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

TEMAT MIESIĄCA

Ukończono, trwającą od jesieni, przebudowę 
układu komunikacyjnego na ul. Żabikow-
skiej, Powstańców Wlkp. i Paderewskie-

go w związku z powstaniem Intermarché. Naj-
większym zmianom poddano krótki fragment ul. 
Żabikowskiej od skrzyżowania z ul. Powstańców 
Wlkp. do Paderewskiego. Na tym kilkudziesię-
ciometrowym odcinku poszerzono jezdnię z obu 
stron, wprowadzając gęsty system prawo- i le-
woskrętów w związku z ul. Źródlaną, wjazdem 
na teren Pajo Centrum i stacji benzynowej, a po 
drugiej stronie – z wjazdem w ul. Paderewskiego 
i do Intermarché oraz na przystanki autobusowe 

(o koncepcji przebudowy dróg w tym rejonie pisaliśmy 
w rubryce „Gorące Tematy” w „WL” 11-2013 na str. 11 
– „Przebudowa dróg związana z Intermarché).

Dla mieszkańców i użytkowników dróg prowa-
dzenie robót wiązało się z wieloma długotrwałymi 
uciążliwościami. Czy ten nowy system będzie przyja-
zny, bezpieczny i wygodny? Życie pokaże.

(RS)

W sieci zakrętów

n
Tak wygląda ul. Paderewskiego po dostosowaniu jej do 
standardów (szerokość chodników i jezdni). Należało roze-
brać skarpę i postawić ścianę oporową (czytaj też „WL” 
04-2014, str. 20 – „Kosztowny chodnik”). Po obu stronach 
wykonano chodniki. Z lewej – wjazd na parking Intermarché, 
w głębi, za skrzyżowaniem z ul. Żabikowską – budynek Pajo 
Centrum   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Wysepka oddzielająca 3 pasy ruchu w kierunku północnym (do 
Poznania) od nitki w stronę przeciwną. W mało ruchliwej porze 
sfotografowaliśmy skomplikowany system komunikacji w rejonie 
wjazdu do Pajo Centrum i stacji benzynowej oraz w ulicę Paderew-
skiego. Na wysokości CH Pajo znajduje się jedno z najdłuższych 
w Luboniu przejść dla pieszych, bez sygnalizacji świetlnej – przez 
4 pasy jezdni, oddzielone (w proporcji 3:1) wysepką –   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

n
Skomplikowana organizacja ruchu na 5-pasmowym 
odcinku ul. Żabikowskiej pomiędzy ul. Paderewskiego 
i Powstańców Wlkp. Widać systemy korytarzy oznako-
wane jedynie poziomo. By komunikacja odbywała się 
w miarę sprawnie i bezpiecznie, poziome znaki drogo-
we będą musiały być często odmalowywane. Z pewno-
ścią kolosalny problem komunikacyjny, co lubonianie 
już sygnalizują, zaistnieje zimą, kiedy system pozio-
mego oznakowania przykryje ubity śnieg    
fot. Piotr P. Ruszkowski
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Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

Julia Lasecka z kl. 6 d ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 zajęła 1. miejsce 
w konkursie „Złota Żabka” z języka 

polskiego i literatury. Jej zwycięstwo jest 
o tyle cenne, 
że w tej dzie-
dzinie wzięło 
udział 6 448 
uczniów z Po-
znania i 12 
powiatów 
województwa 
wielkopolskie-
go. Uczenni-
ca otrzyma-
ła statuetkę 
uśmiechniętej 
„Złotej Żaby”, 
cenne nagro-
dy rzeczowe, 
a także prawo 

przyjęcia 
do spo-
łecznego 
Gimna-
zjum nr 1 

w Swarzędzu z pominięciem proce-
dury rekrutacyjnej. Jednocześnie zo-
stała poinformowana, że przysługu-
je jej stypendium Fundacji Edukacji 
Społecznej „EKOS” w wysokości 80% 
czesnego.

J. Lehman
opiekun

Dobre, bo wygrane

Złota Żabka

n
Julia Lasecka – najlepsza w po-
pularnym, regionalnym konkursie 
„Złota Żabka”

W 
klubie „Venus” 
w Ostrowie Wiel-
kopolskim odbył się 
25 kwietnia pół�nał 
konkursu Miss Wiel-
kopolski oraz Miss 
Wielkopolski Nastola-
tek. Znalazło się w nim 
100 dziewczyn, z czego 
jury wybrało 48 �na-
listek podzielonych na 
dwie kategorie: 26 do-
rosłych i 22 nastolatki. 
Na początku odbyła się 
prezentacja wszystkich 
pół�nalistek. Po 40 minu-
tach ogłoszono werdykt. 
Wyczytane dziewczyny 
wychodziły na środek 
i ponownie się 
prezento-
wały. Wśród 
nich była lu-
bonianka. Kandy-
datki same przygo-
towywały się do 

pół�nału – samodzielnie 
wykonywały makijaż i fry-
zurę oraz dobierały ubiór. 
Kingę bardzo ucieszyła wia-
domość o kwali�kacji do 
głównego �nału i fakt, że 
jest jedną z 26 kandyda-

tek do tytułu. Przyznaje, 
że jest skromną osobą, 

ale gdzieś po cichu 
liczyła na to wy-

różnienie.
Kilka 

dni póź-
niej, 28 
kwietnia 
odbyła się 
sesja �na-
listek 
w strojach 

kąpielowych 
i w bieliźnie. 
Mimo że 

Kinga nie 

Dobre, bo piękne

Lubonianka w finale
Kinga Chylińska znalazła się w gronie 26 kandydatek w kategorii 
„dorosłe” pretendujących do tytułu Miss Wielkopolski 2014. 
Opowiada o emocjach, które towarzyszą jej podczas konkursu 
i co ją czeka w najbliższej przyszłości

cd.  
na str. 
32

n
Nasza kandydatka na Miss Wielkopolski
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W ostatnim wydaniu informo-
waliśmy o �niszu I etapu 
ogłoszonego przez mia-

sto konkursu na projekt szałasu na 
Wzgórzu Papieskim (czytaj: „WL”04-
2014, str. 29). 17 kwietnia konkurs 
rozstrzygnięto. Komisja w składzie: 
burmistrz Dariusz Szmyt, jego za-
stępca Rafał Marek, pomysłodawcy 
budowy szałasu – Jasiu Jastrząb i Kuba 

Urbański, Romualda Suchowiak (Wy-
dział Oświaty Zdrowia i Kultury), 
Angelika Kurtys (Promocja Miasta), 
Szymon Wytykowski – architekt, 
członek Stowarzyszenia „Wędrow-
ni Architekci” i Łukasz Smolarek – 
przedstawiciel �rmy Provident Polska 
(sponsora nagród konkursowych), 
wybrała najlepsze spośród 24 pro-
fesjonalnych prac projektowych. 

Zwyciężył projekt Mag-
daleny i Moniki Grobel-
nych (nagroda 3000 zł), 
II miejsce zdobył projekt 
autorstwa Doroty Różań-
skiej (1000 zł), natomiast 
III – projekt Dominika An-
germana (500 zł). Wyróż-
nienie specjalne otrzymali 
Maciej Polakowski i Adam 
Strączkowski.

Szczegółowe informa-
cje na temat konkursu 
można znaleźć na stronie: 
www.lubon.pl w zakład-
ce „Konkurs na szałaso-
wanie”. Przypominamy, 
że na podstawie wybra-
nego projektu zostanie 
zbudowany szałas będący 
jednym z elementów no-
wego placu zabaw, który 
wkrótce powstanie na 
Wzgórzu Papieskim.

PAW

Dobre, bo wybrane

Szałasowanie zakończone

n
I miejsce – szałas zbudowany z obrotowych elementów, pozwala na tworzenie 
formy zamkniętej, otwartej i pośrednich

n
II miejsce – „Szałasowy Szałas” z widoczną siatką 
do wspinania, linami, zakamarkami, okienkami do 
obserwacji, ścianami do rysowania itp.; długość 
6,2 m, szerokość 3,2 m, wysokość 3 m

n
III miejsce – „Marsjański Szałas” – miejsce spotkań dla dzieci i rodziców, 
wytrzymała konstrukcja, średnica 6 m, wysokość 3,5 m
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Lubońska �rma pogrzebowa z ul. 
Powstańców Wlkp. po raz ko-
lejny została wyróżniona cer-

ty�katem „Wielkopolska Jakość”. Jest 
to nagroda nadawana przez Wielko-
polski Instytut Jakości na postawie 
przeprowadzonego audytu i kontroli. 
W branży pogrzebowej na terenie 
powiatu poznańskiego podobne wy-
różnienie posiada, oprócz lubońskiej 
�rmy, tylko poznańska spółdzielnia 
pracy „Universum”.

8 kwietnia w siedzibie Instytutu 
Jakości w Poznaniu odbyło się wrę-
czenie pamiątkowego dyplomu. Dla 
nas jest on potwierdzeniem słusz-
ności obranej drogi i zasad panują-

cych w �rmie oraz ciągłego pod-
wyższania jakości oferowanych usług. 
Staramy się tak je doskonalić, by 
sprostać wszystkim oczekiwaniom 
rodzin zmarłych, a ich samych od-
prowadzić na miejsce ostatniego 
spoczynku z należytą godnością 
i powagą.

Dariusz Łopiński
„Memento Mori”

Certyfikat jakości dla „Memento Mori”

nPrzedstawiciele lubońskiej, rodzinnej 
firmy „Memento Mori” – ojciec Broni-
sław (z lewej) i syn Dariusz Łopińscy 
z certyfikatem „Wielkopolska Jakość”   
fot. Izabela Szczepaniak

W przeddzień wyniesienia na 
ołtarze Papieża-Polaka – 
26 kwietnia – gościliśmy 

w Luboniu symbole Światowych Dni 
Młodzieży (ŚDM), które Jan Paweł II 
podarował młodym. Przed 30 laty 

(1984 r.), inicjując odbywające się 
cykliczne spotkania w różnych miej-
scach globu, następca św. Piotra prze-
kazał im krzyż, prosząc, by ponieśli 
go na cały świat. W 2003 r. dołączyła 
do niego Ikona Matki Bożej „Salus 

Roztańczone wzgórze
Wizyta ikon Światowych Dni Młodzieży w wigilię Święta Bożego 
Miłosierdzia była przyczynkiem do radości lubonian z powodu 
kanonizacji Jana Pawła II

cd.  
na str. 
39

Wręczone przez papieża 
Franciszka na Światowe 
Dni Młodzieży symbole – 
Krzyż i Ikona – w sobotę, 
26 kwietnia pielgrzymo-
wały po Luboniu. Mo-
ment przeniesienia 
z Sanktuarium bł. Ed-
munda Bojanowskiego 
do kościoła św. Barbary, 
skąd zostały przewiezio-
ne na Wzgórze Papieskie 
– miejsce centralnych 
lubońskich uroczystości   
fot. Rafał Wojtyniak

n
30-osobowa grupa poznańska w Watykanie. Lubonianin Olek Konieczny 
– centralnie przy palmie w okularach słonecznych. Z lewej trzymający flagę 
Archidiecezji Poznańskiej „Jordan” ks. Szymon Stułkowski (stoi na czele 
wydziału duszpasterskiego kurii poznańskiej), w środku brat Marek z Taizè, 
biskup diecezjalny radomski ks. Henryk Tomasik, z prawej duszpasterz 
DMAP – ks. Arkadiusz Szady. Na ręce Guido Marini (Mistrz Papieskich Cere-
monii Liturgicznych) grupa oddała list skierowany do papieża Franciszka 
z zaproszeniem do Poznania   fot. DM „Jordan”
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Ekosystem nad Wartą przycią-
ga ptactwo. Do redakcji tra�ły 
zdjęcia z okazami lubońskich 

bażantów. To jeden z największych 
polnych grzebiących ptaków Europy, 
sprzymierzeniec człowieka w walce 
ze szkodnikami roślinnymi i owa-
dami.

