, bo prestiżowe

Sukces dyrygentki
Młoda, utalentowana lubonianka – Laura Stieler – której sylwetkę 
przedstawiliśmy w lutym („WL” 02-2014, str. 28) zdobyła 
I nagrodę w ogólnopolskim konkursie dyrygentów chóralnych

W piątek, 28 marca około godz. 
9.30 do gniazda na kominie 
starej piekarni przy ul. Sobie-
skiego powrócił pierwszy bo-
cian. 7 kwietnia była już para   
fot. Rafał Wojtyniak

Dobre, bo rodzime

Boćki

n

n
Laura Stieler odbiera nagrodę „Primus Inter Pares” od Chóru 
Kameralnego AM Poznań   fot. Małgorzata Pawłowska

n
Uczestnicy konkursu w auli poznańskiej Akademii Muzycznej. Pierwszy rząd od lewej: J. 
Kałas, P. Żukowska, M. Lewy (ex aequo I miejsce), rektor AM Poznań prof. dr H. Lorkowska, 
L. Stieler (I miejsce), A. Szczędzina (wyróżnienie), prof. L. Bajon, B. Zygmunt (wyróżnienie), 
D. Nowacka; drugi rząd od lewej: A. Pałka, M. Myjak, S. Cichoń, Ł. Hermanowicz (III miej-
sce), prof. M. Kończal, prof. M. Tomczak, prof. B. Sawicka, dr hab. W. Siedlik, prof. H. 
Tomaszek-Plewa, prof. L. Zaborowski (kierownik organizacyjny); w środku od lewej: prof. B. 
Sobolczyk, prof. D. Dyczewski, prof. A. Paszek-Trefon   fot. Małgorzata Pawłowska

minut. – To bardzo mało czasu, żeby 
pokazać się od swojej najlepszej stro-
ny, jako artysta... – dodaje.

Już 22 maja koncert dyplomowy 
lubonianki (godz. 19, Aula Nova AM 
Poznań).  PAW
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DOBRE, BO... 

Upieczenie biszkoptu to dla 
mnie wyzwanie i choć nie 
zdarzyło mi się jeszcze ni-

kogo przyprawić o rozstrój żołądka, 
to jednak kuchnia nie jest dla mnie 
miejscem, gdzie mogę się wykazać. 
Dlatego też spotkanie z Pawłem Mie-
szałą, było trochę jak chichot losu, 
który przyznam szczerze, mile mnie 
zaskoczył.

Spotykamy się w sobotnie przed-
południe w małej lubońskiej kawiar-
ni. Mój rozmówca pojawia się z to-
rebką ziaren kakaowca i właśnie od 
nich zaczynamy rozmowę… Japonia, 
Hiszpania, Portugalia, Włochy, Fran-
cja, Brazylia, RPA, Litwa, Niemcy, 
Białoruś, Rosja – to miejsca, w których 
był. W jednych krótko, a w innych 
nieco dłużej. Cel – zdobyć wiedzę 
i doświadczenie (jak we Francji), 
poznać nowe smaki i się w nich za-
kochać (jak w paryskich makaronach 
czy nicejskich croissantach) lub… 
zwyciężyć (jak w Lyonie).

Kim jest?
Po pierwsze – mistrzem świata 

cukierników w kategorii „witryny 
sklepowe” (1997 r.); po drugie – mi-
strzem polskich cukierników (1999 r.), 
po trzecie – wicemistrzem świata 
na Międzynarodowym Festiwalu 
Rzeźby Lodowej w Poznaniu w 2003 r. 
(którego jest współtwórcą), po czwar-
te – uczestnikiem wielu Mistrzostw 
Świata Cukierników, od Tokyo po-
cząwszy, przez Mediolan, a na Lyonie 
skończywszy. Poza tym, w 2010 r. 
był trenerem reprezentacji Polski na 
Kulinarnych Mistrzostwach Świata 
w Luxemburgu. Obecnie jest wy-
kładowcą w Akademii „Zeelandia”, 

Dobre, bo słodkie

Mistrz i wanilia

a do jego zadań należy: tworzenie 
receptur dla klientów, szkolenie mło-
dych cukierników i stylizacja pro-
duktów.

Prywatnie jest poznaniakiem 
z urodzenia, lubonianinem 
z serca i sentymentu, a od 
niedawna mieszkańcem 
Komornik. Ojciec dwóch 
synów, którzy uczęszcza-
ją do lubońskich placówek. 

cd.  
na str. 
29

n
Czekoladowe jajko przygotowane 
podczas programu „Kawa czy herba-
ta?” (I TVP). Paweł Mieszała w towa-
rzystwie Jarosława Kreta (z lewej) 
i prowadzących – Pauliny Chylewskiej 
i Tomasza Ziemca

Tort weselny w wykonaniu najlepsze-
go cukiernika na świecie

n
Paweł Mieszała podczas warsztatów 
cukierniczych z dekoracjami karmelo-
wymi na Targach Poznańskich

n
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DOBRE, BO... 

Biblioteka 
Miejska 
w Luboniu 

gościła 28 marca 
ks. Adama Boniec-
kiego – marianina 
i długoletniego re-
daktora naczelne-
go polskiej edycji 
„L’Osservatore Ro-
mano” i „Tygodni-
ka Powszechnego”. 
W wypełnionej po 
brzegi sali głów-
nej zgromadzili się 
słuchacze Luboń-
skiego Uniwersyte-
tu III Wieku oraz 
kilku gimnazjali-
stów. Pretekstem 
do spotkania była promocja nowej 
książki „Jan Paweł II. Notatki osobiste 
1962-2003” ks. kardynała Stanisława 
Dziwisza oraz obchody 5. rocznicy 
powstania Klubu „Tygodnika Po-
wszechnego” w Poznaniu.

Ks. Adam Boniecki odniósł się 
do faktu niespalenia osobistych 
notatek Jana Pawła II przez kard. 
Stanisława Dziwisza, które, jak 
wyjaśniał Metropolita Krakowski, 
„są kluczem do zrozumienia jego 
duchowości, czyli tego, co jest 
najbardziej wewnętrzne w czło-
wieku: jego relacji do Boga, do 
drugiego człowieka i do siebie”. 
W swoistej katechezie były gene-
rał Zgromadzenia Księży Marianów 
opisywał własne doświadczenia 
obcowania z papieżem i jego sło-
wem. Opowieść wzbogacał licz-
nymi anegdotami i żartami.

Prawdziwe poruszenie wśród 
słuchaczy wywołał temat kondycji 

Dobre, bo filozoficzne

O Papieżu i Kościele
Na obrzeżach „Notatek osobistych Jana Pawła II” – wykład 
ks. Adama Bonieckiego

Mamy w Luboniu kolejny 
obszar Natura 2000 – Sta-
wy Nowocentrumluboń-

skie przy skrzyżowaniu alei Jana 
Pawła II z ul. Andrzeja Mizerki. 
Pierwsze okazy fauny już są!

Przemysław Szydlik

Od redakcji
O właściwościach tego terenu, 

jego higro�tycznej faunie oraz 
stawie przy ul. Wschodniej (powstał 
w wykopie pod blok naprzeciw 
poczty) pisaliśmy wielokrotnie

Dobre, bo swojskie

Osiedlowy 
ekosystem

n
Samiec kaczki krzyżówki dobrze się ma 
w kałuży Nowego Centrum Lubonia

n
Ks. Adam Boniecki wspomina swoje spotkania 
z Janem Pawłem II   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Zgromadzeni, głównie studen-
ci Lubońskiego Uniwersytetu 
III Wieku, wsłuchani w kate-
chezę ks. Adama Bonieckie-
go. Obok gościa, organizator 
spotkania – Mikołaj Tomaszyk   
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Kościoła Katolickiego w Polsce 
i wyzwań stojących przed nim. 
W gorącej dyskusji poruszono 
problem zakazu wypowiadania się 
przez ks. Adama Bonieckiego do 
mediów, rozłamu wśród hierarchów 
kościelnych i wierzących, naucza-
nia, odnoszenia się do problemów 
współczesności i dialogu ekume-
nicznego. Zawiedzie się jednak ten, 
kto liczył, że wzorem studiów te-
lewizyjnych, dyskusja przerodziła się 
w kłótnie i wyzwiska.

Po dwugodzinnym spotkaniu ks. 
Adam Boniecki podpisywał indek-
sy, składał autografy i pozował do 
wspólnych zdjęć.

W przeddzień kanonizacji Jana 
Pawła II – Karola Wojtyły – zachę-
camy do zajrzenia do książki ks. 
Adama Bonieckiego „Zrozumieć 
papieża. Rozmowy o Janie Paw-
le II”.

Mariusz Marszałkiewicz
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Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

W połowie marca w Intermar-
ché przy ul. Żabikowskiej 
53 B otwarto czynne przez 

cały tydzień w godz. od 12 do 20 �r-
mowe, samoobsługowe bistro oraz 
kawiarnię. Przy dziesięciu stolikach 
jest 40 miejsc siedzących. Lokal ser-
wuje m.in. jedzenie na wagę (2,49 zł 

za 100 g). Klient może indywidualnie 
komponować dania. Realizowane są 
również zamówienia na wynos, także 
telefoniczne. Potrawy przygotowy-
wane są na miejscu przez kucharzy, 
menu jest codziennie inne (nie zapo-
mniano o jaroszach). Lokal planuje 
degustacje potraw różnych kuchni 

regionalnych, nie tylko 
krajowych.

W sąsiedztwie 
bistra funkcjonuje 
kawiarnia z kącikiem 
prasowym, oferująca 
słodkości, również na 
wynos. Wkrótce goście 
bistra i kawiarni będą 
mogli usiąść w letnim 
ogródku.

PAW

Bistro i kawiarenka
w Intermarché

n
Samoobsługowe bistro umożliwia indywidualne komponowanie dań, które ku-
charze przygotowują na miejscu   fot. Paweł Wolniewicz

n
Wnętrze nowej kawiarni w Intermarché    
fot. Paweł Wolniewicz

KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Zapraszamy do 1 Oddziału w Luboniu
ul. Kościuszki 57/59 (obok hotelu MAX) tel. 61 899 47 11 
pn.–pt. 10–17

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, 
prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 
S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt,  określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia 
odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 03.02.2014 r.
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To miejsce przeznaczone jest na bezpłatną informację o placówkach 
handlowych i usługowych powsta jących w Luboniu. Wszystkich 
zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcją – dotrzemy do 
Państwa, wykonamy zdjęcie, sporządzimy notatkę.

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

Przy ul. Sienkiewicza 43/2 otwarto sklep 
o nazwie New Style, wyposażony w przebie-
ralnię, w którym dostępna jest m.in. markowa 
odzież używana dla dzieci i dorosłych z Niemiec 
i Danii, sprzedawana na wagę. Punkt oferuje 
ponadto: torebki, biżuterię, ręczniki, pościele, 
�ranki, koce, poduszki, zabawki. Zaprasza od 

pn. do pt. w godz. 10 – 18, w sob. 10 – 14.   fot. Paulina Sawicka

W pasażu handlowym przy ul. Żabikow-
skiej 47 otwarto Centrum Taniej Książki, gdzie 
można nabyć literaturę, albumy, poradniki dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Oferuje się tu 
pozycje grupy wydawniczej Publicat SA (Papi-
lon, Publicat, Książnica, Elipsa, Wydawnictwo 
Dolnośląskie). Centrum jest czynne od pn. do 

pt. w godz. 9 – 17 i w sob. 9 – 14.   fot. Paweł Wolniewicz

W pasażu handlowym przy ul. Żabikow-
skiej 47 funkcjonuje sklep „Baby” z markową 
odzieżą używaną oraz innymi artykułami dla 
dzieci w wieku od 0 – 14 lat. Jest czynny od 
pn. do pt. w godz. 9 – 17 oraz w sob. 9 – 14.   
fot. Paweł Wolniewicz

Przy ul. 11 Listopada 114 (obok Gabinetu Stomato-
logicznego Domagała & Baumann) otwarto Gabinet Me-
dycyny Estetycznej prowadzony przez dr Ewę Domagałę. 
Wykonywane tam zabiegi (m.in. botox, mezoterapia, li-
poliza) służą pro�laktyce starzenia się skóry. Gabinet jest 
czynny od pn. do pt. w godz. 9 – 19. (konieczny kontakt 
telefoniczny: 61 810 53 28)  fot. Paulina Sawicka

Z początkiem kwietnia pod egidą Ośrodka 
Szkolenia Kierowców „Leciej” rozpoczęło dzia-
łalność Centrum Szkolenia Motocyklistów. Ofe-
ruje ono kursy w zakresie prawa jazdy kat. AM 
(motorower,14 lat), A1(16 lat), A2 (18 lat) oraz 
A, a także doskonalenie techniki jazdy pod okiem 
zawodnika Automobilklubu Wielkopolskiego.

Ponownie przeprowadzono remont sklepu 
�rmowego Piekarnia Cukiernia „Tosmak” przy 
ul. Osiedlowej. Prace, jak przedtem, wykonywano 
w godzinach wieczornych, aby nie zamykać na 
ten czas punktu. Jak nam powiedziała Katarzyna 
Koplin, zmieniono wszystkie regały i lady, po-
łożono nowe płytki podłogowe, wymalowano 

pomieszczenia i zmieniono wystrój w oknie sklepu. W.S.

Od marca przy ul. Wojska Polskiego 67/3 
działa Salon Urody „Katja”. Gabinet oferuje za-
biegi pielęgnacyjne na twarz i ciało oraz m.in. 
manicure, pedicure i masaże. Na wizytę moż-
na umówić się telefonicznie – 691 789 790,  
www.salon-katja.pl.

W holu Intermarché przy ul. Żabikow-
skiej 53 B otwarto salon optyczny „Rubicon” 
(podobne funkcjonują w Poznaniu przy 
ul. Wrocławskiej i Słowiańskiej). Oferuje 
okulary korekcyjne i słoneczne oraz kilka 
tysięcy opraw renomowanych �rm, m. in.: 
Ray Ban, Dior, Calvin Klein, Lacoste, Da-
vido�, Jaguar. Do dyspozycji klientów jest 

bezpłatny gabinet okulistyczny. Salon jest czynny od pn. do pt. w godz. 
10 – 20 oraz w sob. i niedz. 10 – 18.   fot. Paweł Wolniewicz

W Luboniu pod prywatnym adresem 
zaczęła funkcjonować �rma Gemini specja-
lizująca się w usługach budowlanych i re-
montowych oraz wykonywaniu instalacji: 
wodno – kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych. Pracuje od pn. do 
pt. w godz. 8 – 20 (przyjmowanie zleceń i wycena pod numerem telefonu 
513 464 161). Patrz też strony reklamowe.   fot. Paulina Sawicka

Na fasadzie bu-
dynku Szkoły 
Podstawowej 

nr 2, nad poprzednim 
wejściem od strony 
ul. Żabikowskiej, za-
montowano napis: SP2/ 
CIESZKOWIANKA 
(człon „SP2” otoczono 
gałązkami). Informa-
cja przyda się przy-
jezdnym, bo szkoła, 
posiadająca dziś głów-
ne wejście od strony 
wjazdu w osiedle „Lubonianka”, od 
ulicy była nieoznakowana.  BS

Oznakowana
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Dobiegł końca rozpoczęty w paź-
dzierniku ub. roku remont 
pomieszczeń Urzędu Stanu 

Cywilnego (USC) w lubońskim ma-
gistracie, w ramach którego wymie-
niono instalację elektryczną, zamon-
towano nowe drzwi, wycyklinowano 
podłogi, odmalowano pomieszczenia 
i założono nowe obudowy grzejników. 
Stare ławki zostały wymienione na 
nowe, wygodne krzesła. Remont prze-
prowadzono również w pomieszcze-
niu socjalnym do oprawy ceremonii 
ślubnych. Przedsięwzięcie kosztowa-
ło ponad 60 tys. zł z czego 50 tys. 
stanowiła dotacja, o którą Miasto 

USC w nowej szacie

n
Odmalowane wnętrza, wycyklinowane podłogi, nowe obudowy grzejników, funkcjonalne krzesła dla 25 gości oraz elementy dekora-
cyjne niewątpliwie zwiększą komfort ceremonii w USC   fot. Paweł Wolniewicz

Stare, okazałe meble, a zwłaszcza 
stół z herbem Lubonia, w odnowionym 
wnętrzu prezentują się atrakcyjnie   
fot. Paweł Wolniewicz n

Odremontowane zaplecze kuchenne, z wejściem z korytarza   
fot. Hanna Siatka

wystąpiło do Urzędu Wojewódzkie-
go w Poznaniu. W lubońskim USC 
zawiera małżeństwa ponad 120 par 
rocznie, nie tylko z Lubonia.

PAW

n

Na piętrze Centrum Handlo-
wego „Venus” przy ul. Jana 
III Sobieskiego 55 a otwar-

to salon pod nazwą „Mia Famiglia” 

(czyt. mija familja) – „Moja Rodzina”. 
Na ok. 300 m2 znajdują się tu: ka-
wiarnia, siłownia, sala �tness, szatnie 
z prysznicami, sala gier i zabaw dla 
dzieci, studio fotogra�czne z możli-
wością wypożyczenia, trzy gabinety 
kosmetyczne, pokój do konsultacji 

dietetycznych i styli-
stycznych oraz po-
mieszczenie dla mamy 
z dzieckiem wyposa-
żone w przewijak. Do 
„Mia Famiglia” moż-
na przyjść z pociechą, 
którą w pokoju za-
baw zajmie się opie-
kunka.

Program obejmu-
je zajęcia dla dorosłych 
takie jak: dance ae-
robik, aeroboxing, 
zumba, �t ball, 
stretch & shape (roz-
ciąganie i uelastycz-
nianie mięśni ciała), 
TBC (ćwiczenia ogól-
norozwojowe), ABS 
(ćwiczenia brzucha), 
fat burning, zdrowy 
kręgosłup, joga czy 
pilates. Są również 
zajęcia dla dzieci: 
taekwondo prowa-
dzone przez trenerów 
z klubu Szakal Jeży-
ce, zumba dla mamy 
i dziecka, balet, taniec 
nowoczesny, joga, 
zajęcia plastyczne. 

Mia Famiglia

Ciekawą pozycją są 
zajęcia dla mam z ma-
łymi dziećmi (od 3 
do 12 miesiąca), czy-
li baby boom oraz 
pań w ciąży („Dla 
dwóch serc”).

Mia Famiglia 
zaprasza od pn. do 
pt. w godz. 9 – 20, 
a w sob. 9 – 15. Pod-
czas dni otwartych 
od 21 do 23 marca 
można było skorzy-
stać z darmowych 
konsultacji kosme-
tycznych, porad sty-
listki i analizy składu 
ciała. Goście mogli 
zobaczyć pokaz ta-
ekwondo i tańca 
dzieci, usłyszeć wykład 
na temat dietetyki 

n
Recepcja i lada 
kawiarenki 
w „Mia Fami-
glia” i właści-
cielka – Magda-
lena Starkow-
ska   fot. Pauli-
na Sawicka

n
Centrum Handlowe „Venus”, w którym na piętrze po-
wstało salon „Mia Famiglia”   fot. Paulina Sawicka

n
Urządzenia w siłowni 
„Mia Famiglia”   
fot. Paulina Sawicka

oraz spotkać się z Mag-
daleną Bagazińską – mi-
strzynią Polski w nordic 
walking. Były atrakcje 

dla dzieci oraz konkurs 
z nagrodami.

Paulina Sawicka
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i pieszych z Lubonia. Już teraz mnó-
stwo lubonian korzysta z tych pięknych 
i dzikich terenów dawnych glinia-
nek.

Z naszej perspektywy ważne jest, 
aby udostępnić te miejsca mieszkań-
com Lubonia. Dlatego zamierzam 
złożyć wniosek, który pozwoli na 
wyodrębnienie w tegorocznym bu-
dżecie środków na równoległe opra-

cowanie dokumentacji projektowej 
po stronie Lubonia. Deklaruję rów-
nież, że na etapie składania wniosków 
do budżetu na przyszły rok będę 
wnioskować o zabezpieczenie środ-
ków �nansowych na ten cel, aby 
Luboń mógł zrealizować tę inwesty-
cję jednocześnie z Radą Osiedla 
Świerczewo już w 2015 roku.

Nasze Miasto z racji swojego 
charakteru cierpi na małą powierzch-
nię ogólnodostępnych terenów zie-
lonych, parków, skwerów i publicznych 
placów. Dlatego też wierzę, że we 
współpracy z Burmistrzami i całą 
Radą Miasta Lubonia ożywimy ist-
niejące tereny, takie jak park Siewcy, 
park Papieski czy tereny wokół zbior-
nika Kocie Doły. Ważne są też zwięk-
szenie dostępności do terenów nad-
warciańskich oraz współpraca z są-
siadami w tym zakresie.

Małgorzata Machalska
radna Samorządowego  
Forum Obywatelskiego

GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

W czwartek, 27 mar-
ca do fundacji 
„Animal Securi-

ty” wpłynęło zgłoszenie, że 
na terenie pewnej posesji 
w Luboniu przebywa sucz-
ka rottweilera, która nie 
daje znaków życia. Dzięki 
szybkiej interwencji wo-
lontariuszy i współpra-
cy z funkcjonariuszami 
policji i Straży Miejskiej, 
udało się przewieźć psa 
do kliniki. Jak informuje 
„Animal Security”, właści-
ciel zapewniał, że suczka 

miała wystarczającą opiekę, jednak 
zdaniem weterynarza, stan zdrowia 
psa był efektem kilkumiesięcznych 
zaniedbań.

Oględziny wykazały skrajne od-
wodnienie organizmu zwierzęcia 
– zapadnięcie oka z powodu niedo-
żywienia i silny stan zapalny orga-
nizmu. W momencie przyjęcia do 
kliniki 12-letni pies ważył niespełna 
19 kg. – „Sara nie ma widocznych 
zmian nowotworowych, za to silne 
zwyrodnienia stawów i kręgosłupa 

oraz zawężony przewód 
pokarmowy. Nie wsta-
je, tylne nogi ma prak-
tycznie bezwładne. 
Przez większość czasu 
była podłączona do 
kroplówek nawadnia-
jących, witaminowych 
i odżywczych, gdyż 
sama nie jest wstanie 
jeść, ani pić. Badanie 
EKG wykazało powięk-
szenie mięśnia serco-
wego.” – poinformo-
wała „Animal Securi-
ty”. Fundacja opieko-
wała się nią i zbierała 
środki na dalszą ho-
spitalizację Sary. 

Mimo usilnych prób 
ratowania życia, sucz-
ka zdechła 29 marca 
nad ranem. 

Artur Napierała
lubontv

Od redakcji:
Wycieńczonego psa znaleziono 

na posesji przy ul. Karłowicza, przy-
wiązanego do budy. Jak nas poin-
formował komendant Straży Miejskiej 
– Paweł Dybczyński – sprawa pod-
lega jurysdykcji karnej z „Ustawy 
o ochronie zwierząt”. Właścicielowi 
czworonoga grozi kara 2 lat więzie-
nia.

Zagłodzony i wyczerpany

n
Morda 12-letniej skrajnie osłabionej suczki rot-
twailera, pozbawionej oka   fot. Animal Security

n
Wycieńczony pies w klinice weterynaryjnej. Pomimo zimy, na 
grzbiecie zwierzęcia rzadka sierść, przez którą widać skórę. Wy-
chudzona suka, z widocznymi przez skórę żebrami, osłabiona, 
bezwładnie leży na kozetce   fot. Animal Security

Już kilka miesięcy minęło od 
pierwszego spotkania w Lubo-
niu, podczas którego mieliśmy 

okazję porozmawiać z Radami Osie-
dli: Świerczewo i Fabianowo-Kotowo 
o współpracy na rzecz mieszkańców 
na styku Poznania i Lubonia. Można 
zauważyć pierwsze efekty zawiązanej 
wtedy współpracy na rzecz miesz-
kańców naszych miast.

Rada Osiedla Świerczewo zabez-
pieczyła w swoim budżecie środki na 
opracowanie dalszej koncepcji ścież-
ki pieszo-rowerowej i wyposażenie 
w infrastrukturę parkową terenu szacht. 
Przy równoczesnym zaangażowaniu się 
Lubonia planowana ścieżka mogłaby 
w naszym mieście docierać do ul. 
Niezłomnych i Świerczewskiej. Będzie 
bowiem ona przebiegać wokół tzw. 
stawu Edy. Teren szacht, wraz z pla-
nowanymi inwestycjami w ławeczki 
i małą architekturę, stanie się tym 
samym dostępny dla rowerzystów 

Dla rekreacji
Szachty dostępne dla mieszkańców Lubonia i Poznania

n
Teren starych, poglinianych wyrobisk zwanych szachtami, na granicy Poznania i Lubo-
nia od strony Świerczewa. Luboń dołączy do projektu budowy ścieżki pieszo-rowero-
wej, by ten atrakcyjny teren zielony był w pełni dostępny. Na zdjęciu zaznaczono prze-
rywanymi liniami odpowiedzialnych za wykonawstwo: niebieską – osiedle Świerczewo, 
jasnozieloną – os. Fabianowo-Kotowo, czerwoną – Luboń (najkrótszy odcinek ścieżki)

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) 
powiadomiła Prokuratu-
rę Okręgową w Poznaniu 

o nieprawidłowościach, które wy-
kryła podczas ubiegłorocznej kon-
troli w Lubońskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji (LOSiR), którego dyrek-
torem jest Zbigniew Trawka. Proku-
ratura potwierdziła nam wpłynięcie 
takiego wniosku i wszczęła postępo-
wanie z art. 231 Kodeksu Karnego. 
Śledztwo dotyczyć będzie przekro-
czenia uprawnień lub niedopełnienia 
obowiązków przez dyrektora LOSiR 
– Z. Trawkę.

Pierwsze informacje o przeka-Qn

zaniu przez NIK sprawy Z. Trawki 

z LOSiR-u prokuraturze podało 4 
kwietnia „Radio Merkury”.

Burmistrz Dariusz Szmyt podczas Qn

wywiadu udzielonego „Wieściom Lu-
bońskim” 9 kwietnia, o�cjalnie nic 
nie wiedział o wszczęciu postępowa-
nia przez Prokuraturę w stosunku do 
dyrektora Z. Trawki, gdyż nie wpły-
nęło w tej sprawie żadne pismo do 
Urzędu Miasta czy LOSiR-u.

W trakcie tworzenia tej notatki Qn

prasowej (10 kwietnia) Prokuratura 
oczekiwała na dokumentację z NIK 
w tej sprawie.

Przypomnijmy, iż wcześniej (27 Qn

stycznia), radny Jakub Bielawski, który 
ujawnił treść „Wystąpienia pokon-
trolnego” NIK-u, także zgłosił sprawę 

Dyrektorem LOSiR-u Z. Trawką 
zajmie się prokuratura

prokuraturze (czytaj m.in. „WL” 02-
2014, str. 2 „LOSiR pod ostrzałem 
NIK”, akapit „Burza medialna”).

Szef Komisji Komunanej RML – Qn

Jakub Bielawski uważa, 
że dyrektorem LOSiR
-u (w najbliższej przy-
szłości prezesem spółki) 
nie powinna być osoba, 

cd.  
na str. 
21
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Na bieżąco informujemy 
o przebudowie linii ko-
lejowej E-59. We wrze-

śniu ubiegłego roku pisaliśmy 
o wkroczeniu od strony Dębca 
prac modernizacyjnych na te-
ren Lubonia („WL” 09-2013 str. 
23 „Kolej na kolej”). Wcześniej 
w grudniu 2012 roku podawa-
liśmy szczegóły zapowiadanej 
przebudowy („WL” 12-2012 str. 
10 „Ostatnie dwa lata”) doty-
czące głównie naszego miasta. 
Dziś przedstawiamy lokalizację 
ekranów akustycznych jakie PKP 
ma zamiar wybudować w Lu-
boniu. Dla ułatwienia orientacji 
w obszarach objętych ochroną 
przed hałasem, na otrzymanej 
od PKP mapce, zaznaczyliśmy 
po obu stronach torów miejsca 
ustawienia przegród akustycz-
nych. Ekrany zaprojektowano 
jako nieprzezroczyste panele 
obudowane obustronnie bla-
chą aluminiową, wypełnione 
wełną mineralną. Wysokość ich 
będzie zróżnicowana, od 3 do 
7 metrów w zależności od po-
trzeb w miejscach przekroczenia 
hałasu wskazanych w decyzji 
środowiskowej wydanej przez 
Regionalną Dyrekcję Ochro-
ny Środowiska. Po wschodniej 
stronie torów czyli od ul. Ar-
mii Poznań i Starego Lubonia 
powstanie łącznie 1 km 776 m 
ekranów w czterech odcinkach. 
Pierwszy 430-metrowy mniej 

więcej od wysokości łuku na 
ul. Dożynkowej do przecięcia 
Strumienia Junikowskiego. Dalej 
na odcinku 350 m, aż do wy-
lotu ul. 3 Maja, nie będzie po 
tej stronie torów ekranu. Naj-
dłuższy po wschodniej stronie 
650-mertowy odcinek ekranów, 
podzielony na dwie strefy 210 
+ 440 m , chronić będzie ob-
szar aż do wysokości wjazdu 
do dawnego Ośrodka kultury 
(kina) „Pod kominem” przy 
ul. Armii Poznań. Następnie 
ponadpółkilometrowa (570 m) 
przerwa. Dalej ekrany 130 m + 
500 m od przejazdu kolejowego 
przy Zakładach Chemicznych 
(„Luvenie”) prawie do ul. Rataj-
czaka. Odnośnie dalszego ob-
szaru Dolnego Lasku (Kocich 
Dołów) ochroną przed hała-
sem kolejowym linii Poznań 
Wrocław jest nasyp toru wolsz-
tyńskiego. Ostatni 66-metrowy 
fragment po wschodniej stro-
nie torów będzie na wysokości 
pętli autobusowej i ustawiony 
zostanie przy drodze 430 (ul. 
Armii Poznań). Dalej przecho-
dzić będzie na stronę zachod-
nią na planowanym wiadukcie 
w Łęczycy.

Zachodnia strona torów 
kolejowych Poznań – Wrocław 
chroniona będzie w Luboniu 
od autostrady A 2 na odcinku 
1,020 m (najdłuższy) prawie 
do dworca PKP, przy którym 

zaplanowano 150-metrowy 
obszar niechroniony. Dalej 
610 m ekranu wzdłuż ul. Dwor-
cowej aż za zabudowy miesz-
kalne na ul. Mazurka. Kolejno 
160 m przerwy, 135 m ekranu, 
225 m przerwy, prawie do 
przejazdu kolejowego przy 
Zakładach Chemicznych. Na-
stępnie 200 + 745 m ochrony 
przed hałasem aż za ul. Pod-
górną, kolejne 155 m bez ekra-
nów i ostatnie 284 m do obec-
nego przejazdu kolejowego na 
granicy Lubonia (przy ul. Krę-
tej).

Inwestycję planuje się prze-
prowadzić po wykonaniu prze-
budowy peronów stacji Luboń 
dopiero w drugiej połowie 2015 r. 
(jak na razie roczny poślizg 
w stosunku do zapowiedzi 
z końca 2012 r.) Jak podaje 
Zbigniew Wolny z Zespołu 
Prasowego Biura Komunikacji 
i Promocji PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., wykonawcą 
montażu ekranów będzie Kon-
sorcjum firm: FCC CONSTRUC-
CION, AZVI S.A. oraz DECO-
MA Sp. z o.o.

Uwagi do
W świetle przyjętego sce-

nariusza trzeciego 
(W3) rozbudowy 
ul. Armii Poznań 
(czytaj „WL” 01-
2013, str. 10 „Wy-

Ekrany akustyczne
Modernizacja linii kolejowej Poznań – Wrocław wiąże się 
z budową ekranów akustycznych na terenie Lubonia

n
Mapka z zaznaczonym pionowo torem kolejowym Poznań-
Wrocław (czerwony) oraz naniesionymi obszarami (żółte), na 
wysokości których zostaną zamontowane ekrany akustyczne. 
Czerwonym okręgiem zaznaczono dworzec w Luboniu   
oprac. Piotr P. Ruszkowski

W ub. miesiącu na str. 22, 
w artykule „Częściowa 
fuszerka” opisywali-

śmy bezsens kładzenia asfaltu 
na źle przygotowanym terenie 
po robotach kanalizacyjnych na 
ul. Krasickiego. Pomimo uwag 
ze strony mieszkańców i wizy-
tującego inwestycję przewodni-
czącego Rady Miasta – Marka 
Samulczyka – nawierzchnię po-
łożono. Krótko po ukazaniu się 
„Wieści Lubońskich”, 25 marca, 

Warto słuchać mieszkańców

n
Pomimo deszczu, Skanska naprawia fu-
szerkę – frezuje asfalt   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

całą powierzchnię jezdni łącznie ze świe-
żym asfaltem sfrezowano. Prawidłowe 
nałożenie nawierzchni, ale już na całej 
szerokości, powtórzono w poniedziałek, 
31 marca.    (R)

Kilka dni później, przy lepszej pogo-
dzie, przy pomocy profesjonalnego 
sprzętu położono warstwę ścieralną 
asfaltu na całej szerokości jezdni  
fot. Piotr P. Ruszkowski

n

cd.  
na str. 
13
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brano wariant”) i wyburzenia w przy-
szłości siedmiu budynków pomiędzy 
torami a drogą 430 (ul. Armii Poznań) 
na wysokości dawnych Zakładów 
Ziemniaczanych, zaplanowany system 
ochrony przed hałasem (odcinek 
440 m) może warto zwery�kować?

cd.  
ze str. 
12

Nabożeństwa, czuwania mo-
dlitewne, sympozja, wystawy 
– w całej Polsce zaplanowano 

uroczystości związane z kanonizacją 
bł. Jana Pawła II.

Miasto Luboń również chce uczcić 
kanonizację Papieża-Polaka. W przed-
dzień w parku Papieskim przy ul. 
Żabikowskiej i Unijnej odbędzie się 
niecodzienna uroczystość. Będziemy 
mieli zaszczyt gościć Krzyż Świato-
wych Dni Młodzieży (ŚDM), które 
w 2016 r. odbędą się w Krakowie. 
Krzyż ten – przekazany młodym 
przez papieża Jana Pawła II w 1984 r. 
i wraz z ikoną Matki Bożej „Salus 
Populi Romani” – jest nieodłącznym 
elementem każdego Światowego Dnia 
Młodzieży. Peregrynacja Krzyża 
rozpocznie się już 14 kwietnia w Po-
znaniu, 26 kwietnia dotrze on do 
para�i św. Barbary w Luboniu.

Wszystkich, którzy chcą pomo-
dlić się przy Krzyżu ŚDM i przygo-
tować się na kanonizację bł. Jana 
Pawła II, serdecznie zapraszamy na 
kwietniowe uroczystości.

Program:
godz. 16 – przyjazd Krzyża ŚDM Qn

do Zgromadzenia Sióstr Służebni-
czek

godz. 17 – Krzyż ŚDM w kościele Qn

św. Barbary
godz. 18 – przeniesienie Krzy-Qn

ża z kościoła św. Barbary do parku 
Papieskiego

godz. 18 – początek uroczystości Qn

w parku Papieskim, występ zespołu 
Laury Stieler

godz. 18.15 – powitanie Krzy-Qn

ża przy akompaniamencie śpiewu 
uwielbieniowego

godz. 19 – pożegnanie Krzyża Qn

ŚDM
godz. 19.05 – Poldek Twardowski Qn

z zespołem i Jan Budziaszek
godz. 20 – błogosławieństwo Qn

lubońskich kapłanów, zakończenie 
uroczystości

UM

Przeżyjmy ją wspólnie
Kanonizacja Jana Pawła II – 26 kwietnia uroczystości w Luboniu

W hołdzie wielkiemu Polakowi – Papieżowi Janowi Pawło-
wi II – w dniu jego kanonizacji – 27 kwietnia o godz. 15 
– w kościele pw. bł. Jana Pawła II przy ul. Źródlanej 4/21 

zostanie odprawiona msza św. dziękczynna celebrowana przez bi-
skupa Damiana Bryla.

Oprawę muzyczną zapewni chór męski Kompania Druha Stu-
ligrosza.

SwPiM

W intencji Jana Pawła II
Zaproszenie

Po czterech kolejkach rozegranych 
w rundzie wiosennej 2014 r. 
zarząd klubu piłkarskiego Fogo 

Luboń podjął decyzję o wycofaniu 
z rozgrywek III-ligowego zespołu 
seniorów. To prawdziwa sensacja, 
jakże bolesna dla kibiców! Nigdy 
wcześniej w historii klubu z ul. 
Rzecznej nie doszło do wycofania 
zespołu w trakcie rozgrywek! Nie 
zdarzyło się to ani za czasów śp. Sta-
nisława Pawlickiego (prezesa z 40-
letnim stażem), ani podczas kadencji 
jego następców – Stanisława Butki, 
który kierował klubem prawie dwie 
kadencje, i kolejnych władz. Jeszcze 
nie tak dawno, drużyna seniorów 
Fogo Luboń z jego sponsorem, czło-
wiekiem o wielkim sercu dla sportu 
– Tomaszem Błaszakiem – była na 
ustach kibiców nie tylko w Wielko-
polsce, ale w całym kraju. W tym 
czasie prezesem i sponsorem klubu 

przez 4 lata był Stanisław Wojski, 
obecnie Honorowy Prezes Klubu. 
Świętował ze swoim zespołem awans 
do III ligi oraz sukcesy Fogo w Pu-
charach Polski w meczach z takimi 
zespołami, jak GKS Katowice czy 
Wisła Kraków.

Dzisiaj niestety zespołu, który 
rozsławił klub i miasto, już nie ma.

Władysław Szczepaniak

O losie klubu zadecyduje Wiel-
kopolski Związek Piłki Nożnej po 
załatwieniu z nim kwestii �nanso-
wych.

O przyczyny drastycznej i nagłej 
decyzji władz zapytaliśmy obecne-
go prezesa KS Fogo Tomasza Ryba-
ka, który kieruje klubem od stycznia 
2013 r., a także członka Komisji 
Rewizyjnej Pawła Kierojczyka i człon-
ka Zarządu Jana Kaczmarka. 

III liga bez Fogo!
Sensacyjna decyzja władz KS Fogo Luboń o wycofaniu z rozgrywek

n
Ostatnie wyjście III-ligowego Fogo na murawę stadionu (Luboń, ul. Rzeczna, 29 
marca 2014 r.), który po raz pierwszy w historii przerwał udział w rozgrywkach 
w trakcie sezonu piłkarskiego

Niejasnym jest też brak ochrony 
po wschodniej stronie torów na od-
cinku np. od Strumienia Junikow-
skiego do wylotu ul. 3 Maja, czyli 
w rejonie ulic: Ziemniaczanej, Na-
rutowicza itd. Po modernizacji i za-
montowaniu po zachodniej stronie 
torów ekranu akustycznego, natę-
żenie hałasu w tym rejonie wzmoc-
ni się przez dodatkowe odbicie fal 
nie tylko pochodzących od kolei ale 
też od samochodów ul. Armii Poznań. 
Podobny problem (tylko kolejowy) 
wystąpi w rejonie osiedla ulic Do-
żynkowej i Chopina. Rejon ten już 
jest chroniony przed hałasem auto-
stradowym od północy i z drogi 430, 
czyli Armii Poznań (od wschodu).

PPR

Tomasz Rybak – prezes KS Fogo Luboń
W związku z informacją od głównego sponsora – prezesa �rmy „Fogo” 

– o zaprzestaniu �nansowania z dniem 1 lipca 2014 r. drużyny seniorów 
oraz braku dotacji z Urzędu Miasta na ten zespół, 3 kwietnia na posiedze-
niu zarządu podjęto decyzję o jego rozwiązaniu. Pomimo zatrudnienia 
trenera klasowego i wzmocnienia ekipy zawodnikami z wyższych lig, nie 
udało się osiągnąć zadowalających zdobyczy punktowych.

Paweł Kierojczyk – członek Komisji Rewizyjnej Fogo Luboń
Pomimo problemów związanych z drużyną seniorów jestem pewien, 

że nie będzie kłopotu z utrzymaniem treningów i rozgrywek grup mło-
dzieżowych. Nowym celem klubu jest w przyszłości odbudowanie druży-
ny seniorów na bazie wychowanków z terenu Lubonia.

Jan Kaczmarek – były skarbnik, obecnie członek Zarzą-
du Fogo, radny Lubonia

Sytuacja, która zaistniała, nie nastąpiła w ostatnim czasie, lecz narasta-
ła od ubiegłego roku. Pierwszym sygnałem była rezygnacja dwóch człon-
ków zarządu i jednocześnie sponsorów klubu. Od tego momentu stan �-
nansowy zaczął się pogarszać. Wpływ na to miały wyniki zespołu seniorów. 
Rozmowy, które prowadziliśmy z potencjalnymi przyszłymi sponsorami, 
zostały zawieszone lub całkowicie zerwane. Na decyzję o rozwiązaniu ze-
społu seniorów oraz wycofaniu z rozgrywek bezpośrednio wpłynęło nie-
przyznanie dotacji z Urzędu Miasta na tę drużynę. Stanęliśmy wtedy przed 
dylematem – albo pogłębiać istniejące i narastające szybko długi, albo wy-
cofać drużynę. Moim zdaniem, lepszym wyjściem jest uregulowanie zale-
głości wobec drobnych kontrahentów i Wielkopolskiego Związku Piłki 
Nożnej, niż zostać na koniec czerwca z długami. Piłka nożna seniorów 
będzie kontynuowana od nowego sezonu na niższym poziomie. Pozwoli 
to na grę I drużyny juniorów oraz powrót do nas byłych wychowanków, 
którzy grają obecnie w innych klubach. Błędem było oparcie �nansowania 
klubu na jednym sponsorze, jakim była �rma „Fogo”. Aktualnie należy 
szukać kilku lub kilkunastu mniejszych.

Władysław Szczepaniak

n
XXX
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Dziesięć miesięcy temu roz-
bito gang narkotykowy na 
terenie lubońskiego osiedla, 

wtedy podczas akcji zatrzymano 10 
osób (patrz: „WL” 05-2013, str. 12 – 
„Strzały w Luboniance”). W marcu 
br. głośne w całym kraju stały się 
dwie akcje policyjne przeprowadzo-
ne w Luboniu, zakończone znalezie-
niem znacznych ilości narkotyków 
i aresztowaniem kilku osób.

15 marca w mieszkaniu lubo-
nianina policjanci odkryli ukryte 
w kuchni: marihuanę i dużą liczbę 
tabletek ekstazy oraz sprzęt do dys-

trybucji narkotyków (czytaj: „Nar-
kotyki w okapie”).

26 marca funkcjonariusze zli-
kwidowali plantację 400 sztuk ko-
nopi indyjskich. Hodowla marihu-
any prowadzona była w piwnicy 
budynków gospodarczych na terenie 
Lubonia w okolicach cmentarza 
w Żabikowie, z użyciem kradzione-
go prądu. Sąd zastosował wobec 
zatrzymanego mężczyzny tymcza-
sowy areszt na 3 miesiące, grozi mu 
kara od 3 do 15 lat więzienia (patrz: 
„Przedsiębiorca z Lubonia i mari-
huana”).

KK

Luboń zagłębiem 
narkotykowym?

Chodzi o przedsiębiorcę z branży 
budowlanej. Plantacja marihu-
any znajdowała się w budynku, 

którym zarządzał. Formalnie należy 
on do jego żony. Poznańscy śledczy nie 
postawili mu jednak zarzutów zwią-
zanych z uprawą narkotyków.

- Przedsiębiorca, tuż po akcji 
policji, pokazał umowę najmu bu-
dynku. Najemcą jest inny mężczyzna, 
który całą winę wziął na siebie. Co 
ciekawe, obu reprezentuje ten sam 
adwokat – mówi jeden z naszych 
rozmówców.

Jak dowiedzieliśmy się w kilku 
źródłach, najemca budynku rzeczy-
wiście wziął całą winę na siebie. 
Przyznał się do uprawy marihuany, 
ale niewiele więcej chciał powiedzieć: 
skąd miał pieniądze na profesjonal-
ną uprawę, gdzie rozprowadzał ma-
rihuanę czy ktoś mu pomagał?

- Wydaje się niemożliwe, żeby 
działał na własną rękę. Wszystko było 
profesjonalnie zorganizowane – mówi 
osoba znająca szczegóły sprawy.

Poznańscy śledczy podejrzewa-
ją, że wiedzę o plantacji marihuany 
miał także miejscowy przedsiębior-
ca. Czy jednak mają na to dowody? 
Czy np. przed ubiegłotygodniową 
akcją obserwowali budynek i udo-
wodnią, że również biznesmen wie-
dział o plantacji?

- Nie mogę mówić o szczegółach 
tej sprawy. Wciąż trwają czynności 
– ucina Andrzej Borowiak, rzecznik 
wielkopolskiej policji.

Przedsiębiorcy z Lubonia posta-
wiono jedynie drobny zarzut dotyczą-
cy przechowywania dowodu osobi-
stego mężczyzny, który wziął na siebie 
całą winę za uprawę marihuany.

Poza tym zarzutem, przedsię-
biorca nie jest podejrzany o nic 
więcej. I jak zapewnia jego obrońca 
adwokat Andrzej Reichelt, miejsco-
wy biznesmen nie wiedział o pro-
wadzonej plantacji.

- On jedynie podnajął ten bu-
dynek innemu mężczyźnie. I właśnie 

ta osoba przyznała się do prowadze-
nia uprawy – mówi Andrzej Re-
ichelt.

Poznańska policja o swojej akcji 
z ubiegłego tygodnia powiadomiła 
kilka dni temu. O wątku przedsię-
biorcy nie informowała. Wskazała, 
że na uprawie marihuany przyłapa-
no 53-latka. Susz i sprzęt potrzebny 
do prowadzenia plantacji były ukry-
te w piwnicy budynku gospodarcze-
go. Podczas przeszukania funkcjo-
nariusze weszli do kilku pomieszczeń, 
w których znajdowały się zarówno 

dopiero co wysiane nasiona oraz 
dojrzałe rośliny. Zabezpieczono po-
nad 400 roślin.

Decyzją sądu 53-latek został aresz-
towany. Oprócz nielegalnej uprawy, 
zarzucono mu także kradzież prądu. 

Łukasz Cieśla

Przedruk z „Głosu Wielkopolskiego” z piątku, 4 kwietnia, str. 10

Przedsiębiorca z Lubonia i marihuana
Profesjonalną plantację konopi indyjskich znaleźli policjanci 
w Luboniu. Znajdowała się w budynku zarządzanym przez 
miejscowego przedsiębiorcę

n
Policjanci znaleźli w Luboniu ponad 400 roślin konopi indyjskich. Do aresztu trafił 53-
latek, który wziął na siebie całą winę. Nie chciał opowiedzieć o szczegółach prowadzo-
nej przez siebie działalności   fot. KWM Poznań („Głos Wielkopolski”)

W sobotę, 15 marca policjanci 
z Wydziału Narkotykowego 
Komendy Wojewódzkiej Po-

licji w Poznaniu zatrzymali na terenie 
Poznania oraz Lubonia dwóch męż-
czyzn podejrzewanych o posiadanie 
i wprowadzanie do obrotu marihu-
any, amfetaminy oraz tabletek ekstazy. 
Podczas przeszukania mieszkań wyko-
rzystano psa do wykrywania zapachu 
narkotyków. W mieszkaniu jednego 
z zatrzymanych w Luboniu śledczy 
znaleźli prawie pół kilograma mari-
huany, prawie 700 tabletek ekstazy, 
a także wagi elektroniczne oraz młynki 
do mielenia. Podejrzani ukrywali nar-
kotyki we wnęce znajdującej się pod 
sza�ami kuchennymi. Z kolei tabletki 
ekstazy były schowane w obudowie 
okapu kuchennego.

W związku z posiadanymi infor-
macjami śledczy Wydziału Narkoty-
kowego KWP Poznań przeszukali 
również mieszkanie drugiego z męż-
czyzn, które mieści się na terenie 

poznańskiej Wildy. Na miejscu za-
trzymano podejrzanego, u którego 
znaleziono i zabezpieczono środki 
odurzające w postaci marihuany, jak 
również wagę elektroniczną, struno-
we woreczki foliowe oraz znaczną 
kwotę pieniędzy. Podczas przeszuka-
nia mieszkania policjanci znaleźli 
klucze, które nie pasowały do żadne-
go z pomieszczeń znajdujących się 
w obrębie budynku. Dlatego też po-
jechali wraz z zatrzymanym do gara-
żu, który wynajmował na poznańskim 
Chwaliszewie. Na miejscu, również 
za pomocą psa tropiącego, policjan-
ci zabezpieczyli 140 gramów mari-
huany.

17 marca sąd na wniosek proku-
ratora zdecydował o 3-miesięcznym 
areszcie dla obu mężczyzn. Usłysze-
li oni zarzuty wprowadzania do ob-
rotu oraz posiadania znacznych ilości 
narkotyków, za co grozi im nawet 10 
lat więzienia.

(www.wielkopolska.policja.gov.pl)

Narkotyki w kuchni
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali na 
terenie Poznania i Lubonia dwie osoby podejrzewane o udział w obrocie 
znacznymi ilościami narkotyków. Grozi im do 10 lat więzienia

Mieszkańcy niedawno ska-
nalizowanej i odwod-
nionej do Strumienia 

Junikowskiego ul. Paderewskie-
go skarżą się, że po skończeniu 
inwestycji, z instalacji wydosta-
je się smród kanalizacyjny. Trwa 
ustalanie przyczyn.

(RS)

Ciągle coś

Mieszkańcy ul. Paderewskiego 
w pakiecie z kanalizacją i nową 
nawierzchnią otrzymali... smród   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Plantacja w pralni
Jedną z największych plan-

tacji marihuany w Wielkopolsce 
odkryto w 2010 roku. W Radze-
wicach niedaleko Śremu policja 
znalazła 10 tys. krzaków oraz ok. 
150 kg suszu i 40 kg narkotyku 
w paczkach, przygotowanego już 
do sprzedaży. Plantacja działała 
pod szyldem pralni chemicznej. 
Była profesjonalnie zorganizowana. 
Jak informowała wówczas policja, 
w budynku były specjalne zapad-
nie, otwierane hydraulicznie ma-
skownice oraz drogi ewakuacyjne, 
którymi przestępcy mieliby ucie-
kać w razie nalotu policji. Tunele 
prowadziły do lasu, a ich wyjścia 
były dobrze ukryte. Okolicę hali 
monitorowały kamery.

Biznesmen usłyszał jedynie drob-
ny zarzut. Ale śledczy uważają, że 
mógł wiedzieć o plantacji

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

Już od dłuższego czasu frustruje 
mnie zachowanie wszelkiej maści 
kierowców. Od parkowania w miej-

scach zupełnie do tego nieprzezna-
czonych utrudniających poruszanie 
pieszym, poprzez rozmawianie przez 
telefon w czasie jazdy, na brawurowej 
jeździe skończywszy. Nie będę już się 
odnosił do zatrważających statystyk 
zatrzymań pijanych kierowców, pu-
blikowanych w sprawozdaniach na 
łamach „Wieści Lubońskich”. Problem 
leży oczywiście u podstaw. Brak od-
powiednich wzorców w dzieciństwie 

i wszechobecne znieczulenie. W cza-
sach, kiedy dla młodzieży wzorcem 
jest „posiadający wszystko” przestępca, 
trudno jest wywołać społecznie po-
żądane postawy. Wystarczy, że każdy 
z nas rozejrzy się wokół siebie. Brak 
zainteresowania i udawanie, że pro-
blem mnie nie dotyczy, jest tylko 
zalążkiem, niejako przyzwoleniem 
eskalacji takich działań. Nie bądźmy 
obojętni na jakość i bezpieczeństwo 
nasze i naszych rodzin.

Rafał Żywica

List do redakcji

Wszechobecna pobłażliwość

n
Dla wygody zajmuje się miejsca postojowe przeznaczone dla aut inwalidów

Okoliczni mieszkańcy skar-
żą się na bałagan panują-
cy na południowym końcu 

ul. Sobieskiego, równoległym do 
ul. Wiejskiej. Opony, szmaty i zu-
żyte, plastikowe pojemniki (m.in. 
po olejach!) porzucono na nieza-
gospodarowanym skwerze niemal 
pod oknami sąsiednich domostw. 
Jak się dowiedzieliśmy, zaśmiecany 
systematycznie teren jest własno-
ścią prywatną.

PAW

Składowisko śmieci

Porzucone wzdłuż betonowych 
ogrodzeń opony i plastikowe po-
jemniki po szkodliwych substan-
cjach w zaułku ul. Sobieskiego   
fot. Paweł Wolniewicz

n

Tradycyjnie z nasta-
niem dodatnich tem-
peratur nasilają się 

uwagi na temat kiepskiej 
jakości dróg. Docierające 
do redakcji sygnały dotyczą 
m.in. potrzeby interwenio-
wania w sprawie wyrównania 
gulików oraz studzienek. 
Zgłaszają je szczególnie 
rowerzyści, wiosną chęt-
niej wsiadający na swoje 
jednoślady.   (S)

Niebezpieczna infrastruktura

n
Przykład niebezpiecznie 
osadzonej studzienki na ul. 
11 Listopada tuż przy ruchli-
wym skrzyżowaniu z ul. Żabi-
kowską (okolice sklepu Net-
to). Wywrotka rowerzysty 
w tym miejscu grozi dosta-
niem się pod koła przejeżdża-
jących samochodów. Prosimy 
lubonian o zgłaszanie w re-
dakcji innych, podobnych 
przykładów   fot. Hanna 
Siatka

Budynek przy ul. 3 Maja 14 gro-
zi zawaleniem. Obawiamy się, 
że może runąć w stronę uli-

cy lub sąsiedniej działki. Zmurszałe 
okno drewniane, osadzone we wnę-
ce bez nadproża, zlasowana zapra-
wa pomiędzy cegłami ściany, do 
tego prawdopodobnie brak żelbe-
tonowego wieńca oraz nacisk belek 

konstrukcji dachowej, a także brak 
konserwacji domu doprowadził do 
poważnego uszkodzenia zewnętrznej 
ściany nośnej. Nagłe runięcie muru 
nad oknem spowodować może obe-
rwanie się konstrukcji skośnego da-
chu i ewentualną lawinę dachówek 
wprost na chodnik i jezdnię.

A.M. i R.

List do redakcji

Niebezpieczeństwo!

Budynek przy ul. 3 Maja 14 i niebezpieczne uszko-
dzenia ściany nośnej podpartej prowizorycznie 
belkami wnęki okiennej mogą doprowadzić do groź-
nego wypadku   fot. Piotr P. Ruszkowski

n

n
Sporej wielkości dziura w betonowej pokrywie studzienki telekomunikacyjnej na 
chodniku przy komisie samochodowym, naprzeciw stacji benzynowej „Orlen” 
straszy pieszych od ubiegłego roku. Dziura ma już średnicę ok. 20 cm i wciąż 
„rośnie”. Można połamać nogi   fot. Paulina Sawicka 
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Okręgi wyborcze: 1-Żabikowo; 2-Lubonianka; 3-Luboń; 4-Lasek 
Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału; nn-nieobecny

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

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

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

Dochody budżetu naszego 
miasta zwiększono o kwo-
tę 1 274 483 zł, to jest do 

77 917 325 zł między innymi z ty-
tułu uzyskania środków na do�nan-
sowanie własnych inwestycji gmin 
(545 458 zł), pochodzących ze środków 
unijnych jako refundacja kosztów 
termomodernizacji obiektów uży-
teczności publicznej. W związku z pi-
smem Ministra Finansów w sprawie 
ustalenia ostatecznej kwoty subwencji 
ogólnej, subwencję z budżetu pań-
stwa zmniejszono o 1 220 569 zł. 
Poza tym wpływy z różnych opłat 
(m.in. opłaty za obiady w SP1 i SP3) 
zwiększono o 30 000 zł. Jednocześnie 
zwiększono wydatki budżetu naszego 
miasta o kwotę 1 274 483 zł, to jest 
do 86 531 539 zł, m.in. 535 993 zł 
w celu zabezpieczenia środków na 
realizację porozumienia w zakre-
sie lokalnego transportu zbiorowe-
go. Zwiększono również o 55 000 zł 
wydatki na oznakowanie ulic oraz 
poprawę bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego. Z kolei wydatki majątkowe 
na inwestycje zwiększono o kwotę 
384 739 zł w związku z konieczno-
ścią wymiany instalacji wodociągowej 

w Szkole Podstawowej nr 2. Ponadto 
zwiększono o 98 200 zł wydatki na 
do�nansowanie wieloletniego pro-
gramu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” oraz na spłatę dodatku 
do świadczenia pielęgnacyjnego. Kon-
sekwencją zmiany w tegorocznym 
budżecie było wprowadzenie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
na lata 2014-2024”, którą należało 
do niego dostosować.

Zwierzęta bezdomne
Nowelizacja ustawy o ochronie 

zwierząt rozszerzyła obowiązki cią-
żące na jednostkach samorządu 
terytorialnego o szereg dodatkowych 
czynności, mieszczących się w ob-
rębie wykonywanych zadań własnych. 
„Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Luboń” ma na celu ograni-
czenie zjawiska bezdomności zwie-
rząt domowych oraz zapewnienie 
im właściwej opieki na terenie na-
szego miasta. Realizacja programu 
obejmuje w szczególności zapew-
nienie schronienia zwierzętom bez-
domnym, umieszczając je w schro-
nisku dla zwierząt w Przyborówku 

Przystąpimy do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (PLOT)
Relacja z 43. sesji Rady Miasta Luboń (27.03.2014 r.)

pod Szamotułami (bezdomne zwie-
rzęta gospodarskie czasowo zatrzy-
mane znajdą właściwą opiekę w go-
spodarstwie rolnym przy ul. Pod-
górnej 19). W przypadku zdarzeń 
drogowych zwierzęta na terenie 
naszego miasta mają zapewnioną 
całodobową opiekę weterynaryjną. 
Warto również wspomnieć o zna-
kowaniu zwierząt (np. akcja czipo-
wania psów) umożliwiającym ich 
identy�kację i kontakt z właścicie-
lem. Na realizację ww. zadań prze-
znaczono z budżetu miasta środki 
w wysokości 164 650 zł. Odławianiem 
bezdomnych zwierząt z terenu Lu-
bonia zajmuje się �rma KOM-LUB. 
Mieszkańcy mają prawo ubiegać się 
o sprawowanie nad zwierzęciem 
bezdomnym opieki ograniczonej 
w czasie – zwaną „domem tymcza-

sowym”, względnie stałej, innymi 
słowy nieograniczonej w czasie 
zmierzającej do adopcji (oczywiście 
nieodpłatnej). Przyjęcie uchwały 
dotyczącej programu, o którym mowa, 
przełoży się niewątpliwie na ogra-
niczenie bezdomności zwierząt na 
naszym terenie.