R. W.

Dobre, bo podpatrzone

Rzadkie ptaki

n
Przy ul. Chemików – pomiędzy Luveną (Zakłady 
Chemiczne) w pobliżu Kocich Dołów uchwycono 
w kadrze dorodnego samca. Jest okazalszy 
i bardziej ubarwiony od samiczki   fot. Rafał 
Wojtyniak

n W ogrodach przy ul. 
Spadzistej żerują 
bażancie samiczki   
fot. Piotr P. Ruszkow-
ski
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CO NOWEGO

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

P A N O R A M A   H A N D L U   I   U S Ł U G
Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

Grochówkę z wkładką ugo-
towaną w wojskowym kotle ofe-
ruje otwarty w drugiej połowie 
kwietnia bar „Kociołek” przy ul. 
Dworcowej 8 A (pawilon u zbiegu 
z ul. Konarzewskiego). Do każ-
dej porcji zupy – dokładka oraz 
chleb, smalec i ogórki kwaszone – 
gratis. W oryginalnej atmosferze 
(ściany zdobią zdjęcia z �lmu wg 

scenariusza Janusza Przymanowskiego pt. „Czterej pancerni i pies” oraz 
repliki sprzętu wojskowego) przygotowano miejsce dla ponad 20 gości, 
którzy mogą zjeść tu również 
kanapki i ciasto oraz napić się 
kawy lub herbaty. Wkrótce na 
zewnątrz przy stolikach będzie 
można skosztować potraw z gril-
la i wypić kufel piwa. Bar jest 
czynny od pn. do pt. 9-19, sob. 
9-16.  

 fot. Paweł Wolniewicz

Przy ul. Romana Maya 1 
otwarto kantynę pod nazwą „To-
ska”. Funkcjonuje od pn. do pt. 
w godz. 9 – 18 (mogą ulec zmianie, 
lokal będzie prawdopodobnie 
czynny również w weekendy). 
Oferuje śniadania, obiady oraz 
kolacje. W sali konferencyjnej 
będą się odbywać imprezy oko-
licznościowe, integracyjne i ju-
bileuszowe.   
fot. Paulina Sawicka

W kwietniu przy ul. Księdza Noga-
li 1 otwarto serwis samochodów osobo-
wych z wulkanizacją i wymianą części 
eksploatacyjnych. Wjazd z ul. Powstań-
ców Wlkp. Jest czynny od pon. do pt. 
w godz. 9-19, a w sob. od 8-15.   

fot. Władysław Szczepaniak

Przy ul. Sobieskiego 53, w pawilonie przy 
CH „Wenus” otwarto sklep �rmowy „Mięso-
Wędliny” Zakładu Rzeźnicko-Wędliniarskiego 
Edmunda Koczorowskiego. Nowa placówka 
poleca mięso tylko z polskich świń oraz 

własne 
wyro-
by. Jest 
czynna od wt. do pt. w godz. 9-17, 
w sob. 8-14, a w niedziele i ponie-
działki zamknięta (patrz też str. 9).   
fot. Władysław Szczepaniak

29 kwietnia otwarto sklep Delikatesy Mię-
sne „Viando” przy ul. Kościuszki 45. Oferuje 
produkty i wyroby z własnej hodowli. Jest 
czynny: pn.-pt. 7-18, sob. 7-14   

fot. Władysław Szczepaniak

By zwiększyć bezpieczeństwo 
pieszych na przejściach, na 
skrzyżowaniu ulic Żabikowskiej, 

Kościuszki, 11 Listopada i Pułaskiego, 
zainstalowano nowy system świetlny. 
Dodatkowo zainstalowana na sygna-
lizatorach pomarańczowa, pulsująca 
lampa ostrzega przejeżdżających na 
zielonym świetle kierowców, że na 
przejściu znajdują się przechodnie. 
Światła są tak zsynchronizowane, że 
osoba przechodząca po „zebrze” i bę-
dąca w połowie drogi, bezpiecznie 
przejdzie na drugą stronę, ponieważ 
jeszcze przez kilka sekund soczewka 
ta informuje kierowców. Jak dowie-
dzieliśmy się od burmistrza Mikołaja 
Tomaszyka, w przyszłości podob-
ny system zostanie zamontowany na 
skrzyżowaniach ulic: Powstańców 
Wlkp. i ks. Stanisława Streicha oraz 
Żabikowskiej i Powstańców Wlkp., 
natomiast docelowo – na wszystkich 
skrzyżowaniach miasta, gdzie jest to 
wskazane i na których sygnalizacje 

są wyposażone w profesjonalne ste-
rowniki. Przedsięwzięcie będzie re-
alizowane w miarę pozyskiwania na 
ten cel środków �nansowych.

PAW

Dodatkowa sygnalizacja

n
Żółte, pulsujące soczewki dodatkowych lamp 
na sygnalizatorach ostrzegają przejeżdżają-
cych na zielonym świetle o możliwości znaj-
dowania się na przejściu przechodniów   
fot. Paweł Wolniewicz
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Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad (GDDKiA) 
upomniała się o swój teren 

przy skrzyżowaniu ulic Traugutta 
i Opłotki, ogradzając go i zazna-
czając. Ten zielony kawałek gruntu 
w okolicy cmentarza żabikowskiego 
służył do niedawna za nieformalny 
parking. GDDKiA ogrodziła go ze 

wszystkich dostępnych stron poma-
lowanymi na żółto kamieniami. Po-
dobne ustawiono również na krawę-
dziach drogi serwisowej, prowadzącej 
do Komornik. Ustawiono tabliczkę 
z nazwą właściciela terenu. Wjazdu 
na drogę przyautostradową strzeże 
znak z zakazem.

HS   

Dosyć tego!

Niedostępny dla sa-
mochodów teren GDD-
KiA przy ul. Opłotki. 
O częstym korzystaniu 
z niego przez kierow-
ców świadczy rozjeż-
dżony, nowy chodnik 
od strony ul. Traugutta   
fot. Hanna Siatka

Z końcem lutego br. w budynku 
klubowym na boisku przy ul. 
Szkolnej udostępniono po re-

moncie pomieszczenia dla Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Jedynka”. 
Jak nam oświadczyli Piotr i Beata 
Wilczyńscy – wykonawcy i spon-
sorzy tych prac – remont odbył się 
za przyzwoleniem dyrektora SP 1 
Grzegorza Anioły, który zarządza 
obiektem. Wykonano pomieszczenie 
dla członków zarządu (biuro), ma-
gazyn do sprzętu sportowego oraz 
kuchnię i pomieszczenie sanitarne. 
Zamontowano też kraty do pomiesz-
czeń położonych z tyłu budynku oraz 
położono pozbruk przed wejściem. 
W ramach remontu wymalowano 
i naprawiono płot, łącznie z bramą 
wjazdową.

Za pomoc w remoncie wyko-
nawcy dziękują dyrektorowi Grze-

gorzowi Aniole oraz Sławomirowi 
Splisgartowi.

Władysław Szczepaniak

Siedziba UKS „Jedynki”

n
Wejście do siedziby UKS „Jedynka” w budynku klubowym Stelli    
fot. Władysław Szczepaniak

n
Gabinet zarządu UKS „Jedynka”   fot. Włady-
sław Szczepaniak

Pomieszczenia o niewielkich 
gabarytach dobrze wykorzy-
stano. Na zdjęciu magazyn 
sprzętu sportowego   fot. 
Władysław Szczepaniak

nSchludne, dobrze zagospodaro-
wane zaplecze socjalne   fot. 
Władysław Szczepaniak

n

n
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Świątecznie  
i ekspansywnie

Uznawani za czołowych graczy 
wielkiej dystrybucji i najniż-
szych cen co roku organizują 

w czerwcu Święto Muszkieterów, 
aby umilić swoim klientom czas 
zakupów i uczynić je ciekawymi, 
a przede wszystkim jeszcze tań-
szymi. Ici nous travaillons pour 
être moins cher en Europe (w pol-
skim tłumaczeniu: My tutaj pra-
cujemy, by być najtańszymi w Eu-
ropie) oraz contre la vie cher (w 
polskim tłumaczeniu: przeciwko 
drogiemu życiu) – to sztandarowe 
hasła, a zarazem filozofia i strate-
gia, które towarzyszą od samego 
początku ekspansywnej i najbardziej 
dynamicznie rozwijającej się sieci 
sklepów Intermarché Grupy Musz-
kieterów, od sześciu miesięcy wdra-
żane także w Luboniu. Intermarché 
oprócz stosowania ciągłej promocji 

cenowej na produkty wszystkich 
grup towarowych wzmaga ją jesz-
cze bardziej szczególnie w czterech 
okresach, zależnie od ich specyfiki: 
Świąt Bożego Narodzenia i Wielka-
nocnych, obchodzonego w czerwcu 
Święta Muszkieterów oraz swoich 
październikowych urodzin. Wszyst-
kie one są bardzo istotne i stanowią 
jedno z kluczowych miejsc w strate-
gii, jaką obrało kierownictwo sieci 
tych supermarketów.

Czerwcowe promocje

Czerwcowe Święto Muszkieterów 
zaowocuje trwającą trzy tygodnie 
pogłębioną akcją promocyjną w In-
termarché, która doskonale wkom-
ponowuje się w charakter i cel pro-
wadzonej tu polityki. Co tydzień 
w Luboniu i okolicy kolportowanych 
jest kilkadziesiąt tysięcy �rmowych 
gazetek (centralne – ogólnopolskie), 
w których promuje się kilkaset pro-
duktów tańszych o 10-40%.  Oprócz 

tego do rąk klienta tra-
�ają inserty lokalne 
informujące o szczegól-
nych promocjach, gdzie 
obniżka dochodzi nawet 
do 50%. W gazetkach 
standardowych znajdu-
je się ciągle około 200 
produktów w cenach 
promocyjnych. Ponad-
to poza produktami 
gazetkowymi Intermar-
ché dodatkowo obniża 
ceny około 100 produk-
tów znajdujących się na 
półkach sklepowych. 
Stosowane są również 
promocje „kup dwa za 
jeden” (przy zakupie 
dwóch – jeden produkt 
gratis). To wszystko 
przekłada się na to, że 
co tydzień, każdego dnia 
w lubońskim supermar-
kecie można kupić 

ponad 500 produktów w cenach 
promocyjnych. Należy podkreślić, 
że Intermarché w odróżnieniu od 
konkurencji dokłada wszelkich sta-
rań, aby produkty w cenach obni-
żonych były dostępne dla klientów 
przez cały czas trwania promocji, 
tj. od pierwszego do ostatniego dnia 
jej trwania. Nie zawsze jest to moż-
liwe ze względu na trudną do okre-
ślenia liczbę sprzedanych produktów, 
ale Intermarché unika promocji po-
zornej, co z kolei pozwala na zaspo-
kojenie popytu coraz bardziej do-
świadczonego i wymagającego 
klienta – a o to przecież chodzi. 
W Intermarché duży nacisk kładzie się 
na sprzedaż produktów świeżych 
(przede wszystkim: owoce, warzywa, 
mięso, wędliny, wyroby garmaże-

ryjne oraz pieczywo), których ceny 
stałe są często niższe od cen pro-
mocyjnych oferowanych przez kon-
kurencję, a w konsekwencji ceny 
w okresie promocyjnym (obniżone 
o 20-50%) stają się rewelacyjnie 
niskie. W czerwcu pojawią się ko-
lejne polskie nowalijki, natomiast 
truskawki są dostępne już od poło-
wy maja. Należy dodać, że promo-
cja jest ciągła, to znaczy, że jeżeli 
kończy się na dany asortyment, to 
zaczyna na inny.