Akcje
Radni jednogłośnie wyrazili zgo-

dę na podwyższenie kapitału zakła-
dowego i objęcie przez nasze miasto 
akcji w Spółce Aquanet SA. Było to 
konsekwencją zaakceptowanego przez 
Radę w październiku 2011 r. zobo-
wiązania dotyczącego budowy ka-
nalizacji w odcinku ul. Polnej (koń-
cowy etap budowy obwodnicy Po-
znańska-Polna), zgodnie z którym 
Miasto i Spółka zgodziły się ponieść 

cd.  
obok

   

Głosowania 
radnych podczas 

43. Sesji RML 
(27.03.2014)
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Bartkowiak Patryk FO (2)-kSL Z Z Z Z
Bielawski Jakub PO (3) W W Z Z
Dagoń Janusz PO (2) Z Z Z Z
Dworaczyk Adam FO (2) W W Z Z
Franek Dorota FO (4)-kSL Z Z Z Z
Frąckowiak Katarzyna FO (4)-kSL Z Z Z Z
Kaczmarek Jan ML (2)-kSL Z Z Z Z
Kędra Lechosław WL (3) W W 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 Z Z Z Z
Matysiak Małgorzata FO (3)-kSL Z Z Z Z
Nyćkowiak-Filusz Magdalena PO (1) W W Z Z
Okupniak Andrzej WL (1) Z W Z Z
Rogowicz Ewa WL (2) W W Z Z
Samulczyk Marek ML (3)-kSL W W Z Z
Stankowiak–Bożełko Anna PO (1) W W Z Z
Suleja-Kot Wanda WL (4) W W Z Z
Walczak Dariusz ML (4)-kSL Z Z Z Z
Wolniewicz Paweł FO (3)-kSL Z Z Z Z
Zapłata-Szwedziak Elżbieta ML (1)-kSL Z Z Z Z

Razem “za” 13 12 21 21
Razem “przeciw” 0 0 0 0

Razem “wstrzymujących” 8 9 0 0
Razem głosowało 21 21 21 21

n
Prezes Zarządu PLOT – Jan Mazurczak (z lewej) i pracownik projektu – Wojciech 
Mania prezentują uczestnikom sesji cele i działania poznańskiego Stowarzysze-
nia   fot. Paweł Wolniewicz
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nQKomisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
nQKomisja Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu
nQKomisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

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

e-mail: jolanta.korcz@onet.eu  

Jolanta Korcz
Radna Powiatu Poznańskiego

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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Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkiej Nocy
pragniemy złożyć  
najserdeczniejsze życzenia
radości i wszelkiego dobra.

Niech ten niezwykły czas 
upłynie w ciepłej  
oraz rodzinnej atmosferze
i przyniesie początek wszystkim Państwa zamierzeniom.

 Marek Samulczyk Dariusz Szmyt
 Przewodniczący Rady  Burmistrz Miasta Luboń

Liczba uczestników spotkania 
była zadowalająca, reprezen-
towaliśmy wszystkie organi-

zacje działające w naszym mieście. 
Założenia Rady i koncepcję omówiła 

inicjatorka z ramienia Urzędu – Mał-
gorzata Machalska – informując o ko-
nieczności zachowania procedur for-
malnych i tematach, którymi może 
zajmować się Rada Seniorów. Będzie 

Warto postawić na 
doświadczenie
Byłem na spotkaniu informacyjnym zwołanym przez Urząd Miasta 
w sprawie powołania Rady Seniorów jako organu doradczego 
Burmistrza Miasta

cd.  
na str. 
18

n
Zebranie organizacyjne Rady Seniorów w sali sesyjnej Urzędu Miasta   
fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
ze str. 
16

Serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych,
by ten szczególny czas był początkiem nowej drogi,
przemiany duchowej, umocnienia, wypełnienia serc 
radością i dobrem.
Re�eksji i inspiracji życzę wszystkim Lubonianom, 
w szczególności moim wyborcom 
z osiedla Lubonianka.

radny Patryk Bartkowiak

koszty budowy po połowie. Koszt 
inwestycji wyniósł 1,3 mln zł. W za-
mian za wniesienie wkładu pienięż-
nego do końca marca br. w kwocie 
650 000 zł Miasto Luboń objęło nowe 
akcje, emitowane w drodze subskryp-
cji prywatnej, w Aquanet SA.

PLOT
O podjęciu uchwały dotyczącej 

przystąpienia naszego miasta do Sto-
warzyszenia pod nazwą Poznańska 
Lokalna Organizacja Turystyczna 
(PLOT) radni zdecydowali jednogło-
śnie. Zanim jednak do tego doszło, 
uczestniczący w obradach prezes 
Zarządu PLOT – Jan Mazurczak 
i pracownik projektu – Wojciech 
Mania zaprezentowali pokaz multi-
medialny przybliżający genezę po-
wstania i całokształt działalności 
Stowarzyszenia. Integracja działań 
w zakresie turystyki jest jednym 
z działań odgrywających dużą rolę 
w procesie tworzenia nowoczesnej 
aglomeracji. Celem PLOT jest pro-
mocja turystyczna obszaru, do któ-
rego została powołana, wkrótce 
także naszego miasta. Obecnie nale-
żą do niej m.in. Poznań, powiat po-
znański oraz gminy aglomeracji 
poznańskiej, natomiast podstawowe 
jej cele programowe to: rozwój kra-
jowej i zagranicznej turystyki przy-
jazdowej do aglomeracji poznańskiej, 
promocja wśród mieszkańców ofer-
ty turystycznej gmin członkowskich 
oraz szeroko rozumiana integracja 
gmin stowarzyszonych. Po zakończe-

niu pokazu radni zadawali pytania, 
natomiast goście na nie odpowiada-
li. Zapytano m.in., jakie koszty po-
niesie nasze miasto, przystępując do 
Stowarzyszenia? Otóż roczny koszt 
członkostwa w PLOT to 7 tys. zł (ok. 
23 grosze od mieszkańca).

Inne
Ponadto radni jednogłośnie 

przyjęli trzy uchwały związane z funk-
cjonowaniem transportu publiczne-
go, w ramach których będzie zawar-
te i podpisane porozumienie mię-
dzygminne (Luboń, Poznań, Pusz-
czykowo oraz gmin Mosina i Ko-
morniki) w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. Po niełatwych 
negocjacjach i wielu wzajemnych 
konsultacjach m.in. z Zakładem 
Transportu Miejskiego (ZTM) za-
interesowane gminy doszły do opty-
malnego porozumienia, co powin-
no się przełożyć na zadowolenie 
korzystających z transportu publicz-
nego na naszym terenie.

W dalszej kolejności przewod-
nicząca Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
(GKRPA) – radna Elżbieta Szwedziak 
przedstawiła pokrótce sprawozdanie 
komisji z realizacji programu za 
ubiegły rok, także sprawozdanie 
�nansowe, z którymi uprzednio 
radni się zapoznali. W ramach zadań 
własnych samorządu gminy program 
GKRPA jest co roku mody�kowany 
do aktualnych potrzeb środowisko-
wych pojawiających się w trakcie 

realizacji zadań bieżących. W roku 
ubiegłym komisja wydała 47 kon-
cesji na sprzedaż alkoholu w punk-
tach detalicznych (dwa lata temu 
– 87), 15 koncesji w punktach ga-
stronomicznych (26) oraz 5 konce-
sji jednorazowych (3). Jednocześnie, 
podobnie jak przed dwoma laty, 
wygaszono 18 koncesji detalicznych 
oraz 7 gastronomicznych. W ubiegłym 
roku w naszym mieście funkcjono-
wało 59 sklepów detalicznych (przed 
dwoma laty – 53) oraz 11 punktów 
gastronomicznych (12) sprzedających 
napoje alkoholowe.

- W punkcie wolne głosy i wnio-
ski radna Ewa Rogowicz poruszyła 
kwestię palenia e-papierosów i wnio-
sła o umieszczenie stosownego za-
pisu w Regulaminie utrzymania 
porządku i czystości w naszym mie-
ście, który zakazywałby palenia tzw. 
ekologicznych papierosów w środkach 
komunikacji miejskiej. 

- Z kolei obecny na sesji miesz-
kaniec naszego miasta – Robert Korcz 
– poruszył nie po raz pierwszy kwe-
stię zamieszkiwania niektórych rad-
nych poza Luboniem. 

- Radny Jakub Bielawski złożył 
wniosek dotyczący udostępnienia 
protokółu powykonawczego prac 
remontowych przeprowadzonych na 
terenie wynajmowanej części hali 
LOSiR, zwrócił się on również do 

radnych o zajęcie stosownego sta-
nowiska w związku z ustaleniami 
Najwyższej Izby Kontroli (NIK), 
przeprowadzonej w LOSiR-ze w ubie-
głym roku. Wnioskodawcy chodzi-
ło o to, żeby Rada Miasta wyraziła 
opinię, że obecny dyrektor LOSiR-u 
nie powinien pełnić stanowisk kie-
rowniczych. Sprawą zajmą się po-
szczególne komisje Rady. 

- W tym punkcie obrad zabrał 
również głos przewodniczący RML 
– Marek Samulczyk, który nawiązał 
do ufundowania ze środków Rady 
nowej tablicy pamiątkowej, którą 
zamontowano w miejscu uszkodzo-
nej, starej na frontowej ścianie bu-
dynku dawnej Wyższej Szkoły Rol-
niczej im. Haliny. Jednocześnie 
przewodniczący złożył wniosek 
o ufundowanie przez RML nowej 
okolicznościowej tablicy upamięt-
niającej postać Augusta hrabiego 
Cieszkowskiego i zamontowanie jej 
na kamieniu przy Krzyżu Milenijnym 
u zbiegu ulic Powstańców Wlkp. 
i Puszkina (w bliskim sąsiedztwie 
Domu Włodarza), motywując to 
obchodami przypadającej w tym 
roku dwusetnej rocznicy urodzin 
hrabiego.

Sesja zakończyła się po trzech 
godzinach o 19.30.

Paweł Wolniewicz
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to prawdopodobnie zespół najwyżej 
kilkunastu osób uprawnionych na 
podstawie statutu do działań, recen-
zujących, opiniujących, inspirujących, 
wskazujących i tworzących wspólnie 
z Radą Miasta projekty uchwał, do-
tyczące życia społeczno-politycznego 
w naszym mieście.

Każdy z obecnych wypowiadał 
się, jak postrzega zasadność powo-
łania Rady Seniorów, krótko omawiał, 
co powinna robić grupa doradcza 
i uzasadniał potrzebę zaistnienia 
takiego gremium.

Jestem zdania, że każda inicja-
tywa społeczna zmierzająca do po-

prawy życia społeczno-polityczne-
go oraz doskonałego gospodarowa-
nia w Luboniu, jest zasadna. To 
powinna być wartościowa Rada, 
z uprawnieniami zapisanymi w sta-
tucie, aby wspierać doświadczeniem 
decyzje potrzebne miastu i miesz-
kańcom, powodować poprawę bytu 

społecznego i rozwój miasta.
Organizacji pozarządowych 

w naszym mieście jest kilkanaście, 
każda prowadzi swoją politykę spo-
łeczną, ma potrzeby i możliwości 
wynikające z ustanowionych statu-
tem zakresów działań, ale te dzia-
łania najczęściej są lżejszej wagi. 

SAMORZĄD / GOSPODARKA 

Na przeło-
mie marca 
i kwietnia 

na zabytkowym 
budynku przy pl. 
Edmunda Boja-
nowskiego 1, zaj-
mowanym przez 
restaurację „Mio-
dziojadło”, przeło-
żono dach. Starą da-
chówkę „karpiów-
kę” zastąpiła nowa 
(ochrona konserwa-
torska). Przy okazji 
wymieniono również 
okno dachowe. Wła-
ściciel restauracji (i 
budynku) – Maciej 
Horowski– planuje 
jeszcze wymianę 
wszystkich okien 
i remont zewnętrz-
nej elewacji.

Od ok. 7 lat lat budynek pełni 
funkcję restauracyjną, której służył 
pierwotnie (prezentujemy pocztów-
kę sprzed 1918 r. przedstawiającą 
gospodę Oskara Warmbiera ze skle-
pem kolonialnym). Przywrócił ją 
w tym miejscu właściciel poprzed-
niej restauracji – „Marago” – Jakub 

Mączkowiak. Wcześniej w budynku 
tym mieściły się głównie sklepy – tuż 
po II wojnie spożywczy, potem m.
in. obuwniczy i tekstylny. Przed re-
stauracją „Marago” był tu salon 
fryzjerski, a na piętrze – siedziby 
Straży Miejskiej i kombatantów.

HS

Troska o tradycję

n
Lubońska firma Bresiński s.c. podczas kładzenia nowych da-
chówek na zabytkowym budynku „Miodziojadła”, w którym 
pierwotnie również mieściła się restauracja   fot. Hanna Siatka

n
Zdjęcie socjologiczne z archiwalnej pocztówki sprzed 1918 r. Przedstawia pier-
wotną bryłę budynku z gospodą (z lewej) z szyldem, na którym widnieje prawdo-
podobnie napis: Gasthaus/ Volksgattes/ Oskar Warmbier. Z prawej – wejście 
do sklepu z szyldem: Colonialwaren-Handlung. Przed budynkiem – ówcześni 
mieszkańcy Żabikowa-Kolonii pozujący do fotografii   arch. Biblioteki UAM

W środę, 5 marca członko-
wie Młodzieżowej Rady 
Miasta wraz z opiekunem, 

Jakubem Bielawskim, udali się do 
Warszawy, by zwiedzić gmach Par-
lamentu RP i na własne oczy zoba-
czyć, jak wygląda praca wybranych 
przez naród przedstawicieli.

W związku z odbywającym się 
w tym dniu nadzwyczajnym po-
siedzeniem mieliśmy okazję spotkać 
wielu naszych parlamentarzystów, 
w tym posłów: niezrzeszonego 
Ryszarda Kalisza oraz Jana Toma-
szewskiego z Prawa i Sprawiedli-

wości – wielokrotnego reprezen-
tanta Polski w piłce nożnej. Na 
prywatnej wizycie spotkał się z nami 
również wicemarszałek Sejmu Je-
rzy Wenderlich, z którym rozma-
wialiśmy o pracy w parlamencie, 
obowiązkach posła oraz o planach 
na najbliższe lata.

Po zwiedzeniu gmachu Sejmu 
i spotkaniach z posłami udaliśmy się 
na Krakowskie Przedmieście, gdzie 
spędziliśmy czas wolny, zwiedzając 
okoliczne zabytki.

Tomasz Zapłata

MRL w Sejmie

n
Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta z Lubonia w towarzystwie posła SLD 
– Jerzego Wenderlicha – w korytarzu sejmowym

n
Na indywidualne zaproszenia do Urzędu przybyli seniorzy w wieku 60+    
fot. Paweł Wolniewicz

Warto postawić na doświadczeniecd.  
ze str. 
17

Myślę tu o integracji społecznej, 
działaniu kulturalno-oświatowym, 
sportowym, turystycznym, co jest 
oczywiście ważne, ale nie uprawnia 
żadnej organizacji do bezpośrednie-
go tworzenia rozwiązań w zarządza-
niu miastem. Byłaby to nowość na 
polu samorządowym. Jestem prze-
konany, że seniorzy są bacznymi 
obserwatorami tego, jak żyje nasze 
miasto, potra�ą pochwalić dobre lub 

skrytykować złe, a wzbogaceni ży-
ciowym stażem – wskazać dobre 
rozwiązania.

Z tych oczywistych powodów 
warto postawić na doświadczenie, 
pragmatyzm i wielką troskę o przy-
szłość naszego miasta.

Adam Gabler
prezes Stowarzyszenia  

Ludzi Dobrej Woli
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nastąpiła nacjonalizacja zakładów 
i połączenie fabryki drożdży z za-
kładami ziemniaczanymi, z których 
utworzono Lubońskie Zakłady Prze-
mysłu Spożywczego zajmujących 
powierzchnię ponad 37,5 ha. Pro-
dukowano tu m.in. mączkę ziem-
niaczaną, syrop, kleje, dekstryny, 
słód, drożdże i krochmal pszenny. 
W 1972 r. miała miejsce tragedia. 
Doszło do wybuchu na wydziale 
produkcji dekstryn, który pochłonął 
18 o�ar śmiertelnych. W 1992 r. 
WPPZ przekształcono w Spółkę 
Akcyjną Skarbu Państwa, która była 
prywatyzowana w pierwszym Na-

rodowym Funduszu Inwestycyjnym 
(NFI). Od 2001 r. WPPZ SA stano-
wiły własność prywatną. W 2004 r., 
dokładnie po 100 latach, zlikwido-
wano zakład produkcyjny w Lubo-
niu. Pozostała jedynie siedziba �rmy, 
która produkcję przeniosła do Stawu 
koło Wrześni. W 2005 r. sprzedano 
ostatni największy teren spółce Hal-
le Poelzig’a (nigdy nie zarejestrowa-
nej – czytaj: „WL” 03-2007 str. 13) 
później o nazwie Grupa River zwią-
zanej z Pajo (o historii ziemi czytaj 
też: „WL” 11-2005, str. 2 „Nowa Ja-
kość”), na której znajduje się silos.

KK

Znika dominanta Luboniacd.  
ze str. 
3

n
Zdjęcie wykonane z wieży kościoła św. Barbary. Widać, jak charakterystyczny dla 
Lubonia przez lata silos dominuje nad dachami zabudowy jednorodzinnej i blokowej. 
Kiedy demontaż zagrażał bezpieczeństwu pracowników, użyto dźwigu – dużo wyższe-
go od silosu. Na jego ramieniu podwieszono kosz ze spawaczem, który, zaczynając 
od szczytu, palnikiem rozcinał elementy   fot. Rafał Wojtyniak

Wielu zastanawia się i pyta 
nas, co będzie się działo na 
uporządkowanej (wykarczo-

wanej) działce u północnego zbiegu 
ul. 3 Maja i Armii Poznań z charakte-
rystycznym dla architektury starego 
Lubonia budynkiem przy wjeździe 
do miasta. Nie będzie tu marketu 
(Biedronki) czy stacji benzynowej, 
o czym się mówi. Jeszcze w tym roku, 
jak zapewnia nas inwestor, na terenie 
około 2 tys. m2 powstanie osiedle 
domków w zabudowie szeregowej 
z 24 mieszkaniami. Zabytkowy na-
rożnikowy dom Hernesa, który się 

jeszcze ostał, zostanie w najbliższym 
czasie też zburzony. Więcej o szczegó-
łach inwestycji i historii tego miejsca 
w kolejnych wydaniach.

PPR

Będzie osiedle

n
Tu na działce pomiędzy ulicami: Armii Poznań, 3 Maja i Lemańskiego jeszcze 
w tym roku powstanie osiedle mieszkaniowe o zabudowie szeregowej   fot. 
Piotr P. Ruszkowski

Tak prywatny inwestor określa 
osiedle czterech piętrowych do-
mów, które sposobem gospo-

darczym, przy współpracy m.in. z lu-
bońską Pracownią Architektoniczną 
C7, wybudował przy ul. Poniatowskie-
go 38 (okolica Centrum Medycznego 
HCP). Nazwa pochodzi od wielkości 
mieszkań, które posiadają powierzch-

nię ponad 60 m2. Te na piętrze wy-
posażono dodatkowo w antresole 
i balkony. Domy połączono parami 
za pomocą klatek schodowych. Trzy 
są już zamieszkałe, czwarty, obecnie 
w stanie surowym, będzie gotowy 

jeszcze w tym roku. W każdym bu-
dynku są 2 mieszkania, w sumie, li-
cząc te, które właśnie powstają, jest 
ich 8. Teren został ogrodzony. W głąb 
podłużnej działki biegnie pozbruko-
wa droga wewnętrzna (z parkingiem-
zawrotką), której budowę narzuciło 
miasto. Inwestor zagospodaruje jeszcze 
pas zieleni wzdłuż drogi od strony 

ogrodzenia oraz wolny teren od ul. 
Poniatowskiego. O resztę infrastruk-
tury (zieleń wokół domów, system 
gromadzenia odpadów) właściciele 
mieszkań zadbają sami.

HS

Apartamenty Poniatowskiego

n
Osiedle apartamentów przy ul. Poniatowskiego   fot. Hanna Siatka

Brak kultury

n
Do redakcji przesłano zdjęcie, które nie potrzebuje komentarza. – Na całej 
szerokości chodnika ruchliwej ul. Okrzei ktoś zaparkował auto, uniemożliwia-
jąc przejście. Kierowcy zabrakło wyobraźni i wrażliwości. Nie pomyślał o dzie-
ciach idących ze szkoły, matkach z wózkami dziecięcymi, osobach poruszają-
cych się o lasce czy inwalidach.
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Projekt zmiany Miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Luboń 

po raz 3. wyłożony do publicznego 
wglądu. Jest dostępny od 1 do 23 
kwietnia w siedzibie Urzędu Miasta 
przy pl. Edmunda Bojanowskiego 2 
oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego.

Dyskusja publiczna nad przyję-
tymi w projekcie rozwiązaniami 
odbędzie się 14 kwietnia (ponie-
działek) w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Luboniu, w Sali Sesyjnej 
(II p.), o godz. 15.

Osoby prawne i �zyczne oraz 
jednostki organizacyjne nieposiada-
jące osobowości prawnej mogą wno-
sić uwagi dotyczące projektu planu 

– w formie pisemnej, ustnie do pro-
tokołu, za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej, bez koniecz-
ności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem, z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, na 
adres Urzędu Miejskiego w Luboniu, 
pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Lu-
boń lub e-mail: o�ce@lubon.pl do 
5 maja 2014 r.

Organem właściwym do rozpa-
trzenia uwag będzie Burmistrz Mia-
sta Luboń.

Na podstawie „Obwieszczenia 
Burmistrza”

(S)

Uwaga, plan miejscowy!
„Tereny po WPPZ”

Z nadejściem wiosny posprzą-
tano chętnie uczęszczane, nie 
tylko przez mieszkańców na-

szego miasta, Kocie Doły wzdłuż 
ścieżki rowerowej na południe od 

mostu przy Luvenie. Wycięto m.in. 
zarośla nad brzegiem Warty, uprząt-
nięto śmieci, prześwietlono drzewa 
i krzewy, przycinając gałęzie, usta-
wiono 2 nowe stoły i 4 ławki (stare 

i zniszczone zdemontowano i za-
wieziono do Kom-Lubu, gdzie po 
naprawie zostaną ustawione w in-
nych miejscach). Uporządkowano 
również teren przy deptaku na ul. 

Dworcowej wzdłuż Strumienia Ju-
nikowskiego. Warto też wspomnieć, 
że w wielu częściach miasta poja-
wiły się nowe nasadzenia, m.in. ko-
lorowe bratki. PAW

Tereny zielone

n
Pracownicy Kom-Lubu montują jedną z nowych funkcjonalnych ławek na Kocich 
Dołach. Od prawej: Jerzy Paluszczak, Wojciech Kujawa i Jacek Szajek    
fot. aweł Wolniewicz

Posprzątany 
teren przy Stru-
mieniu Junikow-
skim – widok 
z deptaku przy 
ul. Dworcowej   
fot. Paweł Wol-
niewicz

n

Jedną z dróg gruntowych, którą Kom-Lub wyrównuje tłuczniem, jest 
ul. Kopernika. Przejeżdżające nią samochody przenoszą kruszywo 
kołami na asfaltową jezdnię ul. Fabrycznej. Spod kół mknących tędy 

aut kamyki z impetem wystrzeliwują w górę i tra�ają w przechodniów. 
Często na spacery podążają tędy maluchy z dwóch przedszkoli znajdu-
jących się na ul. Kopernika. O nieszczęście nietrudno.   HS

Niebezpieczny grys

Aby dokończyć budowę ul. Pa-
derewskiego o określonych 
przez projektanta parametrach 

(zachowanie szerokości jezdni i chod-
nika), na kilkudziesięciometrowym 
odcinku od skrzyżowania z ul. Żabi-
kowską do pierwszych zabudowań 
na ul. Paderewskiego, trzeba było 

wykonać wiele prac. Przeniesiono 
ogrodzenia. Przesuwając skarpę, 
wybrano duże ilości ziemi. zbudo-
wano żelbetonowe ściany oporowe 
i dopiero wtedy położono chodnik 
oraz asfalt.

(HP)

Kosztowny chodnik

n
Kosztochłonne przesunięcie skarpy 
na potrzeby położenia chodnika na 
ul. Paderewskiego. Stawianie szalun-
ku i zbrojenia ściany oporowej o wy-
sokości od 2 do ok. 4 m naprzeciw 
północnego wjazdu do Intermarche. 
W głębi, za ul. Żabikowską, Centrum 
Handlowe „Pajo”   Piotr P. Ruszkow-
ski

n
Grys rozwleczony kołami samochodów z ul. Kopernika na Fabryczną   
fot. Hanna Siatka
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Proszę Redakcję o przejście uli-
cą Puszkina w kierunku Unij-
nej, obok nowo otwartej myj-

ni samoobsługowej. O ile pierwsze 
stanowisko zostało osłonięte jakąś 
płaszczyzną, o tyle dwa pozostałe są 
otwarte. Mycie aut w tych otwartych 
boksach powoduje, że drobinki wody 
z detergentami osiadają na przecho-
dzących obok ludziach i przejeżdża-
jących samochodach. Nie dość, że 
przechodzień wdycha opary wody 
z chemią i staje się mokry, jakby 
padała mżawka, to pojawiająca się 
nagle mgła na przedniej szybie prze-
jeżdżających aut spowodować może 
wypadek.

Kto dokonał odbioru technicz-
nego tej myjni?

Proszę spowodować, by zasło-
nięto dwa boksy w taki sam sposób 
jak pierwszy, aby opary wodne po-
zostawały w boksie myjni i nie opry-
skiwały przechodniów.

mieszkanka Lubonia

Od redakcji
To jeden z wielu sygnałów, jakie 

otrzymujemy w sprawie bezdotyko-
wej myjni samochodowej, która od 
kilku miesięcy działa przy rondzie 
Żabikowskim w bliskim sąsiedztwie 
chodnika i drogi. Do zestawu uciąż-
liwości podanych w liście inni do-
rzucają jeszcze niebezpieczeństwo, 
które może zagrażać kierowcom zimą, 
kiedy mokra od strony myjni jezd-
nia będzie zamarzać. Wyjeżdżające 
z myjni, ociekające samochody mo-
krymi oponami przenoszą wodę na 
jezdnię ul. Puszkina tuż przy rondzie, 
gdzie trzeba przyhamować.

Jak się dowiedzieliśmy, skargi na 
bliskość niezabezpieczonego, uciąż-

liwego obiektu od chodnika odbie-
ra również Urząd Miasta, który na 
etapie postępowania przygotowaw-
czego próbował zablokować tę in-
westycję. Jak nam powiedziano 
w Wydziale Planowania Rozwoju i 
Ochrony Środowiska, nie zgodził się 
na nią również starosta. Inwestor 
odwołał się jednak do wojewody. 
Ten uznał, że skoro inwestor spełnia 
warunki przewidziane w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzen-
nego, to jest to wystarczający powód 
do powstania myjni, i odrzucił obiek-
cje władz Lubonia. 

W mpzp nie przewidzi się (nie 
zapisze) wszystkich sytuacji. Czasa-
mi inwestor interpretuje zapisy mpzp 
niekoniecznie zgodnie z intencją 
i interesem reprezentowanym przez 
władze miasta. Zdaniem urzędnika, 
w takich przypadkach potrzebna jest 
instytucja arbitra.

Zastępca burmistrza – Mikołaj 
Tomaszyk – któremu podobnie jak 
mieszkańcom nie podoba się loka-
lizacja myjni oraz zagęszczenie pla-
cówek w części terenu usługowego 
od strony ronda, w lutym zobligował 
inwestora do posadzenia zieleni 
odgradzającej uciążliwy obiekt od 
chodnika. Jego zdaniem, zabudowa-
nie stanowisk byłoby nieestetyczne, 
za to rząd dorodnych tui (1,5-metrowej 
wysokości) spełniłby swoje zadanie 
i dodatkowo osłonił nieładny 
obiekt.

Drzewka pojawiły się wzdłuż 
chodnika od strony ul. Puszkina na 
początku kwietnia, kilka dni po tym, 
kiedy wykonywaliśmy zamieszczo-
ne obok zdjęcie. Czy skutecznie będą 
spełniać funkcję ekranu, życie po-
każe.

List do redakcji

Uciążliwa myjnia
Dotyczy myjni przy ul. Żabikowskiej-Dębieckiej (rondo Żabikowskie)

n
Bezdotykowa, samoobsługowa, 3-stanowiskowa myjnia samochodowa Car-
Wash wykorzystująca technologię mycia mikroproszkiem EHRLE (Niemcy). 
Sfotografowanie uciążliwej mgiełki jest trudne. Wykorzystując odpowiednie 
oświetlenie, specjalnie podjechaliśmy samochodem, żeby zilustrować problem. 
Woda wydostająca się pod dużym ciśnieniem z urządzenia, trzymanego przez 
myjącego, odbija sią od maski pojazdu, a jej drobinki przenoszą się na pas 
zieleni i chodnik. Nawilżanie potwierdza trawa bujnie rosnąca między myjnią 
a chodnikiem   fot. Piotr P. Ruszkowski

Przedstawiamy harmonogram 
korekty i wymiany nawierzchni 
asfaltowej na kolejnych ulicach 

w Lasku (patrz też: „WL” 03-2014, 
str. 24). Przypominamy, że według 
informacji podanych przez inżyniera 
budowy – Marcina Kuźlana – prace 
zaplanowane na maj, czerwiec i lipiec 
mogą ulec opóźnieniu w zależności 
od tempa robót kanalizacyjnych.

Równanie ulic gruntowych: 
Kurowskiego – 6 maja, Malwowa 
– 8 maja, Stolarska i Wąska – 9 maja, 

Nowa – 12 maja, Walki Młodych 
– 14 maja, Rydla – 15 maja, Topo-
lowa – 19 maja, Wiejska – 29 
maja.

Nazwy ulic, na których roboty 
będą prowadzone od czerwca, po-
damy w następnym wydaniu „WL”.

Kolejne prace mające na celu 
odtworzenie asfaltu zaplanowano 
dopiero na czerwiec.

MGr

Zobacz, kiedy wyrównają
twoją ulicę cd.

wobec której NIK miała takie za-
strzeżenia. (czytaj też: na str. 16 
relację z sesji – w akapicie „Inne” 
oraz str. 58 – „Szanowny panie 
Trawka”).

Już trzeci miesiąc „Wieści Luboń-Qn

skie” czekają na możliwość wglądu 
w dokumenty LOSiR-u. Ostatecznie, 
4 kwietnia złożyliśmy (pierwszy raz 
za kadencji burmistrza D. Szmyta) 
formalny wniosek, powołując się na 
„Ustawę o dostępie do informacji 
publicznej” i „Prawo prasowe”. Bur-
mistrzowie i urzędnicy są przeko-
nani, że w sprawie kontroli NIK 
dostęp do dokumentacji prasie się 
należy, jedynie wątpliwości prawne 
przejawiał dyrektor LOSiR-u. Do-
piero 10 kwietnia Z. Trawka po-
informował o możliwości wglądu 
w dokumenty. Czy kolejna obietnica 
będzie spełniona, i w jakim zakre-
sie? Poinformujemy o tym w na-
stępnym wydaniu.

KK & PPR

Dyrektorem LOSiR-u Z. Trawką 
zajmie się prokuratura

cd.  
ze str. 
11

art. 231
§ 1. Funkcjonariusz publicz-

ny, który, przekraczając swoje 
uprawnienia lub nie dopełniając 
obowiązków, działa na szkodę inte-
resu publicznego lub prywatnego, 
podlega karze pozbawienia wol-
ności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się 
czynu określonego w § 1. w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej lub 
osobistej, podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10. 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu okre-
ślonego w § 1. działa nieumyślnie 
i wyrządza istotną szkodę, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności 
do lat 2. 

§ 4. Przepisu § 2. nie stosuje się, 
jeżeli czyn wyczerpuje znamiona 
czynu zabronionego określonego 
w art. 228. (mówi o przyjmowaniu 
korzyściach majątkowych)

W piątek, 11 kwietnia ok. godz. 
19 przy ul. Zielonej z powo-
du uszkodzenia kabla w be-

tonowym słupie ulicznym doszło do 
zwarcia. Zaczął się z niego wydobywać 
dym, a potem pojawił się ogień. Po 
kilkunastu minutach przybyły straż 
pożarna i pogotowie energetyczne, 
wcześniej jednak słup przestał się 
palić. Zlikwidowanie usterki, która 
zagrażała zdrowiu i życiu mieszkań-
ców ulicy, trwało ponad godzinę. Na 
szczęście nikomu nic się nie stało, nie 
ucierpiały też okoliczne domy.

Agnieszka Witkowska

Gorący prąd
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Na przykładzie domu komu-
nalnego przy ul. Armii Po-
znań 111, którego problemy 

przedstawiliśmy w ub. miesiącu na 
str. 26, a także wcześniejszych na-
szych publikacji, można zaobserwo-
wać zjawisko wieloletnich zaniedbań 
w substancji mieszkaniowej miasta. 
Brakuje gospodarskiego spojrzenia 
oraz dbałości o czasami zupełnie 
drobne potrzeby tych budynków, co 
w znacznym stopniu poprawiłoby 
też warunki bytowe ich lokatorów 
oraz powstrzymało procesy degra-
dacji majątku miejskiego.

Opinie
W domu komunalnym przy ul. 

Armii Poznań 111 podczas mrozów 
zamarzają rury z wodą. Wewnątrz, 
z uwagi na złą izolację cieplną, jest 

zimno, pomieszczeń nie sposób 
ogrzać. Mieszkańcy utyskują na 
skandaliczny stan techniczny murów, 
okien i drzwi, którymi od lat nikt się 
nie interesuje. Nasza lustracja po-
twierdza ten stan.

Zarządzające budynkami ko-
munalnymi w Luboniu Biuro Ma-
jątku Komunalnego (BMK) natomiast 
skarży się na brak kultury i dyscy-
pliny ze strony lokatorów i ich nie-
dbałość o mienie społeczne (nisz-
czenie, niezamykanie drzwi wej-
ściowych i okien, marnotrawstwo 
wody itp.).

Jak w kominie
Żeby uzmysłowić czytelnikom 

jeden z problemów – wyziębianie 
– przedstawiamy, m.in. za pomocą 
zdjęć, stan drzwi wejściowych bu-

dynku i okna klatki schodowej na 
piętrze.

Na parterze pokazujemy nie-
szczelności drzwi wejściowych do 
budynku. Kiedy są zamknięte, widać 
przedostające się pomiędzy futryną 
a skrzydłami (kilkucentymetrowymi 
szczelinami) światło. Gdyby zliczyć 
powierzchnię wszystkich szczelin, 
okazałoby się, że mamy do czynienia 
z niemałą „dziurą”. 

Na piętrze u wylotu klatki scho-
dowej znajduje się okno doświetla-
jące, w którym obserwujemy m.in. 
brak uszczelnień szyb, osunięte z ra-
mek szyby oraz niekompletną i od-
stającą od futryny ramę okienną. To 
powody kolejnych nieszczelności. 
I sumując, podobnie jak w przypad-
ku drzwi powierzchnię szczelin, przez 
które hula powietrze, mielibyśmy 
podobną „dziurę”. 

Nieszczelności przy tych dwóch 
elementach domu: oknie na piętrze 
oraz drzwiach wejściowych u dołu, 
wymuszają ciągły grawitacyjny obieg 

Gospodarskim okiem
O usterkach wynikających nie zawsze ze złego użytkowania, ale 
z braku dostatecznej troski o majątek miasta i o tym, jak 
czasami niewiele trzeba, by móc to zmienić

powietrza (cug) jak w kominie, a więc 
w konsekwencji wyziębianie wnę-
trza.

Niewiele potrzeba
Tymczasem, wchodząc w szcze-

góły, tak niewiele trzeba, by temu 
zaradzić. Dla skutecznego uszczel-
nienia drzwi wystarczyłoby np. 
kilka metrów listewki przybitej do 
drewnianej futryny z dopasowaniem 
do nierówności skrzydeł drzwiowych 
oraz przyklejenie do niej (i nie tyl-
ko) – uszczelki. Koszt materiałów 
to kilkadziesiąt złotych (30-50 zł), 
robocizny z górą 2 godziny dla 
1 osoby.

Podobnie można postąpić z oknem 
na piętrze, które teraz mieszkańcy 
prowizorycznie sami zatykają byle 
czym (kartony, szmaty itp.), bo nikt 
zajmujący się majątkiem komunal-
nym tego nie chce ruszyć. 

Dla dobrego uszczelnienia tego 
miejsca też niewiele trzeba. Światła 
i tak okno nie daje, bo od lat jest 
zastawione. Tu wystarczyłoby np. 
kilka metrów łaty lub deski przybi-
tej od wewnątrz do drewnianej kon-
strukcji świetlika dachu oraz np. 
dwóch kawałków płyty wiórowej 
odpornej – tzw. OSB (przyciętych 
na wymiar gratis w prawie każdym 
sklepie), a między nimi rozprężna 
wełna mineralna grubości powiedz-
my 15 cm (ok. 8 zł/m2). Koszt ma-
teriałów dużo poniżej 100 zł, robo-
cizny, podobnie jak przy drzwiach 
z górą 2 godziny. Tylko trzeba 
chcieć!

Kupno i osadzenie nowego okna 
oraz drzwi to kilkutysięczna inwe-
stycja, która w starym, nadającym się 
już teraz jedynie do kapitalnego re-
montu domku, byłaby na razie nie-
zasadna.

Refleksja  
– marzenie

Dawno, dawno temu, 
przed prawie 25 laty, gdy 

cd.  
obok

n
Dom komunalny, kiedyś jednorodzinny domek o wcale niezłej architekturze, obec-
nie przysłonięty od strony ulicy Armii Poznań barakiem handlowym. Zupełnie 
niezła substancja, bez większych zarysowań, pęknięć czy wad konstrukcyjnych. 
Większość usterek wynika ze zwykłego, wieloletniego zaniedbania czy braku 
podstawowej konserwacji. Z zewnątrz dostrzegliśmy m.in. ubytek kawałka rynny, 
kilku dachówek, opaski betonowej przy fundamentach, zabezpieczeń wsypów 
świetlików piwnicznych itd. Większość okien w mieszkaniach wymieniona na 
plastiki oprócz kilku, m.in. tego o stanie dobrym pokazanym na innym zdjęciu.

n
Stan szamba w domu komunalnym przy 
ul. Armii Poznań 111 dobitnie świadczy 
też o braku gospodarskiego spojrzenia na 
majątek miasta. Właz do szamba z wyłu-
panymi cegłami trzyma się na słowo hono-
ru. Nikt tu nic nie robił od dziesiątków lat. 
Przykrywa z kawałka plastikowego, cien-
kiego przykrycia dachowego jakiejś wiaty. 
Obok wychodki, szopy, stan pożal się, 
Boże   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Okno w mieszkaniu komunalnym oddanym 
w 2013 r. nowemu lokatorowi, wg protokołu 
zdawczo-odbiorczego – stan dobry. Kto to 
kontroluje, może prokuratora tu trzeba? Bo 
okno prosto ze śmieci, nic nie warte – stan 
beznadziejny. Ciekawe kiedy ostatnio był tu 
burmistrz, radni okręgowi czy ci ze stosow-
nych komisji, urzędnicy odpowiedzialni, i co 
zrobili? Gdzie wyniki czy konsekwencje. 
W związku z brakiem jakiejkolwiek reakcji po 
publikacji w ostatnim numerze na str. 26, 
niech ten zamieszczony teraz materiał będzie 
zarazem wnioskiem publicznym do burmi-
strza, komisji rewizyjnej i komunalnej oraz 
radnych okręgu Lasek, Rady Miasta Luboń, 
by tematem się zajęli (najlepiej na miejscu, 
nie przy stołkach i kawie). Chętnie będziemy 
towarzyszyć podczas wizji lokalnej, czekamy 
tylko na sygnał. Jeszcze jedno, trwa termo-
modernizacja Gimnazjum nr 1 i SP nr 3, 
demontuje się setki nowych parapetów, 
wstawionych podczas montażu okien zaled-
wie 2,5 roku temu (jesień 2011 r.), aż ci-
śnie się na usta – Gdzie jest gospodarz 
w tym biednym mieście?    fot. Piotr P. Rusz-
kowski

n
Okno klatki schodowej na piętrze. Widać braki uszczelnienia (kitu), szpary 
i dziury oraz próby zasłaniania otworów szmatami. Jaki konserwator i kiedy 
tym się zajmował. Drewno okienne nie widziało pędzla z farbą chyba od II wojny 
światowej. Jeśli jakiś lokator doprowadził do takiego stanu majątek miasta, 
powinien za to odpowiedzieć!   fot. Piotr P. Ruszkowski 
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ze skomunalizowanego KPRI (Ko-
munalnego Przedsiębiorstwa Robót 
Inżynieryjnych) tworzono w Lubo-
niu spółki miejskie „Kom-Lub” 
i „Translub” powstała też trzecia 
„Perkom”. Dwie pierwsze, po trud-
nych początkach organizacyjnych, 
z powodzeniem funkcjonują do 
dzisiaj. Zadaniem tej trzeciej, która 
w większości przejęła ciężki sprzęt 
budowlany po KPRI (koparki, sa-
mochody, dźwigi itd.), miało być 
budowanie głównie kanalizacji i dróg 
w Luboniu. Lecz jak się po niedługim 
czasie okazało, sprzęt stał się nie-
sprawny i wymagał gruntownych 
remontów, na które miasto nie mia-

cd.  
ze str. 
22

Drzwi wejściowe do domu przy ul. Armii 
Poznań 111. Widoczne szpary, którymi 
przechodzi światło i hula wiatr. Podczas 
zamieci śnieżnej (której w tym roku nie 
było), można z klatki schodowej zbierać 
śnieg   fot. Piotr P. Ruszkowski

n

n
„Kwiatków” do oglądania na tej posesji jest 
wiele. Tak zabezpieczone jest np. okno 
piwniczne, oczywiście bez szyb! Decha 
mająca przytrzymywać kartony. Obok prze-
biega instalacja kanalizacyjna i wodna, 
którą po części we własnym zakresie finan-
sowali lokatorzy domu komunalnego   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Jeszcze jedna ciekawostka ujawniana 
przez wścibską prasę a dotycząca 
omawianego domu. Niespełna przed 
rokiem, 23 maja 2013 r. przyjęto 
nowe Studium Zagospodarowania 
Przestrzennego dla Lubonia. W pro-
jekcie próbowano opisać większość 
działek z domami komunalnymi jako 
budownictwo wielorodzinne, wysokie, 
blokowe. Pozwoliłem sobie w artykule 
„Trzy grosze” („WL” 12-2012, str. 12) 
przedstawić m.in. niebezpieczeństwo 
takiego zapisu (akapit ze śródtytułem 
„Precedensy”). W przyjmowanym 
później Studium, w większości zrezy-
gnowano z tych zabiegów. Jednak 
obszar zajęty m.in. przez pawilon 
handlowy oraz dom komunalny przy 
ul. Armii Poznań 111 jest opisany 
MW/U, czyli mieszkalnictwo wysokie 
(wielorodzinne) z usługami. Dopytując 
w Urzędzie Miasta o powody takiego 
potraktowania tej atrakcyjnej dla 
niejednego inwestora (dewelopera) 
działki, dopiero przy nas zorientowano 
się, że to błąd, który przy kolejnych 
poprawkach ma być usunięty

nieopłacalnym posiadanie �rmy do 
zadań, których w naszym mieście 
jest ogrom do wykonania. W latach 
90. oprócz osiedla Lubonianka, resz-
ta, czyli ok. 90% powierzchni wy-
magało budowy kanalizacji sanitar-
nej, a około 60% ulic czekało na 
utwardzenie i kanalizę burzową. 
Rzeczywistość czasów przekształceń 
udowodniła, że w Polsce, w rękach 
publicznych, prawie nic się nie opła-
ca. Dlaczego o tym mówię, bo przy 
tej samorządowej spółce miała być 
też brygada, niewielka 3-4 osobowa, 
składająca się z fachowców (złotych 
rączek), np.: budowlańca, instalato-
ra, elektryka czy malarza. Taka eki-
pa utrzymywać miała w odpowied-
nim stanie technicznym majątek 
miejski (oprócz domów komunalnych, 
szkoły, przedszkola, urzędy, boiska, 
zabytki, itd.). Dziś po ponad 20 la-
tach gospodarskiej troski, substan-
cja miasta nie kurczyłaby się i de-
gradowała, a mogłaby wręcz wyglą-
dać wzorcowo. Przy odpowiednim 

podejściu byłoby dużo taniej i lepiej, 
niż jest. Nie dochodziłoby np. do 
absurdalnych sytuacji ujawnionych 
dzięki mieszkańcom przez prasę, że 
w jednym domu komunalnym wy-
wozi się kilkakrotnie więcej szamba 
niż zużywa wody (czytaj „WL” 10-2013, 
str. 12), w innym lejąca się nie wia-
domo jak długo i gdzie woda wie-
lokrotnie przewyższa koszty szam-
ba. A na dodatek na wszystko jest 
odpowiedź. Kto ma własny domek 
i trochę smykałki technicznej, wie, 
ile można zrobić oraz zaoszczędzić, 
działając sposobem gospodarczym, 
do tego rozważnie i systematycznie. 
Nie reagować dopiero, gdy się wali 
czy pali.

PPR

ło pieniędzy, a stara (z poprzedniej 
epoki) struktura zarządzania nie 
wytrzymywała rynkowych zasad 
i konkurencji. Nieopłacalną więc 
spółkę rozwiązano. Od zawsze za-
dawałem sobie pytanie, jak może być 

Po interwencji prasowej (czytaj: 
„Dziwne standardy” – „WL” 
10-2013, str. 12) Biuro Majątku 

Komunalnego wykonało przy budynku 
komunalnym na ul. Sobieskiego 59 
(starszym, od strony podwórza) kilka 
drobnych remontów. Uszczelniono 
opierzenie przy kominach i naprawio-
no chodnik wzdłuż domu. 
Poczyniono też jakieś zmiany 
w systemie kanalizacyjnym. 

Ponadto w tej wspólnocie dwóch do-
mów komunalnych zorganizowano 
system segregacji odpadów. Jeden ze 
1100-litrowych kontenerów przezna-
czono na tworzywa sztuczne i ma-
kulaturę. Dostawiono również po-
jemnik 220-litrowy na szkło.

(S)

Śladem naszych interwencji

n
Nowy chodnik i naprawiona betonowa opaska wokół 
budynku   fot. Hanna Siatka

Chodnik prowadzący do 
wejścia – stan z września 

2013 r.   fot. Hanna Siatka

n

W budynkach komunal-
nych, niewielkimi zmiana-
mi organizacyjnymi wpro-
wadzono system selektyw-
nej zbiórki odpadów   fot. 
Hanna Siatka

n

W kontekście opisywanych pro-
blemów zastanawia też wpłata do 
budżetu miasta nadwyżki środków 
obrotowych BMK (informacja po-
dana na 42. sesji RML 27 lutego br. 
– czytaj „WL” 03-2014, str. 16).
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Dziwimy się, dlaczego miesz-
kańcy Lubonia nie chcą sto-
sować się do Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Luboń? przyjętego 
uchwałą nr XXXV/210/2013 Rady 
Miasta Luboń z dnia 13 września 
2013 r. opublikowaną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wiel-
kopolskiego 26 listopada 2013 r. 
Poz. 6596.

Szczególnie mamy za złe, że nie 
sprzątają odchodów po wyprowa-
dzanych na spacer psach, które 
często załatwiają się, gdzie popad-
nie. Po wnikliwej lekturze rozdzia-
łu 6. paragrafu 38. punktu pierw-
szego na str. 14. i 15. Dziennika 
Urzędowego czytamy, że „Do obo-
wiązków osób utrzymujących zwie-
rzęta domowe należy:” podpunkt 
7) „Natychmiastowe usuwanie za-
nieczyszczeń pozostawionych przez 
zwierzęta domowe w obiektach i na 
innych terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego, a także nieru-
chomościach innych właścicieli. 
Nieczystości te, umieszczone w szczel-
nych, nie ulegających szybkiemu 
rozkładowi torbach, mogą być de-
ponowane w komunalnych urzą-
dzeniach do zbierania odpadów, 
z wyłączeniem ...” (dalej dotyczy 
psów przewodników osób niepeł-
nosprawnych).

Podparliśmy się najpopularniej-
szym Słownikiem języka polskiego 
wydanym w 1983 r. przez Państwo-
we Wydawnictwo Naukowe, w któ-
rym czytamy, co znaczy: zdepono-
wać ~nuję, ~nujesz, ~nuj, ~ował, 
~owany «oddać, złożyć pieniądze 
lub przedmioty wartościowe w de-
pozyt, na przechowanie»: Zdepono-
wać pieniądze w banku. Znajdziemy 
tam też wyjaśnienie samego pojęcia 
depozyt «umowa, na mocy której 
osoba, instytucja przyjmuje na prze-
chowanie cudzą rzecz ruchomą; 
przechowanie; pieniądze, papiery 
wartościowe, przedmioty złożone do 
przechowania (w banku, w sądzie, 

w zastaw, jako kaucja itp.)»: Depo-
zyt bezterminowy, terminowy. Od-
dać do depozytu pieniądze, kosztow-
ności. Złożyć coś w depozycie albo 
jako depozyt. Depozyt bankowy 
«wkłady na rachunku bieżącym 
w banku; także: kruszce, papiery 
wartościowe złożone w banku» De-
pozyt sądowy a) «sumy pieniężne 
złożone przez dłużnika (do przecho-
wania przez sąd) stanowiące świad-
czenia na rzecz wierzycieli» b) «sumy 
wyegzekwowane przez komornika 
i oddane do dyspozycji sądu do po-
działu między wierzycieli» <łc.>

Nigdzie nie ma mowy o odcho-
dach składanych w depozyt. Po-
wszechną praktyką powinno być 
ich wyrzucenie do śmietnika.

Chyba że dla twórców lokal-
nego prawa, to, co robi mój pies, 
to są kosztowności. Odpowiadam, 
nic o tym dotąd nie wiedziałem? 
Ale doświadczyłem już w życiu, że 
nieznajomość prawa nie chroni od 
odpowiedzialności. Proponuję więc, 
niech sobie Urząd Miasta zabiera 
(zbiera) gówienka i pokrywa tym 
depozytem moją opłatę za psa, 
którą wprowadził. Może też obda-
rować tymi „kosztownościami” 
radnych w ramach diety, użyć na 
pensje burmistrzów czy wynagro-
dzenia prawników, nie mam nic 
przeciwko!

Jeszcze jedno, ciekawe, co orzekł-
by sąd, gdybym powołując się na 
ów regulamin, zaskarżył mandat za 
odchody mojego psa wystawiony 
przez Straż Miejską?

PPR

W Urzędzie Miasta oraz w lu-
towym wydaniu „Informatora Mia-
sta Luboń” na str. 5 rozpowszech-
niono „Ankietę z Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Luboń”, w której 
ostatnie punkty dotyczą psów i uwag, 
problemów, zgłoszeń. Powyższy głos 
można zaliczyć do tych ostatnich.

LUDZKIE SPRAWY 

Każdy, kto decyduje się na 
posiadanie jakiegokolwiek 
zwierzęcia, jednocześnie 

zobowiązuje się do sprzątania po 
nim i ponoszenia związanych z tym 
kosztów. Tłumaczenie, że w mieście 
brakuje śmietników czy darmowych 
torebek na psie kupy, jest absurdal-
ne. Przecież hodowcy chomika czy 
jaszczurki nie domagają się od miasta 
darmowych trocin i żwirku.

Pozostawianie psich odchodów 
na chodnikach i trawnikach miejskich 
lub osiedlowych jest łamaniem nie 
tylko dobrosąsiedzkich zasad. Szcze-
gólnie karygodne jest wyprowadza-
nie psów w okolicach placów zabaw. 
To nie tylko problem estetyki miejsc 
publicznych, ale realne zagrożenie 
dla zdrowia ludzi, szczególnie tych 
najmłodszych. Mikroskopijne jaja 
pasożytów, znajdujące się w odcho-
dach zwierzęcych, przynosimy nie-
świadomie do domu pod podeszwą 
butów, a wtedy nawet z kurzem mogą 
one wniknąć do naszego organi-
zmu.

To prawda, że sprzątanie kup nie 
jest przyjemną czynnością, jednak 
jeszcze mniej przyjemne jest czysz-
czenie butów, gdy przypadkiem 
weszło się na taką cuchnącą „minę”. 
W Luboniu niewiele jest zieleni 
w przestrzeni publicznej, zatem tym 
bardziej powinniśmy o nią zadbać. 
Akcje typu „Posprzątaj po swoim 
psie, to nie jest kupa roboty” nie 
przynoszą efektu, być może publi-
kowanie nagrań i zdjęć wykonanych 
w sytuacji, gdy właściciel czworo-
noga pozostawi niesprzątniętą kupę, 
podziała nań mobilizująco.

Konińscy radni już trzy lata temu 
przegłosowali uchwałę, która na 
właścicieli czworonogów nakłada 
obowiązek sprzątania odchodów. Za 
brak torebki foliowej lub innego 
wyposażenia do sprzątania kup, 
właściciel wyprowadzający psa jest 
karany mandatem w wysokości 500 zł! 
Czy w Luboniu potrzebna będzie aż 
tak drastyczna metoda?

KK

W opisywanym temacie Uchwa-
ła Rady Miasta Luboń z 13 września 
2013 r. w sprawie „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Luboń” mówi m.
in.:

Rozdział 6, § 37: Osoby utrzy-
mujące zwierzęta domowe zobowią-
zane są do zachowania bezpieczeń-
stwa i środków ostrożności, zapew-
niających ochronę przed zagrożeniem 
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów prze-
znaczonych do użytku publicznego, 
a także ponoszą pełną odpowiedzial-
ność za zachowanie tych zwierząt.

§ 38.1. Do obowiązków osób 
utrzymujących zwierzęta domowe 
należy:

1) stały i skuteczny dozór nad 
zwierzętami;

2) zachowanie środków ostroż-
ności zapewniających ochronę zdro-
wia i życia ludzi i innych zwierząt 
oraz w szczególności dołożenie sta-
rań, by zwierzęta te były jak najmniej 
uciążliwe dla otoczenia, nie zakłó-
cały spokoju domowego i nie zanie-
czyszczały miejsc przeznaczonych 
do wspólnego użytku;

6) niewprowadzanie zwierząt na 
tereny placów gier i zabaw, piaskow-
nic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz na 
tereny objęte zakazem na podstawie 
odrębnych uchwał rady gminy;

7) natychmiastowe usuwanie 
zanieczyszczeń pozostawionych przez 
zwierzęta domowe w obiektach i na 
innych terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego, a także nieru-
chomościach innych właścicieli. 
Nieczystości te, umieszczone w szczel-
nych, nieulegających szybkiemu 
rozkładowi torbach, mogą być de-
ponowane w komunalnych urządze-
niach do zbierania odpadów (komen-
tarz czytaj obok), z wyłączeniem 
nieczystości pozostawionych przez 
psy-przewodniki służące pomocą 
osobom niewidomym oraz psy-opie-
kunowie służące pomocą osobom 
niepełnosprawnym.

Mandaty za brak foliówki Gówniany depozyt

Pod koniec marca Zakład Za-
drzewień Zieleni i Rekultywacji, 
z użyciem podnośnika koszo-

wego, dokonał przycinki gałęzi topoli, 

które rosną na osiedlu „Lubonian-
ka”. Szczególnie widowiskowe było 
skrócenie 8 drzew przed blokiem 
przy ul. Sikorskiego 11-13. Obcięte 
gałęzie i znajdująca się na nich je-
mioła zostały na miejscu zmielone 
i zabrane. Rozłożyste konary w cza-
sie wichur stanowiły zagrożenie dla 
parkujących pod nimi samochodów. 
W ubiegłym roku jedna z gałęzi zła-
mała się i spadła, szczęśliwie nie czy-
niąc większych szkód.

KK

Przycinka na wiosnę

n
To samo miejsce po pielęgnacji drzew   fot. Katarzyna Polerowicz-Kelma

n Osiedlowe topole przy ul. Sikorskiego 
przed przycięciem. Widoczne w kona-
rach liczne ogniska pasożyta – jemio-
ły   fot. Katarzyna Polerowicz-Kelma
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Tytuł można potraktować do-
słownie, jak na załączonym 
zdjęciu, i w przenośni. Bo 

jak na poważnie brać wszelkie pla-
ny wobec miejsca, które miało być 
reprezentacyjną dzielnicą miasta, 
jeśli już od tylu lat słyszymy tylko 
obietnice? Argument typu „nie ma 
pieniędzy” powraca jak mantra, więc 
po co oszukiwać nowych mieszkań-
ców Lubonia tym, że będą mieszkać 
w centrum, skoro nawet utwardzonej 
drogi tu nie ma?

Jeśli już o drodze mowa… W 2004 r. 
dokonano mody�kacji dokumentu 
z 1999 r., ustawiającego w kolejności 
ulice do utwardzenia. Nowa lista 
została zaprezentowana w stycznio-

wych „Wieściach Lubońskich” w 2004 r. 
Jest tam informacja o tym, że praw-
dopodobny czas oczekiwania na 
utwardzenie ul. Wschodniej wyno-
si 2 lata. Minęło znacznie więcej, 
a jedna z głównych ulic Nowego 
Centrum Lubonia nadal straszy 
dziurami i unoszącym się w powie-
trzu pyłem. Tymczasem inne ulice, 
które również znalazły się w grupie 
realizacji ok. 2 lat, są już utwardzo-
ne! Mam na myśli np. ul. Poznańską, 
Dąbrowskiego, Ziemniaczaną, Lim-
bową, Leśmiana, Słoneczną czy ks. 
Nogali.

Jak mamy to interpretować?
B.S.