Produkty Naszej Marki 
(PNM)

Szczególną rolę w promocji zaj-
mują produkty własne Intermarché 
(jest ich kilkadziesiąt), które posia-
dają jakość producenta – lidera na 

rynku, będąc jednocześnie tańszy-
mi o 20-30% (np. smaczne wędliny 
z własnej wędzarni czy wspaniałe 
soki PAQUITO, produkty Apta i La-
bell) i z powodzeniem konkurują 
z cenami oferowanymi przez inne 
supermarkety, dyskonta czy hiper-
markety. W czerwcu, z okazji Świę-
ta Muszkieterów, w ramach moc-
nego uderzenia cenowego, będzie 
je można kupić jeszcze korzystniej 
– mianowicie o 40-60% taniej! Moż-

na to porównać z czynnym wulka-
nem wyrzucającym produkty w naj-
niższych cenach niczym lawę.

Konsekwentny rozwój
Warto podkreślić, że gdziekolwiek 

Intermarché wchodzi na rynek, to 
oferuje najniższe ceny, co przekła-
da się również na spadek cen w skle-
pach konkurencji (pozytywny wpływ, 
ponieważ wszyscy konkurenci na 
lokalnym rynku obniżają ceny, nie-
zależnie, gdzie klient kupuje), tym 
samym klient wszędzie kupuje taniej. 
Od ponad sześciu miesięcy mamy 
do czynienia z taką sytuacją również 
w Luboniu – ku zadowoleniu do-
konujących codzienne zakupy. Mie-
ści się to oczywiście w ramach mi-
sji, strategii i �lozo�i cen �rmy 
Intermarché – jak najniższe ceny bez 
względu na to, czy konkurencja jest, 
czy jej nie ma. Zgodnie z wcześniej-
szymi zapowiedziami można zaob-
serwować stały rozwój lubońskiego 
supermarketu. W ciągu półroczne-
go funkcjonowania systematycznie 
przybywa różnych produktów wszyst-
kich grup towarowych, otwarto tu 
bistro i kawiarnię. Ponadto ofero-
wane są coraz szerzej produkty 
kuchni regionalnych, nie tylko kra-
jowych, oraz ich prezentacja. Wszyst-
ko to, aby zaspokoić i spełnić wy-
magania nawet najbardziej wyma-
gających klientów.

Hubert Inat

Intermarché zaprasza Szanow-
nych Klientów na tanie i świeże 
zakupy w miłej atmosferze, a zwłasz-
cza na czerwcowe Święto Musz-
kieterów.

Muszkieterowie atakują promocjami  
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Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Zastanawiają się nad tym miesz-
kańcy Kocich Dołów, którym 
ewentualna powódź najbardziej 

zagraża, a także spacerujący ścieżką 
dydaktyczno-rowerową. Urzędnicy 
Miasta wraz z Burmistrzem twier-
dzą, że sytuacja powodziowa w tym 
rejonie zdecydowanie się pogorszy. 
Natomiast przedstawiciele inwestora, 
a zarazem właściciela obiektu „Luve-
ny” uważają, że planowane zmiany 
nie będą miały wpływu na pogor-
szenie przepływu wody pod zwężo-
nym mostem.

Co też się zmieni
O przebudowie pisaliśmy już we 

wrześniu 2013 r. (str. 12 „Przebu-
dowa zabytkowego mostu”). Poka-
zaliśmy na zdjęciu i informowaliśmy, 
że w lipcu rozpoczęła się moderni-
zacja zabytkowego obiektu, a zasad-
nicze zakończenie prac nastąpić 
miało do końca 2013 roku. 

Informacje pozyskane wówczas 
od inwestora skupiały się głównie 
na zmianach, polepszeniu parame-
trów, górnej, jezdnej części mostu 
i nową jej jakością. 

W trakcie prac szczególnie ostat-
nich, wiosennych, okazało się, że 
znaczącym zmianom, w tym przy-
padku, pogorszeniu parametrów, 
ulegną części dolne mostu. Z pięciu 
dotychczasowych przęseł pozostaną 
tylko trzy. Dwa skrajne są zaślepia-
ne m.in. grubymi, betonowymi 
ścianami i po zasypaniu będą sta-

nowić przyczółki nowego mostu. 
Wzmocnieniu i poszerzeniu o 1,4 m 
uległy pozostałe, dwa środkowe �-
lary mostu, co także stanowi dodat-
kowy opór dla ewentualnej wody.

Będzie gorzej
Częściowe zaślepienie prześwi-

tu pod mostem aż o 30%, zdaniem 
urzędników z magistratu lubońskie-
go, musi mieć wpływ na pogorsze-

nie przepływu wody, które ujawniać się 
będzie przy okazji powodzi. Zabu-
dowanie dwóch przęseł i znaczne 
skrócenie mostu z pewnością spo-
woduje spiętrzenie wody od połu-
dniowej strony a więc potencjalnie 
zagrażać będzie osiedlu Dolnego 
Lasku. Miasto Luboń nie zgadzało się 
z taką przebudową. Przytaczano m.in. 
stanowisko odpowiedzialnych w urzę-
dzie osób zajmujących się obroną 
cywilną, które uważają, że ze wzglę-
du na występujące powodzie nie 
powinno zmniejszać się prześwitu 
na terenie zalewowym, jakim jest to 
starorzecze Warty.

Ostatecznie decyzją dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej 13 grudnia 2013 r. (a więc 
już podczas zaawansowanych prac 
przebudowy), po wykonaniu ponow-
nej ekspertyzy, uzyskano wszelkie 
wymagane zgody na prowadzenie 
inwestycji wg założeń inwestora 
i parametrów określonych w projek-
cie. Zastosowana nowoczesna (stan-
dardy europejskie) kolejna metoda 
przeliczania parametrów dla stulet-
nich wód powodziowych była pod-
stawą odgórnych decyzji. Dla urzę-
du miasta temat jest kontrowersyj-
ny, a dla byłego burmistrza do spraw 
komunalnych Mariana Walnego to 
skandaliczna decyzja, na którą jako 
miasto nie mieliśmy wpływu. Bur-
mistrzowi Dariuszowi Szmytowi tak 

Wąskie gardło
Czy przebudowany na starorzeczu most prowadzący do Zakładów 
Chemicznych przepuści wielką wodę?

cd.  
na str. 
15

Jedna rama przęsła zabytkowego 
mostu na ul. Romana Maya pro-
wadzącego do „Luveny”, dawnych 

Zakładów Chemicznych, zostanie 
wyeksponowana. Stanie tuż przy no-
wym moście po lewej jego stronie 
(wjeżdżając do �rmy), w pobliżu 
skrętu w ul. Magazynową. W ten 
sposób �rma ocali zabytkową nito-
waną konstrukcję. Reszta wyeksplo-
atowanej ponadstuletniej konstrukcji 
drogowo-kolejowej prawdopodobnie 
tra� na złom.

Może kładka
Patrząc na tę misterną konstruk-

cję nitowanych kształtowników 
stalowych, aż żal, że ten nie do od-
tworzenia w dzisiejszych warunkach 
wytwór myśli i techniki początku 
XX wieku skończy w piecu. Mógłby 
przez wiele lat spełniać swe funkcje 
w ograniczonym zakresie. Stare 
przęsła można z powodzeniem wy-
korzystać, np. jako kładkę dla pieszych 

i rowerów. W dalekich planach jest 
poprowadzenie bezpiecznego przej-
ścia z osiedla Lubonianka, skupia-
jącego ponad 5 tysięcy mieszkańców, 
na Wzgórze Papieskie, nad ul. Unij-
ną. Wypiaskowana i pomalowana 
mogłaby służyć pokoleniom przez 
kolejne setki lat, jednocześnie pełniąc 
edukacyjną rolę ciekawostki poka-
zującej przeszłe technologie trwałych 
połączeń. Mielibyśmy swoją „wieżę 
Ei�a”. Któreś przęsło można by tak-
że wykorzystać na trwały mostek 

ścieżki dydaktyczno-rowerowej pro-
wadzącej z Lubonia przez Wielko-
polski Park Narodowy do Puszczy-
kówka i dalej. Czy znajdzie się kon-
kretny pomysł, entuzjazm i jakieś 
pieniądze na realizację?

Luvena jest gotowa na ewentu-
alne przekazanie zabytkowych ele-
mentów dla dalszego ich wykorzy-
stania do celów publicznych.

PPR

Relikt starego mostu

n
Rama przęsła zabytkowego mostu prowadzącego do Luveny, jaka zostanie wyekspo-
nowana jako historyczna pamiątka na 100-lecie Zakładów Chemicznych. Rozbiórkę 
starej konstrukcji planuje się rozpocząć 20 maja    fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Jedno z archiwalnych zdjęć (lata 50. XX w.), na którym w całej okazałości z tyłu 
widać pięcioprzęsłowy most (pomiędzy czerwonymi strzałkami) w ul. Romana 
Maya prowadzący do Zakładów Chemicznych, wybudowany około 1910 r. Pomi-
mo tak odkrytych przestrzeni (bez mułu i zarośli) najstarsi lubonianie z okolic 
pamiętają, jak podczas powodzi poziom wody był taki, że mogli moczyć nogi, 
siedząc na moście. Po lewej teren Zakładów Chemicznych. Dokładnie w stule-
cie uruchomienia produkcji (1914 r.), nowi właściciele fundują nowy, okrojony 
o przęsła „A” i „E”, most (pomiędzy czarnymi strzałkami)

n
Widok od strony południowej przebudowywanego mostu prowadzącego do 
Luveny. Po prawej wschodnie przęsło, które zostanie zabudowane, zmniejsza-
jąc prześwit przeznaczony dla występującej wody powodziowej. Podobna beto-
nowa ściana powstaje po drugiej, zachodniej stronie  fot. Piotr P. Ruszkowski

n
To samo przęsło podczas ostatniej powodzi – 2010 r. (por. „WL” 06-2010 str. 
25).Czy podjęcie tego tematu, to wytwarzanie irracjonalnego strachu, jaki 
zarzucali mi rozmówcy z ramienia inwestora? Jedni twierdzą, że ograniczenie 
dotychczasowego przepływu pod mostem o 2/5 zwiększa zagrożenie powodzio-
we, inni, uważają, że zmieni się jedynie energia kinetyczna przepływu (pręd-
kość) nie wysokość    fot. Piotr P. Ruszkowski
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W programie imprezy m.in.