Centrum Lubonia – w polu

n
Tu, gdzie ma być przedszkole dla Nowego Centrum Lubonia (NCL), traktor 
rozsiewa nawozy. Obok – osiedlowe życie na ul. Kochanowskiego i A. Mizerki   
fot. B. Stempczyńska

Możesz sobie pomóc
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(GKRPA)

Skład:
Elżbieta Zapłata-Szwedziak – przewodnicząca, Małgorzata Szajek 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

We wtorek, 11 marca odbył się 
w Luboniu patrol „Tropicieli 
Cząstek Stałych” złożony ze 

studentów medycyny z IFMSA-Poland. 
Za pomocą przenośnego sprzętu po-
miarowego zmierzono poziom stężenia 
pyłu PM 2,5, którego drobinki są tak 
małe, że przedostają się nie tylko do 
układu oddechowego, ale i krwiono-
śnego. Według poglądowych pomia-
rów przeprowadzonych przez Tropi-
cieli, stężenie niebezpiecznego pyłu 
zawieszonego w powietrzu wyniosło 
w Luboniu aż 124 mikrogramów na 

1 m3. Według Światowej Organizacji 
Zdrowia, bezpieczne maksimum to 25 
mikrogramów na m3 (ta norma jest 
notorycznie przekraczana w wielu 
miejscach Polski).

Wyniki pomiaru stężenia cząstek 
stałych zaprezentowano mieszkańcom 
Lubonia 15 marca podczas specjal-
nej akcji informacyjno-zdrowotnej, 
która odbyła się w godz. 14-17 w Cen-
trum Handlowym Pajo przy ul. Ża-
bikowskiej 66. Lubonianie mieli 
okazję skorzystać z bezpłatnych ba-
dań medycznych, zasięgnąć porady 

lekarskiej, zmierzyć 
ciśnienie oraz poziom 
cukru we krwi. Bada-
nia cieszyły się sporym 
zainteresowaniem – 
wykonano aż 102 po-
miary ciśnienia tętni-
czego, 75 badań glike-
mii i 56 badań BMI 
(zawartości tkanki 
tłuszczowej).

Partole i akcje zdro-
wotne to elementy 
kampanii informacyj-
no-edukacyjnej „Tro-
piciele Cząstek Stałych” 
prowadzonej przez 
Forum Rozwoju Efek-

Tropiciele cząstek w Luboniu
Relacja z patrolu i akcji zdrowotnej

tywnej Energii (FREE). Partnerami 
inicjatywy są m.in.: Międzynarodo-
we Stowarzyszenie Studentów Me-
dycyny IFMSA-Poland, które prze-
prowadziło pomiary, Polska Federa-
cja Stowarzyszeń Chorych na Astmę 
Alergię i POCHP, a także �rma 3M 
oraz Koło Naukowe Ochrony Śro-
dowiska Politechniki Warszawskiej, 
które udostępniły sprzęt do pomiaru 
poziomu cząstek stałych.

Forum Rozwoju Efektywnej 
Energii (FREE) działa na rzecz roz-
woju nowoczesnej i niskoemisyjnej 
energetyki na terenach wiejskich, 
pomaga lokalnym społecznościom 
zabierać głos w publicznej debacie 

na temat ich energetycznych potrzeb 
oraz możliwości. Współpracuje 
z ekspertami, organizacjami poza-
rządowymi i przedsiębiorcami, któ-
rzy dostrzegają problemy. Zdaniem 
organizacji, wymiana źródła ogrze-
wania z węglowego na niskoemisyj-
ne (gazowe lub odnawialne) zdecy-
dowanie przyczyni się do poprawy 
jakości powietrza i zmniejszy ryzy-
ko zachorowania na choroby płuc.

Więcej informacji pod adresem 
www.tropicieleczastekstalych.pl oraz 
www.forumfree.pl.

Wojciech Waglowski
Rzecznik FREEn

Stoisko medyczne Tropicieli Cząstek Stałych w holu CH „Pajo”

Bezradny lubonianin zadzwonił 
do redakcji z prośbą o pomoc 
w sprawie powtarzających się 

incydentów zanieczyszczania powie-
trza przez mieszkańca posesji przy 
ul. Miodowej. Unoszący się w oko-
licy smród będący, jego zdaniem, 
wynikiem spalania szkodliwych od-
padów (m.in. folii), był tak uporczy-
wy, że sąsiedzi zamykali przed nim 
okna. Jak twierdził nasz rozmów-
ca, wcześniej prosił o interwencję 
Straż Miejską, ale został przez nią 
odesłany do WIOŚ-iu (Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska). 
Zdesperowany zadzwonił również 
do radnej ze swojego okręgu – Mag-
daleny Nyćkowiak-Filusz – z Komi-
sji Ochrony Środowiska RML. Jak 
wynika z relacji radnej, dopiero po 
jej ingerencji municypalni podjęli 
konkretne działania (sprawdzenie 
dokumentów dotyczących pozbywa-
nia się odpadów). Zre�ektował się 

też właściciel „dymiącego komina”, 
który, jak nas poinformowano, po 
zamieszaniu wokół sprawy znacznie 
podwyższył jego wysokość.

Podobnych sygnałów, jak ten z 8 
marca, odbieramy wiele. Ludzie 
dzwonią, prosząc prasę o interwen-
cję, bo jednostka miejska, która 
powinna im pomóc, nie działa.

„Regulamin utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Miasta 
Luboń”, zakazujący m.in. spalania 
odpadów, mówi, że Straż Miejska 
jest narzędziem Burmistrza do nad-
zoru respektowania tego prawa 
miejskiego. Jeśli sięgnąć jeszcze po 
zapis z „Ustawy o strażach gminnych”, 
że municypalni spełniają „służebną 
rolę wobec społeczności lokalnej”, 
sygnalizowana przez mieszkańców 
indolencja powołanych do ochrony 
porządku publicznego, powinna 
władze miasta niepokoić.

(Z)

Kiedy działa Straż Miejska
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Chyba wszystkich temat ten ostatnio 
frapuje i zastanawiamy się często 
nad ewentualnymi konsekwencja-

mi i dalszym rozwojem sytuacji. Mówi 
przysłowie, że historia lubi się powtarzać, 
w ostatnich wydarzeniach obserwuje-
my pewną paralelność niektórych fak-
tów z przeszłości. W 1936 r. w Berlinie 

odbyły się igrzyska 
olimpijskie, później 

Niemcy za-
jęły Su-

de-
ty, 

Au-
strię (też 

związane z re-
ferendum – marzec 1938 r.), rok później 
Czechosłowację, a we wrześniu 1939 r. 
rozpoczęła się II wojna światowa, w wy-
buch której do końca wielu nie wierzyło. 
Teraz była olimpiada w Soczi, w czasie jej 
trwania Rosja dla bezpieczeństwa impre-
zy przesunęła czasowo granicę państwa 
o 11 km. Krótko po tym mamy sytuację 
na Ukrainie, referendum i zajęcie Kry-
mu. Kilka lat wcześniej były działania 
Rosji w Gruzji. Dalej, kto interesuje się 
ekonomią, wie też, jak zawsze wojny na-
kręcały koniunkturę gospodarczą. Mó-
wimy o tym jako ciekawostkach, wierzy-
my przecież, że dziś ludzie i polityka są 
zupełnie inne.

Wynik sondażu jak rzadko idealnie 
remisowy po 43% na „Tak” i „Nie”. 

Wśród tych pierwszych przeważa-
ły komentarze: „Rosja nie pogodziła się 
z rozpadem ZSRR”, „Głównie zagraża 
gospodarczo”, „To tak blisko nas!”, „Putin 
jest byłym KGB-owcem, a wiemy, jacy to 
ludzie”, „Obawiam się tylko wzrostu cen 
gazu”, „Militarnie nie, ale gospodarczo 

tak”, „Rosji nigdy nie należy ufać, hi-
storia nas tego uczy”, „Przestaję wierzyć 
we wstawiennictwo za nami NATO czy 
UE”, „Będą się mścić za Gruzję i Majdan”, 
„Powiedziałbym – wielkie zagrożenie”, 
„Po tym, co podano w wiadomościach – 
tak”, „Za dużo się angażujemy politycznie 
w kon�ikt Rosja-Ukraina”, „Ukraińcom 
też nie trzeba wierzyć, moich przodków 
wymordowali na Wołyniu”, „Nie tylko ze 
wschodu, wykańczają nas gospodarczo, 
i uzależniają od gazu, surowców, prze-
mysłu”, „Zachowujemy się jak byśmy byli 
mocarstwem, a mamy słabą 80 tys. armię, 
stary sprzęt i zupełnie nieprzygotowane 
społeczeństwo”.

Ci, którzy nie czują zagrożenia dla 
Polski, argumentowali: „Jesteśmy w Unii 
i NATO, nie ma się czego bać”, „To są 
wewnętrzne rozgrywki, nas nie dotyczą”, 
„To nie jest 1939 r.”, „Jak na razie, to nie”, 
„Jakie zagrożenie?, życie jest piękne”, „U 
nas mniejszości rosyjskiej nie ma, więc 
problemu takiego jak na Ukrainie też nie 
będzie. Poza tym polscy nacjonaliści nie 
pozwolą na to, żeby Rosjanie nam za-
groziły”, „Rosja jest za słaba militarnie”, 
„Tak daleko się nie posuną”.

Jedynie 4% nie miało zdania. Tym 
razem dużo, bo aż 10% odmówiło odpo-
wiedzi. Taki średni wynik mamy głównie 
za sprawą wypowiadających się przez 
Internet. Tu aż 26 osób (36,6% uczestni-
ków) odmówiło wzięcia udziału w son-
dzie, 52,1% (37 internautów) nie czuje 
zagrożenia i jedynie 8,5% (6 osób) od-
powiedziało „Tak”.

Wśród władzy zdecydowana więk-
szość 17 na 24 (70,8%) czuje zagrożenie 
(niektórzy dopowiadali, że bardziej go-
spodarczo niż militarnie). 7 radnych nie 
czuje zagrożenia w związku z działaniami 
Rosji na Ukrainie (J. Bielawski, D. Franek, 
K. Frąckowiak, L Kędra, E. Rogowicz, D. 
Walczak, E. Zapłata-Szwedziak).

Sondaż uliczny przeprowadzali: Pau-
lina Sawicka, Maria Wieczorek, Agniesz-
ka Witkowska, Paweł Wolniewicz (także 
wśród radnych). Na Facebooku i czacie 
– Katarzyna Polerowicz-Kelma.

oprac. PPR
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Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Luboniu posiada w swoich 
zasobach dużą liczbę mieszkań 

wyposażonych w gazowe, przepły-
wowe podgrzewacze wody, potocz-
nie zwane junkersami. W Luboniu 
takie urządzenia posiadają budynki 
przy ul. Żabikowskiej oraz Osiedlo-
wej. Warunkiem ich prawidłowego 
użytkowania jest zapewnienie stałe-
go dopływu powietrza. System ten 
działał dobrze, gdy budynki były 
wyposażone w mniej szczelną sto-
larkę okienną i drzwiową. Wzrost 
cen ciepła spowodowany likwida-
cją dotacji budżetowych, zmusił 
do szukania rozwiązań mających 
na celu zmniejszenie opłat za cie-
pło. Jednym ze sposobów oszczęd-
ności ciepła była wymiana stolar-
ki okiennej na nową, plastikową. 
Przy okazji wymieniano również 
stolarkę drzwiową. Efektem obrony 
przed rosnącymi kosztami ogrze-
wania mieszkań jest zamknięcie się 
w hermetycznych i aż do przesady 
szczelnych pomieszczeniach. Więk-
szość osób rozumie, że nasze bez-
pieczeństwo w mieszkaniu zależy 
od nas samych. Aby powiększyć 
wiedzę mieszkańców Spółdziel-
nia Mieszkaniowa zorganizowała 
w październiku ub. roku spotka-
nie na temat wentylacji mieszkań. 
Na stronie internetowej Spółdziel-
ni (www.smlubon.pl) zamieszczono 
szczegółowe wskazówki na ten temat. 
Użytkownicy mieszkań wyposażo-
nych w gazowe podgrzewacze wody 
wiedzą o konieczności zapewnie-
nia stałego dopływu powietrza do 
urządzenia poprzez rozszczelnianie 
okien i zapewnienie nawiewu po-
przez otwory w drzwiach łazienki. 
Serwisują urządzenia gazowe. Są 
jednak tacy, którzy nie podporządko-
wują się obowiązującym przepisom 
i zaleceniom technicznym oraz kie-
rowanym do nich apelom. Dokonują 
samowolnych przeróbek instalacji, 
zasłaniają otwory wentylacyjne. Ich 
działania stwarzają zagrożenie nie 
tylko dla nich samych, ale również 
dla innych mieszkańców budynku. 
Nieprawidłowa eksploatacja urzą-
dzeń prowadzi do pojawienia się 
w mieszkaniu tlenku węgla, potocznie 
zwanego czadem. Czad jest gazem 
bezwonnym, bezbarwnym i silnie 
trującym. Oddychanie powietrzem 
ze stężeniem 0,16 % tlenku węgla 
powoduje śmierć po zaledwie kilku 
godzinach.

Ponieważ jednym z zadań Spół-
dzielni jako zarządcy zasobów miesz-
kaniowych jest ciągła dbałość o bez-
pieczeństwo jej mieszkańców Zarząd 
oraz Rada Nadzorcza w celu wyeli-
minowania niebezpiecznych, gazo-
wych podgrzewaczy wody postano-
wiła zaproponować alternatywne 
rozwiązanie polegające na ich likwi-
dacji i zastąpieniu ich instalacją 
ciepłej wody zasilanej z istniejącej 
kotłowni węglowej. W tym celu na-

leży przebudować istniejące węzły 
cieplne oraz doprowadzić ciepłą wodę 
do budynków, wewnątrz bloków 
natomiast wykonać instalację po-
ziomą oraz pionową i połączyć je 
z istniejącą instalacją w mieszkaniach. 
Zakłada się, że prace wewnątrz 
mieszkań będą prowadzone tak, aby 
jak najmniej ingerować w istniejące 
wyposażenie. Spółdzielnia s�nan-
suje koszty związane z opracowaniem 
dokumentacji technicznej z pozwo-
leniem na budowę oraz doprowa-
dzeniem instalacji ciepłej wody do 
budynku. Mieszkańcy natomiast 
zapłacą za wykonanie pionów i po-
ziomów w bloku oraz podłączenia 
do instalacji ciepłej wody w miesz-
kaniu. Orientacyjny koszt dla jed-
nego mieszkania oszacowano na 
około 2 000 zł. Ostateczna cena zo-
stanie ustalona po rozstrzygnięciu 
przetargu. Dla mieszkańców znaj-
dujących się w trudnej sytuacji �-
nansowej Zarząd Spółdzielni planu-
je rozłożyć te koszty na nieoprocen-
towane raty. W planie �nansowym 
na 2014 r. zabezpieczono środki na 
prace projektowe i doprowadzenie 
instalacji ciepłej wody do budynków 
przy ul. Żabikowskiej 62 G i H. 
Ostateczna decyzja należy jednak 
do mieszkańców mieszkań z gazo-
wymi podgrzewaczami wody. Wa-
runkiem podjęcia działań przez 
Spółdzielnię jest zgoda mieszkańców 
wyrażona poprzez wypełnienie prze-
kazanych oświadczeń. Z uzyskanej 
informacji w Administracji Spół-
dzielni wynika, że nie wszystkie 
oświadczenia zostały złożone. Spół-
dzielnia planuje jeszcze rozmowy 
z niezdecydowanymi. W przypadku 
pozytywnego odbioru propozycji 
likwidacji gazowych podgrzewczy 
wody przez mieszkańców budynków 
przy ul. Żabikowskiej 62 G i 62 H, 
Zarząd Spółdzielni planuje konty-
nuację działań w 2015 r. dla bloków 
62 I oraz 62 J.

Chcielibyśmy nadmienić, że 
właśnie w tych starych zasobach 
z junkersami dochodziło kilkakrot-
nie do zaczadzenia. Mieszkańców 
zdołano uratować. Kto jednak przyj-
mie na siebie odpowiedzialność, 
kiedy nastąpi zejście śmiertelne? 
Wszystko wskazuje na to, że zgod-
nie z dyrektywami Unii Europejskiej 
w najbliższym czasie zostaną wyda-
ne przepisy, które wprowadzą nakaz 
wymiany junkersów w budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych, na 
wymienniki ciepłej wody z instala-
cji centralnej. Po okresie przejścio-
wym i wyznaczeniu ostatecznego 
terminu wymiany instalacji, Spół-
dzielnia (lokatorzy) zostanie zmu-
szona do przeprowadzenia tej ope-
racji, a koszty będą nieporównywal-
nie większe.

Piotr Konik
prezes Zarządu SM Luboń

Jan Błaszczak
przewodniczący Rady Nadzorczej SM

Wymiana junkersów
w Luboniance

W poniedziałek, 17 marca 
Miasto Luboń podpisa-
ło umowę z Gabinetem 

Weterynaryjnym Radosław Zieliń-
ski z siedzibą przy ul. Tadeusza Ko-
ściuszki 114 w Luboniu. Gabinet jest 
czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 16-19, a w soboty w godz. 
10-12. 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 
zabiegu czipowania psa przyprowa-
dza osoba pełnoletnia. Dane zaczi-
powanych psów są wprowadzane do 

Międzynarodowej Bazy Danych SA-
FE-ANAMAL, w której utworzony 
został zbiór danych dla psów z Miasta 
Luboń. Pozwala to na odnalezienie 
danych zaczipowanego zwierzęcia 
bez względu na to gdzie zaginął czy 
uciekł. Obowiązek znakowania psów 
wprowadzony został uchwałą w spra-
wie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Miasta Luboń” i uchwałą 
w sprawie „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta 
Luboń”. Właścicieli psów zachęcamy 
do jak najszybszego oznakowania 
swoich pupili.

Wydział Spraw Komunalnych UML

Bezpłatne czipowanie psów

Sondaż
Czy w związku z działaniami Rosji na Ukrainie czuje Pan/Pani 
zagrożenie dla Polski?

Odpowiedzi mieszkaców

43%

1%

43%

Nie wiem
4%

TAK
NIE

Odmówiło 10% 
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W miejscu, gdzie często odno-
towywano wypadki komu-
nikacyjne, na skrzyżowaniu 

ulic Fabrycznej i Targowej, zamonto-
wano wreszcie barierki wygrodzenio-
we. Mają zapobiec wpadaniu uczest-
niczących w kolizjach pojazdów na 
chodnik i teren narożnikowej posesji 
(ul. Sobieskiego 20). Jak się dowie-
dzieliśmy, z powodu ograniczonej 
przestrzeni w obrębie skrzyżowania, 

niestety, zainstalowanie barier ener-
gochłonnych okazało się niemożli-
we. Miasto uzgodni z właścicielami 
posesji optymalne rozwiązania. Pra-
cownik Wydziału Spraw Komunal-
nych lubońskiego magistratu – Leszek 
Jurga – poinformował, że montaż 
konstrukcji energochłonnej wymaga 
przebudowy chodnika.

PAW

Wreszcie barierki

n
Feralne miejsce, w którym zamontowano barierki wygrodzeniowe. Na elewacji 
domu jednorodzinnego widoczne ślady po ostatnim wypadku (20 lutego br.) 
w którym jeden z pojazdów staranował ogrodzenie i zatrzymał się na posesji 
przy ul. Sobieskiego 20   fot. Paweł Wolniewicz

Od zawsze mieszkam w Lubo-
niu. Pracuję w Poznaniu, ale 
żywo interesuję się sprawami 

naszego miasta i jego mieszkańców. 
Zawsze pochwalam wszelkie inicja-
tywy władz Lubonia, które zmierzają 
do promowania i uhonorowania osób 
działających na rzecz miasta i spo-
łeczności lokalnej. Za dobrą inicjaty-
wę uznałem ogłoszenie przed 4 laty 
konkursu „Siewca Roku”. Ucieszyłem 
się, że miasto nie zapomniało o wo-
lontariuszach oraz innych osobach 
działających na rzecz mieszkańców, 
zatrudnionych także w samorządzie 
lub w placówkach podległych Urzę-
dowi Miasta i wreszcie zdecydowa-
ło się aktywnych i oddanych sprawom 
wyróżniać oraz nagradzać.

Jednak kolejne edycje miejskiego 
konkursu „Siewca Roku” otworzyły 
mi oczy na pewne sprawy, zmusiły 
do re�eksji i spostrzeżeń, z którymi 
chciałbym się podzielić.

Jak wspomniałem, sam konkurs 
jest w stu procentach trafny, rozu-
miem pomysł i ideę, ale nie do końca 
tra�ony jest sposób jego wykona-
nia. Byłem gościem lubońskiej Gali 
„Siewcy Roku” 2013. Przyznaję, że 
ogłoszenie na niej werdyktu kapituły 
wywołało nie tylko moje zdziwienie, 
ale również szmer niezadowolenia 
wielu uczestników gali. Mój stosunek 
do niej był mocno krytyczny. Tuż po 
zakończeniu imprezy szykowałem się 
do zadawania kapitule konkursu py-
tań o to, dlaczego tak szczytna idea 
została wypaczona. Zgodnie z re-
gulaminem, celem konkursu jest 
promowanie i uhonorowanie osób 
mających w danym roku wpływ na 
życie: kulturalne, publiczne, gospo-
darcze i sportowe. Kandydatów mogą 
zgłaszać mieszkańcy, osoby praw-
ne i organizacje, w 4 kategoriach: 
„kultura”, „życie publiczne”, „sport” 
i „biznes”. Regulamin regulaminem, 
a życie pisze swój scenariusz. 

Aby cel został osiągnięty i konkurs 
należycie funkcjonował w później-
szych latach, moim zdaniem, należa-
łoby zmienić regulamin, aby w swo-
ich założeniach uwzględniał jasne 
i czyste kryteria zgłaszania kandy-
datów i ostatecznie wyłaniania no-
minowanych a później laureatów. 
W szczególności:

- Sposób głosowania – dotychczas 
mieszkańcy nie mieli żadnego bez-
pośredniego wpływu na dokonywane 
wybory. Można wprowadzić głoso-
wanie poprzez wysyłanie SMS-ów 
na poszczególnych kandydatów lub 
wypełnianie kuponu konkursowego 
zamieszczonego np. w „Wieściach Lu-
bońskich” (rozmawiałem z redakto-
rem naczelnym i chętnie bezpłatnie 
zrealizuje ten pomysł).

- Kryteria nominowania – jak sama 
nazwa mówi, Siewcą Roku wyłącznie 
powinny być osoby, które wyróżni-
ły się na rzecz społeczności lokal-
nej za dany rok, a nie za całokształt 
działalności, co obecnie, niestety, 
jest regułą. Ponadto, jeżeli w danej 
kategorii zostanie zgłoszony tylko 
jeden kandydat, to należy odstąpić 

od nominowania (jeden kandydat to 
nie jest wybór, bo gwarantuje wyróż-
nienie). Także, jeśli zgłoszeni kandy-
daci w danej kategorii są wątpliwi, 
to można odstąpić od wyboru! Nie 
będę rozwijał tego wątku, nie chcę 
nikogo wymieniać, ale w Luboniu 
mówi się głośno o niektórych Siew-
cach za 2013 r.

- Przedstawianie sylwetek osób 
nominowanych – winno być wła-
ściwe, w pełni oddające dokonania 
utytułowanego (zawód, tytuły nauko-
we, osiągnięcia z wyeksponowaniem 
danego roku, praca społeczna itd.). 
Odnosi się wrażenie, że dotychcza-
sowy opis dokonań nominowanych 
na stronie Urzędu Miasta i w „Wie-
ściach Lubońskich” był szczątkowy 
i zbyt ogólnikowy, a nawet spłycał 
dokonania niektórych.

- Skład kapituły konkursu – do 
kapituły winny być powoływane 
osoby posiadające wiedzę na temat 
tego, co kto robi w mieście na rzecz 
mieszkańców oraz obdarzone auto-
rytetem publicznym np. członkowie 
Rady Miasta lub organów Urzędu, 
a laureaci poprzednich konkursów 
jedynie jako osoby z głosem do-
radczym (nie wiążącym jak to jest 
obecnie). Może doprowadzić to do 
absurdów, że wybierać będą się ko-
ledzy i znajomi.

- Pośmiertne nominacje – nie 
chcę uchodzić za bezwzględnego 
krytyka, który kwestionuje spu-
ściznę i dokonania osób zmarłych 
– zasłużonych dla Miasta, jednak 
uważam, że „Siewca Roku” powi-
nien być wyłącznie zarezerwowany 
dla żyjących. Rozmawiam z ludźmi 
i nie jestem odosobniony w ocenie, 
że ktoś został Siewcą, bo umarł. Tu 
z natury stosuje się odmienne kry-
teria. Niezręcznie czułby się chyba 
każdy, kto „wygrałby” z nieboszczy-
kiem. Dlatego takich sytuacji nie ma. 
Można wprowadzić specjalną kate-
gorię – „Siewca, który odszedł”. Tu-
taj wyjątkowo nie musiałby być tyl-
ko jeden laureat i brać pod uwagę 
można (a nawet należy) całokształt 
działalności. Uhonoruje i doceni się 
w ten sposób, ku potomności tych, 
o których warto pamiętać.

- Rozszerzenie Należy też zadbać 
o rozwinięcie wachlarza nagród dla 
osób zasługujących na uznanie, wpro-
wadzając do istniejących wyróżnień 
i odznaczeń: medal „Zasłużony dla 
Miasta Luboń”, „Honorowy Obywa-
tel Miasta Luboń”, „Siewca Roku”, 
„Stypendysta Miasta” na przykład 
dodatkowo – „Społecznik Roku”, 
„Wolontariusz Roku” itp.

Pozostaje mieć nadzieję, że twór-
cy tak prestiżowej i pięknej nagro-
dy wyciągną wszystkie „za” i „prze-
ciw” tej wypowiedzi, w trosce o do-
brą jakość przyznawanych honorów 
w przyszłości. Proszę też czytelników 
„Wieści Lubońskich” o dalsze, inne 
komentarze do poruszanej przeze 
mnie sprawy.

LUBONIANIN
(dane personalne znane redakcji)

list do redakcji

Siewca Roku 2013 – polemiki

W Bibliotece Miejskiej przy ul. 
Żabikowskiej można wyro-
bić Poznańską Elektroniczną 

Kartę Aglomeracyjną (PEKA). Punkt 
jest czynny w każdą sobotę w godz. 
od 9 do 13. Pasażerowie będą mogli 
złożyć tam zarówno papierowy jak 
i elektroniczny wniosek o wydanie 
karty wraz z możliwością wykonania 
bezpłatnego zdjęcia, a także później 
odebrać swój dokument (z komunikatu 
prasowego ZTM). Jeden z pierwszych 
wniosków o wydanie karty PEKA 
złożyła radna Samorządowego Fo-
rum Obywatelskiego – Małgorzata 
Machalska. Kolejną osobą z wnio-
skiem o plastikowy bilet był zastęp-
ca burmistrza – Mikołaj Tomaszyk. 
SFO zachęca wszystkich mieszkańców 

do skorzystania w Luboniu z punktu 
obsługi klienta ZTM.

Szczegółowe informacje o PEKA 
pod tym linkiem: http://www.ztm.
poznan.pl/peka/informacje-o-projekcie/
Dnia

UM

Wyrób PEKĘ w Luboniu

n
Zastępca burmistrza Mikołaj Tomaszyk i radna Małgorzata Machalska jako 
pierwsi w Bibliotece załatwiają PEKĘ

Od 1 maja 2014 r. bilety okre-
sowe będą sprzedawane wyłącznie 
na kartę PEKA, z wyjątkiem tych 
dla dzieci w wieku od 6 do 13 roku 
życia, (do czasu rozpoczęcia dystry-
bucji kart PEKA Junior). Wyjątek 
dotyczy też studentów, którzy do 
30 czerwca 2014 r. jako nośnika 
biletów okresowych mogą uży-
wać Elektronicznej Legitymacji 
Studenckiej (ELS).
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W sobotę, 29 mar-
ca nasze miasto 
odwiedziła Luxu-

ria Astaroth, kontrowersyj-
na modelka wylansowana 
przez rapera Donatana (Wi-
told Czamara), znana m.in. 
z klipów „Nie lubimy robić” 
czy „My Słowianie” (utwór, 
z którym hiphopowiec bę-
dzie reprezentował Polskę 
podczas tegorocznej Euro-
wizji). Przed sesją dla „Play-
boya” gościła w lubońskim 
salonie „Fryzjernia” przy ul. 
Wojska Polskiego (okolice 
Gimnazjum nr 2), którego 
właścicielem jest Patryk Dura 
(radny Młodzieżowej Rady 
Miasta). Jak nas poinformo-
wał, „modelka poddała się 
metamorfozie, przedłużając 
włosy i zmieniając ich kolor”. 19-
letnią Luxurię ściągnął do luboń-
skiego salonu jej manager, młody 
poznański reżyser �lmowy Patryk 
Boro, który już wcześniej współpra-
cował z „Fryzjernią”.

Informacji o brunetce z teledy-
sków Donatana jest niewiele. Na-
prawdę nazywa się Luluka Asta�ew 
lub Camille Luluka Smogulecka. 
Pochodzi z Gdyni.

(S)

Luxuria w lubońskiej „Fryzjerni”

n
Luxuria Astaroth w lubońskiej „Fryzjerni” przy ul. Woj-
ska Polskiego

Udało nam się sfotografować 
łabędzie podczas budowania 
gniazda na Kocich Dołach. 

W przeciwieństwie do poprzedniego 
roku, kiedy skolonizowały akwen po 
prawej stronie, tym razem osiedli-
ły się w bardzo dostępnym miejscu, 

na mniejszym zbiorniku, na lewo 
od mostu kolejowego prowadzące-
go do Luveny (Zakłady Chemiczne). 
Gniazdo znajduje się 2 m od brzegu, 
nie przeszkadzają mu żadne zarośla 
ani trzciny.

Rafał Wojtyniak

Nasze łabędzie

Łabędzie, które po-
wróciły do Lubonia, 
budują gniazdo po 
północnej stronie 
mostu Zakładów 
Chemicznych   fot. 
Rafał Wojtyniak

n

Pracownicy „Luveny” (Zakłady 
Chemiczne) i mieszkańcy Lasku 
napisali dwie petycje z proś-

bą o utworzenie połączenia auto-
busowego z południowej części ul. 
Armii Poznań do Żabikowa. Kilka 
lat temu linia LC łączyła Żabikowo 
z Kocimi Dołami, niestety, w chwili 
wejścia lubońskiej komunikacji w sys-
tem aglomeracji Poznania, zabrakło 
tego połączenia. Dlatego mieszkań-
cy z okolic Luveny czują się odcięci 
od części miasta, w której są: urząd, 

przychodnie i sklepy. Autobus jadący 
nową linią mógłby zahaczyć również 
o osiedle przy ul. Wschodniej.

W petycji czytamy: Jako pracow-
nicy �rmy „Luvena” prosimy o roz-
ważenie możliwości uruchomienia 
linii autobusowej łączącej ul. Armii 
Poznań (okolice naszego zakładu) 
z rejonem Żabikowa. Pozytywne 
rozpatrzenie naszej prośby udogod-
ni nam nie tylko dojazd do i z pracy, 
ale na pewno zostanie też pozytyw-
nie przyjęte przez okolicznych miesz-

Petycja
W sprawie utworzenia linii autobusowej Lasek Dolny – Żabikowo

Na początku kwietnia cały kraj 
obiegła wiadomość o Prezy-
dencie Nowej Soli, który 6 

kwietnia złapał pijanego kierowcę po 
tym, jak ten na jego oczach potrącił 
śmiertelnie rowerzystę w okolicach 
Nowego Tomyśla. O�ara miała 26 
lat, a sprawca wypadku – 2,6 promila 
alkoholu we krwi i wiózł w samocho-
dzie swojego 18-letniego syna.

Prezydent Nowej Soli – Wadim 
Tyszkiewicz – tak relacjonował 
w mediach to wydarzenie: Widzia-
łem śmierć. Wczoraj wieczorem na 
moich oczach pijany kierowca golfa 
zamordował młodego rowerzystę. 
Ciągle jestem w szoku. Zastanawia-
łem się, czy napisać o tym na Face-
booku. Zdecydowałem się na to, żeby 
zaapelować do wszystkich kierowców: 
BŁAGAM WAS nie siadajcie za kie-
rownicę, będąc pod wpływem alko-
holu czy narkotyków. Może mój apel 
dotrze do kogoś i może uratuję przez 
to choć jedno ludzkie życie. Wyda-
wało mi się, że po tragicznych wy-
padkach z ostatnich miesięcy z udzia-
łem pijanych kierowców, już nikt 
o zdrowych zmysłach nie zasiądzie 
za kierownicę. Myliłem się. Pijany 
bydlak pozbawił w ułamku sekund 
życia dwudziestokilkuletniego chło-
paka. Widok był przerażający. Na 
łuku drogi, na podwójnej ciągłej golf 
prowadzony przez pijaka z dużą 
prędkością wyprzedził ze dwa auta 
za mną, mnie i dwa auta przede mną, 
i mieszcząc się ledwo z nadjeżdżają-
cym autem z naprzeciwka zmiótł 
rowerzystę jadącego poboczem, któ-
ry jak z katapulty wyleciał w powie-
trze na kilka metrów w górę i runął 
martwy na ziemię. A ten bydlak 
w nowiuteńkim gol�e zaczął uciekać. 
Kilka aut się zatrzymało i ludzie 
pobiegli do o�ary. Ja zadzwoniłem 
pod 112 i ruszyłem w pogoń za za-
bójcą, którego zatrzymałem kilkaset 
metrów dalej. Facet był kompletnie 
pijany, a jako pasażer jechał z nim 
18-letni syn. Sprawca wypadku wy-
siadł z auta na chwiejnych nogach 
zdziwiony, co ja od niego chcę. Nie 
pojmuję jak, 18-letni, w końcu już 

dorosły chłopak mógł pozwolić zasiąść 
pijanemu ojcu za kierownicę i na tak 
brawurową jazdę? Morderca był 
agresywny i musiałem go obezwład-
nić aż do przyjazdu policji. Wróciłem 
na miejsce wypadku i modliłem się, 
żeby młody chłopak przeżył. Nieste-
ty kiedy zobaczyłem przerwanie 
reanimacji i czarny worek, wpadłem 
w histerię z której nie mogę się otrzą-
snąć. W ułamku sekund młode życie 
uleciało przez pijanego bydlaka, któ-
ry mam nadzieję, że co najmniej przez 
12 lat będzie gnił w więzieniu. Jego 
syn płakał i był rozdygotany. Będzie 
miał też ustawione życie na tory, na 
których nikomu nie życzę się znaleźć. 
Choć już minęło od zdarzenia kilka-
naście godzin jestem w szoku. Do 
godziny 24 zeznawałem w prokura-
turze. Nie zmrużyłem oka. Do tej 
pory trzęsą się mi ręce i nogi mam 
jak z waty. Wydawało mi się, że jestem 
twardy i nie będę płakał. Myliłem się. 
Stało się. Niech ten mój wpis będzie 
przestrogą dla tych, którym zdarzy-
ło się usiąść po jednym piwku do 
samochodu. Ułamki sekund mogą 
zabrać życie komuś niewinnemu 
i nam. Niech Pan Bóg weźmie pod 
opiekę tego niewinnego młodego ro-
werzystę, który jest już gdzieś w nie-
biosach. Pokój jego duszy.

Sprawcą wypadku jest Piotr K. 
mieszkający w Luboniu, który we 
wtorek, 8 kwietnia został przez miej-
scową policję doprowadzony przed 
sąd. Przedstawiono mu zarzut spo-
wodowania wypadku drogowego ze 
skutkiem śmiertelnym. Na wniosek 
prokuratury mężczyzna został tym-
czasowo aresztowany na 3 miesiące, 
które spędzi w Areszcie Śledczym 
w Śremie. Sprawę prowadzi Proku-
ratura z Nowego Tomyśla, która 
obecnie jest na etapie zbierania ma-
teriałów i formułowania aktu oskar-
żenia. W sądzie Rejonowym w No-
wym Tomyślu zaprzeczono infor-
macji, jakoby mężczyzna nie został 
aresztowany ze względu na zły stan 
zdrowia jego ojca.

KK

Pijany lubonianin zabił
rowerzystę

najskuteczniejszą 
prasą w mieście  

Luboniu!

kańców, którzy nie mają żadnego 
połączenia komunikacyjnego z rejonem 
Żabikowa, a chcą np. dojechać do 
Urzędu Miasta, przychodni medycz-
nych, swojego miejsca zatrudnienia, 
do znajomych lub sklepów znajdują-
cych się w tej okolicy.

Po zebraniu 38 podpisów petycja 
tra�ła na ręce zastępcy burmistrza 
Mikołaja Tomaszyka, który obiecał, 
że w późniejszym terminie zajmie się 
tą sprawą.

KK
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Mistrz i waniliacd.  

ze str. 
5 Człowiek z pasją, marzeniami i cha-

ryzmą.

Początki
„Chcę być cukiernikiem” – rzekł 

niegdyś mój rozmówca do Wojciecha 
Kandulskiego. „To pokaż, co potra-
�sz” – odrzekł mu tamten. I tak się 
zaczęła droga do kariery i spełniania 
marzeń. Pierwszym z nich było od-
wzorowanie kosza z karmelu, który 
pokazał mu kilka lat wcześniej sąsiad 
(wówczas szef kuchni w restauracji 
„Adria” przy ul. Głogowskiej w Po-
znaniu). I udało się – po 5 latach! 
Dzięki opiece pana Kandulskiego, 
który był jednocześnie jego promo-

torem i sponsorem, Paweł Mieszała 
zaczął rozwijać swój talent cukier-
niczy. To nie była łatwa praca, ale 
wciągała jak wszystko, co słodkie. 
Decyzja o ukończeniu szkoły o pro-
�lu cukierniczym, a następnie tech-
nikum, w perspektywie lat okazała się 
słuszna, ponieważ dała podstawy 
tego fachu. Jednak najcenniejszą 
szkołą okazał się 9-ciomiesięczny 
pobyt we Francji. Podczas gdy w Pol-
sce cukiernictwo dopiero raczkowa-
ło, na zachodzie mistrzowie tworzy-
li cuda. Wyposażony w tajemną 
wiedzę, młody cukiernik mógł za-
istnieć w Polsce. I tak też się stało. 
Wrócił z nowymi pomysłami, które 
zaraz zostały docenione. Szybko 
wszedł do ścisłego grona mistrzów. 
Pracował w cukierni W. Kandulskie-
go, był wykładowcą w Ośrodku dla 
Cukierników „Professional”, szkolił 
adeptów na Mistrzostwa Świata 

Młodych Cukierników, współpra-
cuje z Akademią Marcina Budynka, 
itd. Jest nauczycielem wymagającym 
i skutecznym, co zaowocowało nie 
tylko wynikami uczniów na rozma-
itych zawodach, ale także srebrną 
odznaką za zasługi dla rzemiosła 
polskiego (2004 r.) oraz medalem 
Komisji Edukacji Narodowej 
(2005 r.).

Z rozsądkiem
Zamawiamy kawę i rozmowa 

staje się mniej formalna. Temat scho-
dzi na… jedzenie (a jakże!), ale 
w nieco innej perspektywie. Wizyta 
w RPA uświadomiła mu, jak dużo 

jedzenia marnujemy na co dzień. To, 
co my lekką ręką wyrzucamy do 
śmietnika, w afrykańskiej rodzinie 
stanowiłoby dzienne pożywienie dla 
całej rodziny. A zatem kolejny ar-
gument na to, że podróże kształcą… 
W domu pana Pawła przywiązuje się 
uwagę do tego, co i ile się kupuje. 
Mając wspólną płaszczyznę tema-
tyczną pt. „dzieci”, dyskutujemy na 
temat barwników spożywczych, 
które najprawdopodobniej wywo-
łują ADHD; na temat cateringowych 
posiłków w przedszkolach i szkołach, 
a także o zdrowym cukiernictwie, 
które polega na tworzeniu pyszności 
z dobrych produktów oraz z zacho-
waniem umiaru (chociaż podobno 
poznaniacy na tle wszystkich Pola-
ków jedzą najwięcej słodkości).

Rzemiosło czy artyzm?
Podążając za krytycznym wzro-

kiem mistrza, który mimowolnie 
błądzi po wystawie pełnej ptysiów, 
serników, lodów i innych pyszności, 
przychodzi mi do głowy pytanie, na 
ile cukiernik jest twórcą, a na ile 
odtwórcą? Bo przecież torty z mar-
cepanową polewą czy eksponaty 
cukrowe, o owocowych rzeźbach nie 
wspominając, wymagają nie tylko 
zręcznej ręki, ale też polotu. No 
i okazało się, że tra�łam w dziesiąt-
kę! Bo cukiernik co prawda Akade-
mii Sztuk Pięknych nie skończył, ale 
prowadził tam zajęcia ze sztuki po-
kazywania i dekorowania ciast. Poza 
tym, jego pasją jest fotografowanie 

i stylizowanie żywności. I tyle jeśli 
chodzi o artyzm, bo reszta tego fachu 
opiera się na bardzo precyzyjnych 
przepisach, w których czasem nawet 
gram potra� wszystko zepsuć.

Smaki
Wiadomo, jakbyśmy się bardzo 

nie starali, to i tak kuchnia mamy 
jest najlepsza. Smaki z dzieciństwa 
na zawsze zostają w naszej pamięci. 
Lemoniada w woreczku, oranżada 
z saturatora, zupa mleczna, czeskie 
landrynki o smaku zielonego jabłusz-
ka – to smaki, które tworzą magię 
jego dzieciństwa. I chociaż mama 
zawsze zostanie mistrzem, to z bie-
giem lat pojawili się też inni: Gabriel 
Paillasson (organizator Pucharu 
Świata Cukierników) oraz Billy Gal-
lagher, który prowadzi akcje huma-
nitarne w RPA. A co teraz jest w sta-
nie zadowolić tak wymagające pod-
niebienie? Otóż – jeśli chodzi o da-
nie wytrawne, to pierwsze miejsce 
zajmują mule z białym winem, pie-
truszką i masłem, natomiast w ka-
tegorii „deser” zdecydowanie zwy-
cięża mus z białej czekolady z do-
datkiem passi�ory na wykwintnym 
czekoladowym biszkopcie. Golonka, 
salceson czy czernina nie mają racji 

bytu w jego menu i raczej nie zapo-
wiada się, aby te pozycje podzieliły 
los szpinaku, który przez 12 lat rów-
nież był w niełasce, a teraz króluje 
na jego stole.

Marzenia
Mija druga godzina naszego 

spotkania. Nadal miło się rozmawia 
i wciąż rodzą się nowe tematy. Jak 
nie o działalności zawodowej, to 
o upodobaniach. Na koniec pozo-
staje jeszcze pytanie o marzenia. 
Jednym z nich jest stworzenie wła-
snej kawiarni (być może nawet w Lu-
boniu), w której będą serwowane 
czekoladowe specjały. Drugim ma-
rzeniem jest wydanie książki z wła-
snymi przepisami; natomiast trzecim 
(i chyba najbardziej wymagającym) 
– stworzenie ciasta z oryginalnym 
kwiatem wanilii, który rośnie na 
Madagaskarze, a kwitnie tylko 8 
godzin co trzy lata. Panie Pawle, tak 
sobie myślę, że skoro świat stoi przed 
Panem otworem, to Madagaskar też 
niebawem będzie łaskawy… Trzymam 
kciuki!

B.S.

PS Biszkopt wyszedł wyśmieni-
ty, dziękuję…

n
Paweł Mieszała z polską ekipą i gwiazdą kulinarną telewizji indyjskiej - Chef 
Manjit Gill z New Delhi w Johanesburgu

n
Hobby Pawła Mieszały to lodowe 
rzeźby. Podczas Festiwalu Rzeźby 
Lodowej Poznań 2011

O planach postawienia szałasu 
i zastawieniu kilku niegroź-
nych pułapek przez dwóch 

uczniów Szkoły Podstawowej nr  1 
pisaliśmy na łamach „Wieści” pod 
koniec ub. roku (czytaj: „WL” 11-
2013, str. 13). W zeszłym miesią-
cu we współpracy ze Stowarzysze-
niem „Wędrowni Architekci” oraz  
PROVIDENT Polska miasto ogłosiło 
konkurs na projekt szałasu w par-
ku Papieskim, skierowany zarówno 
do uczniów lubońskich szkół, jak 
i do profesjonalistów. Szałas będzie 
jednym z elementów placu zabaw, 
który tam powstanie.

9 kwietnia dobiegł końca I etap 
konkursu. Komisja, w skład której 
weszli m.in. Jasiu i Kuba, spośród 

26 nadesłanych prac wybrała 3  
najlepsze. Ich autorami są ucznio-
wie SP 1: Wiktoria Malwińska 
(I miejsce), Marta Marszał (II) 
i Marianna Kowańska (III). Przy-
znano również wyróżnienia, które 
otrzymali: Jagoda Skrzypczak, Klau-
dia Stefens, Zuzanna Wincior oraz 
Paulina Więckowska.

Pomysłodawcy konkursu mają 
nadzieję, że prace dzieci będą in-
spiracją dla architektów, którzy 
wkrótce nadeślą swoje profesjonal-
ne projekty szałasu i placu zabaw 
na Wzgórzu Papieskim. Nagrodę 
główną – 3 000 zł – ufundował 
PROVIDENT Polska.

PAW

Oczami dzieci
Szałas, który zbuduje miasto

n
Komisja konkursowa prezentuje nagrodzone i wyróżnione prace. Od lewej: Jaś 
Jastrząb (ojciec zabronił publikacji wizerunku), Kuba Urbański (pomysłodawcy 
budowy szałasu), Joanna Cichoń (Wydział Planowania Rozwoju i Ochrony Śro-
dowiska), Angelika Kurtys (Promocja Miasta), Dariusz Szmyt (burmistrz). Na 
zdjęciu brak Pawła Wolniewicza (radny)   fot. Paweł Wolniewicz
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Kacper Sommerfeld ma 10 lat 
i uczy się w 3. klasie Szko-
ły Podstawowej nr 2. Gra 

w znanej wszystkim, poznańskiej 
drużynie KKS Lech. W piłce noż-
nej zakochał się, kiedy był małym 
chłopcem. Zawsze lubił oglądać me-
cze w telewizji i z czasem zaczął tak-
że grać z kolegami na osiedlowych 
boiskach. W wieku 6 lat postanowił 
zapisać się do Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Jedynka”. Trener Lech 
Bartkowiak od razu rozpoznał w nim 
duży talent i skierował na casting do 
poznańskiego klubu. Kacper został 
przyjęty i od 3 lat jest ważnym za-
wodnikiem w zespole. Gra na pozycji 
napastnika lub pomocnika. Dzięki 
jego bramkom, strzelonym w ostat-
nich minutach meczu, drużyna wiele 
razy wychodziła z opresji. W relacji 
z turnieju ORLIK WBK CUP 2014 
można było przeczytać: Na nie całą 
minutę przed końcem Zawisza pro-
wadził 3:2, wówczas najlepszy strzelec 
zespołu Lecha – Kacper Sommerfeld 
– zdobywa gola wyrównującego, któ-
ry daje zwycięstwo w całym turnieju 
młodym zawodnikom „Kolejorza”. Ta 
właśnie bramka dała lubonianinowi 
statuetkę „Złotego Buta” dla najlep-
szego strzelca. Kacper jest ważnym 
zawodnikiem nie tylko dla poznań-
skiego klubu. Na tegorocznym tur-
nieju Trójka CUP razem z drużyną 
ze swojej szkoły zdobył 1. miejsce, 

dzięki czemu po wielu latach puchar 
powrócił do lubońskiej „Dwójki”. Ko-
lejnym tegorocznym wyróżnieniem 
jest także nagroda dla „Najlepszego 
zawodnika drużyny” z X Turnieju 
STK REDECO CUP 2014. To tylko 
nieliczne osiągnięcia Kacpra, które 
jednak świadczą o wysokiej klasie 
tego młodego zawodnika.

Chłopak trenuje 3 razy w tygo-
dniu po 1,5 godziny. Przed nim 

sprawdzian zręcznościowy, 
który może mu dać szansę 
kontynuowania nauki w po-
znańskiej SP 13, a później 
w szkole we Wronkach. Nie 
byłoby tego wszystkiego, 
gdyby nie dwie osoby i, wbrew 
pozorom, nie są to ani tre-
ner, ani działacz sportowy. 
Tymi wyjątkowymi posta-
ciami są rodzice Kacpra. Taty 
z racji wykonywanego za-
wodu niestety często nie ma 
w domu, dlatego mama za-
wozi syna na treningi, jeździ 
z nim na turnieje i zawsze 
stoi gdzieś obok, kibicując 
synowi. Godne podziwu jest 
jej wsparcie i determinacja. 
Już na pierwszy rzut oka 
widać, że rodzice są bardzo 
dumni z Kacpra i mogą po-
święcić dla jego kariery 
bardzo wiele. Młodszy brat 
Lechity nie podziela jego 

Piłkarski fenomen
Kacper Sommerfeld jest szczególnie utalentowanym 10-letnim 
piłkarzem. Mimo młodego wieku może pochwalić się wieloma 
osiągnięciami, inni sportowcy mogą mu zazdrościć woli walki 
i ambicji. Chłopak należy też do nielicznej grupy sportowców 
nagrodzonych stypendium miejskim

cd.  
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n
Talent piłkarski – Kacper Sommerfeld   
fot. Maria Wieczorek

n
Dyplom dla najlepszego zawodnika Lecha 
w X Międzynarodowym Turnieju rocznika 2004 
w halowej piłce nożnej   fot. Maria Wieczorek

Spotkanie z tej okazji dla pod-
opiecznych i przyjaciół zorgani-
zowano w siedzibie przy ul. Le-

śmiana w piątek, 7 marca. Frekwencja 
dopisała, w imprezie uczestniczyło 
w ponad 30 osób, w tym w większości 
seniorki. Przybyłe panie witał Marek 
Bartosz. Wraz z męską częścią Soli-
darnych w Prawdzie i Miłosierdziu 
życzył im wszystkiego najlepszego 
mimo nieszczęść, które ostatnio 
dzieją się w Europie. Podziękował 
kobietom za to, co wnoszą do ży-
cia codziennego, m.in. pracowitość 
i wkład w wychowanie dzieci, które są 

przyszłością rodzin i kraju. Poinfor-
mował również o wycieczkach, które 
Stowarzyszenie będzie organizować 
(do Szamotuł, śladami spuścizny hr. 
Augusta Cieszkowskiego oraz kolej-
ną – do Krakowa). Wzniesiono toast 
w imieniu pań i panów. Dla zgroma-
dzonych wystąpiła (nie po raz pierwszy) 
uczennica kl. III c Dwujęzycznego 
Gimnazjum nr 1 – Dominika Krzy-
żańska – która akompaniując sobie 
na gitarze, zaśpiewała trzy piosenki. 
Pierwszy utwór „Babę zesłał Bóg” 
świetnie pasował do obchodzone-
go święta. W imieniu pań za występ 

i organizację spotkania po-
dziękowała Aneta Bąkowska. 
Od Stowarzyszenia „Solidarni 
w Prawdzie i Miłosierdziu” 
wokalistka otrzymała kwiatek 
i słodki upominek. Edmund 
Kostrzewski wręczył paniom 
tulipany, a Robert Korcz prze-
kazał im cukierki w opako-
waniach z okolicznościowym 
napisem oraz życzenia: „W 
dniu tego pięknego Twego 
święta życzę Ci tyle szczę-
ścia, ile tylko zdołasz unieść 
i tyle słodyczy, ile tylko zdo-
łasz zjeść”.

Spotkanie przebiegało 
w miłej atmosferze, stano-
wiło okazją do porozmawia-
nia o różnych sprawach.

Robert Wrzesiński

Życzenia dla pań
Międzynarodowy Dzień Kobiet w Stowarzyszeniu „Solidarni 
w Prawdzie i Miłosierdziu”

n
Kwiaty dla pań od Edmunda Kostrzewskiego, słodkie upominki od Roberta 
Korcza   fot. Robert Wrzesiński

n
Występ Dominiki Krzyżańskiej   fot. Robert Wrzesiński

Po zamieszczeniu w mediach 
lokalnych informacji o po-
wstaniu nowego przystanku 

autobusowego w Luboniu, otrzyma-
liśmy nietypowy list. Na wycinku ze 
strony „Aktualności” „Informatora 
Miasta Luboń” (nr 2/2014), z notką 

Zarządu Transportu Miejskiego i zdję-
ciem przystanku na ul. Sobieskiego 
przed Ośrodkiem Kultury, niezna-
ny nadawca napisał pytanie: Kiedy 
będzie przystanek na żądanie przy 
PZU na ul. Rakoniewickiej 23 w Po-
znaniu?

List do redakcji

Interwencja prasowa
Kwestia jest o tyle istotna, że 

sygnalizowana nie po raz pierwszy 
(również w „Wieściach Lubońskich”). 
Choć nadawca nie podpisał się pod 
oryginalnym listem do redakcji, 
wyraził głos wielu mieszkańców 
Lubonia, w którym od kilku lat nie 

ma placówki PZU. Do agencji na 
poznańskim Dębcu (ul. Rakoniewic-
ka) jest stosunkowo blisko. Co z tego, 
skoro dla niezmotoryzowanej i na 
dodatek starszej osoby dotarcie do 
placówki jest uciążliwe!

(S)
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Małgorzata Kaźmierczak była 
w 5. klasie Szkoły Podsta-
wowej nr 6 w Poznaniu, kie-

dy zaczynała stawiać pierwsze kroki 
w handlu. Prowadziła tam sklepik 
szkolny. Potem ukończyła Techni-
kum Ekonomiczne o kierunku han-
dlowym i od piętnastego roku życia 
pracuje zawodowo. Ma za sobą 43-
letni staż pracy w handlu w różnych 
branżach, m.in. mięsnej, drobiarskiej, 
cukierniczej. Rodzinnie jest związa-
na z cukiernią „Krzyżan”.

Od 20 lat na niewielkiej po-
wierzchni prowadzi pawilonik z bie-
lizną i skarpetami przy ul. Żabikow-
skiej 49. Jak wspomina, gdy 1 wrze-
śnia 1993 r. rozpoczynała działalność 
w tym miejscu miała mniej towaru, 
za to klientów było dużo więcej niż 
dzisiaj. Nie było wówczas marketów 

i sprzedaży internetowej, a mały 
handel cieszył się większą popular-
nością. Czasy się zmieniają i trzeba 
iść z duchem czasu, nie narzekać, 
ale starać się dogodzić klientom, by 
byli zawsze zadowoleni. Pani Mał-
gorzata stara się więc szybko uzu-
pełniać asortyment, by klient nie 
czekał długo, gdy coś zamówi, bo 
współpraca z nim musi się układać 
jak najlepiej. Jej zdaniem, klienci 
w Luboniu są bardzo mili, słowni, 
uczciwi i to właśnie ceni. Przez 20 
lat pracy „ubrała” już kilka pokoleń, 
np. do I Komunii św. – w bieliznę, 
rajstopki, bo to w końcu bardzo 
ważny moment dla dzieci w ich ży-
ciu. Prowadzi swój biznes, określa-
jąc siebie jako zaopatrzeniowca, 
księgową, sprzątaczkę i sprzedawcę 
w jednej osobie. Uważa, że dobrze 

Handel z pasją
20-lecie kiosku z bielizną przy ul. Żabikowskiej 49 obok cukierni 
„Krzyżan”

n
Małgorzata Kaźmierczak przy swoim kiosku z bielizną przy ul. Żabikowskiej   
fot. Władysław Szczepaniak

jest robić w życiu, to co się lubi. Po-
woli zbliża się jednak czas zasłużo-
nej emerytury. Ma trójkę wspania-
łych wnuków, które bardzo lubią 
jeździć z babcią Gosią na łyżwach 
(!), grać w piłkę i budować pałace 

z piasku. Teraz chciałaby mieć wię-
cej czasu dla rodziny. Lubi jazdę na 
rowerze, pływanie i zwiedzanie no-
wych miejsc.

Władysław Szczepaniak

Urodził się 26 kwietnia 1943 r. 
Przez 10 lat pracował w Wiel-
kopolskich Zakładach Prze-

mysłu Ziemniaczanego w Luboniu 
i w �rmie „Pol-Sport”, jako kierowca. 

Następnie jako brygadzista został od-
delegowany do pracy w Berlinie. Od 
1987 r. prowadził usługowo na terenie 
Lubonia wywóz nieczystości.

Już jako młody chłopak miał 
zamiłowania sportowe i harcerskie. 
Był wychowankiem i zawodnikiem 
Lubońskiego Klubu Sportowego. 
Występował w lidze juniorów. Dru-
żyna z jego udziałem zawsze wiodła 
prym. Ówczesny prezes – śp. Sta-
nisław Pawlicki – po spadku LKS-u 
z III ligi do A klasy, oparł się właśnie 
na tym zespole. Przez parę lat byli 
czołową drużyną w A klasie. Bog-
dan grając na lewej pomocy, sta-
nowił duże wzmocnienie dla ze-

społu. W ub. roku (marzec 2013) 
wspominał w „Wieściach Luboń-
skich” te piękne lata. Mówił, że 
drużyna LKS-u była ekipą o wielkich 
walorach, tworzącą wspaniały ko-

lektyw nie tylko na bo-
isku, ale również poza 
nim. Przez wiele lat grał 
też w drużynie piłkarskiej 
w zakładowym „Pol-
Sporcie”.

Pasją Bogdana była 
muzyka. Był świetnym 
akordeonistą. Często 
umilał czas na różnych 
spotkaniach klubowym 
i towarzyskich. W 1956 r. 
zaczęło się jego życie 
w harcerstwie. Przewod-
niczący Kręgu Seniorów 
ZHP – Eugeniusz Ku-
backi – mile wspomina 
Bogdana, który pełnił 
funkcję zastępowego, 
przybocznego, oboźne-

go. Uczestniczył w obozach harcer-
skich, np. w 1957 r. w Zaniemyślu, 
w 1958 r. w Smolarni, w 1959 r. 
w Mierzynie, w 1960 w Chodzieży 
był oboźnym. Po latach, w 1992 r. 
razem z żoną Danielą wstąpił do 
Harcerskiego Kręgu Seniorów 7. 
Lubońskiej Drużyny Harcerskiej 
im. Jana Karola Chodkiewicza, 
w którym działał do końca życia. 
Bogdan udzielał się społecznie 
w lubońskim środowisku. Jego śmierć 

poruszyła społeczność Kręgu Har-
cerskiego.

Zmarł 27 marca 2014 r. Został 
pochowany na cmentarzu para�al-
nym w Żabikowie 31 marca 2014 r. 
W jego ostatniej drodze, oprócz 
rodziny, uczestniczyło wielu przy-
jaciół z harcerstwa, działacze i za-
wodnicy sportowi.

Władysław Szczepaniak

Bogdan Ratajczak
(1943 – 2014)
Wspomnienie

n
Bogdan Ratajczak z żoną

n
W ostatniej drodze śp. Bogdana Ratajczaka – rodzina, przyjaciele, znajomi   
fot. Władysław Szczepaniak

n
Koledzy z boiska śp. Bogdana 
Ratajczaka    fot. Władysław 
Szczepaniak

n
Opłatek w Kręgu Harcerzy Seniorów w grudniu 2013 r. Bogdan Ratajczak 
w głębi z lewej
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pasji do piłki, jednak Kacper jest dla 
niego wzorem.

Stypendium przyznane przez 
Urząd Miasta (150 zł miesięcznie) 
bardzo pomaga młodemu piłka-
rzowi. Dzięki niemu chłopak może 
finansować swój strój piłkarski czy 
dojazdy na treningi, co wbrew po-
zorom nie jest takie tanie. Rodzi-

ce również bardzo się cieszą, że 
miasto wspiera ich syna, bo to 
działa na niego motywująco. – Po-
trafi wrócić z dwudniowego tur-
nieju o godz. 15 i zapytać: mamo, 
mogę iść na boisko? – mówi mama. 
Piłka to jego wielka pasja, której 
poświęca każdą wolną chwilę. Jego 
idolem jest Neymar, brazylijski 
piłkarz grający na pozycji napast-
nika w FC Barcelona, a ulubionym 
piłkarzem Lecha – Paulus Arajuuri. 

LUDZIE

Marzeniem Kacpra jest gra w I skła-
dzie Kolejorza, następnie w nie-
mieckiej drużynie Borussia Dort-
mund i ostatecznie w hiszpańskiej 
ekipie FC Barcelona. Oprócz piłki 
nożnej, lubi także piłkę ręczną. 
Oczywiście ogląda też wszystkie 
mecze swoich ukochanych drużyn. 
Jest na co dzień uśmiechniętym, 
energicznym, lubianym przez ró-
wieśników chłopcem. Już dziś, 
mimo swojego młodego wieku, 

mówi, że chce związać swoją przy-
szłość ze sportem.

Kacper Sommerfeld to utalento-
wany młody chłopak, który powoli, 
ale skutecznie pnie się na szczyt. Może 
dzięki takim talentom jak on piłka 
nożna w naszym kraju w końcu stanie 
na nogi. A my możemy być pewni, że 
jeszcze nie raz usłyszymy o pasjonacie 
futbolu z Cieszkowianki (SP 2).

Maria Wieczorek  
i Agnieszka Witkowska

Piłkarski fenomen

Był znanym wśród starszego po-
kolenia lubonian piłkarzem Lu-
bońskiego Klubu Sportowego 

z ul. Rzecznej. Urodził się 1 grudnia 
1946 r. w Lasku. Karierę piłkarską 
rozpoczął w 1961 r. Jako wychowa-
nek LKS występował na początku 
w drużynie trampkarzy. W 1965 r. 

awansował do grupy 
seniorów. Występował 
przeważnie na lewej 
obronie, ale należał 
do zawodników gra-
jących na kilku pozy-
cjach. Jego trenerami 
byli: Skrzypczak, Cho-
łodyński, Adamczak 
oraz Bogdan i Ed-
mund Bartoszakowie. 
W środowisku piłkar-
skim miał przydomek 
„Syfon”, ponieważ 
jako młody chłopak 
pracował w wytwór-
ni wód gazowanych 
Witolda Osińskiego 

przy ul. Podgórnej. Słynął z bardzo 
mocnego uderzenia i był wspaniałym 
egzekutorem rzutów wolnych. Przy-
kładem niech będzie jeden szczegół. 
Podczas meczu z Obrą Zbąszyn, po 
uderzeniu Zenona Szóstaka z lewej 
nogi, pękła poprzeczka, co przyspo-
rzyło gospodarzom wiele kłopotu. 
Jego bombowe uderzenia sprawiały, 
że w niektórych sezonach stawał się 
królem strzelców, zdobywającym po 
15 bramek, w tym niektóre padały 
nawet z połowy boiska. Miał duże 
wsparcie w swojej żonie Lucynie, 

która kibi-
cowała mu 
i dopingowa-
ła. W zespo-
le seniorów 
występował 
13 lat. Był 
oczkiem 
w głowie 
śp. prezesa 
Stanisława 
Pawlickie-
go. Karierę 

zakończył razem ze swym kolegą 
z drużyny – Marianem Kałużnym. 
Pomimo choroby Zenek był do koń-
ca bardzo związany z klubem. Jego 
wierność przejawiała się w tym, że 
nie opuścił żadnego meczu w Lu-
boniu i na wyjazdach.

Był żonaty, 
miał córkę Re-
natę i dwóch 
synów – Ceza-
rego i śp. Jacka. 
Przez 35 lat 
pracował w Po-
znańskich Za-
kładach Nawo-
zów Fosforowych 
w Luboniu jako 
ślusarz-spawacz. 
8 lutego 2014 r. 
obchodził 45. 
rocznicę poży-
cia małżeńskie-
go. Zmarł 20 
marca 2014 r. 
24 marca po-
chowano go na 
cmentarzu pa-
ra�alnym w Ża-
bikowie. Podczas 
mszy św. i po-
grzebu ksiądz 
proboszcz ka-

nonik Karol Bi-
naś (kapelan 
lubońskiego Klu-
bu Sportowego) 
powiedział o nim 
dużo ciepłych 
słów. Natomiast 

jego serdeczny przyjaciel z boiska, 
który był z nim całym sercem do 
ostatniej chwili – Stanisław Doro-
siński – przybliżył życiorys wspa-
niałego kolegi. W ostatniej drodze 

Zenkowi towarzyszyło wielu za-
wodników, działaczy sportowych 
i przyjaciół.

Władysław Szczepaniak

Zenon Szóstak
(1946 – 2014)
Wspomnienie

n
Zenon Szó-
stak (ps. 
Syfon) za 
młodu

Na zdjęciu drużyna piłkarska przy Zakładach Che-
micznych w Luboniu. W koszulkach z napisem 
„MKKFiT Luboń” (Miejski Komitet Kultury Fizycznej 
i Turystyki) stoją od lewej: Andrzej Pawłowski, 
Krzysztof Staszewski, śp. Zenon Szóstak, Kazi-
mierz Silczak (kierownik zespołu), Antoni Turbiarz, 
śp. Dariusz Bartkowiak, Jerzy Walkowiak, Edward 
Bartoszak, śp.Józef Gerke. Klęczą od lewej: Marian 
Kałużny, Stanisław Kędziora, Andrzej Paraszewski, 
Adam Jurga, Kazimierz Kaczmarek, Stanisław 
Kołodziej

n
Na pogrzebie trenerzy, zawodnicy i przyjaciele śp. Zenka Szóstaka. Od lewej stoją: Stanisław 
Kędziora – były zawodnik LKS-u, Bogdan Bartoszak – były zawodnik i trener LKS-u, Konrad Adam-
czak – trener i bramkarz LKS-u, Krzysztof Sikorski – były zawodnik LKS-u, Stanisław Gensler – 
były zawodnik LKS, Stanisław Dorosiński – były zawodnik LKS-u, Władysław Garbaciak – przyja-
ciel i wieloletni współpracownik Zenka, Jerzy Walkowiak – były zawodnik LKS-u, Rafał Rembalski 
– były zawodnik i bramkarz LKS-u, Włodzimierz Rybak – były zawodnik i działacz sportowy LKS-u, 
Roman Kałużny – były zawodnik LKS-u, Jerzy Tomkowiak – były prezes, członek Zarządu i zawod-
nik LKS-u, Wiesław Zakrzewski – były zawodnik i bramkarz LKS-u, przyjaciel z Tczewa, Marek 
Krakowiak – były prezes i członek zarządu LKS-u, Ryszard Ratajczak – były zawodnik LKS-u, An-
drzej Roszyk – obecny gospodarz obiektu sportowego przy ul. Rzecznej

n
Kondukt żałobny z niesioną na barkach trumną ze śp. Zenonem Szóstakiem na cmentarzu w Żabikowie   
fot. Władysław Szczepaniak

Jedno z ostatnich zdjęć Zenona Szóstaka (z le-
wej) – kibica – podczas tegorocznych derbów 
Lubonia 1 stycznia 2014 r. Stoi w towarzystwie 
przyjaciela Stanisławem Dorosińskim   fot. Wła-
dysław Szczepaniak

n

n

cd.  
ze str. 
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„Istota wspomnień polega na 
tym, że nic nie przemija.” (Elias 
Canetti)

W sobotę, 8 marca zmarła 
nasza koleżanka Janina 
Jelińska-Kowalska. Miała 

74 lata. Była wieloletnim członkiem 
Zarządu Oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawcze-
go im. Cyryla Ratajskiego w Lubo-
niu, członkiem kadry programo-
wej PTTK i cenionym działaczem 
społecznym.

Bardzo trudno pisze się o kimś, 
kogo już nie ma. Wspominając 
Jankę, chcemy zatrzymać pamięć 
i wydobyć z jej życia to, co naj-
lepsze.

Wiadomość o jej śmierci była 
dla nas wszystkich zaskoczeniem, 
chociaż wiedzieliśmy, jak ostatnio 
zmagała się z chorobą i cierpiała. 
Mimo poważnych dolegliwości, 
dystansowała się wobec swojej cho-
roby. Była bardzo dzielna, walczy-
ła o każdy dzień. Przegrała walkę.

Janka urodziła się 26.06.1939 r. 
w Poznaniu. Jej ojciec – Antoni 
Mueller – pracował w Zachodniej 
Dyrekcji Kolei Państwowych w Po-
znaniu w introligatorni. Matka 
Tekla zajmowała się domem. W 1954 r. 
Janka ukończyła Szkołę Podstawo-
wą. Pracę zawodową zaczęła wcze-
śnie, mając zaledwie 16 lat. Począt-
kowo pracowała w Wojewódzkim 
Związku Spółdzielczości Pracy 
w Poznaniu, a po zdobyciu wykształ-
cenia średniego, w 1961 r. przenio-
sła się do Spółdzielni Pracy Robót 
Drogowo-Budowlanych w Pozna-
niu. Przyjęto ją na etat sekretarki, 

a później kierownika działu kadr. 
W 1974 r. zmieniła pracę. Przenio-
sła się do Wytwórczo-Usługowej 
Spółdzielni Pracy w Poznaniu, gdzie 
pracowała w Dziale Zaopatrzenia, 
aż do momentu przejścia na wcze-
śniejszą emeryturę. Chętnie poma-
gała i angażowała się w pracę na 
rzecz innych. Przez wiele lat w Związ-
ku Spółdzielczości Pracy pełniła 
społeczną funkcję sekretarza Związ-
ku. W tym, co robiła była bardzo 
konsekwentna i bardzo wymaga-
jąca. Najpierw wymagała od siebie, 
a dopiero później od innych.

Po zawarciu związku małżeń-
skiego z Eugeniuszem Kowalskim, 
znanym powszechnie działaczem 
harcerskim, zamieszkała na stałe 
w Luboniu. W 1968 r. wstąpiła do 
Związku Harcerstwa Polskiego. Była 
instruktorem ZHP i posiadała sto-
pień podharcmistrza. Przez kilka-
naście lat, w ramach młodzieżowe-
go klubu krajoznawczego Harcerska 
Ekspedycja Poznawcza Żabikowo, 
którego była współzałożycielką, wraz 
z mężem organizowała na terenie 
południowej Polski harcerskie obo-
zy stacjonarne i wędrowne oraz 
zimowiska dla młodzieży starszej 
z Lubonia, podczas których młodzież 
poznawała malownicze pasma gór-

skie i najpiękniejsze zabytki 
Dolnego Śląska. Młodzież uwiel-
biała te obozy i prowadzącą 
wycieczki górskie panią Jankę. 
Dla nich były to niezapomniane 
lekcje z dziedziny krajoznawstwa, 
ochrony przyrody i zabytków, 
a przede wszystkim aktywny 
wypoczynek i wspaniale spędzo-
ny czas.

Janka była ciepłą i miłą ko-
leżanką. Zawsze wesoła, towa-
rzyska, tętniła życiem i tryskała 
humorem. Lubiła ludzi, lubiła 
im pomagać. Miała szczególny 
dar w kontaktach z nimi, a szcze-
gólnie z młodzieżą i dziećmi. 
Dbała o rodzinę, kochała swoich 
bliskich i przyjaciół. Była pra-
cowita. Chętnie pomagała mę-
żowi przy planowaniu i organi-
zowaniu imprez turystycznych, 
w wolnych chwilach uprawiała 
przydomowy ogród. Włączała się 
w każdą inicjatywę społeczną 
zmierzającą do poprawy życia 
mieszkańców naszego Miasta, 
m.in. zasiadała w Społecznym 
Komitecie Budowy Gazociągu 

na „Osiedlu Anioły”. Kochała tu-
rystykę i krajoznawstwo, te dyscy-
pliny były jej pasją i im oddała się 
całkowicie. W 1974 r. wstąpiła do 
Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no- Krajoznawczego, gdzie mogła 
kontynuować swoje zainteresowa-
nia i realizować się. Była współza-
łożycielem lubońskiego Oddziału 
PTTK i Klubu Górskiego „Limba”, 
działającego początkowo przy Od-
dziale Poznań-Nowe Miasto, a póź-
niej w Luboniu. Od założenia do 
2012 r. była członkiem Zarządu 
Oddziału i Prezesem Koła nr 1. 
W ramach PTTK kontynuowała 
pracę z dziećmi i młodzieżą z Lu-
bonia i ościennych miejscowości. 
Współorganizowała w górach obo-
zy wędrowne, zimowiska i wyciecz-
ki dla młodzieży, prowadziła trasy 
piesze, podczas których często peł-
niła funkcję wychowawcy. Była 
bardzo lubiana przez młodzież, 
ceniona, jako cierpliwy i wyrozu-
miały wychowawca. Poza tym 
współorganizowała wiele rajdów 
i zlotów oddziałowych, bardzo ak-
tywnie w tym zakresie współpra-
cując ze Szkołą Podstawową nr 1 
w Luboniu. Należała do kadry pro-
gramowej PTTK. Posiadała m.in. 
uprawnienia: Organizatora Tury-
styki, Przewodnika GOT, Instruk-
tora Krajoznawstwa Polski, Przo-
downika Turystyki Pieszej oraz 
Strażnika Ochrony Przyrody. Za 
swoją działalność społeczną otrzy-
mała liczne wyróżnienia i odzna-
czenia, a wśród nich: Złoty Krzyż 
Zasługi za całokształt działalności 
społecznej, Medal Komisji Eduka-
cji Narodowej, Honorową Odzna-
kę Miasta Poznania, Honorową 
Odznakę „Za Zasługi w Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego”, 
Honorowy Dysk Wydziału Kultu-
ry Fizycznej i Turystyki Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu, Zło-
ty Medal „Opiekuna Miejsc Pamię-
ci Narodowej” nadany przez Radę 
Ochrony Pomników Walki i Mę-
czeństwa w Warszawie, srebrną 
odznakę „Za zasługi w Rozwoju 
Poznańskiej Chorągwi ZHP”, Zło-

tą Honorową Odznakę PTTK, Zło-
tą Odznakę „Zasłużony w Pracy 
PTTK wśród młodzieży”, a także 
medale: Cyryla Ratajskiego, Wła-
dysława Zamoyskiego, Franciszka 
Jaśkowiaka, Prekursorów Krajo-
znawstwa w Wielkopolsce i wiele, 
wiele innych.

Jankę pochowano 15 marca 2014 r. 
na cmentarzu para�alnym w Żabi-
kowie. Będzie nam Jej bardzo bra-
kowało. Pozostanie w naszej pamię-
ci, bo szanowaliśmy ją za życia 
i będziemy szanować po śmierci.

Maria Błaszczak
członek Zarządu Oddziału PTTK 

w Luboniu

Ostatnie pożegnanie
Naszą śp. koleżankę Janinę Je-

lińską-Kowalską pochowaliśmy 
w sobotę, 15 marca na cmentarzu 
para�alnym w Żabikowie. Mszę św. 
i ceremonię odprowadzenia prochów 
na miejsce wiecznego spoczynku 
sprawowali ks. Jacek Zjawin z para-
�i św. Barbary w Żabikowie i ks. 
Sławomir Stronka – proboszcz pa-
ra�i w Targowej Górce. W poczcie 
sztandarowym Wielkopolskiej Kor-
poracji Oddziałów PTTK byli: Ma-
ria Błaszczak, Zbigniew Czekała 
(członkowie Zarządu Oddziału PTTK 
Luboń) i Justyna Czekała (PTTK 
Luboń). Sztandary nieśli również 
uczniowie SP 1 i ZHP przy tej szko-
le. Przybyły delegacje Burmistrza 
i Rady Miasta Luboń, Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskie-
go z Lusowa, Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego z Poznania, Oddzia-
łów PTTK z Wielkopolski, a także 
działacze i członkowie Oddziału 
PTTK im. Cyryla Ratajskiego w Lu-
boniu. Bardzo licznie stawili się 
przyjaciele, koleżanki i koledzy oraz 
sąsiedzi i rodzina. W imieniu Za-
rządu Oddziału Maria Błaszczak 
przedstawiła uczestnikom pogrzebu 
osobiście przygotowaną laudację 
zawierającą szczegółowy życiorys 
zmarłej, jej działalność i zasługi, 
a Leokadia Gorąca (kuzynka męża) 
pożegnała ją w imieniu rodziny.

Jan Błaszczak

Janina Jelińska-Kowalska
(1939-2014)
Wspomnienie

n
Janina Jelińska-Kowalska z mężem 
Eugeniuszem

n
W smutku pogrążona rodzina na pogrzebie Janiny Jelińskiej-Kowalskiej    
fot. Jan Błaszczak
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Próbowaliśmy dociec powodów decyzji 
o niekandydowaniu w jesiennych 
wyborach samorządowych przez 

burmistrza Dariusza Szmyta. W długiej 
rozmowie podał nam kilka przyczyn. Na 
wstępie zaprzeczył pogłoskom, że głów-
nym argumentem jest stan zdrowia.

Zdradził, że ta trudna decyzja doj-
rzewała od jesieni ubiegłego roku. Zło-
żyły się na nią częściowo względy ro-
dzinne oraz chęć spełnienia się w innych 
dziedzinach życia, co uznał za niemoż-
liwe w warunkach stresu i braku czasu, 
wynikających z piastowania stanowiska 
włodarza miasta. Burmistrz jest zdania, 
że to, co mógł zrobić dla Lubonia, wyko-
nał, i nadszedł czas, by jego obowiązki 
przejął kto inny. Jako najważniejsze ze 
zrealizowanych zamierzeń podaje do-
prowadzenie do pełnego skanalizowania 
Lubonia, czym jest realizowana obecnie 
przez Aquanet olbrzymia, jak na wa-
runki Lubonia, inwestycja w Lasku. Za 
osobiste osiągnięcie Burmistrz uważa 
to, że przedsięwzięcie wykonywane jest 
z pieniędzy zewnętrznych.

Dariusz Szmyt nosi się z zamiarem 
powrotu do pracy zawodowej w ban-
ku PKO BP, gdzie był zatrudniony za-
nim został burmistrzem (przed 8 laty) 
i skąd na czas pracy w samorządzie 
został urlopowany. Przypomnijmy, że 
do 2006 r. był dyrektorem oddziału 
przy ul. Sikorskiego w Luboniu. Gdzie 
teraz trafi, sam nie wie. Chce jednak 
nadal działać w samorządzie w inte-
resie Lubonia. Podjął decyzję o kan-
dydowaniu do Rady Powiatu Poznań-
skiego. Nie bierze jednak pod uwagę 
startu z list dużych partii politycznych 
ani przyjęcia stanowiska we władzach 
wykonawczych powiatu. Prawdopo-
dobnie wystartuje jako kandydat na 
radnego z ugrupowania „Niezależni 
do Powiatu”, skąd otrzymał już propo-
zycję umieszczenia na 1. miejscu listy. 
Zamierza w powiecie zrealizować to, 
czego nie udało mu się wykonać jako 
burmistrzowi (m.in. nadanie statusu 
drogi powiatowej przynajmniej jednej 
ulicy). Dariusz Szmyt nie wyklucza też 
startu w przyszłorocznych wyborach do 
parlamentu. Także w tym przypadku 
bierze pod uwagę partie niszowe (pra-
wicowe), a nie dominujące. Ma trudny 
wybór, ponieważ jeśli chodzi o kwestie 
religijne, uważa się za konserwatystę, 
natomiast w sferze gospodarczej jest 
bardziej liberałem. Dlatego żałuje, że 
nie powstał PO-PiS.

Nie ma zamiaru być radnym w Lu-
boniu, co w sytuacji piastowanego dotąd 
stanowiska uważa za niekomfortowe. Nie 
planuje też zostać zastępcą Burmistrza 
Lubonia. Deklaruje jednak pomoc i do-
radztwo swoim następcom, niezależnie 
od tego, kto nim zostanie. Decyzja, którą 
podjął w marcu, o kwartał wcześniej niż 
jego poprzednik przed 8 laty, pozwoli 
mu, jak twierdzi, normalnie pracować 
do końca kadencji.

Burmistrz – kobieta
Podczas wywiadu zapytaliśmy też 

o powody rekomendacji Małgorzaty Ma-
chalskiej na swojego następcę, Burmistrz 
uważa ją za idealnego kandydata. Po 
pierwsze jest osobą z tego samego ugru-
powania (Samorządowe Forum Obywa-
telskie), związaną z miastem i oddaną mu, 
co pozwala przewidywać, że będzie się 
o nie troszczyć podobnie jak on sam. 
Można na niej polegać. Wszystko, cze-
go się dotąd podjęła, pracując w Radzie 
Miasta Luboń (RML), wykonywała, jego 
zdaniem, dobrze. Jako przewodnicząca 
Komisji Organizacyjno-Prawnej, przez 
którą przechodzą wszystkie uchwały 
RML, i jako członek Komisji Komu-
nalnej kandydatka ma, według Dariu-
sza Szmyta, wystarczające doświadczenie 
samorządowe. Jest rozważna i mądra. 
Burmistrz ceni jej odwagę i prawniczą 
wiedzę zawodową. Uważa, że w trud-
nej sytuacji, w jakiej jest nasze miasto, 
burmistrzem musi być osoba rozsądna, 
dla której realizacja własnych planów nie 
będzie priorytetem. Twierdzi, że jako 
kobieta – istota wrażliwa i przedsiębior-
cza – da sobie świetnie radę.

(S)

O decyzji Burmistrza i Małgorzacie 
Machalskiej czytaj też na str. 2.
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Dzieje Żabikowa, wsi wcho-
dzącej od 1954 r. w granice 
utworzonego wówczas mia-

sta Luboń, to wciąż nie do końca 
poznana historia. 

Rosnące dziś zainteresowanie 
mieszkańców terenem, na którym 
żyją sprzyja głębszemu wniknięciu 
w wydarzenia dawne. Coraz częściej 
chcemy identy�kować się z miejsca-
mi, gdzie mieszkamy, spacerujemy, 
robimy zakupy itd. Część została już 
opisana w publikacjach lokalnych.

Zawsze ważne dla historii Lu-
bonia pozostaną dzieje istniejącej 

niegdyś Wyższej Szkoły Rolniczej, 
której budynek zachował się do na-
szych czasów. Znajduje się przy 
ulicy Powstańców Wielkopolskich 19, 
na narożniku z ul. ks. Streicha. Ostat-
nio został odrestaurowany i zamon-
towano na nim pamiątkową histo-
ryczną tablicę (patrz „WL” 03-2014 
str. 34).

O jej utworzenie zabiegał w cza-
sach zaborów pruskich hr. August 
Cieszkowski, potomek Pawła i Zo-
�i z Kickich. Postać Augusta Ciesz-
kowskiego jest ściśle związana z dzie-
jami Wielkopolski, a także dawnego 
Żabikowa.

A. Cieszkowski urodził się 12 
września 1814 roku (200 lat temu) 
w Suchej na Podlasiu, w majątku 
Józefa Cieszkowskiego. Po śmierci 
matki, jako czteroletnie dziecko 
został wysłany przez ojca na wycho-

wanie do Włoch. Mając 15 lat, zwie-
dził wraz z ojcem zachód Europy. 
W 1829 r. jak większość ówczesnej 
młodzieży arystokratycznej woja-
żował i studiował na uniwersytetach 
europejskich. Spotykał się z wiesz-
czami przebywającymi na emigracji, 
np. z Adamem Mickiewiczem A. Ciesz-
kowski widział się w Karlowych 
Warach. Po powrocie do kraju, któ-
ry był pod zaborami trzech mocarstw: 
Prus, Austrii i Rosji, August Ciesz-
kowski został uczniem gimnazjum 
w Warszawie i u św. Barbary w Kra-
kowie, gdzie uzyskał świadectwo 

dojrzałości. Jako 17-letni młodzie-
niec brał udział w burzliwym okre-
sie zrywu niepodległościowego – 
w powstaniu listopadowym. Po 
klęsce powstania od 1832 roku stu-
diował na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w Krakowie, a następnie od 
1833 roku w Berlinie, gdzie konty-
nuował studia �lozo�czne. Mając 
24 lata, w 1838 roku uzyskał dok-
torat na uniwersytecie w Heidelber-
gu. Następnie dużo podróżował po 
Europie, zwiedził m.in. Francję, 
Anglię i Włochy, gdzie zamieszkiwał 
u wielu Polaków, których losy rzu-
ciły na obczyznę. Po powrocie z za-
granicznych wojaży od 1840 roku 
gospodarował w przekazanych mu 
przez ojca dobrach surhowskich 
położonych koło Krasnegostawu. 
Tam włączał się aktywnie w dzia-
łalność publicystyczną. Będąc pod-
danym rosyjskim, wchodził w kon-
�ikt z władzami carskimi, co spo-
wodowało jego aresztowanie. Pobyt 
w odosobnieniu nie trwał długo i po 
uwolnieniu przeświadczony o moż-
liwych dalszych represjach posta-
nowił opuścić Królestwo Polskie. Na 
dalsze miejsce swego pobytu wybrał 
zabór pruski i objął majątek w Dę-
brznie, wsi położonej na Pomorzu, 
zakupiony dla niego w 1842 roku 
przez ojca. Cieszkowski uaktywnił się 
m.in. w pracy naukowej. Jego drogi 
prowadziły do Berlina, gdzie poznał 
wielu Polaków. Cieszkowski bywał 
zapraszany przez nich do majętno-
ści położonych w Wielkim Księstwie 
Poznańskim. Spodobała mu się re-
jencja poznańska, gdzie przy pomo-
cy rodziny i księcia Lucjana Wro-
nieckiego nabył majątek ziemski 
w Wierzenicy, z którym od 1847 

120. rocznica śmierci 
hr. Augusta Cieszkowskiego

roku do końca życia był związany. 
W 1848 roku A. Cieszkowski pisał 
odezwy do parlamentów świata, 
nawołujące do powszechnego po-
rozumienia. Należał do inicjatorów 
Ligi Narodowej Polskiej. W latach 
1848-1855 pełnił funkcję posła do 
pruskiego zgromadzenia narodowe-
go, a w latach 1859-1866 działał 
aktywnie także jako przewodniczą-
cy w Kole Polskim.

Zabiegał od 1852 r. u władz pru-
skich o powołanie uniwersytetu 
w Poznaniu. Był współtwórcą oraz 
prezesem Poznańskiego Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk. W 1850 r. od pa-
pieża Piusa IX otrzymał tytuł hra-
biowski. Kilka lat później w 1857 r. 
w Warszawie poślubił swoją siostrę 
stryjeczną Halinę. 31 lipca 1859 r. 
przyszedł w Wierzenicy na świat syn 
Krzysztof. Dwa lata później 19 mar-
ca 1861 r. rodził się w Berlinie dru-
gi syn August (junior). Krótko po 
tym 24 marca 1861 r. umarła na 
zapalenie płuc żona Halina. Opiekę 
nad synami sprawowała panna Kla-
ra Dębińska. Jesienią 1863 r. A. 
Cieszkowski zakupił dawną osadę 
młyńską w Żabikowie o powierzch-

cd.  
obok

n
Szkoła Haliny przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Wlkp. i ks. Streicha   fot. 
Piotr P. Ruszkowski

n
Hr. August Cieszkowski z żoną Haliną

Co mogłem, zrobiłem...
Dlaczego burmistrz Dariusz Szmyt nie będzie kandydował 
w następnych wyborach

n
Dariusz Szmyt nie będzie kandydował na 
burmistrza   fot. Piotr P. Ruszkowski
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ni 65 ha, którą następnie powiększa 
do 96 ha. Dwa lata później 21 czerw-
ca 1865 r. A. Cieszkowski wydzier-
żawił Wierzenicę Teodorowi Dębiń-
skiemu na okres 12 lat, pozostawia-
jąc do swej dyspozycji dom miesz-
kalny z wyjątkiem czterech pokoi 
dla dzierżawcy. Po skończeniu pięć-
dziesięciu lat życia, wycofał się w 1866 r. 
z parlamentu, a jego myśli pochła-
niały coraz bardziej realne plany 
założenia w Żabikowie szkoły rol-
niczej. W 1867 r. przekazał folwark 
żabikowski na potrzeby przyszłej 
szkoły. Jesienią 21 listopada 1870 r., 
w obecności członków Zarządu Cen-

tralnego Towarzystwa Gospodarcze-
go, grona nauczycielskiego, młodzie-
ży oraz zaproszonych gości nastą-
piło uroczyste otwarcie. Szykany 
i pomówienia władz niemieckich 
rejencji poznańskiej dążyły jednak 
do jej zamknięcia, co następiło 1 
października 1876 r. Mury akademii 
opustoszały na zawsze, a budynek 
spełniał jeszcze w latach 1882-84 
okresowo funkcję sali dla wykładów 
gorzelnianych. W lipcu 1877 r. fol-
wark żabikowski został oddany wła-
ścicielowi.

August Cieszkowski umierał 
w Wierzenicy 12 marca 1894 r.

Szeroko o Auguście Cieszkowskim pisał Stanisław Malepszak w książ-
ce „Żabikowo – dzieje wsi i fundacji Augusta Cieszkowskiego wydanej 
w 1999 r. przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Luboń-
skie” (nakład wyczerpany). 

W związku z przypadającą w tym roku 200. rocznicą urodzin Augusta 
hr. Cieszkowskiego i błogosławionego Edmunda Bojanowskiego – wy-
bitnych Wielkopolan związanych z Luboniem – Stowarzyszenie „Forum 
Lubońskie” przygotowuje pod redakcją prof. Janusza Karwata specjalną 
publikację książkową, która ukaże się w 4 kwartale bieżącego roku.

Wiele sił i energii poświęcił na 
rzecz polskiej sprawy narodowej. 
Był bodaj najwybitniejszym Wiel-
kopolaninem XIX wieku. W marcu 
przypadła 120. rocznica jego śmier-

ci. Kto o tym pamiętał i jak uczcił 
człowieka czynu, którego zapamię-
tała historia?

Ryszard Jaruszkiewicz
regionalista

155 lat temu
27 kwietnia 1859 r., po wcześniej-Qn

szym uzgodnieniu granic między Ża-
bikowem a wsiami sąsiednimi oraz 
po podziale Żabikowa między 15 
gospodarzy (1840 r.) i sporach gra-
nicznych między nimi, ostatecznie 
podpisano w Poznaniu umowę, zamy-
kając sprawę uwłaszczenia chłopów 
żabikowskich.   (11, s. 52)

140 lat temu
1 kwietnia 1874 r. hr. August Ciesz-Qn

kowski kupił na wystawie wiedeń-
skiej dwa domy „żelazne” (szklarnie) 
i sprowadził je jako dar do folwarku 
żabikowskiego. Miały przejąć funkcje 
niektórych pomieszczeń w istnieją-
cych budynkach Szkoły Rolniczej im. 
Haliny, a przez to umożliwić w nich 
zwiększenie powierzchni do nauki 
i ćwiczeń.   (11, s. 156)

130 lat temu
W kwietniu 1884 r. odbył się Qn

przetarg na budowę pierwszej szkoły 
w Lasku. Murowana, jednoizbowa 
placówka przy ul. Krętej (dziś dom 
mieszkalny) była szkołą ewangelicką, 
do której uczęszczali również kato-
licy.   (13, s. 78)

95 lat temu
W kwietniu 1919 r., po I wojnie Qn

światowej, ponownie uruchomiono 
Lubońską Fabrykę Drożdży, daw-
niej G. Sinner, Towarzystwo Akcyj-
ne.   (1, s. 59)

80 lat temu
Do 1 kwietnia 1934 r. (od 1.10.1930) Qn

ostatnim rządcą folwarku żabikow-
skiego był Michał Majewski. Następ-
nie, w ramach oszczędności, posadę 
rządcy zlikwidowano i wprowadzono 
funkcję włodarza.   (11, s. 186)

6 kwietnia 1934 r., w wyniku głoso-Qn

wania, Komitet Budowy kościoła pw. 
św. Jana Bosko dokonał wyboru pro-
jektu przygotowanego przez architekta 
Stefana Sawickiego (rozpatrywano 

projekty trzech budowniczych: Szul-
ca, Reszelskiego i Sawickiego). Do-
kument został zatwierdzony przez 
Kurię Arcybiskupią w Poznaniu w li-
stopadzie 1934 r.   (3, s. 103)

W kwietniu 1934 r. rozpoczęła się Qn

sprzedaż 63 działek (9,21 ha), wy-
dzielonych w projekcie II parcelacji 
folwarku żabikowskiego prof. Tade-
usza Wielgosza przy utworzonych 
ulicach: Konopnickiej, Jagiełły i Ko-
ścielnej. Pierwszą (przy ul. Jagiełły) 
kupił Halbsgutt. Kolejni nabywcy to: 
Hajdasz, Łączkowski, Szajek, Palacz 
i Gołębiewski z ul. Konopnickiej. 
W październiku 1934 r. aż 8 dzia-
łek kupiła para�a rzymskokatolicka 
w Żabikowie pod projektowany kościół 
św. Jana Bosko.   (11, s. 187)

75 lat temu
30 kwietnia 1939 r. kierownikiem Qn

Szkoły nr 2 w Żabikowie (obecna 
SP 2), od 1934 r. aż do powołania 
do wojska, był Antoni Formanowski 
(do wybuchu wojny – 1 września 
1939 r. – funkcję tę pełnił Bogdan 
Karnabal).   (13, s. 170)

70 lat temu
10 kwietnia 1944 r. w hitlerowskim Qn

obozie zagłady zginął Marcin Rożek 
– autor pomnika „Siewcy” stojące-
go w parku przy ul. Armii Poznań, 
przez wielu uznawanego za symbol 
Lubonia. Był wybitnym rzeźbiarzem 
okresu międzywojennego.

45 lat temu
14 kwietnia 1969 r. Franciszek Qn

Jurga podpisał z proboszczem wi-
rowskim – ks. Janem Ksyckim – 
umowę o czasowym przekazaniu 
swojego baraku para�i wirowskiej 
na nauczanie religii dzieci miesz-
kających na terenie Lubonia-Lasku. 
30 kwietnia, nie chcąc dopuścić do 
realizacji tego zamysłu, Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej wyda-
ło nakaz natychmiastowej rozbiórki 
drewnianego baraku, uzasadniając 

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

Kalendarium lubońskie
kwiecień – okrągłe rocznice

decyzję za wysokim standardem wy-
kończenia obiektu oraz zagrożeniem 
pożarowym.   (3, s. 209)

40 lat temu
30 kwietnia 1974 r. oddano do Qn

użytku stadion przy ul. Rzecznej  
– obiekt z trybunami na 11 tys. 
osób. Powstał w 2 lata i kosztował 
6,5 mln zł (3 mln zł). (ukończony 4 
kwietnia 1974).   (5, s. 54-55; „WL” 
05-1993, s. 7)

35 lat temu
1 kwietnia 1979 r. decyzją Na-Qn

czelnika Miasta powołano Luboński 
Ośrodek Kultury przy ul. Dzierżyń-
skiego (obecnie ul. Armii Poznań). 
Od niedawna ten zrujnowany bu-
dynek znajduje się w rękach pry-
watnych.   (8)

20 lat temu
1 kwietnia 1994 r. przedsiębiorstwo Qn

państwowe Poznańskie Zakłady Che-
miczne im. dr. Romana Maya prze-
kształcono w jednoosobową Spółkę 
Skarbu Państwa, która przyjęła na-
zwę: Zakłady Chemiczne „Luboń” SA. 
Prezesem Zarządu został Kazimierz 
Zagozda – dotychczasowy dyrektor 
naczelny, a członkami Zarządu: Józef 
Kończal i Jerzy Dzidowski. Pierwszym 
przewodniczącym Rady Nadzorczej 
był Mieczysław Olszewski, zastępcą 
– Bogusław Szyszka, a jej członkami: 
Jerzy Dąbrowski, Marek Frankow-
ski, Sławomir Michalski i Kazimierz 
Sztuka.   (6, s. 72)

W kwietniu 1994 r., wobec braku Qn

dawnych planów i fotogra�i z terenu 
Zakładów Ziemniaczanych, autorzy 
książki „Architektura przemysłowa 
XX wieku Luboń k. Poznania” za-
mieścili w „Wieściach Lubońskich” 
apel do mieszkańców naszego miasta 
z prośbą o udostępnienie posiada-
nych materiałów.   (1, s. 7)

15 lat temu
W połowie kwietnia 1999 r., na Qn

podstawie upoważnienia Rady Miasta 
Luboń, powołano do organizowania 
gimnazjów w Luboniu późniejszych 
ich dyrektorów, których głównym 
zadaniem było rozwiązanie spraw 
kadrowych i programowych (dla 
Gimnazjum nr 1 – Maria Nowak, 
dla Gimnazjum nr 2 – Irena Fojt).   
(13, s. 310)

20 kwietnia 1999 r. zmarł długoletni Qn

kierownik szkoły w Lasku (1945-63) 
i jej organizator po II wojnie świa-
towej – Mieczysław Śliwiński (ur. 
1916 r.).    („WL” 05-1999, s. 14)

24 kwietnia 1999 r., z okazji 10. Qn

rocznicy działalności Towarzystwa 
Miłośników Miasta Lubonia wręczono 
nagrody „Osobowość 10-lecia”. Otrzy-
mali je: Elżbieta Stefaniak (kultura), 
Zo�a Skok-Łukomska (praca społecz-
na), Ryszard Olszewski (polityka), 
Piotr Olewiński (przedsiębiorczość), 
Julian Kowalkiewicz.   (8)

5 lat temu
16 kwietnia 2009 r. o�cjalnie Qn

otwarto halę widowiskowo-spor-
tową przy ul. Kołłątaja 2 (obecnie 
Luboński Ośrodek Sportu i Rekre-
acji).   („WL” 05-2009, s. 4)

[źródła: 1 – „Architektura przemy-
słowa XX wieku. Luboń k. Poznania” 
Grażyna Balińska, Wrocław 2000; 3 – 
„Luboń i okolice. Dzieje osadnictwa 
i dziewięciu para�i” Stanisław Malepszak, 
Luboń 2002 i 2005; 4 – „Wykopaliska 
archeologiczne w Luboniu”, Stanisław 
Malepszak, Błażej Stanisławski, Luboń 
1998: 5 – „50 lat Lubońskiego Klubu 
Sportowego 1943 – 1993”, Stanisław 
Malepszak, Luboń 1993; 6 – „Zakła-
dy Chemiczne Luboń SA 1914-1999. 
Tradycja i współczesność”, Andrzej 
Zarzycki, Luboń 1999; 8 – Bibliote-
ka Miejska – „Kalendarium Lubonia” 
(www.biblub.com); 10 – uchwały Rady 
Miasta Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzieje 
wsi i fundacji Augusta Cieszkowskiego” 
Stanisław Malepszak, Luboń 1999; 13 
–„200 lat oświaty w Luboniu” 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 
instytucje prosimy o uzupełnianie 
naszego kalendarium i przesyłanie 
informacji: telefonicznie, listownie, 
pocztą elektroniczną lub osobiście.

oprac. HS

Zadanie do�nansowane  
przez miasto Luboń.
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W niedzielny wieczór, 16 mar-
ca w hali widowiskowo-
sportowej Grzegorz Mar-

kowski wraz z towarzyszącymi mu 
muzykami pokazali, że mimo upły-
wu czasu, wciąż nie najgorzej radzą 
sobie na scenie.

36 lat w branży
Założony na przełomie 1977 

i 1978 r. zespół największą popular-
nością cieszył się na przełomie lat 
70. i 80. Na przestrzeni lat grupa 
często na krótszy lub dłuższy czas 
zawieszała działalność, a w jej skła-
dzie zachodziły liczne zmiany. Na 
skutek tych zawirowań miłośnikom 
muzyki z „Perfectem” kojarzą się 

nierozerwalnie głównie dwa nazwi-
ska – mowa o Zbigniewie Hołdysie 
i Grzegorzu Markowskim. Pierwszy 
z nich na początku lat 90. de�ni-
tywnie opuścił zespół, drugi natomiast 
do dziś z powodzeniem udziela się 
w nim wokalnie. Warto wspomnieć 
w tym miejscu jeszcze o perkusiście 
Piotrze Szkudelskim, który jako 

jedyny obok obecnego wokalisty 
członek zespołu, brał udział w na-
grywaniu wszystkich albumów stu-
dyjnych „Perfectu”. Chociaż od 
momentu wydania debiutanckiej 
płyty („Perfect”, 1981 r.) minęło po-
nad 30 lat, muzycy nie zamierzają 
koncentrować się wyłącznie na od-
cinaniu kuponów od zdobytej przed 
laty popularności i, jak zapewnia 
Grzegorz Markowski, pracują nad 
nowym materiałem.

Frekwencja 
niedoskona-
ła

Stała i sto-
sunkowo wy-
soka, jak na 
dzisiejsze stan-
dardy, popu-
larność „Per-
fectu” nie 
przełożyła się 
na frekwencję 
podczas nie-
dzielnego kon-
certu. Chociaż 
pod sceną zgro-
madziła się dość 
liczna grupa 
fanów zespołu, 
to pewna licz-
ba wolnych 
miejsc siedzą-
cych rzucała się 
w oczy. Zwłaszcza 
w porównaniu do 
frekwencji podczas 
zeszłorocznych kon-
certów zespołu 
„Dżem” (który, na-
wiasem mówiąc, 
niebawem zawita do 
Lubonia po raz dru-
gi) czy Macieja Ma-
leńczuka. Trudno 
powiedzieć, co mia-
ło na to wpływ. Być 
może zadecydował 
o tym fakt, że występ 
„Perfectu” odbywał się 
w niedzielny wieczór, 
a może wpłynęły na 
to ceny biletów. Nie 
sądzę, by lubońskiej 

Perfekcyjny koncert
Występ legendy polskiej sceny rockowej – zespołu „Perfect” 
– w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

n
Lider zespołu „Perfect” – Grzegorz Markow-
ski – na scenie LOSiR-u przy ul. Kołłątaja   
fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Gitarzyści z zespołu „Perfect”   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Atmosfera koncertu w LOSiR-ze   fot. Mariusz Marszałkiewicz

publiczności przejadły się koncerty 
bądź co bądź uznanych przedstawi-
cieli rodzimej sceny muzycznej, gdyż 
licznie organizowane przez LOSiR 
występy polskich kabaretów cieszą się 
cały czas dużą popularnością, co 
niezaprzeczalnie świadczy o zapo-
trzebowaniu mieszkańców na tego 
typu wydarzenia kulturalne.

Sentymentalna podróż?
Wszyscy ci, którzy zdecydo-

wali się wybrać na koncert, raczej 
nie powinni się czuć rozczarowa-
ni. Chyba że pamiętali jeszcze 

atmosferę towarzyszącą występom 
Hołdysa, Markowskiego i spółki 
w latach 80. i liczyli na sentymen-
talny powrót do tamtych czasów. 
Obecnie tamtej atmosfery odtwo-
rzyć się już nie da i trudno winić 
za to muzyków. Ci bowiem sta-
nęli na wysokości zadania i przez 
blisko dwie godziny, z piętnasto-
minutową przerwą, bawili luboń-
ską publiczność, zarówno now-
szymi, jak i starszymi kawałkami. 
Zaczęli niejako od rozgrzewki, 
z przewagą po stronie tych pierw-
szych, najbardziej smakowite 

n
Nie wszystkie miejsca, jak na koncert tej rangi, były zajęte    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Pod sceną – fani zespołu „Perfect”   fot. Mariusz Marszałkiewicz

cd.  
obok
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n
Atmosfera koncertu w LOSiR-ze   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Na okoliczność dwusetnej 
rocznicy urodzin bł. E. Bo-
janowskiego (14. 11.1814) 

Szkoła Podstawowa nr 1 przystąpiła 
do projektu edukacyjnego „Służyć 
i wychowywać do miłości. Koncep-
cja wychowania według bł. E. Bo-
janowskiego”, który obejmuje m.in. 
przeprowadzanie przez nauczycieli 
zajęć związanych z życiem i działal-
nością Błogosławionego. We wtorko-
we popołudnie, 1 kwietnia, w Domu 
Rekolekcyjnym Sióstr Służebniczek 
w Żabikowie uczniowie klas trze-
cich SP 1 wystąpili w okolicznym 
przedstawieniu, przybliżającym po-
stać bł. Edmunda według scenariusza 

wychowawczyń – Violetty Matalew-
skiej i Iwony Okupniak. Spektakl był 
dedykowany rodzicom oraz gościom 
(przedstawiciele Komitetu Budowy 
Ławeczki bł. Edmunda, Siostry Służeb-
niczki, kapłani, przedstawiciele władz 
miasta oraz były i obecni dyrektorzy 
SP 1). Występ dzieci wzbudził uzna-
nie wśród licznej publiczności, która 
nagrodziła młodych aktorów gromki-
mi oklaskami. Organizatorzy planują 
w przyszłości powtórzyć przedsta-
wienie (m.in. w sierpniu). Wcześniej 
obejrzeli je uczniowie SP 1 podczas 
rekolekcji wielkopostnych.

PAW

Służyć i wychowywać do miłości…
Występ uczniów w ramach obchodów Roku bł. Edmunda 
Bojanowskiego

n
Uczniowie SP 1 bardzo przekonująco odgrywali swoje role, przez co zyskali 
sympatię i uznanie publiczności   fot. Paweł Wolniewicz

W związku z przypadającą 14 listopada 2014 r. dwusetną rocznicą 
urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego, na placu w Żabikowie 
stanie w czerwcu odlana z brązu ławeczka z bł. Edmundem 

i dziećmi. Społeczny Komitet Organizacyjny gromadzi środki na jej bu-
dowę.

Prosimy o wpłaty na konto Komitetu: 
55 9043 1038 2038 0059 8145 0001 (Bank Spółdzielczy Oddział 

w Luboniu) oraz kupno cegiełek. Punkty sprzedaży:
furta Domu Zgromadzenia Sióstr Służebni-Qn

czek NP NMP, pl. Edmunda Bojanowskiego 9
Redakcja „Wieści Luboń-Qn

skich”, ul. Wschodnia 23A/62
sklep „Auto-Części” – ul. Sikor-Qn

skiego, pawilon 5A (vis 
á vis PKO BP)

Centrum Me-Qn

dyczne HCP, ul. 
Lipowa 60

HS

furta Domu Zgromadzenia Sióstr Służebnin

czek NP NMP, pl. Edmunda Bojanowskiego 9
Redakcja „Wieści Luboń-n

skich”, ul. Wschodnia 23A/62
sklep „Auto-Części” – ul. Sikorn

skiego, pawilon 5A (vis 
á vis PKO BP)

n

n
Projekt „Ławeczki bł. Edmunda Boja-
nowskiego” autorstwa Piotra Garstki

Ławeczka bł. Edmunda

„Wieści Lubońskie”: Nie wypomi-Qn

nając wieku – 40 lat na scenie…
Grzegorz Markowski: Za dłu-

go. Stonesi, jak zaczynali, to po-
wiedzieli, że 40 lat i kończą. Janek 
Borysewicz powiedział – 40 lat 
i kończę. Artur Rojek – to samo. 
Przychodzi ta czterdziestka, czu-
jesz się pełen sił �zycznych i psy-
chicznych, i tę granicę przesuwasz. 
Tak to trwa i trwa. Nie wiem, do 
kiedy. Do pierwszych pomidorów 
pewnie.

„WL”: Co trzeba zrobić, żeby przez Qn

tyle lat nie popaść w rutynę?
G.M.: Pić trochę alkoholu. To 

zawsze troszkę uwrażliwia. Nie 
przesadzając oczywiście. Ale to 
daje takiego lekkiego kopa. Nato-

miast, mówiąc bardzo poważnie, 
trzeba lubić tę pracę. Nie znam 
chirurga czy neurochirurga ruty-
niarza. Każdy człowiek jest inny 
i każdy koncert jest inny. Nie chcę 
oczywiście porównywać pracy 
neurochirurga, bo to bardzo cięż-
ka praca, do pracy muzyka, ale coś 
w tym jest.

„WL”: W latach 80. zarabiał Pan Qn

na życie, zajmując się pracą zupeł-
nie niezwiązaną z twórczością mu-
zyczną. Czy wyobrażał sobie Pan 
wtedy życie z dala od studia na-
grań i sceny?

G.M.: To był bardzo trudny 
czas dla mnie, dlatego że muzyka 
to taki rodzaj życia, w którym są 
chwile radości i zwątpienia. To jest 
taka cała gama kolorów. Show-

biznes to są pieniądze, ludzkie 
słabości i namiętności, a ja w pew-
nym momencie miałem tego dosyć. 
Nie muzyki, ale właśnie show-biz-
nesu. Kiedy odszedłem, było mi 
bardzo ciężko, choć, gdy prowa-
dziłem roboty budowlane z ojcem, 
zarabiałem niezłe pieniądze. Zawsze 
jednak chciałem śpiewać.

„WL”: Pewnie często pytano, który Qn

z Pana występów najbardziej zapadł 
Panu w pamięć. Ja chciałbym zapytać 
jednak o coś innego: który z kon-
certów, na którym był Pan w cha-
rakterze widza, najbardziej zapadł 
Panu w pamięć i dlaczego?

G.M.: Było ich kilka. Na przykład, 
gdy do Warszawy przyjechał B.B. 
King. Byłem zauroczony jego grą, 

oszczędną i piękną, tak jakby 
człowiek mówił pięknie, ale 
innym językiem, używając 
innej interpunkcji i innych 
wyrazów. Byłem również na 
koncercie własnej córki i to 
jest przeżycie niezapomniane, 
dlatego że kobieta, twoja cór-
ka, ładnie śpiewa, wyraża 
ładnie myśli. Ale było więcej 
takich zdarzeń, nie mogę o nich 
opowiedzieć jednym tchem. 
Przewinęło się przez moje oczy 
i uszy sporo wykonawców, na 
przykład Joe Cocker. Byłem 
na widowni, choć grałem przed 
nim. Była to liczna widownia, 
ponad 200 tysięcy ludzi na 
lotnisku w Łodzi, a ja z kole-
gami występowałem jako sup-
port. Joe Cocker dał świetny 
koncert. Byłem zachwycony 
jego śpiewaniem, zachowaniem, 

witalnością. A jest trochę starszy ode 
mnie.

„WL”: Czego można życzyć Panu Qn

na najbliższe lata?
G.M.: Żeby się nie psuło gardło, 

bo to organ najważniejszy. Kiedy 
boli mnie wątroba, to się nie przej-
muję. Jak bolą nerki albo trzustka, 
to jest normalne, a jak boli gardło, 
to się mocno denerwuję. Można mi 
też życzyć pomysłów na muzykę, bo 
jesteśmy właśnie w trakcie robienia 
płyty.

„WL”: Tego właśnie Panu życzę Qn

w imieniu swoim i czytelników „Wie-
ści Lubońskich” i oby nowa płyta 
była równie dobra, jak poprzednie. 
Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiał: Mateusz Tritt

Każdy koncert jest inny
Wywiad z wokalistą z zespołu „Perfect” – Grzegorzem 
Markowskim

kawałki pozostawiając na drugą 
część występu. Grzegorz Markow-
ski pokazał, że pomimo upływa-
jącego czasu wciąż jest w niezłej 
formie, a towarzyszący mu mu-
zycy dzielnie dotrzymywali mu 
kroku. Nie zabrakło oczywiście 
największych przebojów zespołu, 

takich jak „Pepe wróć”, „Niewie-
le ci mogę dać”, „Nie płacz, Ewka”, 
„Niepokonani” czy „Autobiogra-
fia”. Warto było wybrać się na ten 
koncert przynajmniej dla przy-
jemności wysłuchania na żywo 
tych największych przebojów.

Mateusz Tritt

n
Z Grzegorzem Markowskim – liderem zespołu 
„Perfect” – dla „Wieści” rozmawia Mateusz 
Tritt   fot. Mariusz Marszałkiewicz
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Świętowali Dzień Kobiet

Panowie z Sekcji Kultury To-
warzystwa Miłośników Miasta 
Lubonia (TMML) tradycyjnie 

przygotowali dla swoich koleżanek 
niezwykłą imprezę. Przewodniczący 
sekcji – Jan Kaczmarek – złożył pa-
niom okolicznościowe życzenia i win-
szował miłej współpracy w zespole 
wokalno-muzycznym „Lubonianie”. 
Własne wypieki – pachnące i świeżut-
kie – przygotowali tego dnia panowie. 
Przewodniczący sekcji odczytał wiersz 
pt: „Kobiety” specjalnie przygotowa-
ny na tę okoliczność. Życzenia złożył 
również nasz instruktor muzyczny – 
Wojciech Winceniak. Sympatyczną 
niespodzianką był występ muzyka 
ps. „Marych z Lubonia”. Śpiewał solo 

z własnym podkładem muzycznym. 
Wraz z nim nucili wszyscy: „Dziub-
ka dej”, „Kochajmy się”, „A kuku”, 
„Kury, kaczki, gęsi i inne”, „Serca dwa”, 
„Katerina”, „Wczoraj była niedziela”, 
„Kwiaty polskie” i inne. Atmosfera 
w wypełnionym po brzegi pomiesz-
czeniu „Pod schodami” w Ośrodku 
Kultury przy ul. Sobieskiego, była 
sympatyczna.

Przed kanonizacją Jana Paw-
ła II

Na zaproszenie dyrektora Ośrod-
ka Kultury w Komornikach – An-
toniego Pawlika – 20 marca, na 

granicy trzech gmin: Lubonia, Ko-
mornik i Puszczykowa, w Łęczycy 
przy ul. Poznańskiej 14 spotkały się 
chóry i zespoły wokalno-muzyczne 
z tych miejscowości. Nasze miasto 
reprezentował chór „Bard”, zespół 
„Szarotki oraz „Lubonianie”. Z Pusz-
czykowa obecne były „Puszczyki 
Nadwarciańskie”, z Komornik – chór 
„Francesco”, zespół „Aspirynki” 
i „Komorniczanie”. Celem spotka-
nia było wspólne przygotowanie 
pieśni pt. „Abba Ojcze” autorstwa 
o. Jana Góry i Jacka Sykulskiego. 
Próbę generalną poprowadził dy-
rygent Arkadiusz Klemczak z chó-
ru „Bard”. Pieśń zostanie odśpie-
wana 25 kwietnia w Komornikach 
przy ul. Stawnej 7 podczas uroczy-

stego odsłonięcia i poświęcenia 
Pomnika Myśli Papieskiej o godz. 
20. Wezmą w niej udział poczty 
sztandarowe Związku Kombatantów, 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ko-
mornickiej, OSP, PSL, kółek rolni-
czych, Bractwa Kurkowego, harce-
rzy, mieszkańców gminy, młodzie-
ży szkolnej, władz samorządowych, 
gości, chórów i zespołów śpiewa-
nych.

Jan Kaczmarek
przewodniczący Sekcji Kultury TMML

Z TMML

n
Występ Marycha z Lubonia dla pań z TMML

n
Spotkanie chórów Lubonia, Komornik i Puszczykowa w Ośrodku Kultury w Łęczycy

Turniej darta

Członkowie westernowego mia-
steczka przy ul. Kwiatowej 
zorganizowali 15 marca tur-

niej darta (rzuty lotkami do tarczy). 
W zawodach wzięli udział miłośnicy 
i entuzjaści tej dyscypliny, wymaga-
jącej skupienia i celności. Imprezę 
prowadził Grandfather, znający re-
gulamin i zasady. Utwory country 
serwowane przez DJ-a Jacka doda-
wały uczestnikom otuchy. Wszyscy 
godnie walczyli o przejście do �nału. 
Zwycięzcy otrzymali gratulacje od 
szeryfa Cordella, statuetkę i medale. 
Po zakończeniu turnieju przystąpio-
no do wspólnej zabawy tanecznej, 
aby nawiązać przyjacielskie stosunki 
z byłymi rywalami.

Dzień kobiet z kowbojami
Kowboje wspólnie z Grupą Ta-

neczno-Westernową „Dallas Coun-
try” zorganizowali 8 marca Dzień 
Kobiet i Mężczyzn w klimacie Dzi-

kiego Zachodu. Damy zaproszono 
na środek sali, gdzie wysłuchały 
życzeń. Szeryf i jego kompan Grand-
father uroczyście i z gracją wręczy-
li im róże symbolizujące delikatność 
i uznanie. Dla podkreślenia tego 
ważnego wieczoru częstowaliśmy 
smacznym ciastem własnego wypie-
ku i lampką chłodnego szampana. 
Oprawę muzyczną zapewnił woka-
lista Max. Przystąpiliśmy potem do 
potańcówki przy utworach z lat 80., 

90., teraźniejszych i countrowych 
przebojach. Bawiący składali dedy-
kacje z wybranymi hitami dla swo-
ich bliskich. Przeprowadzono kon-
kurencję przechodzenia pod drążkiem 
w rytmie muzyki. Cristal zaimpro-
wizowała amerykańską gwiazdę na 
scenie. Dla wszystkich panów o pół-
nocy panie przygotowały niespo-
dziankę. W koszyczkach roznosiły 
słodkości, prosząc dżentelmenów 
do tańca.