 

Sponsorzy:Organizatorzy Patronat medialny:

Luboński Klub Biegacza Gimnazjum nr 2

Dwa miesiące przed terminem 
zaplanowanym na 15 lipca 
dobiegły końca prace termo-

modernizacyjne na budynkach Gim-
nazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 
przeprowadzonych w dwóch etapach. 
Zakres robót wykonanych 2 lata temu 
obejmował m.in. wymianę stolarki 
okiennej wraz z parapetami, ocieplenie 
stropodachu i murków dachowych, 
natomiast w II etapie ocieplono ponad 
2 200 m2 ścian styropianem o grubości 
14 cm (w bezspoinowym systemie), 
wyremontowano kominy, wymienio-
no kolejny raz parapety okienne (po 

2 latach), położono nowe pokrycie 
dachu, zdemontowano i ponownie 
zamontowano instalację odgromową 
oraz pomalowano elewację sali gim-
nastycznej. Wykonawcą robót była 
leszczyńska �rma „Malkor” Grzegorza 
Orłowskiego. Koszt inwestycji wyniósł 
niewiele ponad milion zł, z czego 
530 tys. zł pochodziło z funduszy 
unijnych, natomiast pozostała część 
z budżetu miasta. Zastępca burmi-
strza – Mikołaj Tomaszyk – zapo-
wiada dalsze inwestycje w budynki 
oświatowe.

PAW

Pastelowo

n
Szkoły zyskały nowy, estetyczny wygląd. Ocieplone ściany sprawią, że zimą 
w ich murach będzie cieplej   fot. Paweł Wolniewicz
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foto oraz czytaj „WL” 02-2013, str. 
9 „Co nowego w LOSiR”). Przyjmu-
jąc, że 1 bloczek suporeksu 24x24x59 cm 
kosztuje 6,50 zł, na ścianki zużyto 
materiału podstawowego za około 
2 800 zł, do tego zaprawa i robocizna 
liczone np. 120 % kosztów materia-
łu, postawienie wszystkich ścianek 
mogło więc kosztować z górą 6 150 zł, 
a nie prawie 50 tys. zł, jak podaje 
kosztorys.

Gdzie jest cegła?
Gdy analizowałem „Kosztorys”, 

zaciekawiło mnie też to, że tynki 
i malowania ścian mają te same 
powierzchnie, co świadczy o tym, 

że obrobione zostały 
tylko z jednej strony. Nie 
pasowały mi także wy-
sokości ścian – 4,5 m. 
Szukając wytłumaczenia 
i dokonując prowizo-
rycznych pomiarów (na 
kroki) i obliczeń, dosze-
dłem do wniosku, że taki 
kosztorys może być 
o wiele bardziej praw-
dziwy przy uwzględnie-
niu postawienia zewnętrz-
nych ścian owalu wybu-
dowanych dawno przez 
miasto! Za taką tezą 
przemawia: materiał 
(cegła), jednostronne 
tynkowanie, uśredniona 
wysokość i ilość m2. 
Czyżby więc inwestor 
adaptujący owal „sprze-

dał” miastu jego własne mury? 
Byłby to skandal. Nie usprawie-
dliwiając nikogo, myślę sobie, że 
„Kosztorys” mogły weryfikować 
osoby, nieznające dokładnie histo-
rii budowy hali widowiskowo-
sportowej, jedna podpisana na 
kosztorysie, druga kontrolująca 
z NIK-u, który w protokole nie 
wskazuje tego problemu. To tłu-
maczyłoby także, np. brak podpi-
sów osób znających rzeczywistość 
– związanych z miastem, które nie 
chciały podpisać się pod tym oszu-
stwem. W rozmowie z przedsta-
wicielem władzy wykonawczej 
Lubonia (prośba o nieużywanie 
nazwiska) przyznano, że nikt z mia-
sta technicznie nie weryfikował 

i nie analizował kosztorysu, było 
to w wyłącznej gestii dyrektora 
zakładu budżetowego LOSiR-u. To 
jedna z możliwych odpowiedzi na 
pytanie – gdzie jest cegła i mur 
z kosztorysu?

Inna teoria
Kto wie, czy znajdujący się 

w dokumentacji LOSiR-u koszto-
rys powykonawczy nie dotyczy 
budowy piętra, którego nie ma. 
Dlaczego tak można też sądzić? 
Oprócz elementów, które mogą być 
spójne z wersją poprzednią (pa-
rametry ścian), na taki scenariusz 
wskazywałyby fakty takie jak: Brak 
fundamentów (budowa dotyczy 
podniesienia istniejących ścian 
owalu). Prośba, z którą wystąpił 
22 marca 2013 r. do Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej i Komendy Straży Pożarnej 
dyrektor LOSiR-u – cytat: doko-
nanie odbioru zakończonej budo-
wy – nadbudowa części istnieją-
cej hali sportowej oraz rozbudowa 
o przedsionek i schody zewnętrz-
ne. W piśmie podano też, że ro-
boty zostały wykonane na pod-
stawie pozwolenia na budowę 
udzielonego przez starostę poznań-
skiego. (koniec cytatu z protokołu 
pokontrolnego NIK-u). Kolejny 
argument za nadbudową to infor-
macja z „Wieści Lubońskich” 
z kwietna 2013 r., gdzie na str. 9, 
na szpaltach „Co nowego”, w ar-
tykule „Inauguracja z gwiazdą” 
autor notatki z otwarcia siłowni 
„New York Sport” w ostatnim aka-
picie podaje: Na nowej powierzch-
ni o łącznym metrażu 819 m2 
będącej teraz w dyspozycji „New 
York Sport” można znaleźć prze-
stronną siłownię, salę fitness 
i spinningową (na piętrze) oraz 
saunę. (koniec cytatu). Faktyczna 
powierzchnia owalu to 413,17 m2, 
i nie ma piętra, o tym świadczyć 
mogą podawane różnice metrażu. 
Ten aspekt mógłby wyjaśnić tajny 
projekt nadbudowy, którego nie 
można zobaczyć i szybkie załatwia-
nie pozwolenia na budowę. (czy-
taj też akapit: „Wyjątkowy po-
śpiech”).

Jest w kosztorysie

Czterostronicowy „Kosztorys 
powykonawczy” o�cjalnie 
zatytułowany „Budowa New 

York Sport przy ul. Kołłątaja 2” do-
tyczy adaptacji owalu przy hali wi-
dowiskowo-sportowej Lubońskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przypo-
mnijmy, że dokument ten powstał po 
tym, jak LOSiR nie mógł przedstawić 
podczas kontroli NIK-u rachunków 
na adaptację owalu, o których mówi 
umowa zawarta pomiędzy dyrekto-
rem LOSiR-u a prywatnym inwesto-
rem. Kosztorys powykonawczy opie-
wa na trzy pomieszczenia: recepcję 
o powierzchni 102 m2 (dane z kosz-
torysowej powierzchni su�tów pod-
wieszanych i posadzek z PCW), której 
adaptacja kosztowała 89 709 zł (w tym 
51 289 zł materiał), salę �tness o takiej 
samej powierzchni 102 m2, której do-
stosowanie (bez sprzętu) wyniosło wg 
kosztorysu 125 614 zł (w tym 59 900 zł 
materiały) oraz największej sali – si-
łowni o powierzchni 200 m2, której 
adaptacja kosztowała (wg dokumentu) 
148 957 zł (66 550 zł materiał). Łącznie 
więc adaptacja owalu wg kosztorysu 
wynosiła 364 280 zł netto, do tego do-
dano 23% podatku VAT – dokładnie 
83 784,44 zł, co stanowi inwestycję na 
sumę 448 064,62 zł. Co zrobiono w rze-
czywistości, jakich m.in. użyto mate-
riałów, a co podano w kosztorysowej 
kwocie prawie 450 tys. zł. Poniżej kilka 
przykładów przystosowania nieczyn-
nego od początku (2009 r.), będącego 
od wewnątrz w stanie częściowo suro-
wym owalu o powierzchni ok. 413 m2. 
Pokusiliśmy się o porównanie kilku 
wybranych elementów z „Kosztorysu 
powykonawczego” i faktów zebranych 
m.in. przez „Wieści Lubońskie”.

26 tys. cegieł?
Wg kosztorysu dla przystoso-

wania owalu wymurowano 245 m2 
ścian budynków – 1-kondygnacja 

z pełnej cegły na zaprawie wapien-
nej o grubości ściany na jedną cegłę, 
czyli 24 cm i wysokości do 4,5 m. 
Mury te kosztowały ponad 49 560 zł. 
Według naszych obliczeń, zużyto 
więc na to około 26 750 cegieł, czy-
li ponad 46 m3 (kilkanaście cięża-

rówek), co przy założeniu, że dobrze 
wypalona cegła ma ok. 2,5 kg wa-
żyłoby prawie 67 ton, nie licząc 
zaprawy łączącej. Zaciekawiło mnie, 
że w kosztorysie nie było mowy 
o fundamentach na tak ciężkie ścia-
ny oddzielające pomieszczenia. 
Czyżby posadowiono je bezpośred-
nio na posadzce, co byłoby technicz-
nie niedopuszczalne?

- Po analizie okazało się, że w rze-
czywistości na adaptację owalu hali 
inwestor użył lekkich bloczków ga-
zobetonowych (suporeksu) do bu-
dowy ścianek działowych, których 
wykonał łącznie jedynie około 70 m2. 
W tym tylko 48 m2 grubości 24 cm 
oraz ok. 22 m2 ścianki zaplecza re-
cepcji o grubości 12 cm. (porównaj 
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Kup pan cegłę
Czy inwestor w ramach adaptacji owalu hali Lubońskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji (LOSiR) mógł sprzedać miastu mury będące już 
majątkiem Lubonia? Co przynosi lektura z trudem uzyskanych 
dokumentów badanych m.in. przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) 
w LOSiR-ze

n
Hala widowiskowo-sportowa LOSiR przy ul. Kołłątaja 2, przed nią owal New York Sport adaptowa-
ny przez prywatnego inwestora na siłownię i salę fitness z recepcją, wg kosztorysu za około 450 
tys. zł (bez wyposażenia w sprzęt)   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Ścianki działowe z bloczków gazobetonu, jakie wykonał inwestor prywatny w ramach adaptacji owalu. Łącznie ok. 70 m2, 
wg kosztorysu ma być 245 m2 z pełnej cegły. Widok z przyszłej sali fitness, gdzie wg kosztorysu powykonawczego inwe-
stor postawił 110 m2 ściany z pełnej cegły o wysokości do 4,5 m (mur z prawej). W rzeczywistości to ok. 21 m2 z supo-
reksu wysokości ok. 2,80 m. W największej sali – siłowni w kształcie owalu postawiono 26 m2 ścianki wysokości ok. 
2,80 cm pomiędzy filarami konstrukcji (mur z lewej). Wg kosztorysu powykonawczego 65 m2 z pełnej cegły na wysokość 
do 4,5 m za 13 176 zł. Stan z 31 stycznia 2013 r. – z archiwum „Wieści Lubońskich”    fot. Władysław Szczepaniak
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W poprzednim numerze 
„Wieści Lubońskich” 
w dziale „Gorące tematy” 

w artykule „Dyrektorem LOSiR-u 
Z. Trawką zajmie się prokuratura” 
podaliśmy informację, że Najwyższa 
Izba Kontroli (NIK) powiadomiła 
Prokuraturę Okręgową w Poznaniu 
o nieprawidłowościach, które wy-
kryła podczas ubiegłorocznej kon-
troli w Lubońskim Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji (LOSiR). Mówiliśmy 
wówczas o tym, że śledztwo dotyczyć 
będzie przekroczenia uprawnień lub 
niedopełnienia obowiązków przez 
dyrektora LOSiR-u. Podstawą do 
zawiadomienia prokuratury przez 
NIK są jak się okazuje nie tylko

- podejrzenia o popełnieniu 
przestępstwa z art. 231 Kodeksu 
Karnego (czytaj: treść art. 231 „WL” 
04-2014 str. 21) ale także:

- podejrzenia popełnienia 
czynu noszącego znamiona naru-
szenia dyscypliny �nansów pu-
blicznych określonych w Ustawie 
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpo-
wiedzialności za naruszenie dys-

cypliny �nansów publicznych. Tam 
w dziale II „Odpowiedzialność za 
naruszenie dyscypliny �nansów 
publicznych” w rozdziale 1. „Zakres 
odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny �nansów publicznych” 
w art. 5. ustęp 1. pkt. 1. czytamy, 
że naruszeniem dyscypliny �nansów 
publicznych jest nieustalenie należ-
ności Skarbu Państwa, jednostki 
samorządu terytorialnego lub innej 
jednostki sektora �nansów publicz-
nych albo ustalenie takiej należno-
ści w wysokości niższej niż wynika-
jąca z prawidłowego obliczenia.