Organizacja poczty konnej
W marcową sobotę w lubońskim 

miasteczku odbyło się zebranie 
dotyczące Polskiego Pony Expres-
su, na które stawili się pionierzy 
zarządu, m.in. prezes Katon, lide-
rzy, poczmistrzowie, rajderzy oraz 
piloci asekurujący orszak poczty 
konnej. Celem spotkania było 
ustalenie tegorocznego przejazdu 
kurierów konnych przez całą Pol-
skę i dotarcie pod czeską granicę. 

Omówiono 
sprawy formal-
ne dotyczące 
sierpniowego 
wyjazdu z Lu-
bonia pierw-
szych rajderów 
z przesyłkami, 
które w usta-
lonym czasie 
będą dostar-
czane i przeka-
zywane kolej-
nym posłańcom 
w wyznaczo-
nych miejsco-
wościach. Słu-
chano opinii 

ludzi, od wielu lat związanych z tą 
przygodą.

Zbigniew Henciel

Z miasteczka country

n
Szeryf wręczający różyczki wszystkim paniom

n
Zebranie Polskiego Pony Expressu w miasteczku w Luboniu  fot. Zbigniew 
Henciel

Jeżeli interesujesz się historią 
i legendą Pony Expressu na Dzikim 
Zachodzie, zapraszamy do naszego 
westernowego miasteczka, gdzie 
dowiesz się wielu informacji i weź-
miesz udział w prelekcji.
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Konkurs tradycyjnie ogłoszo-
no dla dzieci i młodzieży ze 
szkół podstawowych, gim-

nazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Miał na celu popularyzować ideę 
ochrony środowiska naturalnego 
i wiedzę o polskiej przyrodzie oraz 
promować jej piękno. Doskonalił też 
warsztat fotogra�czny i popularyzo-
wał fotogra�ę jako dziedzinę sztuki. 
Konkurs miał zasięg powiatowy i był 
objęty patronatem Starosty Poznań-
skiego – Jana Grabkowskiego oraz 
Burmistrza Miasta Luboń – Dariusza 
Szmyta. Patronat medialny sprawo-
wały „Wieści Lubońskie”, a Zespół 
Parków Krajobrazowych Wojewódz-
twa Wielkopolskiego (ZPKWW) był 
partnerem konkursu. Należało przesłać 
zdjęcia nawiązujące do regulaminu 
i tematu. W tegorocznej edycji wzięło 
udział 74 uczniów z 17 szkół powiatu 
poznańskiego i 1 szkoła z powiatu 
średzkiego (SP 1, 2, 3 i 4 z Lubonia, 
SP z Dąbrowy i Kostrzyna Wlkp., 
SP 2 z Mosiny, SP 18 i 54 z Pozna-
nia, SP 2 z Puszczykowa, SP Suchy 
Las, SP Zaniemyśl, Gimnazja nr 1 i 2 
z Lubonia, Gimnazjum nr 2 z Mo-
siny, Gimnazjum z Suchego Lasu, 
Technikum Architektury Krajobrazu 
z Poznania, Zespół Szkół Zawodo-
wych nr 1 z Poznania, LO z Puszczy-
kowa). Nadesłano 191 prac, w tym 
184 zdjęcia oraz 7 albumów. 22 marca 
w „Galerii na Regale” Biblioteki Miej-
skiej ogłoszono wyniki, a laureatom 
wręczono nagrody. Zorganizowano 
też wystawę fotogra�czną wybranych 
prac. Jury konkursu, w skład które-
go weszli: Angelika Kurtys i Cezary 
Biderman z Urzędu Miasta Luboń, 
Stefan Krukowski – fotograf, Paweł 
Nowaczyk – artysta plastyk, Jan Błasz-
czak – przewodniczący KOP i Ma-
ria Błaszczak – sekretarz KOP, przy 
wyborze zwycięzców kierowało się: 

zgodnością z tematem, oryginalno-
ścią, estetyką oraz poprawnością ja-
kościową. Prace oceniano w dwóch 
kategoriach: „Fotogra�a” i „Album”. 
Nagrodzono 11 autorów:

w kategorii „fotogra�a”: I miejsce Qn

– Maja Stachowiak (SP 54 Poznań, 
kl. III); II miejsce – Urszula Staszak 
(SP 18 Poznań, kl. V); III miejsce – 
Kalina Piskorska (Gim. nr 1 Luboń, 
kl. I), za zdjęcie „Życie po życiu”; I wy-
różnienie – Zuzanna Rosocka (SP 2 
Luboń, kl. IV), za cykl zdjęć: „Bliźniaki 
syjamskie”; II wyróżnienie – Mateusz 
Radom (SP 1 Luboń, kl. IV), za cykl 
zdjęć: „Grzyby nadrzewne”; III wy-
różnienie – Kamil Gierach (SP 3 Lu-
boń, kl. IV), za zdjęcie: „Zamarznięta 
choinka”; IV wyróżnienie – Dominika 
Knasiak (SP Kostrzyn Wlkp., kl. IV), 
za cykl zdjęć.

kategoria „album”: I miejsce – Ja-Qn

goda Nowacka (SP Kostrzyn Wlkp., 
kl. VI); II – Tomasz Kozak (Gim. 2 
Mosina), za album: „Sikorką być…”; 
III – Agnieszka Sobczyńska (SP Ko-
strzyn Wlkp., kl. VI); wyróżnienie 
– Natalia Nowaczyk (SP Kostrzyn 
Wlkp., kl. VI).

Na uroczystość wręczenia nagród 
przybyli m. in.: Burmistrz M. Luboń 
– Dariusz Szmyt, przedstawiciel Sta-
rosty Poznańskiego – radny powiato-
wy, wiceprezes Oddziału PTTK – Zbi-
gniew Jankowski, przedstawiciel ZPKWW 
– Małgorzata Kołtowska z Turwi, rad-
ni Lubonia – Wanda Suleja-Kot, Mał-
gorzata Machalska i Paweł Wolniewicz, 
prezes Oddziału PTTK Luboń – Eu-
geniusz Kowalski, nauczyciele i opie-
kunowie uczestników wraz z ucznia-
mi, liczni mieszkańcy miasta. Nagro-
dy książkowe i drobne upominki 
ufundowali: Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu, Urząd Miasta Luboń, 
Zespół Parków Krajobrazowych Wo-
jewództwa Wielkopolskiego w Pozna-

Piękno przyrody na zdjęciach
W sobotę, 22 marca w Bibliotece Miejskiej odbył się finał 
corocznego konkursu „Osobliwości przyrodnicze w fotografii”. 
Jury powołane przez Oddziałową Komisję Ochrony Przyrody (KOP) 
PTTK do oceny prac nadesłanych w ramach XI edycji przyznało 
nagrody i wyróżnienia

niu, Dyrekcja Wiel-
kopolskiego Parku 
Narodowego i Oddział 
PTTK Luboń. Wer-
nisaż uświetniła Julia 
Piwowarska, uczen-
nica SP 2, która wy-
konała na pianinie 
utwory znanych kom-
pozytorów. Po jej 
świetnym koncercie 
Burmistrz i przedsta-
wiciel ZPKWW wrę-
czyli nagrody i dyplo-
my laureatom. Orga-
nizatorzy złożyli po-
dziękowania nauczy-
cielom i opiekunom 
uczniów biorących 
udział w konkursie, 
członkom jury za wkład 
pracy przy ocenie 
nadesłanych prac oraz 
Dyrektor BM – Elż-
biecie Stefaniak – i pra-

cownikom placówki za pomoc przy 
zorganizowaniu wystawy. Burmistrz 
i przedstawiciel ZPKWW przekaza-
li im przygotowane adresy i drobne 
upominki książkowe. Dyrektor Bi-
blioteki odczytała pismo Starosty 
Grabkowskiego, a radna Wanda Su-
leja-Kot – adres przewodniczącego 
RML – Marka Samulczyka – skiero-
wany do organizatorów konkursu. 
Podziękowania złożył również Bur-
mistrz.

Komisja Ochrony Przyrody za-
prasza młodzież szkolną do wzięcia 
udziału w następnych edycjach kon-
kursu. Termin nadsyłania prac na 
kolejną, XII, mija 31 grudnia br. 
Wystawę fotogra�i można oglądać 
przez najbliższy miesiąc w Biblio-
tece Miejskiej w godzinach jej otwar-
cia, a później w holu Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu i Dyrek-
cji Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego w Jeziorach.

Maria i Jan Błaszczakowie

n
Laureaci XI edycji konkursu „Osobliwości przyrodnicze w fotografii” z burmistrzem Dariuszem 
Szmytem, radnym powiatowym Zbigniewem Jankowskim, przedstawicielem ZPKWW – Małgorzatą 
Kołtowską z Turwi, prezesem lubońskiego oddziału PTTK – Eugeniuszem Kowalskim, opiekunami 
oraz organizatorami konkursu – Marią i Janem Błaszczakami   fot. Paweł Wolniewicz

W pierwszy weekend wiosny, 
w dniach 21-23 marca na te-
renie Międzynarodowych Tar-

gów Poznańskich (MTP) odbyła się 14. 
edycja festiwalu Pyrkon 2014. Nieprze-
rwanie przez trzy doby przewinęło się 
przez tereny MTP około 25 tys. fanów, 
którzy mieli do dyspozycji 7 pawilonów 
targowych (ze sceną, dwa z miejscami 
do spania, z miejscem do jedzenia, strefą 
integracji, oraz grami multimedialnymi). 
Lubonianki przywdziały stroje fantastycz-
nych postaci z �lmu i komiksu. – Wrażeń 
było co niemiara – wspomina Manuela. 
Z roku na rok przybywa fanów tej ory-
ginalnej w swoim charakterze imprezy. 
Stałym i najbardziej obleganym punktem 
programu jest maskarada, czyli Wielki 
Konkurs Strojów. Na liście jej uczestników 
było ponad 100 magicznych postaci.

PAW

Pyrkon 2014
Lubonianki – Manuela Michalak i jej siostrzenica Nicole Jędrzejak 
(uczennica SP 3) – na największej imprezie poświęconej fanom 
fantastyki i popkultury w Polsce

Manuela (z pra-
wej) jako Smiley 
– bohater filmu 
fantastycznego

Nicole Jędrzejak, która wcieliła się w postać 
bohaterki japońskiego komiksu – Mei Misa-
ki, obok bloger Mariusz Kosper Sikorski

n

n
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Warsztaty dla seniorów

W środę, 26 marca odby-
ło się pierwsze z cyklu 
czterech spotkań warsz-

tatów dla seniorów „Podróże małe 
i duże, czyli jak tanio i bezpiecznie 
podróżować”. Prowadzi je Aleksan-
dra Warczyńska z Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej i Centrum 
Animacji Kultury w Poznaniu. 

Zajęcia odbywają się w małych 
grupach i udział w nich jest bez-
płatny. W programie zajęć moż-
na znaleźć m.in.: sztukę taniego 
podróżowania (tanie loty, noclegi, 

karty rabatowe itp.), obsługę na-
rzędzi internetowych przydatnych 
przy planowaniu podróży, zasady 
planowania wycieczki, sposoby po-
zyskiwania informacji oraz przy-
bliżenie Wielkopolski jako poten-
cjalnego celu wyjazdu. Warsztaty 
kończą się zajęciami praktycznymi 
w Poznaniu.

Londyn – nieznanym szla-
kiem

26 marca odbyło się kolejne 
spotkanie podróżnicze z cyklu „Świat 
na wyciągnięcie ręki”. Tym razem 
słuchacze poznali nieznany londyń-
ski świat. Spotkanie poprowadził 
Andrzej Pasławski, który opowiedział 
o mniej popularnych, a wartych 
odwiedzenia miejscach Londynu, 

takich jak dzielnice pakistańskie, 
hinduskie czy też największe targo-
wisko europejskie – Kandem Mar-
ket. Po takim spotkaniu chyba każ-
dy nabrał ochoty, aby jak najszybciej 

kupić bilet i polecieć do Londynu!

Historia porcelany
27 marca odbyło się kolejne 

spotkanie dla młodszych dzieci z cy-
klu „Otuleni historią’. Tym razem 
maluchy w bardzo ciekawy sposób 
poznały historię porcelany: �liżanek, 
dzbanuszków i dzbanków. Podczas 
spotkania dzieci mogły też wykonać 

Z Biblioteki Miejskiej

własny projekt porcelanowego na-
czynia �liżanki.

BM

UWAGA! KONKURS!
Biblioteka Miejska w Luboniu, 

Oddział dla Dzieci i Młodzieży ogła-
sza konkurs na Najlepszego Czytel-
nika w mieście! Warunkiem uczest-
nictwa jest zapisanie się do Oddzia-
łu dla Dzieci i Młodzieży i wypoży-
czanie książek! Zwycięzca zostanie 
wyłoniony w grudniu 2014 r.

Nie ma miasta bez jego miesz-
kańców

Z okazji zbliżających się ob-
chodów 60-lecia miasta Biblio-

teka Miejska zwraca się z uprzej-
mą prośbą do wszystkich miesz-
kańców o wypożyczenie fotogra-
fii z różnych uroczystości miejskich 
i rodzinnych (dawnych zdjęć 
z uroczystości miejskich, szkol-
nych, sportowych, artystycznych, 
kościelnych, ze ślubów, chrzcin, 
komunii św. itp.). Przekazane 
materiały zostaną wykorzystane 
do przygotowania wystawy foto-
graficznej ukazującej zmiany, 
jakie nastąpiły w Luboniu na 
przełomie lat 60. Zdjęcia prosimy 
przekazywać do Biblioteki Miej-
skiej, ul. Żabikowska 42. Z góry 
dziękujemy za pomoc.

n
Jak ekonomicznie podróżować – warsztaty dla seniorów w Bibliotece

n
Spotkanie z Andrzejem Pasławskim o Londynie

n
Lekcje historii dla dzieci w Bibliotece prowadzi Irena Fojt

Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne FORMOZA serdecznie 
zaprasza wszystkich mieszkańców Lubonia do zapisów na za-
jęcia wokalne.

Śpiewające zespoły rozrywkowe są prowadzone w trzech grupach 
wiekowych (zespołach):

ESKADRA, 7-12 lat, środa 18 – 20Qn

FORMOZA, 13-18 lat, wtorek/czwartek 18 – 20Qn

POZOR, 18-150 lat, poniedziałek 18 – 20Qn

Zajęcia odbywają się w Gimnazjum nr 2 przy ul. Kołłątaja 1.
Zapisów można dokonywać na każdej próbie.
Prócz ciężkiej harówki nad dykcją, emisją głosu i interpretacją 

tekstów, uczestnicy zajęć mają możliwość nagrań studyjnych, realiza-
cji teledysków, wyjazdów festiwalowych i szeroko pojętych koncertów 
– solowych i z towarzyszeniem bandów oraz orkiestr.

Zespoły mają na swoim koncie dziesiątki koncertów, a także wiele 
nagród na ogólnopolskich scenach.

Dominika Barabas
dyrygent

Śpiew z pasją
Nabór do zespołów wokalnych FORMOZY

Od niedawna kwiecień jest mie-
siącem pamięci o tragicznych 
wydarzeniach w historii Pol-

ski – mordzie polskich elit dokonanym 
przez sowiecki aparat bezpieczeństwa 
w Katyniu w 1940 r., a od 4 lat również 
o katastro�e lotniczej pod Smoleńskiem, 
w której zginęli udający się, by uczcić 
o�ary tej zbrodni.

Przypominamy, że z Luboniem zwią-
zanych jest przynajmniej 3 Katyńczyków 
(Antoni Marcinkowski, Edmund Mo-
enke i Roman Rymsza). Odkryły ich 
„Wieści Lubońskie”, które opracowały 
również biogramy. Pełne materiały na 
temat Katyńczyków, bogato ilustrowa-
ne i opatrzone dokumentami (m.in. 
korespondencją) wydało w 2011 r. Sto-
warzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Forum Lubońskie” w I tomie „Rocz-
nika Historycznego Lubonia”, który jest 
do nabycia w Bibliotece Miejskiej przy 
ul. Żabikowskiej oraz w siedzibie re-
dakcji i stowarzyszenia przy ul. Wschod-
niej 23A/62. Stowarzyszenie „Forum 
Lubońskie” uczciło tych lubonian, sadząc 
dęby w ogólnopolskiej akcji: „Katyń – 
ocalić od zapomnienia”.

(I)

Katyńskie rocznice

n
Dąb upamiętniający kpt. Romana Rym-
szę na cmentarzu komunalnym przy ul. 
Armii Poznań. Drzewko posadzone ku 
czci kpt. Antoniego Marcinkowskiego 
rośnie przy kościele św. Jana Bosko, 
a dąb dla ppor. Edmunda Moenke – na 
cmentarzu w Żabikowie   fot. Piotr P. 
Ruszkowski
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Inauguracja

W piątek, 13 marca w Szkole 
Podstawowej nr 2 odbył się 
wykład inaugurujący drugi 

semestr Lubońskiego Uniwersytetu 
III Wieku (LUTW) pt. „O gospodarce 
odpadami w Luboniu i historii Fir-
my Kom-Lub”. Wygłosił go dyrektor 
Tadeusz Urban. Szeroko omówił hi-
storię oraz teraźniejszość �rmy, jej 
dokonania oraz pozycję na rynku 
gospodarki odpadami i zasobami 
komunalnymi.

Polityka unijna
14 marca w Bibliotece Miejskiej 

studenci LUTW wysłuchali kolej-
nego wykładu nt. „10 lat członkostwa 

Polski w Unii Europejskiej”. Wygło-
sił go dr Filip Kaczmarek, który od 
2004 r. jest posłem do Parlamentu 
Europejskiego z listy Platformy Oby-
watelskiej (w 2009 i w 2013 r. uzna-
ny za najbardziej pracowitego euro-
posła – MEP Awards – w kategorii 
Rozwój). Po prelekcji odbyła się 
długa dyskusja.

Poważnie, lekko
19 marca w Urzędzie Miejskim 

w Luboniu odbyło się nadzwyczajne 

spotkanie Rady Programowej LUTW, 
a 3 kwietnia studenci wzięli udział 
w wieczornicy >Dwaj Panowie „J”<, 
przygotowanej przez uczniów SP 3 
pod kierunkiem polonistek: Hanny 
Ruszkowskiej i Marzeny Kinas (czy-
taj na str. 51). Z przyjemnością wy-
słuchano utworów niekwestionowa-
nych mistrzów słowa – Jeremiego 
Przybory i Jonasza Ko�y. Po ducho-
wej nastąpiła uczta przy smakowitym 
cieście i kawie.    Jan Błaszczak

Rajd
W niedzielę, 17 marca odbył się 

rajd pieszy „Odgłosy wiosny” zor-
ganizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury i Klub Seniora w Komor-
nikach. Wzięło w nim udział oko-
ło 30 osób, w tym kilkanaście 
z Lubonia. Wśród nich byli słu-
chacze i uczestnicy Lubońskiego 
Uniwersytetu III Wieku.

Wyruszyliśmy spod Wiejskiego 
Domu Kultury „Koźlak” w Chomę-
cicach i polnymi drogami pośród 
pól przeszliśmy drewnianą kładką, 
pomiędzy przesmykiem między 
Jeziorami Rosnowskim i Chomę-
cickim, i leśnym duktem wzdłuż 
brzegu Jeziora Chomęcickiego do-
tarliśmy na parking na skraju Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego, 
gdzie mieliśmy krótki postój. Potem 
skierowaliśmy się polną drogą pro-
wadzącą do Chomęcic i wróciliśmy 
do punktu wyjścia. Po przejściu 
około 10 km przy deszczowej po-
godzie i zimnym wietrze uczestni-
cy przybyli na metę rajdu przemo-
czeni i zziębnięci, ale bardzo „dum-
ni i zadowoleni”, że w takich wa-
runkach pogodowych pokonali całą 
trasę. W Domu Kultury czekały na 
nas gorące parówki oraz kawa i her-
bata przygotowane przez Koło Go-
spodyń Wiejskich z Chomęcic. 
Kolejny rajd 21 kwietnia – wymarsz 
o godz. 10 sprzed Domu Kultury 
w Rosnówku.   

M. J. Błaszczakowie

Spotkanie autorskie
17 marca w ramach sekcji te-

atralno-literacko-bibliotecznej Lu-
bońskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku odbyło się spotkanie autorskie 

Z Uniwersytetu III Wieku

n
Europoseł Filip Kaczmarek podczas 
spotkania ze słuchaczami LUTW   fot. 
Jan Błaszczak

n
LUTW na trasie rajdu „Odgłosy wiosny” podczas deszczowej pogody   fot. Jan Błaszczak

n
Słuchacze LUTW w Bibliotece Miejskiej na spotkaniu 
autorskim z Joanną Opiat-Bojarską

W czwartek, 6 marca w Gmin-
nym Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Komor-

nikach miał miejsce wspaniały 
koncert w wykonaniu polskiego 
piosenkarza, wokalisty, gitarzy-
sty i kompozytora Andrzeja Ry-
bińskiego zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury pod 
kierunkiem dyrektora Antonie-
go Pawlika. Wielu mieszkańców 

Lubonia miało możliwość wysłu-
chania takich piosenek, jak: Czas 
relaksu, Nie liczę godzin i lat, Nie 
zmogła go kula i innych.

Natomiast w piątek, 7 marca 
w „Galerii na Regale” lubońskiej 
Biblioteki Miejskiej odbył się 
luboński finał obchodów Święta 
Kobiet. Zebrane w bibliotece 
panie powitała dyrektor Elżbie-
ta Stefaniak w stroju z epoki wraz 
z gośćmi specjalnymi: hrabią 

Augustem Cieszkowskim (w po-
stać wcielił się wiceburmistrz 
Rafał Marek) i bł. Edmundem 
Bojanowskim (radny RM Luboń 
– Paweł Krzyżostaniak), którzy 
złożyli luboniankom życzenia 
i wręczyli im czerwone tulipany. 
Następnie wysłuchano koncertu 
zespołu Wielkopolski Kwartet 
Saksofonowy w składzie: Pauli-
na Wasylków, Magdalena Kra-

sowiak, Rafał Rachwał i Sebastian 
Zarych, którzy na różnych typach 
saksofonów wykonali kompozy-
cje muzyczne latynoamerykań-
skie oraz standardy Dixilandu 
i kompozycje Georga Gershwina: 
Oh, Lady Be Good!, Girl Crazy, 
Of Thee I Sing, Liber tango, Śnia-
danie u Tiffaniego, Różowa pan-
tera oraz wiele innych.

Jan Błaszczak

Dzień Kobiet z gwiazdą
Z okazji Światowego Dnia Kobiet odbywa się corocznie wiele 
uroczystości. Dwie z nich przedstawiamy poniżej

n
Wielkopolski Kwartet Saksofonowy podczas występu dla kobiet w Bibliotece 
Miejskiej  fot. Jan Błaszczak

pisarka spogląda na świat 
oczami mordercy. Pry-
watnie – żona, matka 
i posiadaczka różowego 
laptopa, w którego stuka 

w każdej wolnej chwili. 
Po spotkaniu można było 
nabyć książki oraz auto-
grafy pani Joanny.   

(BM)

z Joanną Opiat-Bo-
jarską. Była to również 
promocja najnowszej 
powieści pt. „Słodkich 
snów, Anno”, w której 
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Towarzystwo im. Hipoli-
ta Cegielskiego z siedzibą 
w Poznaniu – pozarządowa 

organizacja środowiskowa, która 
grupuje ludzi nauki, kultury, go-
spodarki i mediów, pragnie za po-
średnictwem „Wieści Lubońskich” 
poinformować Wielkopolan, czyli 
także lubonian (dziedziców tradycji 
zwycięskiego Powstania Wielkopol-
skiego z lat 1918-1919) o urucho-
mieniu zbiórki na kolejny ważny 
społecznie projekt – budowę po-
mnika Ignacego Jana Paderewskiego 
(którego przyjazd do Poznania, 26 
grudnia 1918 r. był inspiracją dla 
wybuchu powstania). Towarzystwo 
chce w ten sposób uczcić i przy-
wrócić pamięć oraz legendę tego 
wybitnego artysty, pianisty i kom-
pozytora, a także wielkiego patrioty 
i polskiego męża stanu, który odegrał 
kluczową rolę w odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości i uznaniu jej 
przez państwa świata, ze Stanami 

Zjednoczonymi na czele. Będzie to 
kolejny pomnik wybudowany dzięki 
wspólnym wysiłkom Towarzystwa 
oraz datkom darczyńców. Pierwszy, 
przedstawiający Hipolita Cegiel-
skiego, od 19 września 2009 r. stoi 
na narożniku ulic Święty Marcin 
i Podgórnej, tuż przy placu Wiosny 
Ludów w Poznaniu.

Nowy monument ma stanąć 
dzięki życzliwości władz Poznania 
przed Akademią Muzyczną jego 
imienia, w samym centrum miasta, 
gdzie każdy przechodzień i turysta 
będzie miał okazję go obejrzeć.

Każdy, kto chce uczestniczyć 
w tym patriotycznym dziele, może 
wpłacać dowolną darowiznę na 
konto bankowe Społecznego Ko-
mitetu Budowy Pomnika Ignace-
go Jana Paderewskiego: PKO BP 
S.A. nr 14 1020 4027 0000 1402 
0308 1866 z dopiskiem: „Po-
mnik”.

MGr

Pomnik Paderewskiego

Cztery dni po przypadającej 
120. rocznicy śmierci hra-
biego, w niedzielę, 16 mar-

ca o godz. 11, w kościele pw. św. 
Mikołaja w Wierzenicy, nowy prze-
wodniczący Konferencji Episkopa-
tu Polski i Metropolita Poznański 
– ks. Arcybiskup Stanisław Gądec-
ki – zainaugurował odprawieniem 
Mszy św. obchody 200-lecia uro-
dzin Augusta hr. Cieszkowskiego, 
przypadające 12 września. Uroczyste 
nabożeństwo rozpoczął proboszcz 
ks. Przemysław Kompf, który powi-
tał dostojnego celebransa, członków 
Komitetu obchodów rocznicy i gości. 

Byli wśród nich reprezentanci władz 
różnego szczebla i różnych instytucji, 
m.in. lubonianie: burmistrz Dariusz 
Szmyt, prezes Stowarzyszenia Kul-
turalno-Oświatowego „Forum Lu-
bońskie” im. Augusta hr. Cieszkow-
skiego – prof. Krzysztof Moliński, 
radna Małgorzata Machalska, ucznio-
wie „Cieszkowianki” (SP 2) z opie-
kunami i pocztem sztandarowym, 
poczty sztandarowe Miasta Luboń 
oraz Stowarzyszenia Kulturalno-

Oświatowego „Forum Lubońskie”. 
Byli również: posłanka na Sejm RP 
– Bożena Szydłowska, członek Za-
rządu Powiatu w Poznaniu – Mie-
czysław Ferenc, wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu w Poznaniu – Ma-
rek Lis, burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzędz – Anna Tomicka, rektor 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu – Grzegorz Skrzypczak (UP 
jest dawną Akademią Rolniczą, któ-
rej początki dała założona przez hr. 
A. Cieszkowskiego Wyższa Szkoła 
Rolnicza im. Haliny w Żabikowie), 
nadleśniczy Nadleśnictwa Babki – 
Mieczysław Kasprzyk oraz wierni 

para�i wierzenickiej. Uroczystą li-
turgię uświetnił śpiewem powstały 
z inicjatywy studentów Wyższej Szkoły 
Nauk Humanistycznych i Dziennikar-
stwa w Poznaniu chór pod dyrekcją 
Radosława Jastaka, który jest jedno-
cześnie kierownikiem Zespołu Pieśni 
Myśliwskiej „Nemrod” przy Zarzą-
dzie Okręgowym Polskiego Związku 
Łowieckiego w Poznaniu. Zaprezen-
tował wielogłosowe pieśni sakralne, 
spośród których cztery wykonał po 
raz pierwszy (wśród nich „Kryste, 
dniu naszej światłości”).

Proboszcz wierzenicki – Prze-
mysław Kompf – pokrótce nawiązał 
do postaci hr. Cieszkowskiego, na-
tomiast okolicznościową homilię 
wygłosił ks. abp S. Gądecki. Mówił 
o hrabim, że podziw i uznanie ludzi 
budzi jego wszechstronne wykształ-
cenie, rozległość zainteresowań 
naukowych, owocna działalność 
społeczna i organizacyjna oraz po-
nadczasowe wartości dzieł, które po 
sobie pozostawił. Przypomniał pod-
stawowe wiadomości z jego życio-
rysu i dokonania, podkreślając, że 
hr. Cieszkowski był nie tylko genial-
nym �lozofem, ale również przewi-
dującym ekonomistą, wielkim pa-

Rok hrabiego
W związku z przypadającą w tym roku dwusetną rocznicą urodzin 
Augusta hr. Cieszkowskiego, w położonej na skraju Puszczy 
Zielonka Wierzenicy zainaugurowano obchody upamiętniające jego 
postać, uznawaną za jeden z najgenialniejszych umysłów XIX w.

triotą, społeczni-
kiem i mecenasem 
sztuki. Ksiądz 
Arcybiskup wspo-
mniał o dobrach 
hrabiego w Żabi-
kowie i założonej 
przez niego 
w 1870 r. Szkole 
Rolniczej, po czym 
nawiązał do słów 
Ewangelii, mówiąc 
o przemyśleniach 
Augusta hr. Ciesz-
kowskiego doty-
czących przeszło-
ści, teraźniejszo-
ści i przyszłości. 
Przedstawił je 
przystępnym ję-
zykiem jako epo-
ki: uczucia, myśli 
i czynu. Użył przy tym cytatów 
z „Przedświtu” Zygmunta Krasiń-
skiego. Kończąc homilię celebrans 
zwrócił uwagę na szczególny tragizm 
sytuacyjny – w 1848 r. ukazały się 
bowiem prawie jednocześnie: „Ojcze 
nasz” Augusta Cieszkowskiego oraz 
„Manifest Komunistyczny” Karola 
Marksa, ten drugi związany z de-
strukcją, a nie Królestwem Bo-
żym.

Tuż po komunii św. chór pod 
dyrekcją Radosława Jastaka zaśpie-
wał kompozycję w języku włoskim 
„Signore delle cime („Panie szczy-
tów”) w intencji Augusta hr. Ciesz-
kowskiego. W dalszej kolejności 
przedstawiciele para�an w imieniu 
całej wspólnoty dziękowali Księdzu 
Arcybiskupowi za przybycie i spra-
wowanie eucharystii, życzyli powo-
dzenia w sprawowaniu nowej funk-
cji. Abp S. Gądecki odwzajemniał 
podziękowania. Następnie osoby 
uczestniczące we mszy mogły zejść 
do krypty Cieszkowskich oraz obej-
rzeć pod wiatą okolicznościową 
wystawę, prezentującą życie i dzia-

łalność Augusta Cieszkowskiego. 
Ksiądz Arcybiskup zwiedził ją z du-
żym zainteresowaniem, zadając 
pytania dotyczące prezentowanych 
miejsc, sposobu uzyskania nierzad-
ko unikalnych materiałów, jej auto-
rów. Czynił to w towarzystwie innych 
gości, również zainteresowanych 
wystawą oraz możliwościami pozy-
skania jej dla swoich środowisk. 
Chętni mogli zaopatrzyć się w wy-
dawnictwa związane z para�ą i jej 
duszpasterzem oraz specjalnie wy-
daną przez Pocztę Polską kartę pocz-
tową, wydaną z okazji 200-lecia 
urodzin hr. Cieszkowskiego z oko-
licznościowym stemplem, przygo-
towanym przez redagujących para-
�alne pismo „Wierzeniczenia”. Na-
stępnie zaproszeni udali się do 
Dworu Wierzenica. Tam podjęto ich 
poczęstunkiem przygotowanym przez 
para�anki. Rodzina Kundzewiczów 
pokrótce zapoznała ich z dziejami 
dworu. Goście z zainteresowaniem 
zwiedzili odrestaurowaną siedzibę 
rodu Cieszkowskich.

PAW

n
Reprezentujący na uroczystościch nasze miasto: burmistrz Dariusz Szmyt, 
prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie” – Krzysztof 
Moliński i radna Małgorzata Machalska, między pocztami sztandarowymi: 
Miasta Luboń (z prawej) i Stowarzyszenia „Forum Lubońskie” (od lewej: Henryk 
Gierka, Rajmund Krusinski i Paweł Wolniewicz)   fot. Włodzimierz Buczyński

n
Po Mszy św. ks. abp S. Gądecki zainteresował się genezą powstania 
sztandaru Stowarzyszenia „Forum Lubońskie” z wizerunkiem hrabiego 
Augusta, wykonanego przez poznańską Pracownię Haftu Artystycznego 
Małgorzaty Grzelak   fot. Włodzimierz Buczyński

n
Chór Wyższej Szkoły Nauk Humanistycz-
nych i Dziennikarstwa w Poznaniu pod 
dyrekcją Radosława Jastaka – nauczyciela 
muzyki w SP 2. W zespole śpiewają rów-
nież lubonianie   fot. arch.
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W piątek, 28 marca para�a 
pw. św. Barbary ponownie 
zorganizowała wielkopostne 

nabożeństwo w miejscu naznaczo-
nym cierpieniem, by uczcić pamięć 
więźniów i o�ar obozu, w duchu łącz-
ności chrześcijańskiej z tymi wszyst-
kimi, którzy dziś cierpią prześlado-
wania. W tym roku, który upływa 
pod szczególną opieką bł. Edmunda 

Bojanowskiego (200. rocznica uro-
dzin), rozważania wiązano z osobą 
Błogosławionego.

Jako pierwsi krzyż ponieśli bur-
mistrz Dariusz Szmyt i przedstawi-

ciele władz Lubonia. W dalszej 
kolejności przejmowali go strażacy 
i strażnicy miejscy, potem harcerze, 
młodzież (w tym przystępująca 
w bieżącym roku do sakramentu 
bierzmowania) oraz grupy para�al-
ne (służba liturgiczna, ministranci, 
lektorzy, szafarze nadzwyczajni, 
przedstawiciele „Caritas”, Wspólno-
ty Żywego Różańca, Przymierza 

Apostolstwa Dobrej Śmierci, Rady 
Ekonomicznej i Duszpasterskiej). 
Przy każdej stacji odbywały się roz-
ważania Męki Pańskiej. Rafał Woj-
tyniak czytał fragmenty Ewangelii, 

Szczególne nabożeństwo
Kolejna Droga Krzyżowa w byłym obozie karno-śledczym 
w Żabikowie

n
Przed pomnikiem „Nigdy wojny”   fot. Rafał Wojtyniak

n
Krzyż niosą przedstawiciele władz miasta   fot. Robert Wrzesiński

n
Krzyż w rękach młodzieży   fot. Rafał Wojtyniak

n
W Drodze Krzyżowej tradycyjnie uczestniczyli lubonianie różnych stanów. Cieszy 
obecność młodzieży oraz dzieci, które przyszły z rodzicami   fot. Rafał Wojtyniak

a Paweł Machalski przedstawiał 
urywki z historii obozu. Wykorzy-
stano również cytaty z „Dziennika” 
bł. Edmunda Bojanowskiego, które 
czytała Matka Generalna Zgroma-
dzenia Służebniczek Maryi – s. Ma-
ria Rafała Kisiel. Drodze Krzyżowej 
towarzyszyły pieśni pasyjne intono-
wane przez organistę – Roberta 
Napieralskiego.

Paweł Machalski przypomniał, 
że przez obóz przeszło 21 tys. więź-
niów, z czego ok. 500 poniosło śmierć. 
Uczestnicy Drogi Krzyżowej stanę-
li przy baraku, w którym 21 stycznia 
1945 r. hitlerowcy spalili żywcem 
ok. 80 chorych i niezdolnych do 
ewakuacji. Przeszli obok pomników 
poświęconych żołnierzom Związku 
Walki Zbrojnej-AK, harcerzom lat 
wojny, pułkownikowi Henrykowi 
Kowalówce, duchownym, żołnierzom 
zamordowanym w okresie stalini-
zmu. Zatrzymali się przed pomni-
kiem „Nigdy wojny” oraz przy ta-
blicy z 253 nazwiskami osób, które 

zakończyły swą wędrówkę w tym 
obozie. Przed „Ścianą Śmierci”, w in-
tencji o�ar wszystkich wojen, kon-
�iktów, prześladowań i wszelkiego 
rodzaju nienawiści, odmówiono 
dziesiątkę Różańca, rozważając 
tajemnicę „Śmierci Jezusa na krzy-
żu”. Później uczestnicy stanęli przy 
pomnikach: poświęconemu oby-
watelom Związku Radzieckiego, 
jeńcom wojennym, uciekinierom 
z robót w III Rzeszy, spadochro-
niarzom, zamordowanym 11 lewi-
cowym członkom ruchu oporu, 
więźniom-Luksemburczykom. Za-
trzymano się tez przy basenie prze-
ciwpożarowym, w którym podczas 
wojny topiono więźniów, oraz przy 
krzyżu. Na zakończenie tego wyjąt-
kowego nabożeństwa trębacze, któ-
rzy uświetniali jego przebieg, ode-
grali ku czci o�ar utwór „Cisza”.

Reżyserami wydarzenia byli 
księża wikariusze Jacek Zjawin i Ar-
tur Kosior.

Robert Wrzesiński

Tradycyjnie w Wielki Piątek odbędzie się Droga Krzyżowa ulica-
mi para�i pw. św. Jana Bosko (od ul. Armii Poznań do krzyża 
przy ul. Nad Wartą). Rozpocznie się po zakończeniu Nabo-

żeństwa Męki Pańskiej około godz. 20, po zebraniu się para�an przy 
Szkole Podstawowej nr 3.

PAW

Droga krzyżowa 
w Starym Luboniu
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Odejście wikariusza

Dekretem księdza arcy-
biskupa Stanisława Gą-
deckiego ks. Szczepan 

Łakomy, wikariusz w para�i bł. 
Jana Pawła II przy ul. Źródla-
nej został mianowany probosz-
czem nowo powstałej para�i, 
pw. św. Moniki w Poznaniu. 
Ks. Szczepan od 13 kwietnia 
br. będzie budował nowy ko-
ściół i tworzył od podstaw życie 
para�i. Życzymy mu dużo łask 
Bożych i powodzenia w nowej, 
niełatwej pracy.

Ołtarz Jana Pawła II
W kościele przy ul. Źró-

dlanej rozpoczęto instalację 
ołtarza głównego. Część pre-
zbiterium zasłonięto na czas 
robót czarną folią. Na wybu-
dowanej centralnie kolumnie 

stanie �gura Jana Pawła II wspar-
tego na krzyżu (patrz: wstępny pro-
jekt). Ksiądz proboszcz Paweł Dą-
browski chce, by do kanonizacji 
Papieża-Polaka wykonać główną 
część ołtarza (kolumnę). Rzeźba, 
wykonana z drewna lipowego, zo-
stanie zainstalowana do odpustu 
para�alnego, 22 października (litur-
giczne wspomnienie bł. Jana Paw-
ła II).

Władysław Szczepaniak

Z parafii bł. Jana Pawła II

n
Szkic projektu ołtarza głównego 
w kościele bł. Jana Pawła II autor-
stwa Jacka Nowaka. Kolumnę – 
podstawę rzeźby o szerokości 
1,85 m i wysokości ok. 2,60 m – 
wykona firma Budo-Forma. Postać 
Jana Pawła II będzie miała wyso-
kość 2,4 m

n
 Nisza ołtarzowa zasłonięta czarną folią 
na czas budowy ołtarza głównego z rzeźbą 
Jana Pawła II   fot. Władysław Szczepaniak

W para�alnej świą-
tyni pw. św. Jana 
Bosko wymie-

niono stare, wysłużone, 
dębowe drzwi wejściowe 
na nowe, sosnowe. Zostały 
wykonane i zamontowane 
przez szamotulską �rmę 
PPHU STOL-AD. Wymia-
ry (370 x 254 cm) i kształt 
pozostały te same, ocieplo-
no je jednak od wewnątrz. 
Przy okazji demontażu wi-
traża nad bramą, dokona-
no jego renowacji, którą 
przeprowadził Zygmunt Łoszyk z ul. 
ks. Stanisława Streicha. Polegała na 
wymianie pękniętych szkieł na nowe, 
połączeniu ich ołowiem, wyczysz-
czeniu całości i osadzeniu w nowej 
ramie z podwójną szybą.

Nowa, ocieplona, szczelna brama 
sprawi niewątpliwie, że w kościele 
będzie zimą cieplej, natomiast latem 
chłodniej.  PAW

Nowa 
brama

n
Podczas montażu 
nowej bramy    
fot. Paweł Wolnie-
wicz

Archidiecezji Poznańskiej mara-
tonie czytania Pisma Św. Formu-
ła polega na tym, że przez 30 dni 
w 30 parafiach Archidiecezji Po-
znańskiej chętni czytają fragmen-
ty Biblii, w każdej wspólnocie po 
ok. 5 minut przez 4-5 godzin. Te-
goroczny maraton przebiegał pod 
hasłem: „Wierzę w Syna Bożego” 
(hasło roku duszpasterskiego). W pa-
rafii św. Barbary Pismo Św. czytało 
ok. 50 osób od godz. 15 do 20 (z 
przerwą na mszę św. o godz. 18). 
Głośną lekturę rozpoczęli księża. 
Organizatorem przedsięwzięcia była 
parafianka – Ewa Pioterek.

Odpowiedzialność za życie
W święto Zwiastowania Pańskie-

go, 25 marca (Dzień Świętości Życia), 
w Sanktuarium bł. Edmunda Boja-
nowskiego o godz. 19 tradycyjnie 
wiele osób podjęło duchową adop-
cję dziecka poczętego. Zobowiązały się 
do codziennej modlitwy w tej inten-
cji przez 9 miesięcy. Wśród darów 

Z parafii św. Barbary

ołtarza, niesionych przez rodziny, 
były: ikona Matki Bożej, relikwie bł. 
Edmunda Bojanowskiego i indywi-
dualne deklaracje. Do Księgi Du-
chowej Adopcji wpisano 145 osób. 

Listy do wpisania się przez chętnych, 
którzy chcą podjąć to dzieło, udo-
stępniono także w kościele para�al-
nym.

HS

Spotkania
 3 i 5 marca zebrały się panie z 10. Qn

róży Wspólnoty Żywego Różańca 
(5 marca spotkanie miało charakter 
formacyjny z rozważaniami prowa-
dzonymi przez ks. proboszcza),

12 marca w ramach przygotowań Qn

do kanonizacji bł. Jana Pawła II ze-
brał się Caritas Para�alny. W prelek-
cji audiowizualnej przypomniano 
główne nurty nauczania Papieża, ze 
szczególnym uwzględnieniem pro-
blematyki troski o życie.

10, 11 i 12 marca ks. proboszcz Qn

i katechetki spotkali się z rodzica-
mi dzieci przygotowującymi się do 
sakramentu I Komunii św.

13 marca ministranci seniorzy Qn

omawiali projekt przebudowy sta-
rej kaplicy oraz prowadzenie Drogi 
krzyżowej.

Para�alne Koło Seniorów dys-Qn

kutowało projekt letniego wyjazdu 
do Zaniemyśla.

14 marca spotkał się Krąg Bi-Qn

blijny prowadzony przez ks. prof. 
Janusza Nawrota.

Od 17 do 25 marca młodzież Qn

gimnazjum klas I i II zbierała się 
w ramach przygotowań do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania.

25 marca spotkali się członkowie Qn

para�alnych zespołów Caritas dekanatu 
Lubońskiego. Siostra Manuela Żychliń-
ska – Służebniczka Maryi – rozmawiała 
o pracy i problemach w rejonie.

W niedzielę, 30 marca święto-Qn

wano rejonowy dzień wspólnoty 
Domowego Kościoła. Rodziny tego 
ruchu zgromadziły się na Gorzkich 
żalach i Eucharystii, sprawowanej 
przez ks. proboszcza, a następnie 
uczestniczyły w konferencji, którą 
prowadził ks. Jacek Zjawin z para�i 
św. Barbary. Obecne były małżeństwa 
należące do tego ruchu z wszystkich 
para�i lubońskich oraz z poznań-
skich – Dębca i Wildy.

Za życiem
25 marca w Dzień Świętości 

Życia grupa parafian podjęła 
duchową adopcję dziecka poczę-
tego.

Wielkopostne  
nabożeństwa

Tegoroczne rozważania podczas 
nabożeństwa Gorzkich żalów pro-
wadzi ks. Marian Sikora z Poznań-
skiego Seminarium. Tematem są 
relikwie Męki Pańskiej.

W kolejne piątki Drogę krzy-
żową przygotowywały: Wspólno-
ta Żywego Różańca, Caritas, 
ministranci seniorzy, Domowy 
Kościół, szafarze nadzwyczajni, 
członkowie Rady duszpasterskiej 
i ekonomicznej.

na podst. „Maksymilianka”
M.Gaj.

Z parafii św. Maksymiliana

n
Maratom Biblijny w kościele św. Barbary   
fot. Hanna Siatka

Proboszcz, ks. 
kan. Karol Biniaś skła-
da serdeczne wyrazy 
podziękowania Panu 
Zygmuntowi Łoszyko-
wi za bezinteresowną, 
żmudną, a zarazem fachową pracę, któ-
rą wykonał, przeprowadzając renowację 
drzwiowego witraża.   

n
Nowe, stylowe okucia bramy 
wejściowej świątyni   fot. 
Piotr P. Ruszkowski

Maraton Biblijny

Parafia żabikowska uczest-
niczyła w środę, 19 marca 
w organizowanym po raz 10. 

przez Duszpasterstwo Młodzieży 
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U progu nowego

W świetlicy Spółdzielni 
Mieszkaniowej Luboń 
5 i 26 marca odbyły się 

posiedzenia Zarządu z Komisją 
Rewizyjną Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego przy ul. Granicz-
nej. Przyjęto bilans finansowy 
za rok 2013 oraz drugi za okres 
od 1 do 19 stycznia 2014 r. (do 
czasu obowiązywania starej usta-
wy o ROD). Omówiono działa-
nia i przedstawiono sprawozdanie 
merytoryczne za rok ubiegły oraz 
zadania i inwestycje na bieżący 

rok. Sporządzono harmonogram 
prac na przyszłość oraz omówio-
no przygotowania do wiosenne-
go Walnego Zebrania członków 
Polskiego Związku Działkowców 
i członków.

Nasadzenia
Zgodnie z decyzją Wydziału 

Ochrony Środowiska, w zamian za 
wycięte drzewo na terenie ROD 
posadzono 3 nowe (2 klony i jawor). 
Decyzja wymagała posadzenie 
dwóch.

Kukułcze jajo
Ktoś podrzucił pod 

bramę Ogrodu 2 duże, fo-
liowe worki pełne ściętej 
trawy i śmieci oraz resztek 
obciętych krzewów (bardzo 
charakterystycznych). Prze-
prowadzimy własne śledz-
two na terenie miasta 
i zgromadzoną na ten temat 
dokumentację przekażemy 
Straży Miejskiej Lubonia 
do rozpatrzenia i podjęcia 
odpowiednich kroków.

Jan Błaszczak
prezes ROD „Chemik”

ROD „Chemik”

n
Podrzucone pod bramą ROD „Chemik” odpady   
fot. Jan Błaszczak

W świetlicy OSP przy ul. Ża-
bikowskiej odbyło się 22 
marca zebranie sprawoz-

dawcze podsumowujące działalność 
jednostki w 2013 r. Rozpoczął je o godz. 
17 prezes Marek Maciejewski. Obecni 
byli: przewodnicząca Komisji Organi-
zacyjno-Prawnej RML – Małgorzata 
Machalska, zastępca burmistrza – 

Rafał Marek, przewodniczący Rady 
Miasta – Marek Samulczyk, zastępca 
komendanta miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Poznaniu – bryg. 
Wojciech Mazur, naczelnik Wydziału 
Działań Ratowniczo-Gaśniczych Szkoły 
Aspirantów PSP Poznań – mł. bryg. 
Mirosław Soćko, zastępca dowódcy 
JRG-4 Poznań – mł. kpt. Krzysztof 
Karolewski, prezes Zarządu Powiato-
wego ZOSP RP – Dariusz Piechocki 
i Kazimierz Świderski.

Prezes przedstawił porządek 
zebrania, po czym osoby funkcyjne 
odczytały sprawozdania z rocznej 
działalności jednostki. Naczelnik 

Jacek Rutkowski przedstawił staty-
stykę interwencji, z której wynikało, 
że łącznie do akcji jednostka wyjeż-
dżała 339 razy, z czego 122 razy 
w przypadku pożarów i 209 w przy-
padku miejscowych zagrożeń. Od-
notowano też 8 fałszywych wezwań. 
Naczelnik podał ponadto informa-
cję o zakupionym nowym sprzęcie 

cd.  
na str. 
46

OSP w 2013 r.
Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP)

n
Stół prezydialny zebrania sprawozdawczego OSP

n
Model historycznego samochodu ga-
śniczego dla Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej nr 4

We wtorek,18 marca w Urzędzie 
Miasta podpisano porozu-
mienie pomiędzy Woje-

wódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogo-
wego (WORD) w Poznaniu a Gminą 
Luboń, na mocy którego w naszym 
mieście pojawią się dwa profesjonalne 
miasteczka ruchu drogowego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: 
Aleksander Kowalewicz – dyrektor 
WORD, Jolanta Walczak – dyrektor 
Gimnazjum nr 2, Grażyna Leciej – 

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, 
a takżebBurmistrz Dariusz Szmyt 
i jego zastępca Mikołaj Tomaszyk.

Znamy już lokalizację obu mia-
steczek, pierwsze pojawi się na tere-
nie SP 3, natomiast drugie przy 
Gimnazjum nr 2. Będą służyć pro-
wadzeniu szkoleń wśród dzieci, mło-
dzieży oraz seniorów, w zakresie 
wychowania komunikacyjnego.

WORD zobowiązał się wyposa-
żyć miasteczka w niezbędny sprzęt, 

Miasteczka drogowe w Luboniu

W ostatnim dniu marca, w po-
niedziałek 31.03, w Bibliote-
ce Miejskiej Stowarzyszenie 

Kulturalno-Oświatowe „Forum Lu-
bońskie” zorganizowało walne zgro-
madzenie członków. W kameralnej 
atmosferze „Galerii na Regale” przybyli 

wysłuchali wyczerpujących sprawoz-
dań z działalności w 2013 r. (zarządu, 
redakcji „Wieści Lubońskich”, redakcji 
„Rocznika Historycznego Lubonia” 
i klubu politycznego Samorządowe 
Forum Obywatelskie). Członkowie 
stowarzyszenia jednogłośnie udzielili 
zarządowi absolutorium.

Walne zgromadzenie, na wniosek 
zarządu, wyróżniło 4 członków srebr-

ną odznaką honorową „Zasłużony 
dla Stowarzyszenia Forum Lubońskie”. 
Otrzymali ją: Paweł Andrzejczak, 
Rajmund Krusinski, Tadeusz Wali-
czak i Paweł Wolniewicz.

Dyskutowano nad kwestiami 
organizacyjnymi stowarzyszenia oraz 

podniesiono wysokość skład-
ki do 24 zł rocznie.

RS

Raz do roku

cd.  
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n
Walne zgromadzenie Stowarzyszenia „Forum Lubońskie” tradycyjnie 
prowadził przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Waliczak    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Sala podczas jednego z głoso-
wań   fot. Mariusz Marszałkie-
wicz

n
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oraz planach w tej dziedzinie na 
2014 r.

Kolejnym punktem zebrania było 
przedstawienie przez przewodniczą-
cego Komisji Rewizyjnej – Andrze-
ja Drzewieckiego – protokołu dzia-
łalności komisji, przeprowadzonych 
zebrań oraz kontroli mienia i sprzę-
tu OSP. Następnie skarbnik – Tomasz 
Twardowski – zreferował stan �nan-
sowy jednostki, podsumowując, ile 
jednostka wydała na zakup sprzętu 
i umundurowania dla strażaków i ile 
wyniosły remonty w strażnicy. Przed-
stawił też plan �nansowy wydatków 
na rok 2014.

Po odczytaniu sprawozdań, na 
wniosek naczelnika Jacka Rutkow-
skiego okolicznościowymi statuet-
kami za największą aktywność ra-
towniczo-gaśniczą w 2013 r. wyróż-
niono strażaków: Marka Maciejew-
skiego, Jacka Rutkowskiego, Micha-
ła Kasperczaka, Sebastiana Lisa, 
Norberta Kaźmierczaka, Krzyszto-
fa Pokorę, Piotra Łuczaka, Michała 
Drzewieckiego, Piotra Czartoszew-
skiego, Dawida Muszyńskiego, Iza-
belę Stachowiak, Marka Nickiela, 
Kordiana Sawikowskiego, Krystiana 
Jankowiaka, Zbigniewa Kutznera 
i Rafała Kubasika. Ponadto Norber-
towi Kaźmierczakowi, Michałowi 
Kasperczakowi, Dawidowi Muszyń-
skiemu oraz Michałowi Drzewiec-
kiemu wręczono okolicznościowe 
podziękowania za profesjonalnie 

przeprowadzoną akcję ratowniczą 
9 października 2013 r., podczas któ-
rej uratowali 11-dniowe niemowlę, 
po raz kolejny wykazując się dobrym 
wyszkoleniem z zakresu pomocy 
medycznej.

Niestety, z przyczyn osobistych 
okolicznościowego grawertonu ze 
statuetką strażaka w uznaniu za 
wieloletnią współpracę i wsparcie 
naszej jednostki nie mógł odebrać 
Aleksander Szafran, któremu bardzo 
dziękujemy i cieszymy się, że wśród 
naszych członków wspierających 
mamy osobę, na którą zawsze mo-
żemy liczyć.

Z dniem 31 maja Jednostka Ra-
towniczo-Gaśnicza nr 4 w Poznaniu, 
której dotąd podlegaliśmy, zostaje 
przeniesiona w inny rejon miasta. 
W związku z tym na koniec wielo-
letniej współpracy na ręce zastępcy 
dowódcy JRG 4 prezes i naczelnik 
OSP z władzami naszego miasta 
wręczyli w dowód uznania zabyt-
kowy samochód gaśniczy wraz z po-
dziękowaniami za współpracę.

Następnie z rąk Małgorzaty Ma-
chalskiej każdy strażak otrzymał 
czerwoną różę, która symbolizowa-
ła wdzięczność i podziękowanie 
społeczeństwa za to, że w każdej 
chwili mogą liczyć na pomoc naszej 
jednostki.

Norbert Kaźmierczak

cd.  
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W sobotę, 29 marca odbyły się 
drzwi otwarte w Gimna-
zjum i Liceum Ogólno-

kształcącym im. Kardynała J. H. 
Newmana, mieszczących się w za-
bytkowym budynku dawnej Szko-
ły Podstawowej nr 3 przy ul. Armii 
Poznań 27. Organizatorzy zadbali 
o atrakcje dla gości.

Po krótkim wprowadzeniu przed-
stawiającym charakter i ofertę Szkół 
Newmana, odbył się wykład i warsz-
taty na temat limeryków, prowadzo-
ny przez Ewę Górczak, wykładowcę 
Kolegium Języków Obcych i nauczy-
ciela nowych placówek. Prowadzą-
ca jest również organizatorką kon-
kursu translatorskiego „Rhyme your 

lines into a Limerick”. Równolegle 
odbywały się zajęcia dla kandydatów 
do gimnazjum prowadzone przez 
native speaker’ów w języku angielskim. 
W samo południe rozpoczął się wy-
kład przygotowany przez profesorów 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza: Krzysztofa Kozłowskiego i Mi-
kołaja Jazdona z Katedry Filmu, 
Telewizji i Nowych Mediów, zatytu-
łowany „James Bond i Szekspir. Ta-
jemnica Skyfall Sama Mendesa”.

Organem prowadzącym Gim-
nazjum i Liceum Ogólnokształcącym 
im. Kardynała J. H. Newmana jest 
Stowarzyszenie COR AD COR.

M.T.

Otwarcie szkolnych drzwi

W Publicznym Przedszkolu 
nr 1 przy ul. Sobieskie-
go gościliśmy w Centrum 

Edukacji „Atut”. Tym razem prze-
nieśliśmy się w świat baletu.

Wszyscy spotkaliśmy się w gru-
pie „Gwiazdeczek”, by przywitać 
pierwszy dzień wiosny. Każda gru-
pa zaprezentowała swój program 
artystyczny, który miał na celu po-
żegnanie Marzanny. Następnie 
wszyscy udaliśmy się do ogrodu 
przedszkolnego, by znaleźć pierw-
sze oznaki wiosny. Wielką radość 
sprawił dzieciom tor przeszkód.

W ramach akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom” gościliśmy w naszym 

przedszkolu sportowca – Marcina 
Urbasia – który czytał nam bajki. 
Zachęcał dzieci do literatury oraz 
aktywnego spędzania czasu poprzez 
sport. Na pożegnanie zrobiliśmy 
sobie pamiątkowe zdjęcie, a dzieci 
zostały poczęstowane soczystym 
jabłkiem.

Zaprosiliśmy do naszego przed-
szkola Filharmonię Pomysłów, 
która zaprezentowała występ pt: 
„Dylu-dylu na badylu Berg”. Dzie-
ci zapoznały się z instrumentami 
smyczkowymi takimi jak: kontrabas, 
skrzypce, altówka węgierska.

P. Maciejewska

Z Pogodnego Przedszkola

n
Marcin Urbaś z dziećmi Pogodnego Przedszkola   fot. P. Maciejewska

W lutym dzieci z Publiczne-
go Przedszkola przy ul. 
Okrzei odwiedziły zakład 

fryzjerski „3 Stopnie”. Dzieci dowie-
działy się, co robi się w zakładzie 
fryzjerskim. Salon opuściły z pięk-
nymi fryzurami. Mogły również po-
bawić się w małego fryzjera, czesząc 
i modelując manekiny.

21 marca przywitaliśmy wiosnę. 
Dzieci z najstarszej grupy wspólnie 
z paniami wykonały Marzannę, któ-
rą później spaliliśmy jako symbol 
odchodzącej zimy.

Nasze przedszkolaki odwie-
dziły Centrum „Skoda Autolab”, 
gdzie korzystały z 5 stref interak-

tywnych eksponatów, a także za-
poznały się z podstawowymi in-
formacjami na temat udzielania 
pierwszej pomocy.

26 marca gościliśmy Marcina 
Urbasia, polskiego lekkoatletę, spe-
cjalizującego się w biegu na 200 m. 
Przybył on do przedszkola, by prze-
czytać dzieciom bajkę w ramach 
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 
Przedszkolaki z uwagą i skupieniem 
słuchały. Na koniec wręczyły gościo-
wi wykonane przez siebie laurki, 
a same otrzymały ekologiczne ja-
błuszka.

E. Przywarta

Z Tęczowej Krainy

Przedszko-
laki z Tęczo-
wej Krainy 
uczą się 
udzielania 
pierwszej 
pomocy

n

Wiem, że Państwo już poruszali ten temat. Chodzi o rowerzystów 
jeżdżących wzdłuż ulic Poznańskiej i Polnej po jezdni, a nie 
ścieżce rowerowej. Zrobiło się cieplej, przez co liczba rowerzy-

stów łamiących przepisy wzrosła. Jeśli nic się w tej sprawie nie zrobi, to 
dojdzie do tragedii. Szczególnie niebezpiecznie jest w porze popołudniowej 
między godz. 15 a 18. Niestety, w tym czasie nie widać patroli policyjnych 
czy też Staży Miejskiej.

zaniepokojony mieszkaniec ul. Polnej

List do redakcji

Rowerzysto, masz ścieżkę!
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W pierwszym dniu kwietnia, 
w hali LOSiR odbyła się 
jedna z największych im-

prez sportowych dla przedszkola-
ków „Przedszkoliada Tour 2014”. 
Był to drugi event akcji na terenie 
naszego miasta, którego promoto-
rem i organizatorem była lubonian-
ka – Katarzyna Klauze. Honorowym 
patronatem imprezę objął burmistrz 
Dariusz Szmyt, który imprezę zain-
augurował.

Przedszkoliada to ogólnopolski 
system rozrywki ruchowej dla dzie-
ci w wieku przedszkolnym, której 
misją jest zapewnienie dzieciom 
rozrywki i edukacji ruchowej. W lu-
bońskiej imprezie wzięło udział 

kilkadziesiąt dzieci z 3 przedszkoli: 
„Tajemnicza Wyspa”, „Słoneczny 
Zakątek” z naszego miasta oraz „Stu-
milowy Las” z Plewisk. Niestety, 
zabrakło maluchów z lubońskiego 
„Pogodnego Przedszkola”, które nie 
uczestniczyło w evencie z powodu 
problemów organizacyjnych. Z try-
bun gorąco dopingowały swoich 
pupili rodziny, a także opiekunowie 
i koledzy.

PAW

Promotor Przedszkoliady – Ka-
tarzyna Klauze – składa serdeczne 
podziękowania wszystkim partnerom, 
patronom i sponsorom.

Przedszkoliada po raz drugi

n
Otwarcia imprezy dokonał burmistrz Dariusz Szmyt   fot. Paweł Wolniewicz

Gorący doping 
Przedszkola 
„Tajemnicza 
Wyspa”   fot. 
Paweł Wolnie-
wicz

n

W środę, 12 marca do Niepu-
blicznego Przedszkola przy 
ul. Konopnickiej przyby-

ła grupa artystyczna „Zielona Nut-
ka”. Tym razem przyjechała do nas 
z pokazem muzyki celtyckiej. Arty-
ści przybliżyli nam zwyczaje, kulturę 
i muzykę celtycką. Dzieci zobaczyły 
i usłyszały oryginalne instrumenty, 
pochodzące z tego kraju: dudy, �a-
żolet, harfę i inne.

17 marca odwiedzili nas państwo 
Gładysiakowie, którzy prowadzą 
ogród ekologiczny w Wirach. Prze-
prowadzili zajęcia edukacyjne pt. 
„Wiosna w ogrodzie”. Podczas 
2-godzinnego spotkania dzieci do-
wiedziały się, co dzieje się w przy-
rodzie, gdy nadejdzie wiosna. Sa-
modzielnie sadziły i siały ziarenka 
fasoli, grochu i rzeżuchy. Kulmina-
cyjnym punktem tego spotkania było 
stworzenie symbolu wiosny – Ma-
rzanny, z którą wspólnie przegania-
liśmy zimę 21 marca. Tego właśnie 
dnia szliśmy ulicami miasta i grając 
na instrumentach, wznosiliśmy 
okrzyki „Żegnaj zimo, witaj wiosno!”. 
Po demonstracji Marzanna została 
zalana wodą na ogródku przedszkol-
nym, a później dzieci skakały na 
dmuchanym zamku. 

25 marca w naszym przedszko-
lu odbył się konkurs recytatorski. 
Zgłosiło się 15 dzieci w wieku 3-5 
lat. Artyści przygotowali wiersze 
poezji dziecięcej J. Brzechwy, J. Tu-
wima i D. Wawiłow. W skład komi-
sji wchodziło 3 pracowników przed-
szkola i 2 rodziców. Na czas obrad, 
wychowawczynie Joanna Górna 
i Magdalena Kantor umilały czas 
przedszkolakom, wykonując przed-
stawienie kukiełkowe do wiersza J. 
Tuwima „O Grzesiu Kłamczuchu 
i jego cioci”. Pierwsze miejsce zaję-
ła Zuzanna Wala (4 l.), 2. – Alek-
sandra Kowalczyk (4 l.) i 3. – Zu-
zanna Legenza (4 l.), oraz Blanka 
Urbanek (3 l.). Pierwsze trzy miejsca 
otrzymały nagrody książkowe, a po-
zostałe dzieci, za udział w konkursie 
otrzymały drobne upominki. Zwy-
cięzcom serdecznie gratulujemy!

Już niedługo święta wielkanoc-
ne. Dlatego w imieniu całego przed-
szkola pragnę złożyć wszystkim 
naszym Przyjaciołom życzenia zdro-
wych, spokojnych i rodzinnych świąt 
Wielkanocnych. Smacznego jaka, 
bogatego zająca i mokrego śmigusa-
dyngusa. Wesołego Alleluja!

M. Szymańska

U Kubusia Puchatka

n
Finaliści konkursu recytatorskiego

Dlaczego czasem łzawią nam 
oczy, mamy kaszel albo upo-
rczywy katar? Przyczyną może 

być zanieczyszczenie powietrza i tru-
jący dym ze spalania śmieci w do-
mowych piecach – dowiedziały się 
we wtorek maluszki z przedszkola 
„Calineczka”, które odwiedził Ko-
misarz Dymski.

Dymski to bohater ogólnopol-
skiej kampanii edukacyjno-infor-
macyjnej „Misja – Emisja”. W Lu-
boniu spotkał się z ponad 60 przed-
szkolakami, którym opowiadał, 
skąd się bierze tzw. niska emisja. 
– Jeżeli w przestarzałym piecu spa-

lamy tani węgiel lub co gorsza śmie-
ci, to nasz dom emituje przez komin 
dym pełen szkodliwych substancji, 
które trują całą rodzinę! – opowia-
dała Agnieszka Markiewicz (koor-
dynująca kampanię), która podob-
nie jak Emilia Seweryn z portalu 
ZielonaLekcja.pl, „odgrywała” dla 
dzieci rolę Komisarza Dymskiego. 
Jak można walczyć z niską emisją? 
Na przykład używając odpowiednich 
paliw do ogrzewania, zamiast śmie-
ci. Natomiast same odpady powin-
ny być koniecznie segregowane. 
I tutaj Dymski służył pomocą, tłu-
macząc dzieciom, jak sobie z tym 

Komisarz Dymski w Luboniu zadaniem pora-
dzić. Wśród atrak-
cji dla najmłod-
szych nie zabra-
kło odpadowej 
zgaduj-zgaduli, 
�lmów edukacyj-
nych oraz pamią-
tek w postaci 
edukacyjnych 
komiksów i ko-
lorowanek. Dym-
ski nie zapomniał 
też o rodzicach 
maluszków, dla 
których przygo-
tował ulotki 
o szkodliwości 
niskiej emisji.

M.D.
n
Komisarz Dymski w „Calineczce”
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W marcu podsumowaliśmy 
działania podjęte w ramach 
ogólnopolskiej akcji, orga-

nizowanej przez „Akademię Zdro-
wego Przedszkolaka” 
pod hasłem: „Odpor-
ność wzmacniamy, 
bo o zdrowe żywie-
nie i higienę dbamy”. 
W czasie zajęć zwią-
zanych z tą tematy-
ką dzieci przekonały 
się, że odżywianie, hi-
giena, aktywny tryb 
życia, przeciwdziała-
nie chorobom mają 
wpływ na nasze zdro-
wie. Spotkaliśmy się 
m.in. z fryzjerem, le-
karzem, odwiedzili-
śmy aptekę i gabinet 
stomatologiczny. Pani 
Agnieszka z Ogrodu 
Ekologicznego „Gła-
dysiakowie” pomogła 
nam zgłębić tajemnice 
miodu i marchewki. 
Przypomnieliśmy sobie 
o piramidzie żywienia 
i jedzeniu zdrowych 
produktów. Tydzień 
o higienie podsumo-
waliśmy spotkaniem „Dbajmy o czy-
stość”, w którym wszystkie grupy 
zaprezentowały kolegom piosenki, 
wierszyki, tańce i krótkie scenki 
związane z tym tematem.

W marcu odwiedziło nasze 
przedszkole wielu ciekawych gości. 
Jacek Pałasiewicz z Ministerstwa 
Motyli zaprezentował nam różne 
zwierzątka, które mogliśmy dotknąć, 
pogłaskać, wziąć do ręki. Bezpośred-
nie obcowanie ze zwierzętami wy-
wołało w dzieciach wiele różnych 
emocji. Przedstawicielka Poczty 
Polskiej – Anna Plewa – opowie-
działa dzieciom historię znaczka 
pocztowego. Różne ich serie, zwią-
zane z Polską, bajkami i inne, przed-
szkolaki obejrzały w formie prezen-
tacji multimedialnej. Kolejnym 
gościem był znany polski lekkoatle-
ta – Marcin Urbaś (mistrz Polski 
w biegach na 100 i 200 m, a także 
mistrz Europy na 200 m), opowiadał 
dzieciom o swojej przygodzie ze 
sportem, o tym jak wpłynął on na 
jego życie, zachęcał dzieci do ak-

tywności �zycznej i opowiadał 
o Akademii kreatywnego futbolu, 
z którą jest związany. W ramach 
akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 

prezentował dzie-
ciom dowcipne 
opowiadania G. 
Kasdepke. Go-
ściliśmy też przed-
stawicieli Uni-
wersytetu III Wie-
ku. Przybyli do 
nas z przedsta-
wieniem pt. 
„Nowa bajka 
o szczęściu”. Hu-
mor, zwroty ak-
cji, świetna gra 
aktorów sprawi-
ły, że dzieci z wiel-
kim zaintereso-
waniem śledziły 
akcję i czasem 
były zaskoczone 
jej przebie-
giem.

21 marca 
Nastia Cieszyńska 
i Hania Matusiak, 
z grupy starszaków 
reprezentowały 
nasze przedszko-

le w Ogólnopolskim Konkursie Pio-
senki Przedszkolnej „Muzyczna 
Kraina Przedszkolaka” w Gnieźnie. 
Obie zaprezentowały się bardzo do-
brze, przywiozły dyplomy i pamiąt-

ki z pierwszej stolicy Polski.
Grupa starszaków odwiedziła 

gabinet stomatologiczny „Lubdent”, 
przy ul. Wschodniej. Przedszkolaki 
poznały możliwości i funkcje różnych 
narzędzi i przyrządów, służących do 
leczenia zębów i diagnostyki. Otrzy-
mały wyczerpujące odpowiedzi na 
pytania, a na zakończenie dostały 
książeczki na temat higieny jamy 
ustnej i kolorowe naklejki. Bardzo 
dziękujemy Katarzynie Kuczko-Su-
łek i jej asystentce za ciekawe spo-
tkanie w gabinecie.

20 marca w przedszkolnym ogro-
dzie witaliśmy wiosnę. Dzieci zapo-
znały się najpierw z obrzędami, 
towarzyszącymi nowej porze roku, 
które praktykowali nasi przodkowie. 
Później w kolorowym pochodzie 
wędrowaliśmy po naszym ogrodzie, 
grając i krzycząc, przepędzaliśmy 

U Tip-Topka Odkrywcy

zimę. Na końcu spaliliśmy wykona-
ne w grupach marzanny. Mamy 
nadzieję, że pożegnaliśmy zimę na 
dobre.

W poszukiwaniu wiosny dwie 
grupy wybrały się do Ogrodu Eko-
logicznego „Gładysiakowie” we Wi-
rach. Zobaczyliśmy pierwsze wio-
senne kwiaty, rosnące już pięknie 
zboża, zaobserwowaliśmy pączki 

liści i kwiatów na drzewach, rozma-
wialiśmy o ptakach, które można 
usłyszeć lub zobaczyć wiosną, Do-
wiedzieliśmy się też, co oznacza 
tajemnicza nazwa „topinambur”, 
którego bulwę każde dziecko dosta-
ło do domu. Na zakończenie wspól-
nym śpiewem pożegnaliśmy zimę.

M.M.

n
Tym razem to Luboński Uniwersytet III Wieku wystąpił przed dziećmi   
fot. M. Michalska

Na począt-
ku marca 
przed-

szkolaki w Punkcie 
Przedszkolnym przy 
ul. Dąbrowskiego 
odwiedził wyjątko-
wy gość – Beata 
Polak. Przyniosła 
różne instrumenty, 
pokazała dzieciom, 
w jaki sposób się na 
nich gra, po czym 
zaprosiła nasze ma-
luchy do wspólne-
go muzykowania. 
Dzieci były zachwy-
cone zajęciami.

8 marca obchodziliśmy wyjąt-
kowy dzień dla każdej kobiety, nawet 
tej najmłodszej. Chłopcy, prawdzi-
wi dżentelmeni, wręczyli dziewczyn-
kom i paniom w przedszkolu przy-
strojone kwiatki, które miały zabrać 
do domu i tam się nimi opiekować. 
Tego dnia wszyscy chłopcy starali się 
być bardzo uprzejmi dla swoich 
koleżanek oraz pań nauczycielek, 
a jeśli zdarzyło się coś niemiłego, to 
szybko przepraszali za te małe zło-
śliwości. Dzień minął w bardzo 
radosnej i ciepłej atmosferze.

14 marca wzięliśmy udział w przed-
stawieniu teatralnym pod tytułem 
„Zaczarowany młynek” w wykona-
niu teatru „Art-Re” z Krakowa w Lu-
bońskim Domu Kultury. Na wido-
wisko wybraliśmy się komunikacją 
miejską. Wyprawa sprawiła dzieciom 
dużo frajdy, a sam spektakl został 
obejrzany z ogromnym zaintereso-
waniem. Historia oparta na motywach 
estońskiej legendy pokazała, że w ży-
ciu warto być dobrym i dzielić się 

z innymi, nawet gdy posiada się 
bardzo niewiele.

Przedszkolaki i kl. 0 b obejrzały 
widowisko pt. „Kłamstwa kozy” 
w wykonaniu Teatru Lalek „Pinokio” 
z Nowego Sącza. Dzieci dowiedzia-
ły się, że nie należy kłamać, ponie-
waż oszustwo i kłamstwo zawsze 
wyjdzie na jaw.

Nie zapomnieliśmy o bardzo 
ważnym marcowym wydarzeniu, 
jakim jest Pierwszy Dzień Wiosny. 
21 marca dzieci szły lubońskimi 
ścieżkami w kolorowym korowodzie 
z własnoręcznie wykonaną marzan-
ną, przepędzając zimę.

W tym miesiącu rozpoczęliśmy 
udział w 10. edycji Akademii Zdro-
wego Przedszkolaka, tym razem pod 
hasłem „Uczymy się o jedzeniu 
w ekologicznym znaczeniu”. Są to 
już 6. warsztaty z cyklu „Piramida 
Zdrowego Żywienia”. Dzieci dowie-
dzą się m.in., co to są produkty 
ekologiczne i nauczą się je rozpo-
znawać.

A. Fliszta

Z Trójeczki 

n
Dzieci z Trójeczki na przedstawieniu „Zaczarowany młynek” 
w Ośrodku Kultury

Dragony 2014
Ruszają zapisy!

W sobotę, 24 maja w godz. 
9 – 15.30 na torze 
regatowym Malta 

w Poznaniu już po raz szósty 
odbędą się Mistrzostwa Szkół 
w Wyścigach Smoczych Łodzi 
„Dragony 2014”. Dotychczas 
we wszystkich edycjach wzię-
ło udział ponad tysiąc uczniów 
z poznańskich i wielkopolskich 
szkół. Mistrzostwa mają charakter 
rodzinnego pikniku, w którym 
biorą udział uczniowie z rodzica-
mi oraz nauczyciele. Uczestnicy 

będą mieli okazję przepłynąć dy-
stans z medalistami olimpijskimi 
i mistrzostw świata.

Wystartują na łódkach 10-o-
sobowych w dwóch kategoriach 
wiekowych – szkoły podstawowe 
i gimnazjalne. Nie ponoszą kosztów 
�nansowych udziału w zawodach. 
Organizator zabezpiecza łodzie wraz 
z wyposażeniem oraz sterników, ob-
sługę ratowniczą zawodów oraz obo-
wiązkowe kamizelki ratunkowe.

Zgłoszenia: poznanskiedragony@
wp.pl – do 21 maja.

Strona internetowa: www.po-
znanskiedragony.pl

Ilość miejsc ograniczona! Decy-
duje kolejność przysłania zgłoszeń 
– 36 osad!

Maciej Młodzik

Ogłoszenie
Konkurs plastyczny na temat: 

„Moja rodzina dba o zdrowie”. 
Aby wziąć w nim udział należy: 
wykonać wspólnie (dziecko z ro-
dzicami) pracę zgodną z tematyką 
konkursu (format i technika są 
dowolne), na odwrocie wymie-
nić wykonawców, wiek dziecka, 
mail lub telefon kontaktowy, 
umieścić sformułowanie: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych na potrzeby 
konkursu.” i złożyć podpis; do-
starczyć pracę do organizatora 
lub pozostawić w placówce, do 
której dziecko uczęszcza, do 16 
maja. Konkurs przeznaczony jest 
dla dzieci uczęszczających do 
przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych na terenie Lubonia. 
Ogłoszenie wyników nastąpi 30 
maja. Szczegółowy regulamin do-
stępny jest na stronie przedszkola  
www.tiptopek.pl.
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„Czerwony Kapturek”

W piątek, 7 marca uczniowie 
kl. 2 i 3, członkowie kółka 
teatralnego j. angielskie-

go, po raz kolejny wystawili przed-
stawienie pt. „Czerwony Kapturek”. 
Zaproszonymi gośćmi byli rodzice 
i bliscy występujących dzieci oraz 
dyrektor naszej szkoły i jego zastępca. 
Aktorzy doskonale odegrali swoje 
role. Na koniec dzieci złożyły wszyst-
kim kobietom życzenia z okazji ich 
święta.   

A. Poprawka

Stypendiada
Nasi uczniowie z klas 3 przystą-

pili do Konkursu „Stypendiada 
Wczesnoszkolna”. W ramach tego-
rocznego Ogólnopolskiego Projek-
tu Stypendialnego uczestnicy zma-
gali się w następujących konkursach: 
czytelniczym, matematycznym, or-
togra�cznym i plastycznym. We 
wszystkich zmaganiach wzięło udział 
42 trzecioklasistów. Cieszy nas fakt, 
że wśród uczniów naszej szkoły są 
laureaci i �naliści. I tak: w konkur-
sie czytelniczym 2. miejsce zajął 
Michał Biskupski (3 c), a wyróżnie-

nie otrzymały Beata Siwek (3 a) 
i Natalia Woźniak (3 a). W ortogra-
�cznym wyróżnieni zostali: Natalia 
Woźniak (3 a) i Kacper Krzyżostaniak 
(3 a). W matematycznych rozgryw-
kach wyróżnienie wywalczyła Ber-
nadeta Dobosz (3 b). Natomiast 
Amelia Zdunik (3 c) została wyróż-
niona w konkursie plastycznym.   

V. Matalewska, J.Czekała, I.Okupniak

Konkurs
18 marca nasza szkoła, przy 

współpracy z wydawnictwem „Mac-
millan”, zorganizowała 2. Powiatowy 
Konkurs Języka Angielskiego klas 
1-3. Wzięło w nim udział 32 uczniów 
z Lubonia, Krosna, Dąbrowy oraz 
Puszczykowa. Ich zadaniem było 
rozwiązanie bardzo trudnego testu. 

Oczekiwanie na wyniki umiliły wy-
stępy uczniów z kl. 0 b, 2 b, 3 a oraz 
3 c. Pierwsze miejsce zajęła Karoli-
na Kawka (SP 3), 2. – Dorota Ula-
towska (SP 1 Puszczykowo), a 3. – 
Kacper Krzyżostaniak (SP 1). Wy-
różnieni zostali również uczniowie, 
którzy zajęli miejsca od 4-6. Nagro-
dy dla zwycięzców wręczyli burmistrz 
miasta Dariusz Szmyt, dyrektor Iza-
bela Poprawka oraz Dorota Wysz. 
SP 1 reprezentowały również: Emi-
lia Włoszyńska (3 b), Matylda Ko-
pańska (3 c) oraz Monika Traczyk 
(3 c), a SP 4: Julia Stachowiak, Emi-
lia Stefaniak, Martyna Cuperek (3 a), 
Katarzyna Śron (3 b) oraz Paulina 
Stemporowska (3 c).   

A. Poprawka

Pasowanie
Pierwszoklasiści złożyli uroczy-

stą przysięgę i otrzymali miano 
„Czytelnika”. Wcześniej jednak od-
powiedzieli na pytania, dotyczące 
książek i biblioteki, a także obej-
rzeli inscenizację, przygotowaną 
przez członków Koła Przyjaciół 
Książek. Na pamiątkę tej uroczy-
stości każdy uczeń otrzymał kolo-

Z Jedynki

n
Laureaci 2. Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego klas 1-3 w „Czwórce”   
fot. A. Poprawka

n
Julia Lasecka – finalistka Wojewódz-
kiego Konkursu Języka Polskiego   
fot. Hanna Hnat

W wyniku zgłoszeń i prze-
prowadzonych głosowań 
społeczność szkolna SP 1 

wyłoniła następujących kandydatów 
na patrona SP 1:

bł. Edmund Bojanowski Qn – zasłu-
żył się jako założyciel zgromadzenia 
zakonnego, wielki społecznik i gorą-
cy patriota, oddany sprawom swojej 
Małej Ojczyzny – Wielkopolski. Był 
przyjacielem dzieci i angażował się 
w umożliwienie ubogiej młodzieży 
zdobycia wykształcenia. W sąsiedztwie 
SP 1, w kaplicy sióstr służebniczek 
Maryi znajduje się sarkofag z jego 
doczesnymi szczątkami – wniosek 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, 
nauczycieli i uczniów SP 1;

major Jan KamińskiQn  – pochodził 
z Ostrowa Wlkp., był o�cerem II RP, 
zawodową służbę wojskową pełnił 
w 81. Pułku Strzelców Grodzieńskich 
im. Stefana Batorego, uczestniczył 
w wojnie obronnej 1939 r. Od 1942 r. 
był szefem sztabu Okręgu Poznań-
skiego AK. W październiku 1943 r., 
po wskazaniu przez kon�denta, został 
aresztowany, a następnie po ciężkim 
śledztwie, 7 czerwca 1944 r. rozstrze-
lany w obozie żabikowskim (więcej 
„WL” 03-2014, str. 34) – wniosek 
lubonianina Piotra Kozłowskiego, 
poparty przez Muzeum Martyro-
logiczne w Żabikowie;

Nauczyciele Tajnego Nauczania Qn

w Luboniu – na terenie Lubonia 
mieszkało sześcioro: Barbara i Wale-
rian Kitowie, Mieczysława Kominek, 
Hanna Kuryłło, Irena Rogalewicz 
i Wanda Niwińska-Proniewska (dane 
z wniosku Związku Nauczycielstwa 
Polskiego – ZNP). Nie walczyli z bro-
nią w ręku, ale w czasie II wojny 
światowej codziennie narażali ży-
cie, by młodzież i dzieci mogli zdo-
bywać wiedzę – wniosek Zarządu 
Oddziału ZNP;

Julian TuwimQn  – polski poeta 
żydowskiego pochodzenia, jeden 
z najpopularniejszych poetów 20-
lecia międzywojennego, obok Jana 
Brzechwy – klasyk polskiej litera-
tury dziecięcej – wniosek nauczy-
cieli SP 1;

Nobliści PolscyQn  – Maria Skłodow-
ska-Curie – autorka pionierskich prac 
z �zyki i chemii jądrowej, która wraz 
z mężem odkryła pierwiastki polon 
i rad (Nagrody Nobla w dziedzinie 
�zyki – 1903 r. – i chemii –1911 r.); 
Henryk Sienkiewicz – powieściopisarz 
historyczny, któremu światowy roz-
głos przyniosła powieść „Quo Vadis” 
(Literacka Nagroda Nobla 1905 r.); 
Władysław Reymont – pisarz i pu-
blicysta (Literacka Nagroda Nobla 
w 1924 r. za powieść „Chłopi”); Cze-
sław Miłosz – poeta, prozaik i eseista 
(Literacka Nagroda Nobla 1980 r.); 
Lech Wałęsa – związkowiec i polityk, 
Prezydent RP w latach 1990-1995 
(Pokojowa Nagroda Nobla 1983 r.); 
Wisława Szymborska – poetka (Li-
teracka Nagroda Nobla w 1996 r. za 
tomy wierszy „Wielka liczba”, „Ludzie 
na moście”, „Koniec i Początek”) – 
wniosek nauczycieli SP 1.

W drugim etapie zespół koor-
dynujący wraz z Samorządem 
Uczniowskim przygotowuje prezen-
tację kandydatów wybranych przez 
społeczność szkolną oraz kandyda-
ta zaproponowanego przez lubonian 
spoza szkoły. Tajne wybory patrona 
Jedynki, w których może uczestni-
czyć każdy mieszkaniec Lubonia, 
odbędą się 11 czerwca 2014 r. na 
terenie tej placówki. Uroczyste nada-
nie imienia szkole nastąpi podczas 
uroczystości rozpoczęcia roku szkol-
nego 2014/2015. O przebiegu wy-
borów patrona Jedynki będziemy 
informowali.

PAW

Patron dla Jedynki

rową zakładkę z pieczątką biblio-
teki, a wicedyrektor przekazał dyplom 
pasowania na ręce przewodniczą-
cego klasy. Przyjęci w poczet braci 
czytelniczej wysłuchali fragmentów 
lektury, przeczytanej przez biblio-
tekarkę. Na zakończenie każdy 
wypożyczył książkę.    M. Matczak

Lubonianka w finale
Julia Lasecka z klasy 6 d ze Szko-

ły Podstawowej nr 1 została �na-
listką Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Polskiego. Oprócz niej Je-
dynkę reprezentowali także: Mate-
usz Gawrysiak, Zuzanna Gawrysiak 
i Jagoda Świdzińska. Zmagali się 
z zadaniami z literatury i gramaty-
ki, musieli wykazać się znajomością 
dodatkowych lektur oraz umiejęt-
nością redagowania opisu z elemen-
tami charakterystyki, listu o�cjal-
nego, a także tekstu argumentacyj-
nego. Do konkursu przystąpiło 1047 
uczniów z Wielkopolski.    

Hanna Hnat

„Żegnaj zimo! Witaj wio-
sno!”

21 marca w ramach realizowanej 
w naszej szkole innowacji pedago-
gicznej wyszliśmy na wycieczkę na 
Wzgórze Papieskie, aby pożegnać zimę 
i powitać wiosnę. Przedtem jednak 
rozwiązywaliśmy zagadki związane 
z porami roku i pogodą. Odwołując się 
do naszych obserwacji i doświadczeń, 
przypomnieliśmy sobie wiadomości 
o pogodzie i poznaliśmy przyrządy 
pomiarowe. Nauczyliśmy się określać 
stany pogodowe w języku polskim 
i angielskim. Dowiedzieliśmy się, że 
w okresie przejściowym należy się 
ubierać na tzw. „cebulkę”. Idąc barw-
nym korowodem, śpiewaliśmy po 
angielsku piosenkę o pogodzie. Bę-
dąc na wzgórzu pokonaliśmy ścieżkę 
zdrowia i utrwaliliśmy jeszcze raz 
wiadomości, wypełniając karty pracy 
i biorąc udział w zabawach dydak-
tyczno-ruchowych. Zapamiętaliśmy 
ważny fakt, że pogoda jest każdego 
dnia, a nie tylko w słoneczne dni.  

 I.W. i A.P.
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Konkurs dla kl. 4

W piątek, 14 marca w SP 2 
odbył się Konkurs Języka 
Angielskiego dla klas 4. 

Wzięło w nim udział 19 uczniów. 
Dzieci napisały test, składający się z 7 
zadań gramatycznych i słownictwa. 1. 
miejsce zajęła Dobrochna Stachecka 
(4 a), 2. – Olaf Hofman (4 d), 3. – 
Julia Piwowarska (4 c). Wyróżnienia 
otrzymali Oliwia Kuczyńska (4 d) 
i Maciej Radziszewski (4 d). Dla 
wszystkich uczestników dużą nie-
spodzianką był udział w konkursie 
najmłodszej uczestniczki Kornelii 
Grzesiak (2 b), która wykazała się 
dużą odwagą, przystępując do ry-
walizacji z czwartoklasistami. Jak na 
drugoklasistkę 9. miejsce w konkur-
sie to bardzo dobry wynik.   

A. Czarnecka-Kimla

Obchody
16 marca Mszą św. o godz. 11 

w kościele św. Mikołaja w Wierze-
nicy zainaugurowano obchody 200-
lecia urodzin Augusta hr. Cieszkow-
skiego szkołę reprezentował poczet 
sztandarowy, dzieci i nauczycielki: 
Teresa Zygmanowska, Lidia Kałwiń-
ska i Elżbieta Nowakowska. Więcej 
patrz str. 42.

Hymn Cieszkowianki
18 marca wzięliśmy udział w uro-

czystej sesji poświęconej Augustowi 
hr. Cieszkowskiemu w Starostwie 
Powiatowym. Zadaniem uczniów 
Cieszkowianki było przygotowanie 
i wykonanie hymnu szkoły w obec-
ności radnych i zaproszonych gości. 
W tym celu powstał chór, w którym 
znaleźli się przedstawiciele kl. 1-6.   

R. Jastak

Konkurs
18 marca w SP 4 odbył się 2. 

Powiatowy Konkurs Języka Angiel-
skiego dla klas 1-3. Naszą szkołę 
reprezentowali: Małgorzata Kleiber, 
Zo�a Ciesielczak, Gustaw Wytykow-
ski (3 a), Franciszek Krupecki (3 c) 
i Maciej Kacprzak (3 e). Uczniowie 
wcześniej zostali wyłonieni w elimi-
nacjach szkolnych. Podczas �nału 
uczestnicy mieli do rozwiązania 
bardzo trudny test. Najwyższe miej-

sce z naszej drużyny (4.) wywalczy-
ła Małgosia Kleiber.    E.W., M.L.

Dzień Patrona
21 marca odbyły się zajęcia pro-

jektowe na temat przyszłej szkoły 
oraz strojów i motyli na potrzebę 
szkolnego wolontariatu. Starsze kla-
sy wymieniały się uczniami z młod-
szymi klasami. Wszyscy się chętnie 
integrowali. My poznaliśmy klasę 
1 e (obecną klasę naszej byłej wy-
chowawczyni). Wspólnie z nimi 
stworzyliśmy wiele wspaniałych prac. 
Razem oglądaliśmy prace uczniów 
o naszym patronie oraz klasowe 
kąciki przyrodnicze. Później słucha-
liśmy koncertu wiosennego, a po 
nim obejrzeliśmy przedstawienie 
o Auguście hr. Cieszkowskim.   

J.G., P.K.

Zrzuć kokon
Już po raz drugi 21 marca ob-

chodziliśmy Dzień Motyla. Wymy-
śliła go młodzież z „Motylego Wo-
lontariatu”, skupionego wokół Ho-
spicjum Palium w Poznaniu. Pierw-
szy dzień wiosny jest okazją do 
podejmowania różnorodnych dzia-
łań z myślą o ludziach cierpiących, 
potrzebujących i osamotnionych. 
W tym roku zachęcamy do wspo-
magania rozbudowy Hospicjum 
Palium w Poznaniu.   

A.Mączyńska

Drzwi otwarte
22 marca w naszej szkole od 

samego rana panował wielki ruch. 
Wszyscy starali się jak najlepiej 
przyjąć gości, którzy przybyli na 
dzień otwarty. W każdej sali coś się 
działo: w jednej powstawały gry 

historyczne, w innej słowniki, w jesz-
cze innej motyle, które świadczą 
o naszym zaangażowaniu w wolon-
tariat. Ten dzień był bardzo ważny 
dla przyszłych uczniów naszej szko-
ły. Mogli przyjrzeć się z bliska miej-
scu, w którym spędzą najbliższe sześć 
lat swojego życia. Ich rodzice mogli 
porozmawiać z panią dyrektor i na-
uczycielami, zapoznać się z organi-
zacją zajęć i czasu wolnego.   

V. Langner

Z Cieszkowianki Komiks
Zrobiliśmy komiks oparty o Au-

guście hr. Cieszkowskim. Najpierw 
dokładnie przestudiowaliśmy jego 
życiorys, wybraliśmy najważniejsze 
fakty i ułożyliśmy je w formie przej-
rzystego planu. Następnie ustaliliśmy 
metody wykonania rysunków. Pod 
koniec lutego przedstawiliśmy go-
tową pracę pani dyrektor i… dosta-
liśmy propozycję wydania!   

Klasa 6 c

Polszczyzna
Już kolejny raz w naszej szkole 

odbył się Konkurs Ojczyzny Polsz-
czyzny. Brali w nim udział uczniowie 
z kl. 5 i 6. Ich zmagania były dwu-
stopniowe: najpierw uczestnicy pi-
sali test, a następnie w etapie ustnym 
losowali temat opowiadania i pre-
zentowali publiczności wymyśloną 
przez siebie historię. W tym roku 
tematyka konkursu obejmowała 
przysłowia i powiedzenia, dotyczą-
ce deszczu.    U. Ferdynus

Konkurs o Cieszkowskim
Z okazji 200. rocznicy urodzin 

A. Cieszkowskiego nasza szkoła 
uczestniczyła w wielu konkursach 
organizowanych w Wierzenicy. 26 
marca zostały one zwieńczone kon-
kursem wiedzowym, w którym re-
prezentanci Cieszkowianki: Marta 
Cieślak (6 d) i Bartek Nowakowski 

(6 b) zajęli 1. miejsce! Tego samego 
dnia rozdano cenne nagrody, nie 
tylko dla zwycięzców konkursu wie-
dzowego, ale także dla Klaudii Mi-
chalak i Kacpra Piechowicza (2 c), 
wyróżnionych w konkursie plastycz-
nym oraz dla Marty Cieślak, Krzysz-
tofa Piszczka (6 d) i Zo�i Wrzaskow-
skiej (5 c) – zwycięzców konkursu 
multimedialnego. Uczniowie za 
swoje prezentacje dostali po table-
cie.

Drukarnia
27-28 marca dzieci z kl. 0 od-

wiedziły drukarnię i Wydawnictwo 
Katolickie „Pallottinum” w Poznaniu. 
Dzieci zobaczyły profesjonalne ma-
szyny poligra�czne. Wszyscy z za-
ciekawieniem słuchali opowieści 
pana Jarosława, który był przewod-
nikiem naszej wycieczki. Pokazał 
nam drogę, jaką musi pokonać bia-
ła, pusta kartka, aby zamienić się 

w kolorową książkę, modlitewnik 
czy Pismo Święte. Dzieci bacznie 
obserwowały proces drukowania 
tekstu, rozcinania papieru oraz skła-
dania i sortowania. Na koniec wy-
cieczki każdy dostał na pamiątkę 
kartkę z wizerunkiem Św. Wincen-
tego (patronem drukarni „Pallotti-
num”) oraz kolorową książeczkę 
religijną.    M. Gidaszewska

Test
1 kwietnia nasi szóstoklasiści 

pisali swój pierwszy ważny spraw-
dzian. Przez sześć lat nauki zdoby-
wali wiedzę i umiejętności, a we 
wtorek o godz. 9 zebrali się w sali 
gimnastycznej po to, aby udowodnić, 
że te lata były czasem wytężonej 
pracy i poznawania otaczającego 
świata. Z niecierpliwością czekamy 
na wyniki!   V. Langner

Piłka koszykowa
26 lutego w naszej szkole odby-

ły się Mistrzostwa Lubonia w piłce 
koszykowej dziewcząt. W turnieju 
wzięły udział reprezentacje wszyst-
kich szkół lubońskich. Dziewczęta 
grały systemem „każdy z każdym”. 
Mecze były sędziowane przez pro-
fesjonalistę. W końcowej punktacji 
zwyciężyły koszykarki gospodarzy, 
2. miejsce wywalczyły dziewczęta 
z SP 1, 3. –SP 3, a 4. – SP4. Ciesz-
kowiankę reprezentowały: Alejska 

Kamila, Bednarczuk Olga, Cieślak 
Marta, Jazdończyk Inez, Koćmie-
rowska Martyna, Michalska Julia, 
Ogonowska Julia, Ogonowska Mar-
tyna, Ostrowska Bogna, Szulc Bar-
bara, Wójciak Sandra, Zagajewska 
Karolina.    M. Budzyńska

Mistrzostwa
27 lutego w naszej szkole roze-

grano Mistrzostwa Lubonia w Piłce 
Koszykowej Chłopców. Zawodnicy 
naszej szkoły odnieśli dwa zwycięstwa, 
pokonując SP 3 i SP 4. W meczu o 1. 
miejsce minimalnie ulegli SP 1. Wy-
niki te pozwoliły zająć naszej repre-
zentacji drugie miejsce. Oto skład 
naszej srebrnej drużyny: O. Gnaciń-
ski, J. Dzięcioł, M. Sobierajewicz, 
T. Cieślak, A. Hirsch, J. Wawrzyniak, 
S. Nowicki, S. Kordziński, F. Poko-
jowczyk, H. Soboń, Ł. Krukowski, 
A. Płóciennik, B. Nowakowski   

R. Tomkowiak

n
Chór SP 2 uświetnił śpiewem specjalną sesję Rady Powiatu

n
Największą wiedzą o A. Cieszkowskim w Wierzenicywykazali się reprezentanci SP 2
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Dzień Kobiet

W piątek, 7 marca w SP 3 
odbył się uroczysty apel, 
który przygotowała klasa 

2 a pod opieką wychowawcy E. No-
wak. W wiosennej scenerii uczniowie 
zaprezentowali program artystyczny, 
w którym w sposób dostojny i humo-
rystyczny przybliżyli postać kobiety 
i zaprezentowali typy kobiet. Były 
też wesołe piosenki i tańce. Na za-
kończenie chłopcy w imieniu swoim 
i męskiej części społeczności szkolnej 
złożyli wszystkim paniom i koleżan-
kom życzenia. Nie zabrakło również 
kwiatów i lizaków.    M.G.

Żeby Polska…
11 marca uczestniczyliśmy w „ży-

wej” lekcji historii. Tego dnia dużo się 
działo: w sali gimnastycznej w oko-
licznościowym występie zaprezen-
towali się uczniowie. Kameralny 
koncert dała Reprezentacyjna Or-
kiestra Sił Powietrznych w Poznaniu. 
Były wystawy i prezentacje replik 
historycznych przedmiotów oraz 
historycznych strojów. Duże zain-
teresowanie i ciekawość wśród uczniów 
wzbudziła inscenizacja, przybliża-
jąca dzieciom i młodzieży obraz 
walki przodków o niepodległość 
naszej ojczyzny. Uczestnicy tej nie-
standardowej lekcji historii z ape-
tytem raczyli się grochówką z woj-
skowego kotła.    PAW

Kangur
20 marca po raz kolejny w naszej 

szkole odbył się Międzynarodowy 
Konkurs „Kangur Matematyczny”. 
Udział w konkursie miał charakter 
zabawy z matematyką i był treningiem 
logicznego myślenia. Nasi uczniowie 
startowali w dwóch kategoriach: 
„Maluch” (kl. 3-4) – 19 osób, „Be-
niamin” (kl. 5-6) – 21 osób.   

H. Kowalik

Powitanie wiosny
Dzieci przywitały wiosnę nie 

tylko tańcem i piosenką, ale również 
przedstawieniem pt. „Zwyczaje wio-
senne”, które zostało zaprezentowa-
ne przez aktorów i uczniów.   

M.G.

Formacje Taneczne
Dziewiętnaście dziewczynek 

z formacji o nazwie „Błyskawice” ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 reprezen-
towało „Trójkę” 25 marca na 13. 
Międzyszkolnym Turnieju Formacji 
Tanecznych o Puchar Dyrektora 
SP 18 w Poznaniu. Pokazały układ 
disco dance, przygotowany pod kie-
runkiem Beaty Janickiej oraz jej 
córki Zuzanny. Artystki zajęły 2. 
miejsce w swojej kategorii wiekowej. 

W nagrodę otrzymały puchar ufun-
dowany przez Danutę Paech – dy-
rektora poznańskiej SP 18. W tur-
nieju uczestniczyło też kilkanaście 
innych uczennic SP 3, które repre-

zentowały na zawodach 
Studio Tańca „Grawitacja”, 
gdzie popołudniami, na 
zajęciach pozaszkolnych, 
rozwijają swoje umiejęt-
ności. W swojej kategorii 
zajęły 4. miejsce.   

Beata Janicka

Żywa wystawa
24 marca odbył się 

Dzień Pupila. Uczniowie 
zaprezentowali swoje 
zwierzęta: koty, papugi, 
świnki morskie, chomiki, 
patyczaki i żółwie, a tak-
że opowiadali, w jaki 
sposób się nimi opieku-
ją. Atrakcją dnia były 

Nowinki z Trójki chodzące po rękach patyczaki. Ce-
lem wystawy było przypomnienie 
uczniom zasad, którymi powinien 
kierować się dobry opiekun zwierząt. 
Zorganizowano również sprzedaż 
ciast, a z zebranych pieniędzy zaku-
piono karmę dla zwierząt, przeby-
wających w schronisku.    M. Hinz

Dwaj panowie „J” zapraszają
Każda piosenka ma tekst. Cza-

sami jest on zwyczajny, łatwy do 
zapamiętania, szybko powtarzany 
przez publiczność. Ale zdarzają się 
też teksty – perełki, którym warto 
przyjrzeć się z osobna. Ich uroda 

nie mija, mimo upływającego czasu, 
a kolejne pokolenia czytelników – 
słuchaczy zachwycają się �nezją 

i kunsztem autorów sięgających po 
słowa drugie z brzegu. Takimi nie-
kwestionowanymi mistrzami słowa 
byli dwaj panowie „J” – Jeremi Przy-
bora i Jonasz Ko�a. Z wykorzystaniem 
ich znakomitych utworów 3 kwiet-
nia w SP 3 zaprezentowano program 
artystyczny. Na zaproszenie dyrek-
tor Grażyny Leciej gościliśmy słu-
chaczy lubońskiego Uniwersytetu 
III Wieku oraz rodziców uczniów. 
Życzliwa i entuzjastycznie reagują-
ca publiczność z uwagą wysłuchała 
tekstów, wersów, które nieprzerwa-
nie od lat wzruszają, bawią, wywo-
łują wspomnienia, skłaniają do re-
�eksji. Piękne wersy znane dotąd 
z piosenek zabrzmiały tym razem 
samodzielnie. Do ich entuzjastycz-
nego odbioru przyczyniły się cieka-
we recytacje naszych uczniów: Bar-
tłomieja Bidermana, Zo�i Biderman, 
Julii Brauzy, Tomasza Brauzy, Alek-
sandry Hinc, Kamila Gieracha, Ni-
coli Jędrzejak, Oskara Kóski, Piotra 
Michalskiego, Huberta Mizerki, 
Kornelii Pawlickiej, Roksany Paw-
lickiej, Weroniki Pers, Pauliny Ro-
galki, Anny Sarnowskiej, Dominiki 
Tonder, Weroniki Wojciechowskiej. 
W zachwycającym układzie gimna-
styki artystycznej wystąpiła była 
uczennica naszej szkoły Natalia 
Gierach. Napisaniem scenariusza 
i reżyserią zajęły się nauczycielki 

języka polskiego – panie Marzena 
Kowalczyk-Kinas i Hanna Ruszkow-
ska. Od strony muzycznej wsparła 
je pani Julia Golak, a przy sceno-
gra�i pomogła pani Renata Dura. 
Po występie wszyscy spotkali się przy 
stole, aby popijając herbatę lub kawę 
oraz próbując słodkich specjałów 
przygotowanych przez nauczycieli, 
porozmawiać o prozie i poezji życia. 
Gromkie oklaski, żywa reakcja, ser-
deczny śmiech i łezka w oku pozwa-
lają mieć przeświadczenie, że poezja 
jest dobra na wszystko. Na miłość, 
na rozpacz, na samotność, na zwąt-
pienie. Warto o tym pamiętać i jak 
najczęściej zaglądać do ogrodu sztu-
ki słowa. Obiecujemy zaproszenie, 
a póki co naszym gościom dzięku-
jemy za przybycie, a dzieciom wy-
rażamy uznanie za to, że potra�ły 
wytworzyć taki wspaniały nastrój 
i oczarować widzów.    M.K., H.R.

n
Inscenizacja potyczki powstańczej przed budynkiem 
szkoły. Mundury i uzbrojenie pobudzały wyobraźnię   
fot. Paweł Wolniewicz

n
Zespół „Błyskawice” z SP 3 na Międzyszkolnym Turnieju Formacji Tanecznych 
w Poznaniu

n
Wystawa żywych pupili w SP 3

n
Dla Lubońskiego Uniwersytetu III Wieku i rodziców – teksty Jonasza Kofty 
i Jeremiego Przybory prezentowali uczniowie „Trójki”
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Święto pań

W piątek, 7 marca w SP 4 ob-
chodziliśmy Międzynaro-
dowy Dzień Kobiet. Każda 

klasa przygotowała krótki program 
artystyczny, składający się z wierszy 
i piosenek o kobietach lub skierowa-
nych do nich. Swą obecnością uroczy-
stość uświetniły nauczycielki, które 

kiedyś pracowały w naszej szkole.    
 M. Chrapkowska

Szkoła otwarta
11 marca odwiedziło szkołę 

liczne grono przedszkolaków i ich 
rodziców, którzy rozpoczną naukę 
w naszej szkole. Podczas odwiedzin 
czekało na nich mnóstwo atrakcji 
w salach lekcyjnych. Mogły bawić się 
na tablicach interaktywnych, uczest-
niczyć w zajęciach komputerowych, 
poznawały zasady udzielania pierw-

szej pomocy, uczestniczyły w zaba-
wach integracyjnych i przy konso-
li xbox. Ponadto w salach lekcyjnych 
dzieci mogły robić wiosenne kwia-
ty, ozdoby wielkanocne oraz pozna-
wały sztukę origami. Najmłodsi 
uczniowie z kolegami z kl. 3 zagra-
li na instrumentach perkusyjnych, 
kl. 2 przeniosła nas do Argentyny, 

wykonując muzykę ludową na dzwo-
neczkach. Śpiewano w j. niemieckim 
i angielskim. Podziwialiśmy również 
talenty taneczne.    D. Franek

Kangur
20 marca odbył się Międzyna-

rodowy Konkurs „Kangur Matema-
tyczny”. Jako szkoła uczestniczyliśmy 
w nim po raz 20. W tym roku 57 
naszych uczniów rozwiązywało 
zadania w trzech kategoriach wie-
kowych.    G. Stojecka

Ploteczki z Czwóreczki

n
Jej portret – święto kobiety   fot. B. Zboralska

Polszczyzna
26 marca zakończyliśmy szkolny 

etap ogólnopolskiego Konkursu Oj-
czyzny Polszczyzny. Zmagania z j. 
polskim przebiegały w dwóch etapach. 
Pierwszym był test znajomości gra-
matycznych, ortogra�cznych oraz 
językowych. Drugim – opowiadanie 

na wylosowany temat przed publicz-
nością. W szranki stanęło 13 uczest-
ników z kl. 5 i 6. Najlepiej wypadły 
uczennice kl. 6 c: Wiktoria Włodar-
ska i Zo�a Grabus, trzecia była We-
ronika Krysztofowicz  (5 c).    

M. Piechocka  

n
Prezentacje podczas konkursu „Ojczyzna Polszczyzna”   fot. M. Piechocka

n
Dzień otwarty w SP 4   fot. B. Zboralska

Marzec w Nie-
publicznym 
Przedszkolu 

przy ul. Szkolnej ob-
�tował w wydarzenia 
artystyczne. Odwiedzi-
li nas aktorzy ze spek-
taklami teatralnymi. 
W pierwszym z nich 
pt. „Kapitan Plusk na 
Wyspach Przyjaznych”, 
główny bohater zabrał 
nas w rejs po morzach 
i oceanach. Przekona-
liśmy się o tym, że każ-
dy z nas może odna-
leźć przyjazne wyspy, 
zjednując sobie przy-
jaciół swoimi czynami. 
W drugim przedstawieniu poznaliśmy 
zabawnego świstaka, który pomagał 
Pani Wiośnie w jej pracach, ucząc 
nas przy okazji nazw wiosennych 
miesięcy i zachodzących w ich czasie 
zmian w przyrodzie.

Kolejnym ciekawym wydarzeniem 
był cykliczny koncert Klubu Małe-
go Muzyka. Tym razem scena uto-
nęła w ciemności, po czym ożyła grą 
świateł i cieni. Kameralna muzyka 
ilustrowała treść teatru cieni, a całość 
wprawiła nas w magiczny nastrój.

Przedszkole odwiedził niezwykły 
muzyk. Artysta grał piosenki na 
wielu instrumentach jednocześnie: 
na szyi miał zawieszoną trąbkę, na 
nogach instrumenty perkusyjne, 
a rękami grał na instrumencie kla-
wiszowym, wydającym dźwięki 
kontrabasu, fortepianu i organów 
kościelnych. Człowiek-orkiestra 
wprawił wszystkich w zdumienie, 
a zachęcone dzieci chętnie wtóro-

wały mu na przedszkolnych instru-
mentach.

Starsze przedszkolaki kolejny już 
raz zaproszono do nocowania w przed-
szkolu. W tym roku tematem prze-
wodnim było powitanie wiosny. 
W piątkowy wieczór, 21 marca, dzie-
ci przyszły do przedszkola wyposa-
żone w niezbędne akcesoria: śpiwo-
ry, latarki i ukochane przytulanki. Na 
początku złożyły przysięgę, że będą 
dobrze się bawić i dzielnie znosić 
rozłąkę z rodzicami. Piosenką powi-
tały Panią Wiosnę. Zdały egzamin 
z wiedzy o ochronie środowiska 
i w nagrodę rozpoczął się bal pełen 
konkursów i wesołych zabaw przy 
muzyce. Dzieci zmęczone, ale i za-
dowolone z ochotą zasiadły do ko-
lacji. Po toalecie wieczornej przyszła 
pora na sen. Pani Natalia grała na 
gitarze kołysanki, a dzieci pląsały po 
su�cie światłem z latarek, aż wreszcie 
znużone zasnęły.

A. Liebner

Z Chatki Skrzatka

n
Przedszkolaki tańczą przy akompaniamencie człowieka-orkiestry   
fot. M. Śron

Publiczne Przedszkole przy 
ul. Klonowej w ramach 
programu „Przedszkole 

w ruchu” kolejny raz wzięło 
udział w turnieju piłkarskim 
wraz z Przedszkolem „Domi-
sie”. W zawodach wzięło udział 
sześć drużyn. Mecze odbyły się 
23 marca na hali Lubońskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
pod patronatem klubu „Lech”. 
Dzieci rozegrały 7-minutowe 
spotkania. Niespodzianką były 
występy dziewczynek cheerli-
derek, które zagrzewały swoje 
drużyny do walki. Wszystkim 
towarzyszyły dobre nastroje 
i zabawa. Na zakończenie turnieju 

chłopcy otrzymali medale, a każda 
z drużyn puchar.  R. Ciupińska

W Małych Talentach

n
Przedszkolaki z Małych Talentów na turnieju piłkarskim
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W obronie

Kolory tolerancji – to ogól-
nopolski konkurs plastycz-
ny i fotogra�czny zorganizo-

wany przez Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku, który miał na celu 
przeciwdziałanie pogłębiającym się 
zjawiskom nietolerancji i przemocy, 
nacjonalizmu, rasizmu i antysemi-
tyzmu. Jego organizatorzy pragnęli 
zwrócić uwagę na bogactwo wielo-
kulturowości i wartości, płynących 
z tolerancji, takich jak pokój, przyjaźń, 
różnorodność środowiska kulturowe-
go, pozytywne nastawienie do innych 
ludzi, dbałość o najbliższe otoczenie. 
Konkurs cieszył się ogromnym zain-
teresowaniem, napłynęło na niego 
prawie 8 tysięcy prac z całej Polski. 
Nasza uczennica – Martyna Kamiń-
ska – zdobyła wyróżnienie.

Wygrywam wybory i...
W ramach rozwijania talentów 

dziennikarskich i utrwalenia wia-
domości z zakresu samorządu tery-
torialnego nasi uczniowie mieli 
okazję wyobrazić sobie, co zrobiliby, 
gdyby w jesiennych wyborach zo-
stali burmistrzem naszej gminy. Miło 
nam poinformować, że aż jedena-
ścioro z nich zakwali�kowało się do 
�nału 15. Wielkopolskiego Konkur-
su Dziennikarskiego „Wygrywam 
wybory i...”. Tymi, którzy najtrafniej 
opisali sytuację Lubonia i potrzebne 
w nim zmiany są: Hanna Łobejko, 
Filip Zarzyński, Alicja Muszyńska, 
Kinga Kubiak, Julia Nowak, Maria 
Adamska, Emil Plewa, Dominika 
Krzyżańska, Aleksander Skrzątek 
(3 c) oraz Tomasz Ratajczak (2 c) 
i Bartek Pytlak (2 a). Finał odbę-
dzie się 20 kwietnia w obecności 
Marszałka Województwa Wielko-
polskiego – Marka Woźniaka i eu-
roposła Filipa Kaczmarka.

Nocne marki
Budynek naszej szkoły ponow-

nie nie opustoszał podczas weeken-
du (27-28 marca). Klasa 2 c integro-
wała się przy muzyce, �lmach, grach 
i piłce korytarzowej, a szkolna ekipa 
telewizyjna nagrywała kolejne wia-
domości. Trzecioklasiści przyszli na 
nockę ze stosem książek. Najpierw 
sami pracowali nad zadaniami z ma-
tematyki, a następnie skorzystali 
z fachowej pomocy pani Wilczyńskiej. 
Klasa 2 c jest również kibicem Lecha 
i już po raz trzeci uczestniczyła w ak-
cji „Gimnazjaliści na Kolejorza”. 
Humory wszystkim dopisywały, tym 
bardziej, że Lech Poznań wygrał 
z Podbeskidziem Bielsko-Biała 2:1. 
Uczniowie i wychowawca dziękują 
Agacie Michałek za pomoc w orga-
nizacji wyprawy na mecz.

Historyczne pasje
Już po raz siódmy nasi gimna-

zjaliści zostali laureatami Ogólno-
polskiego Konkursu Historycznego 
„Arsenał Pamięci”. Uczniowie m.in. 
zbierali i opracowywali niepubliko-
wane dotychczas relacje żyjących 

jeszcze uczestników zdarzeń; opo-
wieści o dramatycznych epizodach 
z życia pojedynczych osób lub całych 
rodzin. Finał odbył się tradycyjnie 
w Pałacu Poznańskiego w Łodzi. 
W tym roku aż 28 naszych uczniów 
spełniło wymagania konkursowe 
i uzyskało tytuł laureata. Należą do 
nich: Bartek Urbaniak, Marcin Besz-
terda, Kalina Piskorska, Julia Sta-
chowska, Bartosz Kaliszewski, Alek-
sandra Michalak, Margareta Ohn-
sorge, Jakub Pluciński, Weronika 
Jakubczak, Jakub Małkowski, Agata 
Grabarczyk, Nicola Krawczyk, Ma-
teusz Swiniarski, Maria Ciba, Filip 
Wesołowski, Agata Wiss, Aleksandra 
Opalińska, Kuba Szaroleta, Szymon 
Chlebowski, Maria Zaremba, Julia 
Zaporowska, Wiktoria Malcherek, 
Martyna Kamińska, Jakub Mazurek, 
Maja Smaglewska, Wojciech Piecho-
wicz, Albert Kaczmarek, Ryszard 
Dotka. Opiekunami uczniów byli 
Agata Matyjasek, Marcin Podemski, 
Anita Plumińska-Mieloch. Natomiast 
do �nału Ogólnopolskiego Konkur-
su „Losy bliskich, losy dalekich” na 
szczeblu wojewódzkim zakwali�ko-
wali się: Patryk Kąkol, Hanna Ło-
bejko, Lucyna Łuczak, Sandra Sowa, 
Filip Zarzyński. Uczniowie przygo-
towywali prace badawcze, poświę-
cone losom ich rodzin, wysiedleniom, 
harcerstwu, problemowi Niemców 
po II wojnie światowej. Marysia Bi-
derman, Sandra Sowa, Agata Mar-
ciniak, Dominika Albin, Julia Nowak 
i Marta Agacińska wywalczyły tytuł 
�nalistek w Wojewódzkim Konkur-
sie Historycznym „Legiony Polskie 
1914-1918” pod patronatem Kura-
tora Oświaty.

Wymiana
Anna Kowalczyk uczestniczyła 

w 5-dniowym seminarium dla na-
uczycieli z Polski, Niemiec i Ukrainy 
pt. „Z dwóch zrób trzy”, czyli jak 
zorganizować trójstronną wymianę 
młodzieży. Podczas spotkania w Krzy-
żowej uczestnicy poznawali wymia-
nę „od środka”, a także dowiedzieli 
się, jak pozyskiwać środki na wyjaz-
dy i programy międzynarodowe. 
Nasza szkoła uczestniczy również 
w programie „Aktywna Edukacja”. 
27 marca gościliśmy koordynatorów 
przedmiotowych z różnych szkół, 
którzy pod okiem mentora dosko-
nalili umiejętności związane z zasto-
sowaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnej w nauczaniu.