- o nielegalnym użytkowaniu 
obiektu budowlanego wynikają-
cego z Prawa budowlanego (ustawa 
z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszy-
mi zmianami). Tam w rozdziale 5 
„Budowa i oddawanie do użytku 
obiektów budowlanych” w artyku-
le 55. czytamy: Przed przystąpieniem 
do użytkowania obiektu budowla-
nego należy uzyskać ostateczną 
decyzję o pozwoleniu na użytkowa-
nie ... 

PPR
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Niezależnie od przedstawionych 
powyżej wariantów, faktem jest, że 
murów wykazanych w kosztorysie 
inwestor nie wykonał!

Inne wybrane koszty
Spośród 43 pozycji kosztoryso-

wych zawartych w dokumencie 
wybrałem i zsumowałem jeszcze 
kilka: 

Na przykład kabla elektryczne-Qn

go 5x4 YKY ułożono wg kosztorysu 
870 m.b. za ponad 19 760 zł. 

Meble recepcyjne i regały drew-Qn

niane kosztowały 17 700 zł netto.
W dwóch salach ćwiczeń zain-Qn

stalowano też lustra na łączną kwo-
tę 31 550 zł. W tym w siłowni za 
16 350 zł. Faktycznie lustro o przy-
bliżonych wymiarach 1,5 x 2,5 m (z 
montażem) kosztuje do 850 zł. W si-
łowni są 3. Mogły więc kosztować 
nie więcej niż 2 550 zł.

Pomieszczenia wyposażono też Qn

w niezależne klimatyzatory. Dla re-
cepcji za 15 000 zł, sali �tness za 

35 000 zł, a dla siłowni 40 000 zł 
(razem 90 000 zł netto). 

Adaptacja pomieszczeń dotyczyła Qn

także osprzętu elektronicznego i na-
głośnienia owalu na łączną kwotę 
24 400 tys. zł.

Podłogi wyłożone są panelami, Qn

a nie płytkami PCW, o czym czy-
tamy w kosztorysie.

Nie rozumiem też, po co np. wg Qn

kosztorysu tynkowano i dwukrotnie 
malowano stropy, gdy zamontowa-
no o tej samej powierzchni su�ty 
podwieszane?

Pytań i wątpliwości jest wiele. 
Prokuratura zapewne będzie chcia-

ła wyjaśnić m.in., gdzie jest podatek 
VAT wynikający z kosztorysu, czy-
li ponad 83 tys. zł?

Uchybienia formalne
Kosztorys na 448 tys. zł będący 

dokumentacją LOSiR-u, oprócz pie-
czątki i podpisu inwestora, ma jesz-
cze tylko pieczątkę osoby wery�ku-
jącej rzeczowo i �nansowo ów 
kosztorys oraz potwierdzającej pra-
ce i ich zgodność z kosztorysem. Nie 
ma żadnej pieczątki czy podpisu osób 
związanych z miastem np. dyr. LO-
SiR-u, księgowej LOSiR-u, burmistrza 
czy skarbnika miasta, które mery-
torycznie sprawdziły i zaakceptowa-
ły wydatki inwestora poczynione 
w obiekcie miejskim. Były one pod-
stawą do obliczania ulg opłat za 
wynajem, czyli ilością pieniędzy, jaką 
miasto faktycznie odda inwestorowi 
w obniżonej przez lata dzierżawie.

- Kolejne pytanie i uwaga to – 
dlaczego dyrektor LOSiR-u nie za-
chował chociażby faktur na zakup 

i montaż klimatyzatorów 
oraz urządzeń elektro-
nicznych. Są przecież 
niezbędnym dokumentem 
gwarancyjnym! 

Dziwne daty
Jak mowa o formal-

nościach, to jeszcze kilka 
zdań o niezrozumiałych 
datach znajdujących się 
na Kosztorysie. Opraco-
wany został 29 marca 
2013 r. Z kolei mała data 
(prawdopodobnie syste-
mowa programu), która 
znajduje się przy ostatniej 
kolumnie wydatków, ge-
nerowana automatycznie 

podczas wydruku koszto-
rysu jest z 11 września 
2013 r., a ręczny opis za-
twierdzający na pierwszej 
stronie ów wydruk kosz-

torysu jest wcześniejszy – z 30 sierp-
nia, jak to możliwe? Mój rozmówca 
z Urzędu Miasta, nie potra�ł też tego 
wyjaśnić, tłumacząc, że może to błąd 
ustawienia komputera i że z pew-
nością na to moje pytanie odpowie 
po śledztwie prokuratura.

Wyjątkowy pośpiech
Kolejnym, z trudem uzyskanym 

przez nas dokumentem wymienia-
nym podczas kontroli NIK, o któ-
ry zabiegałem od konferencji pra-
sowej (3 lutego br.), jest wspomi-
nane już pozwolenie na budowę dla: 
nadbudowy części istniejącej hali 

sportowej oraz rozbudowa o przed-
sionek i schody zewnętrzne. Mowa 
o podniesieniu o kolejną kondy-
gnację owalu hali widowiskowo-
sportowej na ul. Kołłątaja 2 praw-
dopodobnie z niezależnym wejściem. 
Załatwianie decyzji pozwolenia na 
budowę w Starostwie Powiatowym 
dla nigdy niezrealizowanego pro-
jektu odbywało się z niewiadomych 
przyczyn bardzo szybko i z niepo-
trzebnym obejściem standardowych 
procedur. Wniosek o pozwolenie 
na budowę złożył inwestor (LOSiR) 
10 czerwca 2011 r., decyzja została 
wydana już po 19 dniach – 29 czerw-
ca. Argumentem świadczącym 
o determinacji jest dla mnie pod-
stawa wydania pozwolenia, jaką 
była decyzja burmistrza Lubonia 
o warunkach zabudowy (nr 43/2011) 
z 3 czerwca (wystawiona zaledwie 
tydzień przed złożeniem wniosku). 
Najdziwniejsze, że decyzję tę bur-
mistrz wydał w chwili, gdy na naj-
bliższej sesji – 8 dni później – 11 
marca 2011 r. Rada Miasta przyj-
mowała Miejscowy plan zagospo-
darowania terenu (Mpzp) dla „Ża-
bikowa Centrum Południe”, w któ-
rym znajduje się obszar hali wido-
wiskowo-sportowej. Komu i dla-
czego zależało na takim tempie 
i zastosowaniu niestandardowej 
procedury, dla nigdy nierealizowa-
nej inwestycji? Rozmówca z Urzę-
du Miasta mówił o możliwych 
niezgodnościach z miejscowym 
planem. Na budowę nie było pie-
niędzy zapisanych w budżecie, 
a władza stanowiąca – radni (przy-
najmniej ci, z którymi rozmawiałem) 
nic o tym pilnym przedsięwzięciu 
w 2011 r. nie wiedzieli. Mamy maj 
2014 roku, za chwilę (miesiąc) trzy-
letnia ważność pozwolenia na bu-
dowę pójdzie do kosza. Czy tema-

tem wyjątkowego i jak się okazuje 
niepotrzebnego pośpiechu zajmie się 
też prokuratura? Niekoniecznie. To 
można zaliczyć do suwerennych 
działań i decyzji (kaprysów) samo-
rządu terytorialnego. Wszak prawa 
w tym wypadku nie przekroczo-
no.

Tajny projekt
Zdaniem Burmistrza, projekt do-

budowy o 1. piętro owalu, chroniony 
jest w całości prawem autorskim. Nikt 
nie śmie nawet go obejrzeć. Rozumiem, 
że stawia kwestię danych tam zawar-
tych ponad prawem dostępu do in-
formacji. Czyżby nagle decydenci 
mieli obawy, że może ktoś z redakcji 
„WL” chciałby go kopiować i, nie daj 
Boże, sprzedać ten dorobek intelek-
tualny autora? To precedens w całej 
25-letniej kadencji samorządów. Z róż-
nymi trudnościami jako dziennikarz się 
spotykałem, ale z takim absurdem 
i arogancją osób działających w imie-
niu miasta – nigdy. Dlaczego dane 
takie jak rozkład pomieszczeń, ich 
przeznaczenie, kubatura, parametry 
murów, instalacje itd. są tajemnicą i to 
wyłączną autora? Nikt dotychczas nie 
mógł zobaczyć projektu (nawet radni) 
za który z pieniędzy miasta w 2011 r. 
zapłacono około 64 tysiące złotych. 
Jednocześnie przy każdej prawie oka-
zji zapewniany jestem przez burmi-
strzów, z którymi rozmawiam i kore-
sponduję w tej sprawie – Nie mamy 
nic do ukrycia!

Refleksja
Wokół tematu LOSiR-u próbuje się 

od początku, kiedy to za przyczyną 
jednego z radnych protokół NIK-u 
ujrzał światło dzienne, tworzyć at-
mosferę politycznych podchodów 
o podłożach wyborczych. Celowo 
więc nie używam w tym tekście na-

n
Lustra w siłowni wg kosztorysu powykonawczego 
rzeczowo i kosztorysowo sprawdzonego kosztowa-
ły 16 350 zł. Rzeczywisty koszt pokazanych na 
zdjęciu wszystkich trzech z siłowni mógł wynieść 
2 550 zł   fot. Piotr P. Ruszkowski

O utrudnionym dostępie do informacji publicznych w sprawie  LOSiR-u 
pisałem kilkakrotnie, ostatnio krótko na str. 21 w końcowym akapicie 
tekstu ze str. 11. Kopie dwóch dokumentów: Kosztorysu powykonawcze-
go adaptacji owalu hali przy ul. Kołłątaja 2 oraz pozwolenia na budowę 
wydanego przez Starostę Poznańskiego dotyczącego nadbudowy części 
istniejącej hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowy o przedsionek 
i schody otrzymałem przez gońca z Urzędu Miasta 17 kwietnia. Projek-
tu, pomimo złożonego powtórnie w tym samym dniu wniosku z szero-
ką argumentacją i prośbą o asystę urzędników kontrolujących nas, nie 
mogłem obejrzeć (do 13.05.2014 r.). Na wiele pytań, jakie zadawałem na 
umówionym spotkaniu 7.05.2014 r. w Urzędzie, nie potra�ono odpowie-
dzieć, przesłano je do dyrektora LOSiR-u. Po ostatnich kilkumiesięcznych 
doświadczeniach, na rzeczową odpowiedź nie liczę.

cd.  
na str. 
17
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GORĄCE TEMATY

duża zmiana też się nie podoba i bu-
dzi obawy. W razie powodzi i jej 
skutków, po głowie dostanie Miasto 
Luboń, które pomimo tego, że nie 
zgadza się z zaślepianiem przepływu, 
odpowiedzialne jest za obronę cy-
wilną miasta i w ramach sztabu kry-
zysowego będzie musiało zabezpie-
czać mieszkańców przed skutkami 
powodzi.