Sukcesy
Kolejny punkt do listy swych 

sukcesów może dopisać Kamil Pie-
chowiak, który został laureatem 
Wojewódzkiego Konkursu Fizycz-
nego, jego opiekunką była I. Stęplow-
ska. 28 marca odbył się konkurs 
języka angielskiego w ramach Ligi 
Międzygimnazjalnej. 1. miejsce za-
jęła Lena Marcinkowska, 2. – Bartek 
Maćkowiak. Gratulujemy uczniom 
i ich opiekunom.

(GI)

Z Gimnazjum nr 1

We wtorek, 4 marca w Gim-
nazjum nr 1 dyrektor tej 
szkoły – Anita Plumińska-

Mieloch – otrzymała z rąk Komen-
danta Obwodu Wielkopolskiego – kpt. 
Związku Strzeleckiego (ZS) – Łukasza 
Kołcza – brązowy medal „Za zasługi 
dla Strzelca”. Dyrektor gimnazjum 

została odznaczona w imieniu Komen-
dy Głównej ZS „Strzelec” w dowód 
uznania i wdzięczności za wspiera-
nie działalności Strzelców w Lubo-
niu oraz otwartość na ich wszelkie 
inicjatywy.

PAW

Medal od Strzelców

n
Strzelcy wręczają medal dyrektor Anicie Plumińskiej-Mieloch   fot Aleksandra Kołcz

Dzień otwarty

W sobotę, 29 marca w pry-
watnym żłobku przy ul. 
Buczka odbył się w dzień 

otwarty, połączony z powitaniem 
wiosny. Starszaki przygotowywały 
przedstawienie pt. „Wiosna już nad-
chodzi”. Pięknie zatańczyły kilka pio-
senek w specjalnie uszytych strojach. 

Następnie dzieci przeszły do sali na 
przedstawienie: „Zajączek u Tomka 
Wszędobylskiego”, a rodzice w tym 
czasie wzięli udział w warsztatach 
„Dobre relacje z dzieckiem – kluczem 

do szczęścia”, poprowadzonym przez 
J. Haładudę. Po przedstawieniu nasze 
maluszki wróciły do ogródka, gdzie 
czekał na nich wiosenny domek do 
pomalowania. Każdy mógł pochwa-
lić się swoim talentem artystycznym. 
W trakcie zabawy ciocia Malwinka 
zamieniała dzieci w kolorowe mo-
tylki, biedronki i pajączki, malując 

im buźki. Na zakończenie przyszedł 
czas na szaleństwa i nagrody za wspa-
niałą zabawę.

G. Rosa

U 7 krasnoludków

n
Maluchy malują domek w ogródku

Sprostowanie
Zdjęcia, które ukazały się w ub. miesiącu na str. 50 w materiale z Gim-

nazjum nr 1, dotyczyły laureatów konkursu języka angielskiego ze Szkoły 
Podstawowej nr 1, organizowanego przez Gimnazjum nr 1. Przepraszamy 
za pomyłkę. Szkoły prosimy o precyzyjne nazywanie plików tekstowych 
i zdjęciowych.

Redakcja
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Dni Matematyki

W marcu obchodziliśmy 
Święto Liczby Pi. Z tej 
okazji uczniowie brali 

udział w różnych przedsięwzięciach 
dydaktycznych, zachęcających do na-
uki matematyki. 13 marca odbył się 
wielki �nał, któremu towarzyszyły 
występy naszych uczniów. Młodzież 
uczestnicząca w konkursach mate-
matycznych otrzymała dyplomy.

Francja
16-22 marca grupa w składzie: 

Patrycja Piechota, Joanna Targońska 
i Aleksander Konieczny (2 a), Jakub 
Ludwiczak i Konrad Szychowiak 
(1 g) oraz nauczycielki Magdalena 
Madajczyk-Głowacka i Jolanta Skow-
rońska podróżowała po Europie 
w ramach partnerskich spotkań 
w realizowanym projekcie Comenius 
„Działać dla przyszłości”. Biorą w nim 
także udział szkoły z Francji, Hisz-
panii, Niemiec, Rumunii i Włoch. 
W ubiegłym miesiącu odwiedziliśmy 
Hiszpanię, tym razem spotkanie 
odbywało się we Francji, a szkołą 
przyjmującą było Liceum Voltaire-
’a w Orleanie.   

M. Madajczyk-Głowacka

Wolontariat z Dymną
17 marca Julia Kolenda, Marty-

na Majewska, Paulina Borowska, 
Zuzanna Małecka i Katarzyna Pi-
larska uczestniczyły w spotkaniu 
z Anną Dymną. Aktorka opowie-
działa nam o swoim życiu, pracy, 
dzieciństwie itp. Wyjaśniała, jak 
istotną rolę odgrywa w jej życiu 
działalność na rzecz potrzebujących. 

Byliśmy jedynym gimnazjum, za-
proszonym na to spotkanie – to 
wyróżnienie za aktywną działalność 
naszego szkolnego wolontariatu.

Drzwi otwarte
Spotkaliśmy się z kandydatami 

do naszej szkoły oraz z ich rodzicami. 
Zaprezentowaliśmy nasze najważ-
niejsze działania, zwracając uwagę 
na priorytety: zapewnienie uczniom 
bezpieczeństwa i dbałość o wysoki 
poziom nauczania. Przedstawiliśmy 
regulamin rekrutacji oraz ofertę na 
nowy rok szkolny 2014-2015. Nasi 
goście zwiedzili sale dydaktyczne 
(przygotowano tam prezentacje, do-
świadczenia, wystawy, pytania, quizy) 
oraz rozmawiali z dyrekcją, nauczy-
cielami i uczniami.

Gala
21 marca w Muzeum Miasta 

Łodzi odbyła się gala Ogólnopol-
skiego Konkursu Historycznego 
„Arsenał Pamięci”. Uczniowie: Ma-
ria Nowak, Joanna Targońska, Paweł 
Graczyk i Krzysztof Walczak zosta-
li laureatami tego konkursu. Podczas 
gali reprezentowali nas Paweł i Krzysz-
tof pod opieką Pauliny Hąci.

Lalki i motyle
21 marca w Dzień Wrażliwości 

rodzice uczniów i nauczyciele ze-
brali się wieczorem w szkole, by 
działać razem dla dobrego celu. Po-
stanowili wspomóc rodzinę Elizy 
Banickiej, dziewczynki chorującej 
na rzadką chorobę Niemanna-Pic-
ka, szyjąc kolorowe „lalki dla Elizy”. 
W holu pojawiły się stanowiska 
z maszynami do szycia. Pracując 
w zespołach, uczestnicy akcji przy-
gotowywali wykroje lalek, szyli je 
i ozdabiali.

Egzamin
Uczniowie naszego gimnazjum 

przystąpili do egzaminu między-
narodowego Cambridge z j. an-
gielskiego na poziomach A 2+ oraz 
B 1. Wszyscy uczestnicy repre-
zentowali szkołę w ramach pro-
gramu „Addvantage 6”, realizo-
wanym w bieżącym roku szkolnym 
w ramach naszej współpracy z Bri-

Z Gimnazjum nr 2 tish Council. Gratulujemy wiedzy 
Karolinie Lewickiej (2 c), Jaku-
bowi Woźniakowi (I g) oraz Oldze 
Popiół (3 e).

Współpraca
Nawiązaliśmy współpracę z Po-

znańską Wyższą Szkołą Biznesu, 
dzięki której uczniowie bezpłatnie 
uczestniczą w kursie Business English. 
Jest on prowadzony metodą blended 
z wykorzystaniem platformy e-
learningowej. Celem zajęć jest wpro-
wadzenie terminologii biznesowej 
i poszerzenie ogólnych kompetencji 
językowych gimnazjalistów, a także 
wprowadzenie na rynek pracy. W ra-
mach kursu uczniowie otrzymali 
bezpłatne podręczniki i potrzebne 
materiały. Po zakończeniu zajęć 
i zrealizowaniu odpowiedniej liczby 
godzin uzyskają certy�kat Business 
English. Koordynatorkami tego 
przedsięwzięcia są Roksana Różań-
ska-Boruń oraz Romana Kłos.

Laureat
Jakub Lesiński został laureatem 

Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy 
Obywatelskiej i Ekonomicznej. W eta-
pie wojewódzkim zdobył: 85% z czę-
ści zespołowej, a 87,5% z testu (naj-
wyższy wynik w województwie!). 
Gorące gratulacje dla Kuby i jego 
opiekunek merytorycznych: Pauliny 
Hąci i Romany Kłos.

Laureatka
Joasia Czyżak (3 a) została lau-

reatką Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Angielskiego. Etap �nałowy 
składał się z części pisemnej i ustnej. 
Asia świetnie poradziła sobie zarów-
no z testem, jak i z odpowiedzią 
ustną.

Kostki
Po raz drugi odbył się w naszej 

szkole konkurs układania kostek 
„happy”. Do konkursu przystąpiło 
28 drużyn. 1. miejsce wywalczyła 
drużyna w składzie: Małgosia Jarzy-
nowska, Patrycja Motała i Karolina 
Majchrzak (2 e), 2. – Zuzanna Sko-
nieczna, Zuzanna Budzyńska i Wik-
toria Piechowska (2 c), a 3. – Mak-
symilian Kędziora, Krzysztof Miko-
łajczak i Wojciech Łopatka (3 d). 
Należy wyróżnić także Kornelię 
Karpiuk i Patrycję Wegner (1 a).

Sumo
Nasza reprezentacja zdobyła 4. 

miejsce drużynowo i brązowy medal 
w kategorii do 70 kg w pierwszych 
Otwartych Mistrzostwach Sumo 
Szkół Gimnazjalnych o Puchar Dy-
rektora ZSE w Poznaniu. Nasi ucznio-
wie zmierzyli się z regularnie trenu-
jącymi zawodnikami zapasów, judo 
i innych sztuk walki. Skład drużyny: 
Dawid Borowski, Bartosz Kasper, 
Maksymilian Sosnowski, Bartosz 
Gołaś, Krzysztof Spychała.

Piłka nożna
25 marca na boisku Orlik odbył się 

mecz piłki nożnej o Mistrzostwo 
Lubonia w Piłce Nożnej Chłopców. 
Po bardzo dobrym meczu pokona-
liśmy (7:4) drużynę Gimnazjum nr 1 
i awansowaliśmy do pół�nałów po-
wiatu. Skład zwycięskiej drużyny: 
Marcin Sikora, Mikołaj Matyla, Alek-
sander Szepke, Mariusz Dotka, Gra-
cjan Ziółkowski, Bartosz Bartoszak, 
Damian Fabiś, Bartosz Codro i Nor-
bert Stangierski.

Upiększamy
Piątkowy wieczór, 29 marca, 

przebiegł pod znakiem decoupage. 
Do godz. 20 bardzo aktywna była 
grupa miłośników tej techniki zdob-
niczej. To już drugie takie spotka-
nie.  (GII)

W sprawie debaty
1 kwietnia br. uczestniczyłem 

w debacie zorganizowanej przez 
Jakuba Lesińskiego oraz 
Martę Pawlak, uczniów 
Gimnazjum nr 2 na 
temat: „Jak wykorzystać 
w Luboniu możliwości, 
które daje Unia Euro-
pejska”. Miała trwać 
godzinę, a trwała oko-
ło dwóch. Po informa-
cjach, które znalazły się 
na stronie szkoły cieszę 
się, że dyskusja podo-
bała się uczniom, mam 
nadzieje, że również 
gronu pedagogów.

Bardzo dziękuje za 
zaproszenie Samorzą-
dowi Uczniowskiemu 

i za dyskusje z wiceburmistrzem 
naszego miasta – dr. Mikołajem 
Tomaszykiem. Życzę, aby relacja z tej 
debaty doprowadziła Jakuba oraz 
Martę do uczestnictwa w sesji Sejmu 
Dzieci i Młodzieży 1 czerwca tego 
roku.

Oliwier Pomes

n
Uczniowie z Gimnazjum nr 2 z rodzinami francuskimi

n
Spotkanie wolontariuszek G 2 z ak-
torką Anną Dymną

n
Jakub Lesiński – najlepszy z wiedzy 
obywatelskiej i ekonomicznej w woje-
wództwie wielkopolskim

n
Joanna Czyż (z prawej) – laureatka Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Angielskiego
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W poszukiwaniu wiosny

W sobotę, 29 marca uczniowie 
ze Szkolnego Koła Kra-
joznawczo-Turystycznego 

PTTK przy SP 1 szukali w Wielko-
polskim Parku Narodowym oznak 
wiosny.

Wędrówkę rozpoczęliśmy wcze-
snym rankiem od stacji PKP w Szre-
niawie obok Muzeum Rolnictwa. Na 
trasie prowadził nas Zbigniew Cze-
kała, który przekazywał informacje 
o otaczającej nas przyrodzie. Idąc 
zielonym szlakiem, doszliśmy do 
Mauzoleum Bierbaumów – pierw-
szych właścicieli majątku w Szrenia-
wie – zbudowanego prawdopodob-
nie w 1860 r. w kształcie wieży 
w stylu neogotyckim z czerwonej 
cegły i wstawkami ze sztucznego 
kamienia, usytuowanego na piasz-
czystym wzgórzu na wysokości 118 m 
n.p.m. Główną część budowli sta-
nowi wieża o wysokości 22 m. Ufun-
dował ją prawdopodobnie Leonhard 
Bierbaum i w kaplicy grobowej na 
parterze wieży-mauzoleum pocho-
wał swoją tragicznie zmarłą córkę. 
Nie wiadomo jednak, czy był to je-
dynie grobowiec. Prowadzące na 
górny taras schody, wskazują, iż 
wieża mogła już w tamtych czasach 
służyć za punkt widokowy.

Wspinając się po 124 stopniach, 
dostaliśmy się na taras widokowy, 
z którego rozpościera się widok na 
Poznań, a przy dobrej widoczności 
można dojrzeć także Górę Moraską. 
Po obejrzeniu okolicy ruszyliśmy 

w dalszą wędrówkę. Rajd miał cha-
rakter przyrodniczy, więc zabraliśmy 
ze sobą lornetki, przez które obser-
wowaliśmy ptaki. Udało nam się 
również dwukrotnie zauważyć prze-
biegające stada dzików. Po długim 
marszu doszliśmy do ruchliwej szo-
sy biegnącej z Komornik do Jezior. 
Przecięliśmy drogę i wkrótce doszli-
śmy do osady Jarosławiec. Po prawej 
stronie drogi minęliśmy stację tu-
rystyczną, a tuż za nią ukazało się 
nam Jezioro Jarosławieckie, które ze 
względu na swoje malownicze, śród-
leśne położenie stanowi dużą atrak-
cję turystyczną. Warto zejść na 
chwilę ze szlaku nad jezioro. W jego 
sąsiedztwie rośnie piękny, stary dąb 

szypułkowy – pomnik przyrody. Na 
parkingu przy jeziorze, opiekunowie 
– państwo Czekałowie – przygoto-
wali dla nas zabawy, a pan Jakub 
z �rmy „Marago” przywiózł prze-
pyszną zupę pomidorową. Znad 
jeziora weszliśmy na żółty szlak 
i wędrowaliśmy dalej w prawo. Wkrót-
ce ponownie przekroczyliśmy dro-
gę Komorniki – Jeziory. Po lewej 
stronie znajduje się największy w par-
ku głaz narzutowy, zwany Głazem 
Leśników, objęty ochroną jako po-
mnik przyrody. Napis wyryty na 
kamieniu głosi: „Leśnikom polskim 
– obrońcom ojczyzny i bogactw le-
śnych kraju, w 1000-lecie Państwa 
Polskiego – Polskie Towarzystwo 
Leśne 1966”. Tutaj na parkingu cze-
kał na nas autokar.   uczestnicy

Po dobrach hrabiego
W sobotę, 5 kwiet-

nia odbył się I wiosen-
ny „Rajd po dobrach 
hr. Władysława Zamoy-
skiego”, którego celem 

jest popularyzacja tej wybitnej po-
staci (1853-1924) i bliższe zapozna-
nie uczestników z walorami Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego 
(WPN). Organizatorem tego przed-
sięwzięcia był Klub Górski „Limba” 
działający przy Oddziale PTTK im. 
Cyryla Ratajskiego w Luboniu, a jego 
uczestnikami członkowie klubu. Rajd 
wpisuje się w obchody, przypadają-
cej w tym roku, 90. rocznicy śmier-
ci hr. Władysława Zamoyskiego, 

ważnej dla dziejów Polski postaci 
z przełomu XIX i XX wieku. Posta-
ci wyjątkowej, która dała początki 
WPN. Władysław Zamoyski był 
właścicielem lasów kórnicko-trze-
bawskich oraz części Tatr, twórcą 
utworzonej na prawie polskim fun-
dacji „Zakłady Kórnickie”, na ob-
szarze lasów której utworzono WPN. 
Był inspiratorem powołania Tatrzań-
skiego Parku Narodowego, twórcą 
linii kolejowej Zakopane – Chabów-
ka.  Dzięki niemu gra-
nica Polski przebiega 
przez Rysy, a Morskie 
Oko i Czarny Staw na-
leżą do Polski. Trasa 
rajdu przebiegała przez 

Z PTTK

n
Uczestnicy rajdu wiosennego z SP 1
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W pierwszym, wiosennym 
spotkaniu w klasie Okrę-
gowej Stella zremisowała 

na wyjeździe 2:2 na trudnym tere-
nie, jakim jest zawsze Kotwica Kór-
nik. Stellowcy od samego początku 
zaczęli od bardzo groźnych ataków 
i to oni dyktowali warunki. Po jed-
nej z szybkich kontr, w 20. minucie, 
waleczność Stelli została nagrodzona 
zdobyciem godnej s�lmowania bramki 
Tomka Mroczyńskiego, który z rzutu 
wolnego z 25 metrów ulokował piłkę 

w bramce gospodarzy. W końcówce 
pierwszej połowy gospodarze wyrów-
nali na 1:1. Druga połowa to dalszy 
napór lubonian. Na efekty długo nie 
trzeba było czekać. W 50. minucie, po 
rzucie rożnym Tomka Mroczyńskiego, 
piłkę przejął Mateusz Murawski, który 
zdobył prowadzenie 2:1. Gospodarze 
przeprowadzili co prawda kilka nie-
bezpiecznych kontr, ale dobrze dys-
ponowany zespół Stelli nie pozwalał 
Kotwicy na rozwinięcie skrzydeł. W 75. 
minucie jednak, w zamieszaniu pod-
bramkowym gospodarze doprowadzili 
do remisu. W końcowych minutach 
arbiter podyktował rzut wolny. Piłkę 
ustawił Tomek Mroczyński, który mógł 
rozstrzygnąć losy spotkania. Nieste-
ty, piłka tra�ła w poprzeczkę. Dzięki 
temu Kotwica może mówić o wielkim 
szczęściu, 3 punkty nie wyjechały do 
Lubonia. Po meczu prezes Stelli – Dawid 
Paprocki – powiedział: Jestem bardzo 
zadowolony z całego zespołu, a przede 
wszystkim z tego, że zrealizował przed-
meczowe założenia i wszyscy włożyli 
wiele serca, ambicji i woli walki.

W Kórniku Stella wystąpiła w na-
stępującym składzie: 1. Paweł Demb-
ski, 2. Marek Szczęśniak, 4. Grzegorz 
Sołtysiak, 10. Radosław Biały, 20. 
Tomasz Mroczyński, 17. Jacek Kubiak, 
19. Michał Gawron, 7. Piotr Palacz, 
11. Michał Wojciechowski, 13. Ma-
teusz Murawski, 9. Jan Grzegorzew-
ski. Zmiany: 8. Miłosz Goździewski 
– 80 min. (Jan Grzegorzewski), 16. 
Daniel Smułkowski – 85 min. (Jacek 
Kubiak)

W drugiej kolejce, 5 kwietnia, 
w pierwszym spotkaniu na własnym 
boisku w rundzie wiosennej Stella 
podejmowała czołową drużynę – 
Wełnę Rogoźno. Lubonianie udo-
wodnili, że niestraszne są im zespo-
ły z górnej półki. Po dość wyrów-
nanym meczu odnieśli zasłużone 

zwycięstwo 3:2. Bramki dla Stelli 
zdobyli: Grzegorz Sołtysiak, Piotr 
Palacz i Michał Gawron. Przed me-
czem prezes Stelli – Dawid Paproc-
ki – i wiceprezes – Tomasz Niemiec 
– w imieniu Zarządu TMS Stella 
wręczyli dyplom i bukiet kwiatów 
byłej pani prezes – Teresie Goździew-
skiej – w podziękowaniu i w dowód 
uznania za wysiłek, wytrwałość i za-
angażowanie w sprawy klubu przez 
wszystkie lata prezesowania.

Władysław Szczepaniak

Słowa pochwały za mecz z Ko-
twicą Kórnik należą się trenerowi 
Damianowi Zieniukowi, który wspa-
niale zmotywował drużynę do ogrom-
nego wysiłku i pełnego zaangażowa-
nia do ostatniej, 93. minuty meczu.

Tomasz Niemiec
wiceprezes TMS Stella Luboń

Gorąco w Kórniku
Mecze ligowe Stelli

n
Reprezentacja Stelli w nowych strojach ufundowanych przez sponsora – Mir-
Bud, przed meczem z Wełną Rogoźno   fot. Władysław Szczepaniak

n
Do niedawna prezes Stelli – Teresa Goździewska 
– otrzymała od zarządu klubu okolicznościowe, 
ozdobne podziękowanie za zaangażowanie spor-
towe   fot. Władysław Szczepaniak

Tabela Klasy Okręgowej

 1.  Pelikan Niechanowo 15 43 48-11
 2.  Victovia Witkowo  15 34 41-13
 3.  Kłos Zaniemyśl   15 33 37-22
 4.  Kotwica Kórnik  15 32 46-14
 5.  Wełna Rogoźno  15 31 39-17
 6.  Piast Kobylnica  15 23 27-25
 7.  Warta Śrem  15 22 29-24
 8. Stella Luboń  15 22 21-23
 9.  Suchary Suchy Las  15 20 19-33
 10.  TPS Winogrady  15 16 22-30
 11.  KS 1999 Łopuchowo 15 13 16-37
 12.  Polonia Poznań  15 12 17-33
 13.  Las Puszczykowo   15 4 9-49
 14.  Lechita Kłecko   15 0 6-46
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niezwykle malownicze tereny WPN, 
od wieży widokowej w Pożegowie. 
Byliśmy przy głazie hr. Władysława 
Zamoyskiego, Studni Napoleona, 
na nieczynnej stacji kolejową w Oso-
wej Górze. Dalej szliśmy wzdłuż 
Jeziora Góreckiego do platformy 
widokowej z widokiem na ruiny 
zamku Klaudyny Potockiej, poło-
żone na Wyspie Zamkowej. Podczas 
wędrówki towarzyszyła nam bu-
dząca się do życia przyroda, wio-

senny śpiew ptaków, świeża zieleń 
rozwijających się liści drzew oraz 
mchów i porostów, okolona trzciną 
i sitowiem głęboka toń jezior Ko-
ciołek i Góreckiego i wszechobec-
ne świeże, rześkie powietrze. Po-
stanowiono, że rajd „Po dobrach 
hr. Władysława Zamoyskiego” zo-
stanie wpisany do kalendarza stałych, 
cyklicznych imprez Klubu.   

Maria Błaszczak 
(prezes Klubu Górskiego LIMBA O/

PTTK Luboń)

cd.  
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Z PTTK

W sobotę, 15 marca w III li-
dze rozpoczęła się re-
wanżowa, wiosenna 

runda. W pierwszym spotkaniu 
Fogo Luboń podejmował u siebie 
Unię Swarzędz, którą prowadzi 
były szkoleniowiec lubońskiego 
zespołu – Marcin Drajer. Pierw-
szą bramkę dla gospodarzy zdobył 
w 23. minucie Piotr Sarbinowski 
i wydawało się, że następne będą 
jedynie kwestią czasu. Jednak ki-
bice nie doczekali się już więcej 
goli dla Fogo. W drugiej połowie 
lubonianie mieli parę stuprocen-
towych sytuacji, ale niestety ich 
nie wykorzystali. Goście, grając 
bardzo ambitnie do końca spotka-
nia, w 90. minucie, wykorzystując 
bardzo marną postawę lubonian, 
doprowadzili do wyrównania na 
1:1. Zawodnicy z Lubonia czekali 
już pewnie na gwizdek sędziego, 
a przeciwnicy atakowali. W ten spo-
sób goście, zadowoleni z remisu, 
wyjechali z Lubonia w pełni usa-
tysfakcjonowani.

22 marca Fogo Luboń zmie-
rzył się u siebie z drużyną GKS 
Dopiewo, która podobnie jak lu-
bonianie, broniła się przed spadkiem. 
Przed rozpoczęciem spotkania 

uczczono minutą 
ciszy pamięć zmar-
łego zawodnika 
Lubońskiego KS-u 
– Zenona Szóstaka. 
Podsumowując mecz 
można stwierdzić, 
że z boiska wiało 
wielką nudą. Było 
wiele niedokładnych zagrań z obu 
stron. Najlepszą okazję miał Jacek 
Zielonka, który nie trafił do pustej 
bramki. Ostatecznie spotkanie 
zakończyło się wynikiem 0:0.

W 3. kolejce, 29 marca, Fogo 
przegrał u siebie z Lechem II Po-
znań 2:3. W pierwszej połowie 
zaznaczyła się zdecydowana prze-
waga gości, którzy swoją świetną 
grę udokumentowali, strzelając do 
bramki Fogo 3 gole. W drugiej 
odsłonie zobaczyliśmy zespół lu-
boński, który chcielibyśmy zawsze 
oglądać. Dała się zauważyć chęć 
walki i dużo nie brakowało, by 
lubonianie doprowadzili do remi-
su. Jednak zdobyli tylko dwie 
bramki, zmniejszając nieznacznie 
rozmiary porażki. Bramki dla Fogo 
zdobyli Dariusz Imbiorowicz i Mi-
chał Chmielewski. Po tej porażce 
sytuacja lubonian w tabeli znacz-

Ostatnie podrygi Fogo

n
Mecz z GKS Dopiewo 22 marca   fot. Władysław Szczepaniak

nie się pogorszyła. 
Rywale, którzy uplaso-
wali się bezpośrednio 
przed naszym zespołem, 
uciekli z punktami. Fogo 
stał się poważnie za-
grożony spadkiem. 
Jeżeli wtedy myślano 
o pozostaniu w III lidze, 
był wielki czas, by za-
cząć wygrywać choćby 
u siebie.
Władysław Szczepaniak

Na temat rezygna-
cji klubu z rozgrywek 
czytaj na str. 13 w ru-
bryce „Gorące tema-
ty”.

Końcowa tabela rozgrywek III ligi wiosna 2014  
po wycofaniu drużyny seniorów Fogo Luboń
 1.  Sokół Kleczew 21 44 43-19
 2.  Lech II Poznań 21 41 39-28
 3.  Wda Świecie 21 39 41-28
 4.  Włocławia Włocławek 21 38 30-19
 5.  Unia Solec Kujawski 21 38 31-12
 6.  Start Warlubie 21 37 51-25
 7.  Grom Plewiska 21 33 39-43
 8.  Unia Swarzędz 21 32 35-22
 9.  Polonia 1912 Leszno 21 31 29-27
 10.  Polonia Środa Wlkp.  21 30 33-28
 11.  Centra Ostrów Wlkp.  21 29 33-36
 12.  Nielba Wągrowiec 21 28 30-26
 13.  Pogoń Mogilno 21 28 32-36
 14.  Fogo Luboń 21 20 28-42
 15.  GKS Dopiewo 21 19 21-40
 16.  Elana Toruń 21 18 20-42
 17.  Cuiavia Inowrocław 21 17 19-47
 18.  Notecianka Pakość 21 13 19-53

Do końca rozgrywek pozostało do rozegrania 13 spotkań. 
Wszystkie zespoły otrzymają po 3 pkt. jako walkowery.

Władysław Szczepaniak

Pierwsi w województwie

W niedzielę, 16 marca odby-
ły się Mistrzostwa Wielko-
polski LZS (Ludowe Ze-

społy Sportowe) w Tenisie Stołowym 
w Koźminie. Organizatorami imprezy 
byli: Ministerstwo Sportu i Turystyki 
w Warszawie, Departament Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu, Krajowe Zrzeszenie LZS 
w Warszawie, Urząd Miasta i Gmi-
ny Koźmin Wlkp., Wielkopolskie 
Zrzeszenie LZS w Poznaniu, Wiel-
kopolski Związek Tenisa Stołowe-
go w Poznaniu, Gminny Ośrodek 
Sportu w Koźminie Wlkp., Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźmi-
nie Wlkp. W turnieju wystartowało 
aż 134 zawodników, w 8 kategoriach 
wiekowych, z 16 powiatów. Powiat 
poznański reprezentowała 12-osobowa 

ekipa, w tym 9 zawodników z naszego 
klubu: Maja Zielińska, Zuzanna Sułek 
i Patryk Pyśk (młodziki), Weroni-
ka Biernacka, Dariusz Sałamaszek 
i Tomasz Magnucki (kadeci), Maria 
Nowak (juniorka), Joanna Drygas 
i Damian Troszczyński (seniorzy). 
Lubońscy zawodnicy spisali się zna-
komicie, uzyskując 1. miejsca w trzech 
kategoriach przez Maję Zielińską, 
Patryka Pyśka i Joannę Drygas. Po-
nadto na ostatnim stopniu podium 
znalazła się Zuzanna Sułek i Damian 
Troszczyński. Reszta reprezentantów 
LKTS- u uplasowała się na dalszych 
lokatach, jednak ich wyniki zaważy-
ły o pierwszym miejscu dla powiatu 
poznańskiego w klasy�kacji druży-
nowej. W odniesieniu zwycięstwa 
pomogli także tenisiści Stelli Gnie-

Z LKTS
Luboński Klub Tenisa Stołowego Lubanta Luvena Luboń

zno: Agata Klabińska, Filip Kujawa 
Marcin Chudy.   

Agnieszka Witkowska

Mistrzostwa seniorów
Na obiekcie sportowym Zespo-

łu Szkół z Oddziałami Integracyjnym 
nr 1 w Poznaniu na os. Stare Żegrze 1 
odbyły się Mistrzostwa Wojewódz-
twa Seniorów i Seniorek. LKTS wy-
walczył 2 medale. Joanna Drygas 
zdobyła srebrny medal w singlu 
i złoty w deblu. W grze pojedynczej 
w pół�nale pokonała zawodniczkę 
UKS Nałęcz Ostroróg – Natalię No-
waczyk – a w �nale uległa Paulinie 
Nowackiej z I-ligowej Stelli Niechan 

Gniezno, która ma limit imienny na 
Mistrzostwa Polski Seniorek. Asia 
awansowała także na Indywidualne 
Mistrzostwa Polski Seniorów 2014, 
które odbędą się w Raszkowie od 10 
do 13 kwietnia! W grze podwójnej 
wspólnie z Natalią Nowaczyk Joan-
na Drygas zdobyły złote medale, 
wygrywając z Pauliną Nowacką 
i Anitą Chudy (KS Stella Niechan 
Gniezno). Pozostali reprezentanci 
LKTS Luboń mieli okazję sprawdzić się 
z bardzo mocnymi przeciwnikami, 
najczęściej z czołowymi zawodni-
kami II ligi i odnieśli kilka warto-
ściowych zwycięstw, a co najważ-
niejsze, zdobyli cenne doświadcze-

n
Zawodnicy LKTS na podium w Koźminie (Mistrzostwa Wielkopolski)    
fot. Agnieszka Zielińska

cd.  
obok
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nie. Najmłodsi uczestnicy turnieju, 
lubonianie Maja Zielińska i Dariusz 
Sałamaszek mieli okazję zadebiuto-
wać w tak prestiżowych zawodach, 
co pozwoli im przygotować się do 
kolejnych imprez wojewódzkich 
i ogólnopolskich. Całe zawody sta-
ły na wysokim poziomie sportowym 
i organizacyjnym. Rozgrywane po-
jedynki składały się z wielu fanta-
stycznych wymian i dramatycznych 
starć.    Piotr Ciszak

Brązowe medale Patryka
Zawodnik LKTS Lubanta Luve-

na Luboń – Patryk Pyśk – został 
dwukrotnym brązowym medalistą 

Indywidualnych Mistrzostw Polski 
Żaczek i Żaków – w grze pojedynczej 
i podwójnej z Dawidem Kosmalem 
(UKS Płomień Limanowa). Zawody 
rozegrano w Gniewie (województwo 
pomorskie) w dniach 21 – 23 mar-
ca. Startowało w nich 3 wychowan-
ków LKTS, w kategorii żaczek – Zu-
zanna Sułek oraz Weronika Domb-
ka, a w turnieju żaków – Patryk Pyśk. 
W zmaganiach żaczek uczestniczy-
ły 74 zawodniczki, żaków wystarto-
wało 94. W drodze po 3. miejsce 
Patryk wygrał cztery spotkania. 
W pół�nale uległ późniejszemu 
zwycięzcy Maciejowi Kubikowi z Hals 
Warszawa. W meczu o �nał Patryk 

i Dawid przegrali z parą 
Patryk Dziuba i Mak-
symilian Miastowski. 
W singlu wysokie, 5. 
miejsce wywalczyła 
Zuzanna Sułek, która 
w spotkaniu o medal 
uległa późniejszej Mi-
strzyni Polski – Zuzan-
nie Kowalczyk z No-
wego Targu. Miejsce 
w przedziale 13-16 
wywalczyła Weronika 
Dombka. Wspólnie 
zawodniczki z Lubonia 
awansowały do ćwierć-
�nału gry podwójnej, 
gdzie przegrały 3:1 z parą 
Zuzanna Kowalczyk 
i Amelia Kotarska.  

  Piotr Ciszak

n
Zawodnicy LKTS Luboń z trenerem Mariuszem Pyś-
kiem. Od lewej Zuzanna Sułek, Weronika Dombka, 
Patryk Pyśk   fot. Dariusz Dombka

cd.  
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Zespół Uczniowskiego klubu 
Sportowego „Jedynka” rocz-
nik 2003 i młodsi wziął udział 

21 i 22 marca w 18. Ogólnopolskim 
Turnieju Piłki Nożnej Dzieci im. Olka 
Ruminkiewicza w Koninie zorga-
nizowanym przez Stowarzyszenie 
Dzieci Zamordowanych. Główni 
organizatorzy to: ojciec zamordo-
wanego Olka, Wojciech Ruminkie-
wicz, miasto Konin oraz Okręgowy 
Związek Piłki Nożnej (PZON) w Ko-
ninie. Gościem honorowym był Król 
Kibiców Piłkarskich – Andrzej Bobo 

Bobowski. Turniej rozegrano w Szkole 
Podstawowej nr 15. W rywalizacji 
wzięło udział 16 zespołów. Drużyny 
z Konina, Radomska, Kutna, Sieradza, 
Turka, Kalisza, Zagórowa, Osiecz-
nej, Sławska i Lubonia podzielono 
na 4 grupy po 4 zespoły. Zwycięzcy 
grup grali o miejsca I-IV. Zespoły, 
które zajęły drugie miejsca, walczyły 
o lokaty V-VIII, natomiast III i IV 
miejsca w grupie grały o miejsca 
IX-XII i XIII-XVI. Zespół Jedynki 
w grupie przegrał z SP 8 Kalisz 1:3, 
natomiast wygrał z SP 2 Kalisz 2:0 
oraz z Tęczą Kutno 3:0. Wyniki te 
dały lubonianom II miejsce w gru-
pie. W drugim dniu Jedynka prze-
grała w fazie �nałowej z SP 3 Konin 
0:2 i walczyła o miejsce VII-VIII. 
W meczu tym spotkała się z SP 15 
(zespół II Konin) i zwyciężyła 2:0, 
zajmując ostatecznie VII miejsce. 
Najlepszą drużyną turnieju został 
zespół gospodarzy, czyli chłopcy 
z SP 15. Natomiast II miejsce zaję-
ła SP 5 Turek, a III – SP 8 z Kalisza. 
W ceremonii zamknięcia zawodów 
wzięli udział posłowie na Sejm RP: 
T. Tomaszewski, K. Maciejowski, 
A. Waszkowiak, A. Dera i prezy-
dent Konina – J. Nowicki. Puchary 
i nagrody dla najlepszych zawodni-
ków ufundowali: Prezydent RP B. 
Komorowski, Premier D. Tusk, Pre-
zydent Konina, Posłowie, Wojewoda, 

Marszałek Województwa, Minister 
Sportu, Polski Komitet Olimpijski 
oraz inni przedstawiciele zaproszeni 
na turniej. Za I miejsce SP 15 z Koni-
na otrzymała puchar Prezydenta RP 
i Prezydenta Konina. SP 5 z Turku 
(II lokata) dostała puchar Premie-
ra RP. SP 8 z Kalisza (III miejsce) 
otrzymała puchar Dyrektora SP 15 
z Konina. Pucharami i nagrodami 
wyróżniono również zawodników 
za osiągnięcia indywidualne. I tak 
Krystian Patulski z Jedynki został 
wybrany najlepszym bramkarzem tur-

nieju i otrzymał puchar oraz nagrodę 
prezesa OZPN w Koninie. Luboński 
zespół za zajęcie VII miejsca również 
otrzymał statuetkę i piłkę.

Zawodnicy UKS Jedynka, którzy 
zagrali w konińskich zawodach: K. 
Patulski, K. Nowinka, P. Nowinka, A. 
Malujda, K. Wilczyński, K. Matłoka, 
M. Borowiak, B. Zimliński, M. Szy-
mański. Opiekę nad zespołem spra-
wował L. Bartkowiak, P. Wilczyński 
oraz A. Patulski. Transport na Turniej 
zapewniła �rma „Krimar”, a �nanso-
wała Rada Rodziców SP 1.

Wiosna 2014
Do rozgrywek Wielkopolskiego 

Związku Piłki Nożnej rundy wio-
sennej Jedynka zgłosiła dwa zespo-
ły – orlików i trampkarzy młodszych. 
Zespoły żaków rocznika 2005 i młod-
si zagrają w Turnieju Deichmann 
w kwietniu i w maju na boiskach 
orlik w Poznaniu.

Dar rodziców
Państwo Beata i Piotr Wilczyń-

scy ufundowali orlikom i żakom oraz 
ich opiekunom jednolite dresy �rmy 
„Adidas”, w których chłopcy mogli się 
już zaprezentować podczas turnie-
ju w Koninie. Zawodnicy i rodzice 
serdecznie dziękują za ten wspania-
ły prezent.

Lech Bartkowiak

UKS Jedynka w Koninie

n
Reprezentacja UKS Jedynki na turnieju w Koninie

Serdecznie zapraszamy miesz-
kańców Lubonia na piknik 
organizowany przez Urząd 

Miasta i Straż Miejską 26 kwietnia 
przy siedzibie Straży Miejskiej, ul. 
Dworcowej 1 (przy dworcu PKP), 
w godz. 14 – 17.

Podczas imprezy, a także w godz. 
9 – 12 będzie można bezpłatnie za-
czipować swojego czworonoga.

Około godz. 15 przewidujemy 
pokaz psów nierasowych. Zaprasza-
my wszystkich, którzy chcą się po-
chwalić swoim pupilem. Oceny 
i wyboru najsympatyczniejszego 
czworonoga dokona licencjonowa-
ny sędzia kynologiczny.

Wśród wielu atrakcji przewidu-
jemy m.in.:

prezentację psa-ratownika oraz Qn

krótką prelekcję na temat zachowa-
nia się podczas spotkania z agresyw-
nym czworonogiem, którą popro-
wadzi funkcjonariusz z Komisariatu 
Wodnego Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu;

ciekawy konkurs z zakresu wie-Qn

dzy kynologicznej;
spotkanie z przedstawicielami Qn

Towarzystwa Opieki nad Zwierzę-
tami;

możliwość adopcji bezpańskich Qn

piesków;
przekazanie informacji na te-Qn

mat zasad obowiązujących właści-
cieli zwierząt domowych w naszym 
mieście;

pokaz psów rasowych z krótką Qn

prezentacją rasy;
wystawę gołębi pocztowych;Qn

konkurs z zakresu wiedzy o se-Qn

gregacji nieczystości stałych;
 pokaz motocykli dużych i za-Qn

bytkowych;
 prezentację pojazdu ciągnikowego Qn

połączoną z zagadnieniami bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym;

możliwość znakowania rowerów;Qn

pokaz wozów bojowych straży Qn

pożarnej;
prezentację sprzętu komunal-Qn

nego.
Judyta Górniak

Piknik z psem
„Twój czworonożny przyjaciel”

najskuteczniejszą 
prasą 

w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!
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Z dużym zainteresowaniem prze-
czytałem tekst pana Zbigniewa 
Trawki, w którym komentuje 

powstałe niedawno przez niego za-
mieszanie wokół Lubońskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji. Chciałbym się 
odnieść do kilku sformułowań, za-
wartych w tym komentarzu, pisząc 
bezpośrednio do pana Trawki.

Poddaje pan w wątpliwość za-
sadność złożenia przeze mnie wnio-
sku do prokuratury. Otóż zauważyć 
należy, że prokuratura prowadzi 
śledztwa w sprawie, bez orzekania 
o winie. Od tego jest bowiem sąd. 
Zatem samo złożenie zawiadomie-
nia nie zakłada winy kogokolwiek. 
Choćby dlatego właśnie ten wniosek 
jest zasadny. Ponadto dowiedziałem się 
w piątek, 4.04.2014 r., że prokura-
tura wszczęła śledztwo w sprawie 
przekroczenia przez pana uprawnień 
lub niedopełnienia obowiązków 
z narażeniem na szkodę interesu 
publicznego. To tym bardziej utwier-
dza mnie w przekonaniu o prawi-
dłowości mojego działania. Napisał 
pan dalej, że „uchwała NIK w cało-
ści oddala wniosek dotyczący po-
prawy efektywności, co jednoznacz-
nie potwierdza, że LOSiR zarządza-
ny jest efektywnie (...)”. W ostatecz-
nej wersji wystąpienia pokontrolne-
go jest pkt 2 (przedstawiony na str. 
6-9) zatytułowany „Efektywność 
zarządzania halą widowiskowo-spor-
tową”. Na końcu opisu w tym punk-
cie czytamy: „Najwyższa Izba Kon-
troli ocenia negatywnie działalność 
kontrolowanej jednostki w zbadanym 
obszarze”. Podważa pan także argu-
ment o niegospodarności, pisząc: 
„(...) trudno przejść także do po-
rządku dziennego nad stwierdzeniem 
o niegospodarności, kiedy w kolej-
nych latach zysk ośrodka się zwięk-
sza (...)”. Otóż, szanowny panie, 
w wystąpieniu pokontrolnym NIK 
czytamy, że pana działania polegały 
na: „(...) działaniach nierzetelnych 
i niegospodarnych w zarządzaniu 
obiektem” (str. 2, pkt II). LOSiR 
przynosi może zysk jako jednostka, 
ale tylko dzięki dopłatom miasta. 
Gdyby pana kumpel, który wynaj-
muje pomieszczenia w hali, musiał 
płacić za to, za co każdy przeciętny 
obywatel co miesiąc pod groźbą 
odcięcia prądu, to dopłata miasta 
mogłaby być niższa.

W ten oto sposób po krótkiej 
analizie pana tekstu wyciągnąłem 
dwie podstawowe manipulacje i nie-
prawdy, którymi pan się posługuje. 
Tak więc patrząc na wątek opłaty za 
prąd, można zauważyć dwie kwestie: 
albo w pełni świadomie pozwalał 
pan korzystać swojemu kumplowi 
za darmo z energii elektrycznej, albo 
faktycznie nie zauważył pan, że do 
LOSiR-u za prąd nie wpływa nic. Po 
kontroli NIK kwoty, na które obcią-
ża pan najemcę, są śmieszne. Pisze 

pan też, że wdrożył zalecenia po-
kontrolne NIK. Warto przy tej oka-
zji wspomnieć, że Komisja Rewizyj-
na przeprowadziła niedawno kon-
trolę i zobaczyła te śmieszne kwoty 
za prąd, które już po kontroli NIK, 
LOSiR wystawiał swojemu kumplo-
wi. Najemca za rok użytkowania 
energii elektrycznej w swojej siłow-
ni zapłacił 500 zł – słownie: PIĘĆSET 
ZŁOTYCH ZA ROK! Każdy, kto 
w tym mieście ponosi opłaty, wie, 
jakie są koszty użytkowania proste-
go sprzętu AGD. Jaki zatem musi 
być koszt utrzymania urządzeń użyt-
kowanych w siłowni? Pan Trawka 
dopiero po kontroli Komisji Rewi-
zyjnej, która odbyła się w lutym tego 
roku, pod naciskiem radnych wy-
stawił odpowiednią fakturę korygu-
jącą na kwotę ok. 15 000 zł. W sta-
nowisku przedstawionym Komisji 
Rewizyjnej zawarte było pismo elek-
tryka, który przyznaje się do błędu 
i pisze, że to przez jego źle wykona-
ną pracę przy liczniku te rachunki 
były tak małe. Proszę mi wybaczyć, 
panie Trawka, ale jak się coś takiego 
słyszy, to można pęknąć ze śmiechu. 
Sam fakt, że oczekuje pan ode mnie 
uwierzenia w takie rzeczy, obraża 
moją inteligencję. Podsumowując 
sprawę prądu, stwierdzić należy, że 
albo świadomie działa pan na szko-
dę miasta, albo jest pan jedynym 
w tym kraju dorosłym człowiekiem, 
który nie wie, ile kosztuje energia 
elektryczna.

Warto dodać, że omawiany wy-
żej wątek jest tylko jednym z kilku 
poruszonych przez Najwyższą Izbę 
Kontroli. Do tego dochodzi jeszcze 
m.in. sprawa umniejszenia czynszu 
o 400 000 zł za wykonane prace re-
montowe. Jednak protokół powy-
konawczy, który ma potwierdzać 
zasadność tego umniejszenia, jest 
dla radnych utajniony. Jest tak, po-
mimo że był on przedmiotem po-
siedzenia Komisji Rewizyjnej. Moim 
zdaniem, powinien on być jawny 
choćby z tego powodu, że jako do-
kument dotyczący mienia publicz-
nego podlega jawności z mocy prze-
pisów „Ustawy o dostępie do infor-
macji publicznej”.

Dodatkowo dochodzą wątki 
wykonania projektu nadbudowy, 
której do tej pory pan nie zrealizo-
wał, wybitej szyby czy nieodpowied-
nich drzwi. No i mimo tych oczy-
wistych, niepodważalnych i potwier-
dzonych przez NIK w ostatecznej 
wersji wystąpienia zarzutów o: nie-
gospodarność, nierzetelność i do-
puszczenie do użytkowania części 
hali bez wymaganych zezwoleń, śmie 
pan publicznie twierdzić, że zarzu-
ty zostały uchylone, a wnioski po-
kontrolne wdrożone w życie. Otóż, 
szanowny panie, w piśmie, które 
otrzymałem w lutym tego roku, 
Najwyższa Izba Kontroli informuje, 

Szanowny panie Trawka
Przewodniczący Komisji Komunalnej Rady Miasta – Jakub 
Bielawski torpeduje i komentuje wypowiedzi dyrektora LOSiR-u 
– Zbigniewa Trawki – w kontekście kontroli NIK, zamieszczone 
w poprzednim numerze na str. 56 – „Ostrzał niekontrolowany”

że dalej nie ma pełnych informacji 
co do sposobu wdrożenia przez pana 
zaleceń pokontrolnych. Jak panu nie 
wstyd tak manipulować i kłamać!?

Moje głosowanie i moje wąt-
pliwości

W swoim tekście pan Trawka 
posługuje się także informacją o tym, 
że głosowałem za przyjęciem uchwa-
ły w sprawie przekształcenia LOSi-
R-u w spółkę z o.o. Jednocześnie ów 
pan śmie bezczelnie sugerować, ja-
koby takie głosowanie miało być 
może świadczyć o tym, że moje wąt-
pliwości w tej sprawie zostały roz-
wiane. Otóż, szanowny panie Traw-
ka, uprzejmie pana informuję, że od 
czasu otrzymania do ręki wystąpie-
nia pokontrolnego NIK nawet przez 
jedną sekundę nie miałem wątpli-
wości, że nie powinien pan dłużej 
kierować tą jednostką. Nie miałem 
też wątpliwości, że LOSiR powinien 
stać się spółką, gdyż wtedy wzrośnie 
efektywność w zarządzaniu tą jed-
nostką. Jednak broniący pana z roz-
machem, zastępca burmistrza – Ra-
fał Marek – pierwotnie mówił na 
posiedzeniach Rady Miasta, że sta-
nie się pan automatycznie prezesem 

tej spółki. Dla mnie taka sytuacja 
jest niedopuszczalna, wobec czego 
złożyłem wniosek o zdjęcie tej uchwa-
ły z porządku obrad. Dopiero mediom 
udało się wywrzeć na Burmistrzu 
i jego zastępcy taką presję, że zrezy-
gnowano z powołania pana na sta-
nowisko prezesa i postanowiono 
o rozpisaniu konkursu. Uważam to 
za swój osobisty sukces i potwier-
dzenie słuszności mojej decyzji 
o nagłośnieniu sprawy. Ogłoszenie 
konkursu na stanowisko prezesa 
spółki zmieniło postać rzeczy w kwe-
stii przekształcenia LOSiR-u. Moż-
na było zatem z czystym sumieniem 
głosować za, gdyż nie wiadomo, kto 
zostanie prezesem. Mam nadzieję, 
że nie pan. Mojej opinii nie zmienia 
liczba imprez, które odbyły się w hali. 
Wiem bowiem, że faktycznie czę-
ściowo organizował je pan, ale za-
pewne w dużej części były to impre-
zy organizowane przez związki 
sportowe, stowarzyszenia i agencje 
artystyczne. Niech pan zatem nie 
chwali się cudzą pracą, wykonaną 
na pana terenie.

Jakub Bielawski

W niedzielę, 23 marca miesz-
kańcy Lubonia dzielnie 
walczyli na trasie ICE 

MAT Półmaratonu Ostrowskiego. 
Trzy pętle ulicami Ostrowa poko-
nało 5 lubonian, w tym 4 mężczyzn 
i jedna kobieta. Adam Chudzicki 
(Luboński Klub Biegacza) zajął 18. 

miejsce! Z kolei Iliana Jopek-Lubik 
(Msics Poznań) była czwarta wśród 
kobiet! Prócz tego biegli: Łukasz 
Bartochowski (Tata Franka, Mąż 
Ani), Sebastian Franek (Wielko-
polscy Biegacze) i Grzegorz Rychel 
(Team Sralpe).

G.R.

Rozgrzewka przed sezonem

W czwartek, 3 kwietnia, ak-
tem notarialnym, Burmistrz 
Dariusz Szmyt powołał 

miejską spółkę z ograniczoną od-
powiedzialnością, przekształcając 
istniejący 5 lat (od 2009 r.) zakład 
budżetowy – Luboński Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. O�cjalnie spół-
ka zacznie funkcjonować już od 1 
maja. W skład Rady Nadzorczej no-
wej spółki weszli: przewodniczący – 
Paweł Leszek Klepka (lubonianin, 
członek Rady Nadzorczej Aquanet, 
radny 1. kadencji Rady Miasta w Lu-
boniu, były wiceprezydent Poznania, 
związany z poznańskim sportem), 
Igor Szymkowiak (prawnik świad-
czący usługi dla Urzędu Miasta na 
umowę zlecenie) oraz Michał Tra-
czuk (prawnik). Jak nas poinformo-
wał burmistrz D. Szmyt, kandydatów 
do rady nadzorczej nie jest tak łatwo 
znaleźć, wyszukał ich prywatnymi 
kanałami, z nikim (czytaj: radnymi 
SFO) nie konsultował kandydatur, to 
jego wybór i odpowiedzialność.

Konkurs
Do najważniejszych i pilnych 

zadań nowo powołanej Rady Nad-

zorczej będzie 
należeć zorga-
nizowanie 
konkursu na 
dyrektora spół-
ki. Burmistrz, 
jako jej właści-
ciel z ramienia 
miasta, daje 
całkowicie 
wolną rękę 
Radzie Nad-
zorczej, z je-
dynym wska-
zaniem, by 
w komisji był 
Przewodniczący RML – Marek Sa-
mulczyk. Sam nie chce brać udziału 
w wyłanianiu nowego szefa LOSiR-u 
z uwagi na konsekwencje ewentual-
nego, ponownego wyboru Zbignie-
wa Trawki na to stanowisko (pre-
tensje).

Burmistrz przyznał, że w związku 
z wszczęciem postępowania przez pro-
kuraturę (o�cjalnie nic o tym nie wie) 
mógłby zabronić startowania w kon-
kursie obecnemu dyrektorowi Z. Traw-
ce, ale nie zamierza tego robić.

PPR

Rada Nadzorcza spółki LOSiR

n
Paweł Leszek Klepka – prze-
wodniczący Rady Nadzorczej 
nowej spółki miejskiej LOSiR-u   
fot. www.stropex.pl
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Kronika Strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

Hala Lubońskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji (LO-
SiR) staje się powoli mek-

ką polskiego judo. Po rozegranym 
dwa tygodnie temu Pucharze Polski 
Seniorów, w ostatni weekend marca 
na matach w Luboniu rywalizowali 
młodziki i młodziczki.

Mistrzostwa Polski w judo w tej 
kategorii wiekowej zgromadziły po-
nad 500 zawodników z 120 polskich 
klubów. Walki, które toczyły się na 
trzech matach, dostarczyły licznie 
zgromadzonej publiczności wiele 
emocji. Byliśmy świadkami kontu-
zji, niespodziewanych zwrotów ak-
cji w trakcie walk oraz wielu zaska-
kujących rozstrzygnięć. Organiza-
torzy i trenerzy zgodnie stwierdzili, 
że taka liczba uczestników pozwala 
spokojnie myśleć o przyszłości tej 
dyscypliny w kraju. Nie należy się 
obawiać, czy wyrosną nam następ-
cy Waldemara Legienia oraz Pawła 
Nastuli, którego w 2010 roku gości-
liśmy w Luboniu. Trenerzy kadr 

młodzieżowych na pewno będą 
mieli z kogo wybierać. Wiesław Błach, 
olimpijczyk z Seulu i Barcelony, 
wielokrotny medalista mistrzostw 
świata i Europy, obecnie prezes Pol-
skiego Związku Judo podczas otwar-
cia zawodów chwalił atmosferę 
i poziom organizacji imprezy. Dzię-
kował władzom Lubonia i kierow-
nictwu LOSiR-u za przychylne na-
stawienie do sportu dzieci i młodzie-
ży oraz za pomoc przy organizacji 
zawodów.

Zawodnicy Akademii Judo, z któ-
rą od kilku lat współpracuje LOSiR 
zdobyli dwa brązowe medale – Aga-
ta Szafran w wadze 57 kg i Kacper 
Kubiak w wadze 73 kg.

Medale na mistrzostwach w Lu-
boniu zdobywali zawodnicy i zawod-
niczki z 44 klubów. W łącznej punk-
tacji najlepszy okazał się UKJ „AON 
Warszawa”, który zdobył 25,5 pkt, 
przed AZS Opole – 21,5 pkt i MO-
SiR Mysłowice – 16 pkt.

Lucyna Giese

Judo na poziomie
Nie musimy się martwić o następców Legienia i Nastuli – judo na 
wysokim poziomie w LOSiR-ze!

n
Jedna z walk judo podczas Mistrzostw Polski młodzików w LOSiR-ze   
fot. LOSiR

W Łodzi odbyły się Akade-
mickie Mistrzostwa Polski 
w Taekwondo Olimpijskim, 

w których swoich sił próbowali stu-
denci z całego kraju. Nasze miasto 
reprezentował Mikołaj Szymański, 
student Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Poznaniu i zawodnik luboń-
skiej sekcji KS „Czerwony Smok” 
prowadzonej przez trenera Marcina 
Zabłockiego. Mikołaj zajął 3. miej-
sce, zdobywając tym samym brązo-
wy medal.

8 i 9 marca w hali LOSiR-u od-
były się Mistrzostwa Polski Caval-
canti w Brazylijskim Jiu Jitsu, K1 
i MMA. Zawodnicy trenujący na co 
dzień w Klubie Sportowym „Czer-
wony Smok” w Luboniu, uczniowie 

Sukcesy Czerwonego Smoka

i absolwenci Gimnazjum nr 2 pod 
okiem trenera brazylijskiego jiu jit-
su i MMA – Sławomira Barczaka 
– oraz trenerów K1 i muay thai – 
Marcina Zabłockiego i Piotra Sawiń-
skiego – wywalczyli 4 medale: złote 
krążki zdobyli: w formule K1 – Ma-
teusz Pracz (w kategorii wagowej do 
76 kg) oraz w formule MMA – Filip 
Nowak (do 70 kg). Brązowe meda-

le wywalczyli: w brazylijskim jiu 
jitsu – Filip Jędrzejczak (do 58 kg) 
oraz w MMA – Dominik Wacławski 
(do 70 kg). Na wyróżnienie zasłu-
guje Filip Nowak, który w formule 
MMA zakończył swoje dwie pierw-
sze walki przed czasem, a starcie 
�nałowe w bardzo ładnym stylu 
wygrał na punkty.

Czerwony Smok

Mikołaj Szymański – 3. miejsce na 
Akademickich Mistrzostwach Polski 
w Taekwondo Olimpijskim – z trene-
rem Marcinem Zabłockim 

n

W marcu Ochotnicza Straż 
Pożarna interweniowała 
39 razy, w przypadkach 

19 miejscowych zagrożeń i 18 po-
żarów. Odnotowano też 2 fałszywe 
wezwania. Zdarzenia miały miejsca 
w Luboniu, Poznaniu, Komornikach, 
Szreniawie, Wirach, Walerianowie 
oraz na autostradzie A-2.

3.03 – pomoc pogotowiu ratunkowe-Qn

mu w ewakuacji osoby poszkodowanej 
do karetki – ul. Żabikowska;

5.03 – pożary piwnic na ulicach Qn

Kościuszki i Dworcowej;
6.03 – wypadek samochodowy Qn

na skrzyżowaniu ulic 11 Listopada 
i Poniatowskiego;

10.03 – pompowanie wody z za-Qn

lanej piwnicy na ul. Rivoliego;
12.03 – pożar sadzy w kominie na Qn

ul. Lipowej w Komornikach;
13.03 – zostaliśmy zadyspono-Qn

wani do nieprzytomnej osoby le-
żącej na poboczu ul. Unijnej. Po 
dotarciu na miejsce ustaliliśmy, że 
poszkodowany jest nieprzytomny, 
ale wydolny krążeniowo i oddecho-
wo. Wykonano badanie urazowe, 
zabezpieczono o�arę, a następnie 
przekazano zespołowi ratownictwa 
medycznego.