Nie ma strachu
Przedstawiciele inwestora – „Lu-

veny” – jednoznacznie uważają, że 
zmniejszenie prześwitu z pięciu do 
trzech przęseł nie będzie miało żad-
nego wpływu na zwiększenie zagro-
żenia powodziowego. Podpierają się 
w tych twierdzeniach dwoma nie-
zależnymi ekspertyzami. Jedną, któ-
rą wykonał przed kilkoma laty Hy-
droprojekt, tradycyjną metodą ob-
liczeń stosowanych powszechnie. 
Druga została wykonana niedawno 
(wspominają o niej urzędnicy – była 

podstawą wydania decyzji w grudniu 
2013 r.), bardzo nowoczesna meto-
da symulacji komputerowej z wyko-
rzystaniem map i zdjęć lotniczych, 
jaką od niedawna zaczyna stosować 
Zarząd Gospodarki Wodnej.

Przywołując niedawne doświad-
czenia powodziowe z 2010 r. i wspo-
mnienia seniorów, jak to moczyli 
nogi, siedząc na fosforowym moście, 
rozmówcy stwierdzili, że zmniejsza-
jąc prześwit o dwa przęsła, zmieni-
łaby się jedynie lokalnie – pod mo-
stem – prędkość przepływu wody, 
natomiast jej poziom byłby taki sam! 
Inwestor deklaruje, że dodatkowo, 
choć należy to do obowiązków Re-
gionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej, przeprowadzi pielęgnację 
okolic mostu, w ramach których 
oczyści teren zalewowy z chaszczy 
i usunie dziko rosnące krzewy, co 
ma bezpośredni wpływ na przepływ 
wody.

PPR

Wąskie gardłocd.  
ze str. 
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Odpowiedzi mieszkaców

11%

1%

68%

Nie wiem
16%

TAK

NIE

Odmówiło 5% 

Ostatnio gorący u nas temat. 
Luboński Ośrodek Sportu i Re-
kreacji (LOSiR) przekształcany 

jest w spółkę miasta z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Jednocześnie 
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) za-
wiadomiła prokuraturę o nieprawidło-
wościach (w kilku zakresach – czytaj 
też str. 14), jakie wykryła podczas 
ubiegłorocznej kontroli. Trwa dys-
kusja, kiedy i kogo powołać na to 
odpowiedzialne stanowisko? Cie-
kawi byliśmy, co o tym myślą sami 
mieszkańcy.

Zdecydowana większość 68 % 
pytanych uważa, że prezesem two-
rzonej spółki miejskiej nie powinna 
być osoba, którą zajmuje się proku-
ratura. Wśród komen-
tarzy odnotowaliśmy: 
„Trzeba poczekać, aż 
sąd wyjaśni sprawę”, 
„Głupie pytanie, bo 
odpowiedź jest oczy-
wista”, „Dla przyzwo-
itości, nie wypada”, 
„Tylko do czasu wyjaśnienia”, 
„Szefem spółki publicznej (mia-
sta) musi być osoba bez skazy”, 
„Już nie ma innych kandydatów?”, 
„Absolutnie nie”, „Cholera, niech 
gdzieś będą ludzie uczciwi!”, „Ale 
w Polsce wszystko jest możliwe”, 
„Ktoś, do kogo nie mamy zaufania, 
nie może piastować takiego stano-
wiska”, „Kto wymyśla takie pytania?”, 
„Czy osoba, wobec której toczy się 
postępowanie prokuratorskie może 
ubiegać się o jakiekolwiek stanowi-
sko?”, „Jak ma układy, to wszystko 
mu wolno, taki chory kraj!” 

11% pytanych osób uważa, że 
prezesem spółki miasta może być 
osoba podejrzana przez NIK o po-
pełnienie przestępstwa, którą zaj-
muje się prokuratura. Przy odpo-
wiedziach dodawano niekiedy: 
„Podejrzany to nie oskarżony!”, „W 
myśl polskiego prawa – tak”, „Do-
póki nie ma wyroku, osoba jest 
niewinna”, „Jak za jazdę na rowe-
rze po piwie to tak”, „Bycie podej-
rzanym to jeszcze nie przestępstwo”, 
„No, chyba że znajdą się grubsze 
dowody”.

16% pytanych nie miało zdania 
na tak postawione pytanie. Argu-
mentowano najczęściej: „Łatwo jest 
kogoś skrzywdzić”, „Nasz wymiar 
sprawiedliwości też nie zawsze jest 
OK”, „Nie znam sprawy”, „To zależy 
od wagi zarzutów”, „Zależy, czy są 
to sprawy prywatne czy publicz-
ne?”.

Spośród władzy miasta 9/24 osób 
odpowiedziało „tak”: K. Frąckowiak 
(W polskim prawie jest domniema-
nie niewinności), L. Kędra (Dopóki 
prokuratura nie postawi zarzutów, 
a sąd nie wyda wyroków), P. Krzy-

żostaniak (może być, jednak, moim 
zdaniem, nie powinna), M. Machal-
ska (dopóki nie zapadnie wyrok 
skazujący sądu, osoba jest niewinna), 
R. Mania (samo podejrzanie nie jest 
jeszcze dowodem winy), M. Samul-
czyk (jeśli polskie prawo tego nie 
zabrania), P. Wolniewicz (podejrze-
nie nie jest dowodem winy, osobę 
dyskryminuje prawomocny wyrok 
sądu), D. Szmyt – burmistrz (do 
momentu, kiedy prokuratura nie 
postawi zarzutów, a sąd nie wyda 
wyroku o winie), M. Tomaszyk – 
zastępca burmistrza (prawo nie 
zabrania). 7. radnych odpowiadało 
„nie”: J. Dagoń, D. Franek, J. Kacz-
marek, M. Nyćkowiak-Filusz, A. Okup-
niak, E. Rogowicz, A. Stankowiak-

Bożeł-
ko. 6. radnych 
nie miało zdania: P. Bartkowiak 
(prawo nie zabrania, a Rada Nad-
zorcza i komisja wybiorą odpowied-
niego kandydata), A. Dworaczyk, 
M. Matysiak, W. Suleja-Kot, D. Wal-
czak, E. Zapłata-Szwedziak. Dwie 
osoby odmówiły odpowiedzi, argu-
mentując: J. Bielawski (sam fakt 
prowadzenia śledztwa jeszcze nie 
oznacza winy, więc należałoby od-
powiedzieć „tak”, jednak skala nie-
prawidłowości w LOSiR jest tak duża, 
że dotychczasowy dyrektor nie po-
winien być prezesem), R. Marek – 
zastępca burmistrza (wyłonieniu 
prezesa ma służyć konkurs, który 
zostanie ogłoszony w maju, a nie 
sondaż!).

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

oprac. PPR

Sondaż
Czy prezesem tworzonej spółki miejskiej może być osoba, 
podejrzana przez NIK o popełnienie przestępstwa, którym 
zajmuje się prokuratura?Zakończono wymianę dachów 

w zabytkowym osiedlu daw-
nych domów pracowniczych 

przy ul. Cyryla Ratajskiego. Osiedle 
zostało zbudowane dokładnie110 lat 
temu w 1904 r. i należało do ówcze-
snej drożdżowni G. Singera. W 1995 r. 
z domów zakładowych Wielkopol-
skiego Przedsiębiorstwa Przemysłu 
Ziemniaczanego utworzono Spół-
dzielnię Mieszkaniową „Spójnia”. 
Odtworzone z dużą starannością 
o szczegóły architektoniczne dachy 
dają gwarancję kolejnym pokoleniom 
na mieszkanie oraz pozwalają po-
dziwiać budownictwo początku XX 
wieku, jakie się w naszym mieście 
zachowało. Aż dziw bierze, że tak 
mała spółdzielnia radzi sobie dosko-
nale ze starą substancją mieszkanio-
wą wymagającą dużo więcej troski 
niż późniejsze blokowiska. Porów-
nuję stan techniczny starych domów 
komunalnych, które przy „Spójni” 

powinny się wstydzić. Z rozmowy 
z prezesem Marcinem Dzierżawczy-
kiem dowiadujemy się, że remontów 
dokonują właściwie własnymi siłami. 
Wśród mieszkańców są fachowcy de-
karze, i przy dobrej organizacji oraz 
współdziałaniu, koszt metra kwadra-
towego nowego dachu wykonane-
go z ceramicznej karpiówki łącznie 
z nowymi łatami wynosi tutaj około 
160 zł i jest prawie połowę niższy od 
cen rynkowych. Przyznano, że przy 
starych domach, jakimi dysponuje 
„Spójnia”, fundusz remontowy musi 
być wyższy, niż w niektórych innych 
spółdzielniach, ale i widać efekty. Ży-
czyłbym sobie, by z podobnym en-
tuzjazmem do zabytkowych domów 
w Luboniu podchodziło miasto i inni 
zamożniejsi właściciele ciekawych 
architektonicznie lub historycznie 
obiektów.

(I)

Tylko podziwiać

n
Dach jednego z domów osiedla przy ul. Cyryla Ratajskiego, na którym ostatnio 
wymieniono pokrycie. Warto też zwrócić uwagę na detale pozostawione w za-
bytkowych dachach   fot. Piotr P. Ruszkowski

Z ostatniej chwili: Pisma wy-
chodzące z LOSiR-u już  są pie-
czętowane – PREZES ZARZĄDU 
mgr Zbigniew Trawka. (dotych-
czasowy dyrektor LOSiR)
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SAMORZĄD

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
dyżur 16.06.2014 r. Urząd Miasta godz. 16-18
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Janusz Dagoń
Radny Rady Miasta Luboń
tel. 696 043 845
e-mail: januszdagon@poczta.onet.pl
dyżur 16.06.2014 r. Biblioteka Miejska godz. 16-18
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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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W roku 2013 Najwyższa Izba Kontroli dokonała czynności kon-
trolnych w „Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji”. W wyniku prze-
prowadzonych działań wykryto rozmaite nieprawidłowości. Rada 
Miasta Luboń wyraża swoje zaniepokojenie zaistniałą sytuacją i zwra-
ca się do Burmistrza Miasta Luboń z prośbą o szczególny nadzór nad 
mającą powstać spółką. Jednocześnie Rada Miasta, szanując kom-
petencje odpowiednich organów, co do polityki kadrowej w spółce, 
stoi na stanowisku, że nowo wybrany prezes powinien gwarantować 
uniknięcie popełniania podobnych błędów w przyszłości.

Stanowisko
Treść odrzuconego stanowiska (autor J. Bielawski):

Na wstępie radny Jakub Bie-
lawski wniósł o zmianę po-
rządku obrad i rozszerzenie 

go o przyjęcie przez Radę Miasta 
stanowiska w sprawie Lubońskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji (LOSiR). 
W związku z ustaleniami Najwyższej 
Izby Kontroli (NIK) radny zabiegał 
o to już podczas ostatniej sesji (czytaj 
„WL” 04-2014, str.17). Po omówieniu 
i przeanalizowaniu jego treści przez 
poszczególne komisje RML postanowił 
stanowisko znowelizować i ponownie 

przedstawić na sesji. Wniosek radne-
go poddano głosowaniu, jednak nie 
uzyskał on wymaganej bezwzględnej 
większości głosów (7 głosów – „za”, 
3 – „przeciw” i 10 „wstrzymujących 
się”). W związku z tym pozostał pier-
wotny porządek obrad.

Uchwała planistyczna
Przystąpiono do sporządzenia 

zmiany na całym obszarze obowią-
zywania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Luboń 

Zmiana Statutu Miasta
Relacja z 44. sesji Rady Miasta Luboń (24.04.2014 r.)

Północ”. Ma to na celu przede wszyst-
kim ujednolicenie zapisów dla tego 
rejonu naszego miasta, ponieważ 
obecnie obowiązują plany z lat: 1999, 
2005, 2006 i 2009. Podejmując uchwa-
łę, radni wyszli naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców, składających 
wnioski pisemne i ustne, które uzy-
skały akceptację Burmistrza naszego 
miasta. Wreszcie istniejące plany 
wymagały dostosowania do zapisów 
obowiązującego Studium. Radni 
jednogłośnie zagłosowali za przyję-
ciem uchwały.

Statut Miasta
Komisja Organizacyjno-Praw-

na (KOP) Rady Miasta Luboń (RML) 
zainicjowała zmiany w treści Sta-
tutu Miasta Luboń obowiązującego 
od lipca 2003 r. i zmienionego w mar-
cu roku 2008. Zmiany zapropono-
wane przez KOP, zgłoszone przez 
Burmistrza, radnych i mieszkańców 
naszego miasta dotyczyły uporząd-
kowania, uszczegółowienia oraz 
zaktualizowania istniejących zapisów 
w Statucie i wyszczególniono je w 25 
punktach. Radni analizowali i oma-
wiali projekt zmian podczas posie-
dzeń Komisji RML, jednak niektó-
re z nich wzbudziły kontrowersje. 
Jednym z nich było zagadnienie 
zasady działania klubów radnych. 
Punkt stwierdzający, że warunkiem 
utworzenia klubu jest zadeklarowa-
nie w nim udziału przez co najmniej 
3 radnych (do tej pory co najmniej 5). 
Jako pierwsza podważyła zasadność 
tej zmiany w Statucie radna Mał-
gorzata Matysiak, składając wniosek 
o wykreślenie z projektu Uchwały 
punktu 23. dotyczącego zmniejsze-
nia wymaganej ilości radnych wa-
runkującej założenie Klubu. Radna 
stwierdziła, że zmieniony Statut ma 

służyć RML przyszłej kadencji. 
W obliczu czekających nas wyborów 
jednomandatowych należy się spo-
dziewać, że w skład nowej Rady 
wejdą radni z różnych ugrupowań. 
Teoretycznie umożliwienie tworze-
nia Klubów trzyosobowych może 
doprowadzić do powstania nawet 
siedmiu w 21-osobowej radzie, co 
w konsekwencji przełożyłoby się na 
destabilizację pracy Rady. W toku 
wywołanej dyskusji część radnych 
wyrażała opinie w podobnym do 
wnioskodawczyni tonie, druga zaś 
grupa opowiadała się za wprowa-
dzeniem zmiany, o której mowa. 
Warto również podkreślić, że Usta-
wa o Samorządzie Gminnym głosi, 
że członkowi każdego z Klubów 
Radnych należy zapewnić udział 
w Komisji Rewizyjnej RM, co ozna-
cza, że w przypadku powstania 7 
klubów komisja ta liczyłaby co naj-
mniej 7 członków. Po burzliwej 
chwilami dyskusji radni zaopinio-
wali złożony wniosek o pozostawie-
nie zapisu – minimum 5 osób w klu-
bie – negatywnie (patrz tabela 
głosowań). Czy trzyosobowe Kluby 
będą dobrym rozwiązaniem? Czas 
pokaże – odpowiedzią na to pytanie 
będzie niewątpliwie praca RML 
w przyszłej kadencji, w nowym 
składzie.

Także niemałe kontrowersje wśród 
radnych wywołała zmiana w para-
gra�e 39. Statutu polegająca na wpro-
wadzeniu zapisu stwierdzającego, że 
Rada może zmienić porządek obrad 
sesji w celu wysłuchania głosów 
mieszkańców w sprawach dotyczą-
cych problemów Miasta, dodając 
punkt na początku sesji „wysłucha-
nie publiczne” do porządku obrad 
sesji, ustalając limit czasowy wystą-
pienia. W tej kwestii jako pierwsza, 

   

Głosowania 
radnych podczas 

44. Sesji RML 
(24.04.2014)
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Bartkowiak Patryk FO (2)-kSL w z z w w
Bielawski Jakub PO (3) z z z w p
Dagoń Janusz PO (2) z z p w z
Dworaczyk Adam FO (2) w z p z z
Franek Dorota FO (4)-kSL w z z p w
Frąckowiak Katarzyna FO (4)-kSL nn nn nn nn nn
Kaczmarek Jan ML (2)-kSL z z p z z
Kędra Lechosław WL (3) p z p p z
Krzyżostaniak Paweł FO (1)-kSL w z z w z
Machalska Małgorzata FO (1)-kSL w z z w w
Mania Rafał FO (4)-kSL z z z p w
Matysiak Małgorzata FO (3)-kSL p z z p w
Nyćkowiak-Filusz Magdalena PO (1) z z p z z
Okupniak Andrzej WL (1) z z p z z
Rogowicz Ewa WL (2) w z p p w
Samulczyk Marek ML (3)-kSL w z w w w
Stankowiak–Bożełko Anna PO (1) z z p z z
Suleja-Kot Wanda WL (4) w z p w w
Walczak Dariusz ML (4)-kSL w z p z z
Wolniewicz Paweł FO (3)-kSL p z z p z
Zapłata-Szwedziak Elżbieta ML (1)-kSL w z p z z

Razem “za” 7 20 8 7 11
Razem “przeciw” 3 0 11 6 1

Razem “wstrzymujących” 10 0 1 7 8
Razem głosowało 20 20 20 20 20
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Znamy już kolejną osobę, która 
będzie się ubiegać o fotel Bur-
mistrza Lubonia w jesiennych 

wyborach samorządowych.
Tadeusz Warmuz jest mieszkań-

cem ul. Agrestowej w Luboniu. Ma 
67 lat, jest żonaty, ma troje dzieci. 
Z zawodu jest budowlańcem. Ma 
wykształcenie średnie, które uzupeł-
niał w Wydziale Urbanistyki, Archi-
tektury i Planowania Przestrzennego. 
Posiada uprawnienia w zakresie ar-
chitektury i konstrukcji. Pracował 
w Wojewódzkim Biurze Projektów, 
Urzędzie Rejonowym w Poznaniu 
oraz w urzędach gmin Mosina i Ko-
morniki. Przez 15 lat prowadził wła-
sny zakład budowlany, a od 20 lat do 
dziś ma biuro projektowe.

Lokalną karierę polityczną roz-
poczynał, podobnie jak kandydatka 
na burmistrza Małgorzata Machalska, 
od Samorządowego Komitetu Oby-
watelskiego (SKO). Był radnym 1. 
kadencji Rady Miasta Luboń w latach 

1990-94 z ra-
mienia SKO. 
W następnej 
kadencji (1994-
1998), w wy-
borach do 
Rady Miasta 
w okręgach 
jednomanda-
towych uległ 
Ryszardowi 
Olszewskiemu, 
który otrzymał 
większą liczbę 
głosów. W la-
tach 1998-2002 
był radnym 
z ramienia Wspólnoty Lubońskiej. 
W 2002 ponownie startował ze Wspól-
noty, ale nie został wybrany. W ko-
lejnych wyborach 2006-2010 nie 
ubiegał się o mandat. Obecnie nie jest 
związany z żadnym lokalnym ugru-
powaniem ani partią polityczną.

(N)
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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.comO
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Szanowni Mieszkańcy  
Lubonia

Po ogłoszeniu przeze mnie decyzji 
o kandydowaniu na Burmistrza 
Lubonia, kilkakrotnie byłam py-

tana o najbliższy mi model pracy wło-
darza miasta.

Bez wahania mogę powiedzieć, że 
jest to otwartość. Rozumiana wielorako 
– w szczególności jako wsłuchiwanie się 
w głosy mieszkańców. Analiza tych opi-
nii powinna być istotnym elementem 
wpływającym na decyzje podejmowane 
w interesie ogółu. Ponadto, otwartość 
na udział mieszkańców, organizacji po-
zarządowych w sprawowaniu władzy, 

tj. wykorzysty-
wanie narzę-
dzi umożliwia-
jących współ-
działanie tych 
podmiotów 
w samorzą-
dzie lokalnym. 
To konsultacje 
z mieszkańca-
mi, dyskusje 
z członkami 
stowarzy-
szeń i innych 
grup społecz-
nych powin-
ny decydować 
o priorytetach 
w wydawaniu 
miejskich pie-
niędzy.

Otwar-
tość jako styl 

działania stosuję na co dzień w moim 
dotychczasowym życiu zawodowym. 
Pracę prawnika zawsze zaczynam od 
starannej oceny potrzeb i oczekiwań 
moich klientów.

Cztery lata pracy w Radzie Miasta 
potwierdziły moją ocenę, że zarządza-
nie Luboniem jest trudne ze względu 
na wiele aspektów funkcjonowania ta-
kiego organizmu. W tym z uwagi na, 
nieodróżniające nas od innych gmin, 
trudności budżetowe, niedostosowany do 
potrzeb mieszkańców stan infrastruktury 

miejskiej, czy też niewypracowaną do 
tej pory umiejętność ponadpolitycznego 
współdziałania na rzecz miasta.

Dlatego doceniam wagę korzystania 
z mądrości zbiorowej. Zdaję sobie spra-
wę z tego, i myślę, że każdy specjalista 
w swojej dziedzinie potwierdzi moją 
opinię, że nie sposób znać się dobrze na 
wszystkich rzeczach. Stąd, mottem moich 
działań chciałabym uczynić zasłyszane 
stwierdzenie, że burmistrz jest mądry 
mądrością swoich mieszkańców.

Praca w Radzie Miasta daje mi 
satysfakcję z możliwości wprowadza-
nia zmian, choćby małymi krokami. 
Na bazie tych doświadczeń wiem, że 
chcę mieć większy wpływ na zmianę 
naszego Miasta.

Mieszkając w Luboniu od urodze-
nia, analizując dokonania aktualnej 
i wcześniejszych władz miasta, mam 
swoje przemyślenia na temat potrzeb 
mieszkańców i możliwości ich realizacji. 
Nie pokusiłabym się jednak o stwier-
dzenie, że moja wiedza jest kompletna 
i wystarczająca.