14.03 – sprawdzanie zadziałania Qn

monitoringu przeciwpożarowego Mu-
zeum Rolnictwa w Szreniawie;

15.03 – poszukiwanie zaginionej Qn

osoby na terenie Lubonia i sąsied-
nich gmin;

18.03 – wypadek dwóch pojazdów Qn

dostawczych na autostradzie A-2,
22.03 – podczas zabezpieczania Qn

przez naszą jednostkę wyścigów samo-
chodowych na Torze Poznań doszło 
do poważnego wypadku, w którym 
zostały ciężko ranne dwie osoby. By 
je wydobyć z pojazdu, użyliśmy spe-
cjalistycznego sprzętu hydrauliczne-

go. W celu wsparcia naszych działań 
do akcji dodatkowo zadysponowano 
śmigłowiec ratowniczy oraz karetkę 
pogotowia. Poszkodowanych z bar-
dzo poważnymi obrażeniami odtran-
sportowano do szpitala.

24.03 – usunięcie powalonego drzewa Qn

na Grajzerówce w Komornikach,
31.03 – zabezpieczanie lądowania Qn

śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego w Walerianowie.

W marcu odnotowaliśmy również 
9 pożarów traw na nieużytkach oraz 
na terenach leśnych w Poznaniu 
i w Luboniu.

Norbert Kaźmierczak

n
Pożar trawy przy ul. Ogrodowej 13 marca br.   fot. Rafał Wojtyniak

Wypadek na 
wyścigach 
samochodo-
wych na Torze 
Poznań 22 
marca, które 
zabezpieczała 
lubońska OSP

n
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01.03. – przy ul. Armii Poznań zatrzy-Qn

mano mężczyznę prowadzącego pojazd 
pod wpływem środków odurzających.

03/04.03. – skradziono cztery koł-Qn

paki od kół citroena zaparkowanego 
przy ul. Wschodniej.

03.03. – nieznany sprawca, wykorzy-Qn

stując dane osobowe mieszkańca ul. 
11 Listopada, wyłudził na jego szkodę 
od �rmy „Regita” kwotę 750 zł.

05.03. – przy ul. Armii Poznań dwaj Qn

nieznani mężczyźni i kobieta napadli 
na 32-letniego mieszkańca Poznania i, 
kopiąc go brutalnie, doprowadzili do 
stanu bezbronności, a następnie ukradli 
mu plecak z portfelem (w tym doku-
menty, pieniądze i kartę bankomatową), 
glukometr i telefon komórkowy.

05.03. – przy Qn

ul. 11 Listopa-
da zatrzymano 
mężczyznę 
posiadającego 
narkotyki.

05/06.03. Qn

– na wyłączo-
nym z ruchu 
odcinku trak-
cji kolejowej, równoległym do ul. Rivo-
liego, skradziono 140 m drutu.

07.03. – Dwie kobiety narodowości Qn

romskiej, prosząc o kubek wody do pi-
cia, weszły podstępnie do mieszkania 
starszej kobiety przy ul. Armii Poznań, 
a następnie, wykorzystując jej nieuwa-
gę, ukradły z szafy saszetkę z gotówką 
w kwocie 16 tys. zł. W tym samym dniu 
prawdopodobnie te same kobiety z męż-
czyzną i dzieckiem (również Romowie) 
weszli do mieszkania starszego mężczy-
zny przy tej samej ulicy i z portfela 
znajdującego się na kuchennej półce 
skradły 800 zł.

07.03. – wybito boczną szybę zapar-Qn

kowanego przy ul. Osiedlowej �ata 
i ukradziono znajdującą się w nim to-
rebkę damską z portfelem, dokumen-
tami i osobistą biżuterią.

09/10. – z klatki schodowej bloku Qn

przy ul. Źródlanej skradziono dwa ro-
wery.

09/10.03 – z terenu budowy na po-Qn

sesji przy ul. Fabrycznej skradziono 
narzędzia i przewody elektryczne (stra-
ty 5 700 zł).

10.03. – nieznany sprawca uszkodził Qn

elewację budynku Gimnazjum nr 2 przy 
ul. Kołłątaja (na miejscu zabezpieczono 
zapis z monitoringu).

11.03. – z niestrzeżonego parkingu Qn

przy ul. Konarzewskiego skradziono 
�ata. W pojeździe znajdował się warto-
ściowy sprzęt budowlany.

13.03. – skradziono volkswagenaQn  za-
parkowanego przy ul. Nad Strumykiem.

13.03. – przy ul. Buczka zatrzymano Qn

nietrzeźwego (0,8 promila) kierowcę.
13/14.03 – uszkodzono samochód Qn

Volkswagen przy ul. Wschodniej (tech-
nik kryminalistyki zabezpieczył ślady 
linii papilarnych).

14.03. – przy ul. Rivoliego lubońscy Qn

policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn 
posiadających narkotyki.

14.03. – podczas kontroli pojazdu Qn

przy ul. Pułaskiego mężczyzna zniewa-
żył interweniujących policjantów i na-
ruszył ich nietykalność cielesną (szarpał 
mundury i kopał).

15.03. – na terenie Poznania i Lubo-Qn

nia zatrzymano mężczyzn podejrzanych 
o posiadanie i wprowadzanie do obro-
tu marihuany, amfetaminy oraz tabletek 
ekstazy (więcej czytaj na str. 14)

17.03. – w sklepie �rmowym „Witt-Qn

chen” w CH Factory przy ul. Dębieckiej 
skradziono pięć portfeli skórzanych.

19.03. – z klatki schodowej bloku przy Qn

ul. Wschodniej skradziono rower.
19.03. – uszkodzono samochód BMW Qn

zaparkowany przy ul. Żabikowskiej.
19/20.03. – skradziono peugeota przy Qn

ul. Jachtowej.
20.03 – policjanci zatrzymali na ul. Qn

Drzymały młodego mężczyznę (uprzed-
nio notowany za kradzieże) podejrza-
nego o kradzież artykułów spożywczych 
i przemysłowych w sklepie „Żabka”.

20.03. – nieznany sprawca uszkodził Qn

wkładki zamków i elektromagnesów 
w drzwiach wejściowych do trzech kla-
tek schodowych bloku przy ul. Źródla-

nej.
20.03. – przy ul. Żabi-Qn

kowskiej zatrzymano 
mężczyznę posiadającego 
narkotyki.

21.03. – przy ul. Żabi-Qn

kowskiej zatrzymano 
nietrzeźwego (0,6 promi-
la) mężczyznę prowadzą-
cego samochód.

21.03. – we wczesnych godzinach Qn

rannych na skrzyżowaniu ulic Armii 
Poznań i Dębieckiej doszło do zderzenia 
dwóch samochodów osobowych. Inter-
weniowały służby medyczne, Policja 
i Straż Pożarna. Poważnie ranna w wy-
padku osoba została odwieziona do 
szpitala.

21/22.03 – uszkodzono naczepę-Qn

chłodnię przy ul. Targowej.
22.03. – przy ul. Piaskowej trzej męż-Qn

czyźni – obywatele Bułgarii – pobili 
z nieustalonego powodu 47-letniego 
mężczyznę, który w wyniku zajścia do-
znał urazów twarzy. Krewcy Bułgarzy 
zostali zatrzymani przez lubońskich 
policjantów.

22.03. – przy ul. Traugutta zatrzymano Qn

mężczyznę prowadzącego pojazd pomimo 
posiadanego zakazu sądowego.

24.03. – mężczyzna prowadzący sa-Qn

mochód pomimo zakazu, został zatrzy-
many przy ul. Dworcowej.

24.03. – lubońscy policjanci zatrzy-Qn

mali we Wrześni przy ul. Szosa Wit-
kowska podejrzanego o paserstwo czę-
ści pochodzących ze skradzionego sa-
mochodu.

26.03. – zlikwidowano plantację ko-Qn

nopi indyjskich w Żabikowie (więcej 
czytaj na str. 14).

27.03. – nieustalony właściciel pose-Qn

sji przy ul. Karłowicza poprzez ranienie 
i niehumanitarne zachowanie znęcał się 
nad psem, który po odebraniu z posesji 
został przewieziony do kliniki wetery-
naryjnej (szerzej na str. 11).

27.03. – lubońscy policjanci zatrzy-Qn

mali przy ul. Cmentarnej w Łęczycy 
sprawcę uszkodzenia hondy.

27/28.03. – z parkingu podziemnego Qn

przy ul. Jachtowej skradziono jeepa.
27/29.03. – nieznany sprawca wywa-Qn

żył drzwi balkonowe jednego z domów 
przy ul. Jachtowej i ukradł narzędzia 
budowlane o wartości ponad 6 tys. zł.

28.03. – przy ul. Morelowej zatrzy-Qn

mano nietrzeźwego (2,6 promila) kie-
rowcę prowadzącego samochód.

28/29.03. – skradziono mercedesa Qn

przy ul. Cmentarnej.
30.03. – przy ul. Grzybowej policjan-Qn

ci zatrzymali mężczyznę z Poznania, 
który uszkodził mieszkance Lubonia 
telefon komórkowy.

POLICJA - STRAŻ

Kronika Policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Ogólnopolski telefon zaufa-
nia dla dzieci i młodzieży: 
116 111; www.116111.pl

W marcu w Luboniu skra-
dziono 5 samochodów.

Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986

Straż Miejska odnotowała w marcu 
566 różnych interwencji. W 35 
przypadkach ich powodem 

stało się nieprzestrzeganie zapisów 
„Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”. 43 
razy podmiotem interweniowaliśmy 
w związku ze zwierzętami. Za nieza-
chowanie zwykłych lub nakazanych 
środków ostrożności przy trzymaniu 
zwierząt 3 osoby zostały ukarane man-
datami karnymi. W 70 przypadkach 
strażnicy podejmowali swoje działania, 
gdy naruszano zapisy „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Luboń”. 14 razy inter-
weniowaliśmy, gdy zachodziło podej-
rzenie spalania śmieci na posesji lub 
w piecu. 15 interwencji związanych 
było z porzuceniem nieczystości sta-
łych na gruntach ogólnodostępnych. 
W 3 przypadkach ustalonych spraw-
ców ukarano wysokimi grzywnami. 
Ukaraliśmy też osobę, która wysta-
wiła reklamę w miejscu niedozwo-
lonym. Wraz z funkcjonariuszami 

Komisariatu Policji w Luboniu wy-
stawiliśmy 4 wspólne patrole szkolne. 
Z pracownikami Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej przeprowadziliśmy 
4 patrole, których efektem było 19 
wywiadów środowiskowych w miej-
scach zamieszkania osób korzystają-
cych z pomocy społecznej. Do Sądu 
Rejonowego w Poznaniu skierowali-
śmy 32 wnioski o ukaranie sprawców 
wykroczeń. Ponadto wystawiliśmy 
poczet sztandarowy miasta podczas 
uroczystości związanych z rocznicą 
hr. Augusta Cieszkowskiego.

Pragnę w tym miejscu zaprosić 
mieszkańców naszego miasta na 
piknik organizowany przez Urząd 
Miasta i Straż Miejską Miasta Luboń 
pod hasłem „Twój czworonożny 
przyjaciel”, który odbędzie się 26 
kwietnia przy ul. Dworcowej 1 (szcze-
góły na str. 60)

Paweł Dybczyński
komendant Straży Miejskiej

W remizie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Buku odbył 29 
marca 36. Ogólnopolski 

Test Wiedzy Pożarniczej na szcze-
blu powiatu – „Młodzież Zapobiega 
Pożarom’’. Uczestników podzielono 
na trzy grupy: 1 – szkoła podstawo-
wa, 2 – gimnazjum oraz 3 – szkoła 
ponadgimnazjalna. Jednostkę OSP 
Luboń reprezentowało 4 wycho-
wanków z Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej, druhowie: Jakub Ma-
lęgowski i Krzysztof Kaźmierczak 
(poziom gimnazjalny) oraz Mate-
usz Szulc i Maciej Splisgart (szkoła 
ponadgimnazjalna). W pierwszym 
etapie testu uczestnicy pisemnie od-
powiadali na 30 pytań. Po spraw-
dzeniu wyników, do części �nałowej 
z każdej grupy kwali�kowały się 4 
osoby z największą liczbą prawidło-
wych odpowiedzi.

Z naszej jednostki do części �-
nałowej zakwali�kował się Jakub 
Malęgowski, który odpowiadając 
ustnie na 3 pytania, zajął III miejsce 
w powiecie na poziomie gimnazjal-
nym. Gratulujemy mu zajętego miej-
sca, a pozostałej trójce dziękujemy 
za godne reprezentowanie jednost-
ki.

Jakub Malęgowski urodził się 18 
stycznia 1999 r. Do OSP w Luboniu 
wstąpił w lutym 2013 r. Uczęszcza 
do Gimnazjum nr 2. Jego zaintere-
sowania, oprócz pożarnictwa, to 
sport, piłka nożna i wyścigi samo-

chodowe oraz motoryzacja, głównie 
pojazdy ciężarowe. W jednostce 
dał się poznać jako osoba spokojna, 
uczynna i bardzo zdyscyplinowa-
na.

Norbert Kaźmierczak
OSP Luboń

Trzeci w powiecie

n
Jakub Malęgowski (z dyplomem) – zdobywca 
3. miejsca w powiatowym konkursie „Mło-
dzież Zapobiega Pożarom’’

W marcu odnotowano również dwa Qn

przestępstwa internetowe.
W ub. miesiącu lubońscy policjanci Qn

zatrzymali na gorącym uczynku lub 
w bezpośrednim pościgu 25 sprawców 

mijających się z prawem, w tym 3 nie-
trzeźwych kierowców.

Na podstawie danych Policji
Paweł Wolniewicz
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BAW SIĘ Z NAMI

Z serca
Kolacja we dwoje

Zabawa polega na 
odgadywaniu 
ciekawych i cha-

rakterystycznych miejsc 
w Luboniu. Prosimy okre-
ślić, co przedstawia opu-
blikowana fotogra�a i gdzie 
obiekt się znajduje. Od-
powiedzi można przesy-
łać (również pocztą elek-
troniczną), dostarczać do 
Redakcji (ul. Wschodnia 
23 a lok. 62) albo wrzucać 
do niebieskich skrzynek 
„Wieści Lubońskich” na 
terenie miasta. Kartki z do-
piskiem: „Zgadnij, co to” 
muszą być podpisane imie-
niem i nazwiskiem uczest-
nika konkursu. Wśród tych, 
którzy nadeślą popraw-
ne odpowiedzi, rozlosu-
jemy upominki. Prosimy 
też o nadsyłanie swoich propozycji 
(fotogra�i).

Opublikowane w ubiegłym mie-
siącu zdjęcie przedstawiało detal 

z fasady domu na ul. Sobieskiego 1 
z 1929 r. m.in. opisany w książce 
Stanisława Malepszaka – „Luboń 
i okolice...” na str. 164. Spośród po-

prawnych odpo-
wiedzi wylosowa-
liśmy tę, którą 
nadesłała Iwona 
Wasilewska z ul. 
Sikorskiego. Po 
odbiór niespo-
dzianki zaprasza-
my do redakcji 
(ul. Wschodnia 
23 a/62) w godzi-
nach dyżurów.

(red)

Zgadnij, 
co to?

n
Dom na ul. Sobieskiego 1 z 1929 r.   fot. Rafał Wojtyniak

n
Zgadnij, gdzie znajduje się ten charakterystyczny 
budynek stojący przy jednej z głównych ulic miasta, 
którego fragment przedstawiono na zdjęciu? Spo-
strzegawczy mogą znaleźć zdjęcie całego domu na 
innej stronie „WL”   fot. Piotr P. Ruszkowski

Robertowi WrzesińskiemuQn  – na-
szemu redakcyjnemu Koledze – z oka-
zji imienin życzymy dużo zdrowia, 
pomyślności oraz dalszych sukcesów 
na dziennikarskiej niwie.

Z okazji imienin – Prezesowi To-Qn

warzystwa Miłośników Miasta Lubo-
nia, Przemysławowi Maćkowiakowi 
–życzymy dużo zdrowia, szczęścia 
i zrealizowania wszystkich ambit-
nych planów.

Pani Qn Justynie Jagielskiej z okazji 
imienin życzymy zdrowia i wszelkie-
go dobra.

Dyrektor SP 3 – Qn Grażynie Leciej 
– z okazji imienin życzymy wszelkiej 
pomyślności, dużo zdrowia i uśmie-
chu oraz żeby świeciło dla Niej słońce 
nawet w pochmurne dni.

Jurkowi Łukaszewiczowi z Qn okazji 
imienin życzymy wszystkiego naj-
lepszego, dużo zdrowia, szczęścia 
i pomyślności w życiu.

Uwaga! Kupon do rubryk „Z ser-
ca” i Kolacja we dwoje” znajduje się 
na str. 66.

Kochanym Dzieciom – Qn Violi i Mir-
kowi Zettler – z okazji 29. rocznicy 
ślubu – dużo zdrowia i miłości, speł-
nienia marzeń oraz łask Bożych na 
dalsze lata życzą rodzice.   (sms)

Z okazji porcelanowych godów Qn

(20. rocznicy ślubu) – Ewie i Sław-
kowi Dolskim – życzę dalszych lat 
w zdrowiu i miłości, a Wasze ma-
rzenia niech się zawsze spełniają – 
Tata z Romką.   (sms)

Z okazji 58. rocznicy ślubu Państwu Qn

Reginie i Marianowi Akuszewskim 
dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności 
oraz błogosławieństwa Bożego na dal-
sze lata życzy Lucyna z rodziną.

Kochanym Jubilatom – Qn Reginie 
i Marianowi Akuszewskim – z okazji 
58. rocznicy ślubu najserdeczniej-
sze życzenia – zdrowia, szczęścia 

i wszelkiej pomyślności składają 
dzieci, wnuki i prawnuki.

Z okazji 40. rocznicy ślubu – Qn Kry-
stynie i Mieczysławowi Brzoskom 
– pomyślności, zdrowia, szczęścia 
i słońca na każdy dzień życzy syn 
Sławek z żoną i dziećmi.

Z okazji 30. rocznicy ślubu – Qn

Hannie i Piotrowi Ruszkowskim 
– błogosławieństwa Bożego na dalsze 
wspólne lata życzą Anna i Krzysz-
tof Molińscy.

Na „Kolację we dwoje” do re-
stauracji „Miodziojadło” przy pl. 
Edmunda Bojanowskiego 1 wy-
biorą się w tym miesiącu państwo 
Viola i Mirek Zettlerowie. Życzymy 
przyjemności. Prosimy o kontakt 
z redakcją.

W świątecznym wydaniu „Wie-
ści Lubońskich” tradycyj-
nie ukryliśmy koszyczek 

ze święconką. Należy odszukać, na 
której stronie się znajduje. W nagrodę 
można wygrać jedną z dwóch pięk-
nych kołder antyalergicznych ufun-
dowanych przez Sklep z pościelami, 

kołdrami i dywanami z ul. Wojska 
Polskiego 5 A. Odpowiedzi należy 
do 5 maja dostarczyć do redakcji 
przy ul. Wschodniej 23 A/62 albo 
wrzucić do jednej z niebieskich 
skrzynek „Wieści” dostępnych na 
terenie Lubonia.

Władysław Szczepaniak

Konkurs z koszyczkiem

Prezentujemy dwa świąteczne 
zające, które różnią się cztere-
ma szczegółami. Na popraw-

ne rozwiązania czekamy do 5 maja. 
Należy je dostarczyć do redakcji lub 
wrzucać do niebieskich skrzynek na 
terenie Lubonia. Wśród poprawnych 

odpowiedzi rozlosujemy dwa bony 
o wartości 70 zł każdy, ufundowane 
przez szefową salonu HANNA STY-
LE (bielizna damsko-męska i dzie-
cięca), ul. Puszkina 38 A – Hannę 
Nowak.

Władysław Szczepaniak

Wytęż wzrok

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”.

pomoce naukowe oraz podręczniki, 
a także udzielić pomocy przy zor-
ganizowaniu placu manewrowego. 
Dyrektor WORD powiedział, że 
miasteczko jest prezentem dla mia-
sta na 60. urodziny. 

Dziękujemy panu dyrektorowi 
WORD za przychylność do naszego 
wniosku oraz że uwzględnił taki koszt 
(prawie 100 tys. zł) w tegorocznym 
budżecie. Dzięki temu mamy nadzie-

ję, że świadomość przepisów ruchu 
drogowego wśród dzieci, młodzieży 
oraz seniorów będzie wzrastała. Jest 
to kolejny krok w trzyletnim planie 
miasta, którego celem jest podnosze-
nie bezpieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu drogowego – po-
wiedział Mikołaj Tomaszyk, zastęp-
ca Burmistrza.

Magdalena Baranowska

Miasteczka drogowe w Luboniu cd.  
ze str. 

45
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Krzyżówka świąteczna

Poziomo:
 2.  w mit. 

gr. bogi-
ni świtu

 3.  używane 
do wyrobu 
czekolady

 4.  w mit. gr. 
przedsio-
nek piekieł

 8.  ptak z rzę-
du kukułek

 9.  krewniak 
strusia ame-
rykańskiego

 10.  legendarny za-
łożyciel Pań-
stwa Polskiego

 11.  dawniej atrament
 16.  Troja
 17.  lennik
 18.  dawn. budka z ta-

nim mięsem
 25.  liczba niezbęd-

nych członków 
zgromadzenia

 26.  potocznie łobu-
ziak, ulicznik

 27.  rozmokła ziemia two-
rząca gęstą masę

 28.  szata muzułmań-
skich kobiet

 33.  lichy, bezwarto-
ściowy obraz

 34. ignam, pochrzyn
 35.  zagadka rysunkowa
 36.  dwukołowy wóz 

u nomadów
 40.  górny na grani-

cy Europy i Azji
 41.  bezsilność, brak 

sił �zycznych
 42.  wolne miejsce, posada
 46.  przest. miejsce posto-

ju oraz remontu pa-
rowozów i wagonów

 47.  miejsce dla widzów 
na zboczach pagór-
ka wokół sceny

 50.  świąteczne pieczywo

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 53 utworzą 
rozwiązanie, które po wpisaniu do kuponu należy 
do końca kwietnia, na kartce pocztowej, dostar-
czyć do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, patrz 
mapka str. 2) lub wrzucić do którejś z nie-
bieskich skrzynek „Wieści Lubońskich” 
na terenie miasta. Wśród osób, które 
poprawnie odgadną hasło, wylosu-
jemy nagrody, które ufundowały 
�rmy: MALIBU z ul. Sikorskiego 
(komplet ręczników) oraz „CAFE 
Krzyżan” Emilia i Michał No-
wak z ul. Wschodniej 22 D 
(bon o wartości 50 zł).

Rozwiązanie krzyżów-
ki zamieszczonej w po-
przednim wydaniu „WL” 
brzmiało: „W marcu jak 
w garncu”. Nagrodę 
wylosowała Magda-
lena Nowakowska 
z ul. Wschodniej. 
Gratulujemy! Po 
odbiór zaprasza-
my w godzinach 
dyżurów do redak-
cji (ul. Wschodnia 
23 a/ 62).

Uwaga! Kse-
rowanych kupo-
nów w losowaniu 
nie uwzględnia-
my.

 51.  ptak 
wod-
ny z rzędu 
mew – siewek

 54.  tkanina na wsypy
 55.  lotnisko w Krakowie
 56.  miejsce cudu Galilei
 60.  spód
 61.  w kinie lub te-

lewizorze
 62.  jeden
 63.  w mit. gr. wład-

ca wiatrów
 69.  półkolista wnę-

ka w murze
 70.  naczynie bednarskie
 71.  posag
 72.  24 lub 25 arku-

szy papieru
 76.  wysokie lu-

stro stojące
 77.  żony, nałożni-

ce muzułmanina
 78.  piękność, uro-

da, czar
 79.  �lozof żydow-

ski, pisarz

 32.  zabity przez Kaina
 37.  w mit. gr. muza po-

ezji miłosnej
38. lichy utwór literacki

39. hazardowa 
gra w karty

Pionowo:
 1.  powierzch-

nia ukośna
 2.  kraina zmarłych, 

którą władał Ozyrys
 5.  całun
 6.  chwat, zuch
 7.  styl pływac-

ki, dowolny
 8.  gatunek wiel-

kich mrówek
 12.  nestor
 13.  porcja alkoho-

lu z dodatkiem 
wody, soku

 14.  tragi
 15.  do gry w bad-

mintona
 19.  pałac sułtana

 20.  część należ-
ności płatna 
w oznaczo-
nym terminie

 21.  system pła-
cy za pracę

 22.  Jorge, pisarz 
brazylijski (na-
pisał „Kakao”)

 23.  gatunek wierzby
 24.  głębia morska
 29.  pomagał nieść 

krzyż Jezusowi
 30.  utrwalacz za-

pachów
 31.  wyraz twarzy

 43.  kierunek, tendencja
 44.  staroperska mia-

ra długości
 45.  duża, drapieżna i żar-

łoczna ryba morska
 48.  miłośnik, zwolen-

nik, entuzjasta
 49.  końcowa część 

utworu
 52.  łuska naboju my-

śliwskiego
 53.  kochanek, wielbiciel
 57.  popisy kowbojów
 58.  litera alfabe-

tu łacińskiego
 59.  patyna
 64.  maść konia
 65.  słodkie ciasto pie-

czone w formie

67. plisowana ozdoba przy-
pięta pod szyją

68. lemur – małpiat-
ka z Madagaskaru

 73.  kłujący chwast
 74.  tłuszcz roślinny 

otrzymywany z ole-
jów roślinnych

 75.  najszybszy galop konia

Prawoskrętnie:
 1.  zwiastun wiosny
 2.  prowadzona przez 

siostry zakonne
 3.  ględa, maruda, tetryk
 4.  ubierasz nim koszy-

czek ze święconką
 5.  

sposób odprawiania na-
bożeń 

stwa i ceremo-
nii religijnych
 
6.  
krótki utwór 
muzyczny 
z tekstem
7. otarła twarz 
Jezusowi
8. wezwanie 
liturgiczne 
do wier-
nych o zło-
żenie hoł-
du Bogu
9. w Bi-
blii roz-
bójnik, 
którego 
Piłat 
zwolnił 
zamiast 
Jezusa
10. 
zbior-
nik ze 
szkła, 
w któ-
rym 
hodu-
je się 
rybki
11. ina-
czej wę-
dlina
12. placek 

z makiem
13. przed 

Wielkano-
cą oczeku-

ją go dzieci
14. wielbłąd 

jednogarbny
15. księga litur-

giczna zawierają-
ca opis męki Jezusa

16. wydział wyż-
szej uczelni

 17.  zawiadomie-
nie o przesyłce

 18.  ewolucja narciarska
 19.  lubońska ulica
 20.  kończy go Śro-

da Popielcowa
 21.  wyzyskiwacz
 22.  laureat Nagrody Nobla
 23.  wodotrysk działają-

cy pod ciśnieniem
 24.  matka żony
 25.  miejsce urodzenia bł. Ed-

munda Bojanowskiego
 26.  matka Jana Chrzciciela
 27.  ulica w Luboniu łączą-

ca Ogrodową z Jana 
III Sobieskiego

 28.  na rękach boksera
 29.  pierwszy dzień wiel-

kiego postu w li-
turgii katolickiej

 30.  w mit. gr. jed-
na z rzek Hadesu

 31.  oszczerstwo, potwarz
oprac. Bernard Stachowiak

Kupon – patrz str. 67
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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?

22 kwietnia (wtorek)
Posiedzenie Komisji Komunalnej Qn

RML – Urząd Miasta, pl. E. Bojanow-
skiego 2, pok. 201 – godz. 17

Posiedzenie Komisji Organi-Qn

zacyjno-Prawnej RML – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, 
pok. 201 – godz. 19

23 kwietnia (środa)
Posiedzenie Komisji Budżetu Qn

i Finansów RML –Urząd Miasta, 
pl. E. Bojanowskiego 2, pok. 201 
– godz. 17

Posiedzenie Komisji Sfery Qn

Społecznej RML – Urząd Mia-
sta, pl. E. Bojanowskiego 2, pok. 
201 – godz. 19

24 kwietnia (czwartek)
Sesja Rady Miasta Luboń Qn – Urząd 

Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, sala 
sesyjna – godz. 16.30

28 kwietnia (poniedziałek)
Posiedzenie Komisji Ochrony Qn

Środowiska RML – Urząd Mia-

sta, pl. E. Bojanowskiego 2, pok. 
201 – godz. 17

5 maja (poniedziałek)
Dyżury radnych dla mieszkań-Qn

ców – godz. 16 – 18 – M. Samul-
czyk – okręg I (Żabikowo) – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; J. 
Kaczmarek – okręg II (Lubonian-
ka) – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42; M. Matysiak – okręg III 
(Luboń) – Gimnazjum nr 1, ul. 
Armii Poznań 27; D. Walczak – 
okręg IV (Lasek) – Ośrodek Kul-
tury, ul. Sobieskiego 97

19 maja (poniedziałek)
Dyżury radnych dla mieszkań-Qn

ców – godz. 16 – 18 – P. Krzyżosta-
niak – okręg I (Żabikowo) – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; P. 
Bartkowiak – okręg II (Lubonianka) 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42; L. Kędra – okręg III (Lu-
boń) – Gimnazjum nr 1, ul. Armii 
Poznań 27; D. Franek – okręg IV 
(Lasek) – Ośrodek Kultury, ul. So-
bieskiego 97

HS

Otwarte posiedzenia władz
14 kwietnia, godz. 17 – „Wiosenna przygoda Tymoteusza” – spektakl dla Qn

dzieci (od 3 lat) w wykonaniu Teatru „TeatRyle” z Poznania
16 kwietnia, godz. 17 – Klub Miłośników Języka FrancuskiegoQn

23 kwietnia, godz. 18 – warsztaty komputerowe dla seniorówQn

23 kwietnia, godz. 19 – wernisaż malarstwa Wiesławy GryskowskiejQn

24 kwietnia, godz. 10 – „Otuleni historią” – lekcje historii dla najmłod-Qn

szych
25 kwietnia, godz. 16-17.30 oraz 17.30-19 – Działania plastyczne dla dzieci Qn

„Kolorowe malowanie” pod okiem plastyka Przemysława Szydłowskiego
26 kwietnia, godz. 9.15-10.45 oraz 11-12.30 – „Kolorowe malowanie” Qn

28 kwietnia, godz. 13 – spotkanie autorskie z pisarką książek dla dzieci, twór-Qn

czynią „Cecylki Knedelek” – Joanną Krzyżanek
28 kwietnia, godz. godz. 16.30 i 18 – Klub SzachowyQn

28 kwietnia, godz. 19 – Biblioteczny Klub FilmowyQn

30 kwietnia, godz. 17 – Klub Miłośników Języka FrancuskiegoQn

30 kwietnia, godz. 18 – warsztaty komputerowe dla seniorówQn

5 maja, godz. 10 – spotkanie literacko-poetyckie w ramach sekcji teatralno-Qn

literacko-bibliotecznej Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (LUTW)
7 maja, godz. 18 – warsztaty komputerowe dla seniorówQn

9 maja – z cyklu „Cały Luboń czyta dzieciom” fragmenty swoich ulubionych Qn

bajek czyta przedstawiciel strażników prawa w Luboniu
9 maja, godz. 16-17.30 oraz 17.30-19 – „Kolorowe malowanie”Qn

10 maja, godz. 9.15-10.45 oraz 11-12.30 – „Kolorowe malowanie”Qn

12 maja, godz. 16.30 i 18 – Klub SzachowyQn

12 maja – „Portret z magnolią” – spektakl w wykonaniu Izabelli Tarasiuk Qn

i Janusza Andrzejewskiego, aktorów Teatru „Mój Teatr” z Poznania
13 maja, godz. 14 – spotkanie w Klubie Ludzi Niewidomych i Słabowidzą-Qn

cych „Promyk”
14 maja, godz. 17 – Klub Miłośników Języka FrancuskiegoQn

14 maja, godz. 13 – spotkanie autorskie z pisarzem książek dla dzieci – Łu-Qn

kaszem Wierzbickim
14 maja, godz. 18 – warsztaty komputerowe dla seniorówQn

14 maja, godz. 18 –z cyklu „Świat na wyciągnięcie ręki” – spotkanie z Łu-Qn

kaszem Wierzbickim
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.biblub.com

BM

BIK
Biblioteczny 
Informator 
Kulturalny

KULTURA

25 kwietnia (piątek)
Uroczystość odsłonięcia i poświę-Qn

cenia Pomnika Myśli Papieskiej – 
Komorniki, ul. Stawna 7 – godz. 20 
– szerzej na str. 38
26 kwietnia (sobota)

Piknik z psem – czytaj str. 57Qn

TURYSTYKA

21 kwietnia (pon. świąteczny)
Rajd Gminnego Ośrodka Kultu-Qn

ry i Klubu Seniora w Komornikach 
– wymarsz sprzed Domu Kultury 
w Rosnówku – godz. 10

SPORT

19 kwietnia (sobota)
Stella Luboń – Warta Śrem – bo-Qn

isko, ul. Szkolna – godz. 16

10 maja (sobota)
UKS Jedynka Luboń – Stoper Po-Qn

znań (orliki) – boisko, ul. Szkolna 
– godz. 10

19 maja (poniedziałek)
Fogo Luboń – UKS Jedynka Luboń Qn

(trampkarze) – stadion, ul. Rzeczna 
– godz. 16

Burmistrz Miasta Luboń oraz Dyrektor i Rada Rodziców Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego
serdecznie zapraszają na uroczyste obchody 

223. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 200. rocznicy uro-
dzin Augusta Cieszkowskiego.

Przebieg uroczystości:
godz. 15 –  msza św. za Ojczyznę w kościele bł. Jana Pawła II, ul. Źró-Qn

dlana

3 Maja godz. 16 – 18 – majówka w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Żabikow-Qn

ska 40
W programie:

występ gawędziarza, dziennikarza i znawcy gwary poznańskiej – Qn

Jacka Hałasika,
montaż słowny w wykonaniu uczniów SP 2 prezentujący sylwetkę Qn

Augusta hr. Cieszkowskiego,
występ dziecięcego zespołu „Wstrząs”Qn

wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z Chórem „Bard” i ucznia-Qn

mi Cieszkowianki
Dla wszystkich uczestników wydarzenia darmowa grochówka.

UM

Rada Powiatu uchwaliła rozkład 
godzin pracy aptek ogólno-
dostępnych na terenie m.in. 

Lubonia wraz z harmonogramem 
dostępności do świadczeń farma-
ceutycznych w porze nocnej, w nie-
dziele, święta i w inne dni wolne od 
pracy do końca 2014 r.

Apteki są dostępne w porze noc-
nej w godz. 22 – 8, a w święta i dni 
wolne od pracy w godz. 14 – 18 – na 
zgłoszenie telefoniczne, w przypad-
ku bezpośredniego zagrożenia życia 
lub zdrowia pacjenta.

(KK)

Dyżury nocne aptek:
14.04 – 20.04 – „Dla Ciebie”, ul. Po-Qn

niatowskiego 24; tel. 61 810 31 28
20.04 (Wielkanoc) – „Ogólnodostęp-Qn

na”, ul. Kręta 9; tel. 61 810 55 93

21.04 (II święto wielkanocne) Qn

– „Fama Vit”, ul. Kościuszki 51; 
tel. 61 810 31 85

21.04 – 27.04 – „NOKI”, ul 11 Qn

Listopada 28; tel. 61 810 10 06
28.04 – 04.05 – „Św. Józefa”, ul. Qn

Sobieskiego 55a; tel. 61 893 44 99
01.05 – „Arnika”, pl. Bojanow-Qn

skiego 3; tel. 61 813 02 82
03.05 – „Osiedlowa”, ul. Żabikow-Qn

ska 62; tel. 61 810 25 70
05.05 – 11.05 – „Niezwykła”, ul. Qn

Żeromskiego 1; tel. 61 810 20 69
12.05 – 18.05 – „W Przychodni”, ul. Qn

Wschodnia 25; tel. 61 899 12 91
19.05 – 25.05 – „Przy Sikorskiego”, ul. Qn

Sikorskiego 44; tel. 61 893 16 06
26.05 – 01.06 – „Far-Mia”, ul. 11 Li-Qn

stopada 141; tel. 61 297 40 12

(daty – wg tabeli ze starostwa 
powiatowego)

Dyżury aptek
W nocy, niedziele i święta
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3.03.2014 r.
Zbigniew Antoni Jędrzejewski  Qn

 ur. 1959 r.
4.03.2014 r.

Adam Kazimierz Andrzejewski  Qn

 ur. 1949 r.
12.03.2014 r.

Bronisława Golak ur. 1939 r.Qn

Zgony 16.03.2014 r.
Ignacy Szkudlarek ur. 1921 r.
20.03.2014 r.

Zenon Marian Szóstak  Qn

 ur. 1946 r.
23.03.2014 r.

Lucyna Świerkowska  Qn

 ur. 1947 r.
25.03.2014 r.

Kazimiera Łucja Kortylewicz Qn

 ur. 1927 r.
Wiesława Voelkel

kierownik USC

Śluby
1.03.2014 r.

Witold Derda  Qn

 i Irena Teresa Gumienna
Marcin Bernacki  Qn

 i Natalia Siebert
14.03.2014 r.

Przemysław Rzyski  Qn

 i Wioleta Marzena Roszyk

Mateusz Malanowski  Qn

 i Beata Maria Nowak
28.03.2014 r.

Tomasz Andrzejewski  Qn

 i Agnieszka Kaczmarek
Zbigniew Cezary Smuga  Qn

 i Grażyna Chłosta
Krzysztof Dziamski  Qn

 i Karolina Rachuta
W marcu zawarto 8 związków 

małżeńskich. 1 para nie wyrazi-
ła zgody na publikację danych.

Serdeczne podziękowanie

Księdzu Jackowi Zjawinowi z para�i św. Barbary w Żabikowie  
i Księdzu Sławomirowi Stronce – proboszczowi para�i  

w Targowej Górce – za sprawowanie mszy św.  
i ceremonii odprowadzenia prochów mojej żony

śp. Janiny Kowalskiej

na miejsce wiecznego spoczynku.

Pocztom sztandarowym Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów 
PTTK, Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu i ZHP przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 oraz Delegacjom Burmistrza Miasta Luboń, Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego z Lusowa, Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego z Poznania, Oddziałów PTTK z Wielkopolski, a tak-
że Działaczom i Członkom Oddziału PTTK im. Cyryla Ratajskiego 
w Luboniu, Przyjaciołom, Koleżankom i Kolegom oraz Rodzinie – za 
uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych, za o�arowane mo-
dlitwy oraz liczne intencje mszalne i kwiaty dziękuję.

Podziękowanie kieruję dla Marii Błaszczak i Leokadii Gorącej 
za szczegółowe przedstawienie uczestnikom pogrzebu działalności 
i zasług mojej żony.

Dziękuję za złożone kondolencje, w tym od Redakcji „Wieści Lu-
bońskich”, członków Oddziału PTTK w Luboniu i osób biorących 
udział w uroczystości pogrzebowej.

Mąż z synami i rodziną

Serdeczne podziękowania Księdzu Proboszczowi  
Kanonikowi Karolowi Biniasiowi  

z para�i św. Jana Bosko w Luboniu  
za sprawowanie mszy św. i ceremonii pogrzebowej.  

Rodzinie, Sąsiadom, Znajomym, Delegacjom z Luveny,  
Działaczom klubów sportowych, Zawodnikom i Przyjaciołom  

za o�arowanie modlitwy, liczne intencje mszalne  
i złożone wieńce, kwiaty oraz udział w ostatniej drodze 

 naszego kochanego męża, ojca, teścia i dziadka

śp. Zenona Szóstaka

składa żona z córką, synem i rodzinami.

Osobne podziękowanie dla zakładu pogrzebowego „Memento Mori”  
za zorganizowanie uroczystości pogrzebowej.  

Dodatkowo za okazaną dużą wdzięczność i wsparcie  
składamy serdeczne podziękowanie przyjacielowi  

– Stanisławowi Dorosińskiemu.

Rodzicom, Bratu i Rodzinie

śp. Piotra Przyweckiego
wyrazy głębokiego współczucia

składają
dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i uczniowie

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu
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Ogłoszenia drobne

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)

Korepetycje
Angielski – korepetycje, konwersacje, Qn

przygotowanie do egzaminu gimnazjal-
nego i matury. Możliwość dojazdu do 
ucznia; tel. 788 277 293   (r-pa)

Francuski – korepetycje, konwersacje, Qn

przygotowanie do egzaminu gimnazjal-
nego i matury. Możliwość dojazdu do 
ucznia; tel. 693 818 388   (r-pa)

Fizyka, matematyka – nauczyciele, Qn

dojazd; tel. 692 563 017   (h-I-VI)
Korepetycje z języka polskiego, przy-Qn

gotowanie do testów gimnazjalnych i ma-
tury, tel. 602 671 580   (mt X-VI)

Cierpliwy student Politechniki, na-Qn

uczy gimnazjalistów i licealistów ma-
tematyki; tel. 509 387 981   (kf)

Matematyka, �zyka, chemia – absol-Qn

went Politechniki – wszystkie poziomy, 
tel. 606 443 379   (h-046 II-VI)

Testy gimnazjalne – przygotowanie, Qn

tel. 606 443 379   (h-046 II-VI)
Niemiecki – tel. 793 595 710   (h-046 Qn

II-VI)
Korepetycje j. angielski z dojazdem do Qn

ucznia; tel. 785 602 439   (r-64 III-V)
Korepetycje – matematyka, �zyka, Qn

chemia – absolwentka Politechniki; tel. 
785 602 438   (r-64 III-V)

Chemia, �zyka, matematyka – ko-Qn

repetycje, gimnazjum; tel. 785 602 439   
(r-64 III-V)

Angielski – korepetycje z dojazdem do Qn

ucznia; tel. 723 517 463   (r-64 III-V)
Korepetycje matematyka, �zyka; tel. Qn

694 488 264   (IV-VI-ws)
Język niemiecki – korepetycje; tel. Qn

600 351 347   (097)

Praca
Panie 50+ zatrudnię na 10 miesięcy (z Qn

możliwością przedłużenia) wykształce-
nie i doświadczenie nie mają znaczenia. 
Proszę o kontakt osoby, które poważnie 
i pilnie szukają pracy. Rekrutacja pod nr 
tel. 793 004 268 (praca od zaraz).

Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą Qn

starszą. Mogę także pomóc w prowadzeniu 
domu; tel. 510 037 196   (m-III-V)

Zakład dekarski przyjmie dekarzy – pra-Qn

cowników; tel. 606 666 153   (r-tw)
Sprzątanie, mycie okien; tel. 793 486 047   Qn

(ig)
Hunters Sp. z o. o. zatrudni osoby na Qn

stanowisko Agenta Ochrony w Komor-
nikach; tel. 785 074 691   (r-IV)

Poszukuję blacharza samochodowe-Qn

go; tel. 505 519 282
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Le-Qn

ciej” zatrudni instruktora kat. B. Kon-
takt: 512 301 801

Przyjmę do pracy młodą dziewczynę Qn

do sklepu warzywniczego na terenie Lu-
bonia; tel. 502 092 108   (r IV-V)

Przyjmę do pracy młodą dziewczynę Qn

do sprzedaży owoców sezonowych na 
terenie Lubonia; tel. 502 092 108   (r 
IV-V)

Dokładnie, solidnie i rzetelnie po-Qn

sprzątam mieszkanie raz w tygodniu, 

pomogę osobie starszej w robieniu za-
kupów, opiece nad zwierzakami; tel. 
504 256 780   (m-IV)

Kawaler 35 l. szuka stałej pracy – bran-Qn

ża produkcja, kierowca, mile widziana 
umowa o pracę. Dyspozycyjny, bystry; 
tel. 608 191 200   (m-IV)

Chętnie zaopiekuję się Państwa pocie-Qn

chą. Mam doświadczenie w opiece nad 
dziećmi (referencje). Studiuję zaocznie 
pedagogikę; tel. 696 300 525   (m-IV)

Wiosenne porządki, sprzątanie, nie Qn

tylko przed świętami; tel. 504 312 582   
(m-IV)

Młody chłopak chętnie podejmie się prac Qn

ogrodowo-porządkowych (np. koszenie 
trawy, sprzątanie, pomoc) – z zewnątrz 
jak i wewnątrz budynku. Na terenie Lu-
bonia; tel. 721 238 554   (m-IV)

Zatrudnię osobę do sprzedaży kur-Qn

czaków z rożna na terenie Lubonia i naj-
bliższej okolicy, wiek 40+, wymagane 
prawo jazdy kat. „B”; tel. 601 789 555   
(p IV)

Pracownik – montaż placów zabaw, Qn

wymagane prawo jazdy, dyspozycyjność; 
tel. 602 459 339   (r) 

Usługi
PIT-y tanio; tel. 503 138 846   (m-9-Qn

I-IV)
Projektowanie, zakładanie i konser-Qn

wacja ogrodów, oczka wodne, fontanny, 
ogrody zimowe, akwaria, rozdrabnia-
nie i utylizacja gałęzi, tel. 501 595 730   
(rr-do)

Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   Qn

(r-bs)
Karcher – czyszczenie: dywanów, wy-Qn

kładzin, tapicerek meblowych i samo-
chodowych. Czyszczenie, konserwacja 
skór – auto – dom. Polerowanie, zabez-
pieczenie lakieru. Wystawiam faktury 
VAT. Tel. 600 217 065   (h-47 II-V)

Malowanie, panele, łazienki, napra-Qn

wy instalacji wod-kan; tel. 550 048 477  
(h-056 II-IV)

Remonty; tel. 696 896 204   (295)Qn

Wycinka, przycinka drzew i wywóz Qn

gałęzi; tel. 502 762 216   (r-132 IV-V)

Nieruchomości
Sprzedam działkę ROD w Luboniu; Qn

tel. 693 591 605   (m-IV 123)
Okazja! Sprzedam ładny dom, wol-Qn

no stojący, 2-poziomowy, nie wyma-
gający nakładów – w Luboniu-Żabiko-
wie, cena: 599 000 zł; tel. 603 894 429   
(h-099 IV,V)

Gortatowo koło Swarzędza – ładna Qn

działka dla dewelopera; tel. 603 894 429   
(h-099 IV,V)

Sprzedam działkę 1250 mQn 2 z małym 
domem – Luboń Lasek ul. Łączna 30; 
tel. 504 211 865   (m-94-III-V)

Sprzedam kawalerkę; tel. 61 8 139 484   Qn

(m-87-III-IV)
Lokale wynajmę: 34 mQn 2 i 56 m2, na 

usługi, biura, kwiaciarnię i inne; tel. 
509 602 654   (r-090 III-IV)

Wynajmę mieszkania: 48 mQn 2 i 78 m2; 
tel. 509 602 654    (r-090 III-IV)

Oddam w najem mieszkanie 56 mQn 2 
przy ul. Kościuszki w Luboniu; tel. 
600 647 259   (m-57-II-IV)

Oddam w najem mieszkanie 50 mQn 2, 
III piętro, blok ul. Sikorskiego; tel. 
605 041 498   (h-108 IV)

Szukam do wynajęcia w Luboniu Qn

pomieszczenia, najlepiej garażu, lub 
małej hali (40 – 150 m2) na małą pro-
dukcję. Tel. kontaktowy: 511 038 947   
(h-109 IV)

Rybojedzko gm. Stęszew – sprze-Qn

dam działkę budowlaną, uzbrojoną 
700 m2 przy jeziorze, tel. 600 322 991   
(h-115 VI-VI)

Dam bezpłatnie pokój uczciwej pani Qn

za pomoc w domu; tel. 790 802 555   
(h-127 IV)

Inne
Pożyczki gotówkowe – 500 150 810   Qn

(h-035 II-IV)
Pożyczki zastaw u klientów – 500 588 980   Qn

(h-035 II-IV)
Skup książek, 1 zł za kilogram. Tel. Qn

503 622 212   (h-074 III,IV)
Sprzedam używane, 1-osobowe łóż-Qn

ko drewniane z szu�adą na pościel; tel. 
793 486 047   (ig)

Skup wszystkich aut do 10 tys. zł. Umo-Qn

wa i gotówka od ręki; tel. 798 827 337   
(h-101 IV-VI)

Sprzedam rower młodzieżowy 24’’ Qn

stan bardzo dobry; tel. 693 591 605   
(m-IV 123)

Sprzedam albę chłopięcą; tel. 693 591 605   Qn

(m-IV 123)

W ub. miesiącu na stronach 
20, 23 i 54 ukazały się ar-
tykuły pt. „Będzie Tesco”, 

„Pendolino w Luboniu” i „Jedność 
Luboń”. Były żartami primaaprilisowy-
mi, które, dla rozpoznania, specjalnie 
oznaczyliśmy sylabą „cha” (od „cha, 
cha!”). Niewykluczone, że w przyszło-
ści doczekamy się opisanych atrakcji 
w Luboniu, tymczasem dziękujemy 
czytelnikom za wyrozumiałość i ży-
czymy dobrego humoru!

W.S.

Prima aprilis

n
Tak mogłoby być, gdyby nie był to prima-
aprilisowy kawał – Pendolino na dworcu 
w Luboniu (fotomontaż)
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ALARMOWE

KOMISARIAT POLICJIQn

ul. Powstańców Wlkp. 34, 
tel. 61 813 09 97 lub 893 10 97

POGOTOWIE RATUNKOWEQn

ul. Pułaskiego 15,  
tel. 61 813 09 99

STRAŻ POŻARNAQn

ul. Żabikowska 36, tel. 
61 813 09 98, 618 102 826

STRAŻ MIEJSKAQn

ul. Dworcowa 1,
pn.-pt. 6.30 – 22, sob. 7 – 15
z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91

POGOTOWIE WOD.-KAN.Qn

Mosina, tel. 61 813 21 71, 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje

POSTERUNEK ENERGETYCZNYQn

ul. Fabryczna 4, tel. 61 813 03 02 (zgłoszenia 
usterek 6.30 – 8 i 13.30 – 14.30), tel. 24h 991 
oraz infolinia 800 66 00 06 (informacje o pla-
nowanych przerwach w dostawach prądu); 
www.operatorenea.pl

POGOTOWIE OŚWIETLENIA  Qn

DROGOWEGO
tel. 61 856 17 22 (24 h) 

 PODTOPIENIA I ZDARZENIA  Qn

 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT
tel. 697 630 824

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄTQn

Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118, 886 368 528; 
weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE

 KOM-LUBQn

www.kom-lub.com.pl, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom.lub.com.pl

 Centrum Zagospodarowania Odpa-Qn

dów – Selekt – Związek Międzygminny
www.selekt.czempin.pl, ul. 24 Stycznia 25, 
64-020 Czempiń  
tel. 61 282 63 03 lub 61 282 33 58; 
czo.selekt@czempin.pl

 Centrum Zagospodarowania Odpa-Qn

dów – Selekt –sp. z o.o. (instalacja)
www.selekt.toensmeier.pl, ul. Piotrowo 
Pierwsze 26/27, Czempiń 
tel. 60 282 65 41; selekt@toensmeier.pl

USŁUGI KOMUNIKACYJNE

  TRANSLUBQn

ul. Przemysłowa 13, tel. 61 813 01 45, se-
kretariat@translub.pl

 ZARZĄD TRANSPORTU  Qn

MIEJSKIEGO
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań; tel. 61 834 61 26 
lub 61 633 53 19; ztm@ztm.poznan.pl
Rozkład jazdy: http://www.ztm.poznan.pl/
rozklad/

STACJA PKPQn

ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757, 
kom. (42) lub (22) 19 436

POCZTYQn

– ul. Wschodnia 22 C,  
tel. 61 899 11 40 lub 41,  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 61 813 03 52, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 3, tel. 
61 813 02 33, pn. – pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 
61 813 02 64,  pn. – pt. 8 – 18

LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTUQn

Przychodnie i Gabinety  
Lekarza Rodzinnego
- ul. Poniatowskiego 20,  

tel. 61 810 48 31
- ul. dr. Romana Maya 1 A,  

tel. 61 890 04 85
- ul. Wschodnia, tel. 61 813 03 62
- ul. Sobieskiego 55a, tel. 61 832 68 98
Po godz. 18 i w niedziele oraz święta pomoc 
doraźna – patrz Pogotowie Ratunkowe
Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM”
ul. Poniatowskiego 20,  
tel. 61 813 12 11

 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO Qn

-PEDAGOGICZNA
tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ Qn

ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 19

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWA-Qn

NIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Urząd Miasta, wt i pt 13-15

APTEKI CZYNNE PO 19Qn

– „Złoty Lek”, ul. Żabikow-
ska 16, tel. 61 813 08 11, pon. 
– pt. 9 – 22, sob. 9 – 18

– „Alga” CH PAJO, ul. Żabikowska 66, 
tel. 61 899 41 27, pon. – sob.  
9 – 21, niedz. 10 – 19

– „św. Józefa”, ul. Sobieskie-
go 55 a, tel. 61 893 44 99, pon.- 
pt. 8.30 – 20.30, sob. 9 – 15

– „Fama Vit”, ul. Kościuszki 51 lok. 1, tel. 
61 810 31 85, pon. –  
pt. 8 – 21, sob. 8 – 14

– „Przy Sikorskiego”, ul. Sikorskiego 44,  
tel. 61 893 16 06, pn. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Niezwykła”, ul. Fabryczna (naroż-
nik z Żeromskiego), tel. 61 810 20 69, 
pon. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 15

– „Przy Rynku”, ul. Poniatow-
skiego 24, tel. 61 810 31 28, 
pon.– pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Arnika”, pl. E. Bojanowskiego 3,  
 tel. 61 813 02 82,  
pon.– pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Noki”, ul. 11 Listopada 28,  
 tel. 61 810 10 06,  
pon. – pt. 8.30 – 20, sob. 8.30 – 14

KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, Qn

kom. 0-503 092 500

BANKOMATY 24hQn

- PKO BP – ul. Sikorskiego
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59,  

CH Pajo – ul. Żabikowska 66,  
CH Factory – ul. Dębiecka 1

INSTYTUCJE PUBLICZNE

URZĄD MIEJSKI w LUBONIUQn

pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o�ce@lubon.wokiss.pl
pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30

BURMISTRZ LUBONIAQn

Dariusz Szmyt, tel. 61 813 01 41

MIEJSKI OŚRODEK PO-Qn

MOCY SPOŁECZNEJ
ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85

KOŚCIOŁYQn

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. 1 Maja 4, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bo-
janowskiego – pl. E. Bojanow-
skiego, tel. 61 813 01 22

- bł. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13

MUZEUM MARTYROLOGICZNEQn

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne
wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14

BIBLIOTEKA MIEJSKAQn

http://www.biblub.com.pl, 
ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  
pn., śr. 12 – 20, wt., czw. 9 – 15, pt. 12 – 
19, sob. 9 – 13 (VII i VIII: pt. 9 – 15, sob. 
nieczynne)
Filia nr 3 – Zakłady Chemiczne (Przychod-
nia), tel. 785 874 382, pn. 11.30–18, wt. 9 – 
15, śr. 10.30 – 17 

Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 97 (Ośro-
dek Kultury) wt., czw. 12 – 19,  
pt. 9 – 15, tel. 607 874 382

OŚRODEK KULTURYQn

ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72, pn. – 
czw. 8 – 20, pt. 7 – 15

 LUBOŃSKI OŚRODEK SPOR-Qn

TU i REKREACJI
ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

PRZEDSZKOLAQn

- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  
ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02

- Tip-Topka Odkrywcy,  
ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06

- Nr 5 Weseli Sportowcy,  
ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40

- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 
tel. 61 893 03 59

- Sióstr Służebniczek, pl. E. Boja-
nowskiego, tel. 61 813 01 22, w. 61

- Niepubliczne – Calineczka, 
ul. Poniatowskiego 42 A, 
tel. 61 813 95 55
- Niepubliczne – Chatka Skrzatka,  

ul. Szkolna 68, tel. 608-396-840
- Niepubliczne – Czarodziejski Ogród, 

ul. Kopernika 10a,  
tel. 61 639 58 08

- Niepubliczne – Kubuś Puchatek,  
ul. Konopnickiej 14; tel. 607 689 866

- Niepubliczne – Słoneczny Zakątek, 
ul. 11 Listopada 158, tel. 501 306 214

- Niepubliczne – Tajemnicza Wyspa, 
 ul. Kopernika 4; tel. 608-368-489
SZKOŁY PODSTAWOWEQn

Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  
tel. 61 813 04 92
Nr 2, ul. Żabikowska 40,  
tel. 61 813 03 92
Nr 3, ul. Dąbrowskiego 2 A,  
tel. 61 813 04 42
Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81

GIMNAZJAQn

Nr 1, ul. Armii Poznań 27,  
tel. 61 810 28 38
Nr 2, ul. Kołłątaja 1,  
tel. 61 893 23 16

GRUPY AA Qn

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostatni pt. mie-
siąca mityng otwarty) Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, ul.  Źródlana 1
 SPÓŁDZIELNIA MIESZKA-Qn

NIOWA „LUBONIANKA” 
ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury – pierw-
szy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR LUBOŃSKI

Poszukujesz swojego zaginionego pupila 
lub chcesz zaadoptować psiaka, zajrzyj 
do zakładki „Zaginione zwierzęta” 

na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Luboń. Są tam informacje nt. schroniska 
w Przyborówku k. Szamotuł, gdzie tra�ają 
bezdomne zwierzęta z Lubonia. Przed 

wizytą w schronisku trzeba się skontak-
tować z Wandą Jerzyk tel. 501 770 118, 
886 368 528; e-mail:weronika@przytu-
liskauwandy.pl.

Zanim zwierzę tra� do Przyborów-
ka, przez 24 godziny przebywa w „Kom-
Lubie” (tel. 61 813 05 51). Apelujemy 

Zaginione zwierzęta Przyjaźnie usposobiony 
Trojek o pięknej, długiej, 
gęstej sierści oraz biało-
czarnym umaszczeniu, 
rudo podpalany nad ocza-
mi – chętnie powróciłby do 
lubońskiego domu    
fot. www.lubon.pl

o powiadamianie właścicieli o ich 
wałęsających się psach lub poin-
formowanie „Kom-Lubu”. Można 
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, 
Urzędu Miasta lub „Kom-Lubu” 
(koordynująca akcję – Magdale-
na Kryś).
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