Nie chcę być jedynie urzędni-
kiem zza biurka, lecz prawdziwym 
gospodarzem, służącym wiedzą, cza-
sem, zaangażowaniem, słuchającym 
mieszkańców. Jednak moja otwartość 
nie wystarczy, jeżeli nie spotka się 
z odzewem aktywnych, posiadają-
cych wiedzę osób.

Dlatego proszę o kontakt we wszel-
kich sprawach dotyczących miasta na 
specjalnie utworzony w tym celu adres: 
pomyslnalubon@gmail.com.

Nie mogę obiecać, że wybudu-
ję wszystkie brakujące odcinki dróg, 
a zarazem zbuduję basen. Każdy kto 
coś takiego obieca, będzie okłamywał 
wyborców. Mogę jednak zapewnić 
o gotowości służby na rzecz naszego 
miasta i obiecać, że będę wiernie słu-
chać lubonian.

Moja wizja to miasto dumnych 
mieszkańców i wielu możliwości, które 
umiejętnie trzeba wykorzystać, przede 
wszystkim przy Państwa pomocy.

Małgorzata Machalska
kandydat na burmistrza Lubonia

radna Samorządowego  
Forum Obywatelskiego

Pomysł na Luboń
Burmistrz jest mądry mądrością swoich mieszkańców

Do tej pory publicznie jako kandydat na stanowisko Burmistrza 
Lubonia w jesiennych wyborach samorządowych (listopad 2014 r.) 
ujawniła się Małgorzata Machalska (czytaj „WL” 04-2014, str. 2). 

Kolejnym zadeklarowanym kandydatem, który skorzystał z łam „Wieści”, by 
poinformować o swojej decyzji, jest Tadeusz Warmuz (czytaj powyżej).

Apel
Wszystkim, którzy mają ambicje zostać burmistrzem naszego miasta 

w kadencji 2014-2018, przypominamy o udostępnionych szpaltach Nie-
zależnego Miesięcznika Mieszkańców „Wieści Lubońskie”. W specjalnym, 
wprowadzonym od tego numeru cyklu: „Chce być Burmistrzem...” bę-
dziemy Państwa przedstawiać mieszkańcom i publikować Wasze opinie, 
re�eksje, komentarze, pomysły itd. Zaledwie pół roku, które zostało do 
wyborów samorządowych, to najwyższy czas, by myśląc poważnie o sta-
nowisku włodarza miasta, dać się poznać swoim wyborcom. Poprawnie 
pojmowana demokracja tego wymaga!

Korzystajcie Państwo z tej okazji!
Redakcja „WL”

Do kandydatów na Burmistrza

Drugi kandydat

zwisk, by bardziej zwrócić uwagę na 
to, o czym piszę i co ujawniam. Wszak 
„Prawdziwa cnota krytyk się nie boi”, 
jak pisał książę poetów Ignacy Kra-
sicki w motcie „Monachomachii”, a 
i pod hasłami prawdy i jawności ży-
cia publicznego prawie każdy się 
podpisze.

„Niechaj postępek jęczy i bole-
je” – na innym miejscu mówi Igna-
cy Krasicki (przy jego ulicy w Lu-
boniu adekwatnie znajduje się 
Komisariat Policji)

Z gromadzonych materiałów, 
wywiadów dochodzę do wniosku, 
że w Urzędzie Miasta brakuje rze-
telnych mechanizmów autentycznej 
kontroli wewnętrznej. Gdzie władza 
wykonawcza, gdzie Komisja Rewi-
zyjna Rady Miasta? Zadaję sobie też 
pytania, gdzie miejsce na zwykłą 
uczciwość? Czy w Luboniu mamy 

do czynienia z naiwnością odpowie-
dzialnych osób, lenistwem osób 
publicznych, czy może z wszech-
obecną korupcją? Na te retoryczne 
pytania nie mamy odpowiedzi.

Jako obywatel tego miasta, zaan-
gażowany w lokalne procesy demo-
kratyczne w 1989 r., współtworzący 
Samorządowy Komitet Obywatelski, 
będąc wiceprzewodniczącym Rady 
Miasta Luboń pierwszej kadencji 
(1990-1994) samorządu terytorial-
nego, radnym innych dwóch kaden-
cji 2002-2010 r. domagam się do-
kładnego zbadania sprawy LOSiR-u. 
Czego nie zrobi prokuratura, powin-
na dokonać niezależna komisja, pod 
zewnętrznym nadzorem komisarycz-
nym? Z naiwną nadzieją na normal-
ność, niepoprawną wiarą w uczciwość 
życia publicznego.

PPR

Kup pan cegłę cd.  
ze str. 
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Chce być Burmistrzem – Małgorzata Machalska

n
Tadeusz Warmuz – budowla-
niec – kandydat na Burmistrza 
Miasta Luboń

Chce być Burmistrzem – Tadeusz Warmuz

n
Małgorzata Machalska – praw-
nik – kandydat na Burmistrza 
Miasta Luboń
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16głos zabrała radna Ewa Rogowicz – 
wnioskując o dodanie do nowego 
zapisu, iż mieszkańcy chcący złożyć 
wniosek o wystąpienie publiczne 
winni zgłosić ten zamiar przed sesją 
Przewodniczącemu RM. Dalej idący 
wniosek złożył radny Adam Dwora-
czyk, który zaproponował dodanie 
do paragrafu, o którym mowa od-
rębnego punktu „Wysłuchanie głosów 
mieszkańców w spra-
wach miasta na 
początku sesji”. 
W toku meryto-
rycznej dyskusji 
radni analizując 
przedstawione 
wnioski, ujawnili 
różne zdania i wy-
rażali odmienne 
poglądy. Część 
radnych uznała, że 
wnioski nie zmie-
nią zasadniczo 
treści Statutu, po-
nieważ przybyli na 
sesję mieszkańcy, 
chcący wystąpić 
publicznie mają to 
zagwarantowane 
zapisem o możli-
wości zmiany porządku obrad w celu 
ich wysłuchania, co jest obecnie z po-
wodzeniem praktykowane. Ponadto 
sesje i posiedzenia Komisji RML są 
dla mieszkańców naszego miasta 
otwarte i zainteresowani mogą w nich 
uczestniczyć, zabierając głos na waż-
ne dla nich sprawy i aspekty życia 
społecznego oraz samorządowego. 
Z kolei część radnych opowiadała się 
za zasadnością złożonych wniosków 
podzielając zdanie wnioskodawców. 
Po zakończeniu dyskusji radni gło-
sując, pozytywnie zaopiniowali dalej 
idący wniosek Adama Dworaczyka. 
Warto podkreślić, że wniosek uzyskał 
poparcie przewagą jednego głosu – 
„za” (patrz tabela głosowań). Nasuwa się 

również stwierdzenie, że w niczym 
to nie zmienia faktu możliwości zmia-
ny porządku obrad RML z uzasad-
nionych przyczyn, zgodnie z propo-
nowaną pierwotnie zmianą.

Medal dla Ireny Skrzypczak
Wniosek o przyznanie Medalu 

„Zasłużony dla Miasta Luboń” dłu-
goletniej mieszkance naszego miasta 
– Irenie Skrzypczak – złożył Tomasz 
Kujawa – redaktor naczelny interne-
towej gazety lokalnej „Echo Lubonia”. 

Pani Irena Skrzyp-
czak jest z wykształ-
cenia pedagogiem 
i od lat prowadzi 
działalność spo-
łeczną na rzecz 
Lubonia i jego 
mieszkańców, któ-
rzy przez trzy ko-
lejne kadencje 
swoim wyborem 
powierzali jej man-
dat w radzie Po-
wiatu Poznańskie-
go (lata 1998-2010). 
Od roku 2003 za-
siada w Powiatowej 
Radzie Zatrudnie-
nia, jest również 
członkiem powia-
towej społecznej 

Rady Osób Niepełnosprawnych. Ak-
tywnie działa na gruncie samorzą-
dowym i społecznym, pełniąc szereg 
funkcji m.in. jest członkiem Rady 
Programowej Lubońskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Jest także 
ambasadorką naszego miasta poza 
jego granicami. Wniosek o przyzna-
nie medalu opiniowała Komisja Or-
ganizacyjno-Prawna RML, która 
stwierdziła, że w pełni zasługuje on 
na zaakceptowanie i wyraziła pozy-
tywną opinię. Radni podjęli Uchwa-
łę przez aklamację.

Sesja zakończyła się po godz. 19.
Paweł Wolniewicz

Zmiana Statutu Miasta

W piątek, 11 kwietnia w bu-
dynku Straży Pożarnej od-
było się ostatnie zebranie 

sprawozdawcze Stowarzyszenia Oby-
watelskiego „Wspólnota Lubońska” 
– ugrupowania, które od kilkuna-
stu lat funkcjonowało we władzach 
Lubonia.

Powstało w 1998 r. podczas wy-
borów samorządowych do Rady 

Miasta III kadencji z inicjatywy ów-
czesnego burmistrza Włodzimierza 
Kaczmarka i przewodniczącego Rady 
Miasta Zdzisława Szafrańskiego, 
i skupiało osoby chcące mieć wpływ 
na działalność samorządu lokalne-
go. Pierwszym przewodniczącym 
zarejestrowanego w sądzie stowa-
rzyszenia został prezes Zakładów 
Chemicznych Kazimierz Zagozda. 
Wraz ze Stowarzyszeniem Obywa-
telskim „Lubonianka z Miastem” 
Wspólnota Lubońska wprowadziła 
w 1998 r. do 28-osobowej Rady Mia-
sta większość radnych (16 – Wspól-
nota Lubońska 10, Lubonianka 
z Miastem 6), w tym także do władz 
wykonawczych: ze Wspólnoty – 
Włodzimierz Kaczmarek (burmistrz), 
Lechosław Kędra (zastępca burmi-
strza), Jan Błaszczak (społeczny 
członek Zarządu d s. Ekologii i Ochro-
ny Środowiska), z Lubonianki z Mia-
stem – Ryszard Olszewski (zastępca 

burmistrza), Włodzimierz Smogur 
(społeczny członek Zarządu d s. 
Oświaty). Przez kolejne lata odgry-
wała wiodącą rolę w Luboniu i do 
2006 r. sprawowała władzę pod rzą-
dami burmistrza Włodzimierza 
Kaczmarka, a w następnej kadencji 
(2006-2010) wraz z ugrupowaniem 
„Mieszkańcy Lubonia” (dawniej 
„Lubonianka z Miastem”) tworzyła 

opozycyjny wobec burmistrza Da-
riusza Szmyta i Samorządowego 
Forum Obywatelskiego, większo-
ściowy Klub Radnych „Wspólny 
Luboń” (12 mandatów w 21-osobowej 
Radzie Miasta – Wspólnota 7, Miesz-
kańcy Lubonia 5).

Podczas zebrania, które prowa-
dziła Anna Sawicka-Baraniak, obec-
na przewodnicząca Ewa Rogowicz 
przedstawiła sprawozdanie zarządu 
za ostatnią kadencję, a przewodni-
cząca Komisji Rewizyjnej odczytała 
sprawozdanie komisji. Jednogłośnie 
udzielono absolutorium zarządowi 
za minioną kadencję. Ponieważ 
w związku ze zmianami w ordyna-
cji wyborczej do samorządów (okrę-
gi jednomandatowe) wyczerpała się 
formuła działania, postanowiono 
przyjąć wniosek o rozwiązaniu sto-
warzyszenia i zakończeniu jego 
działalności.

Jan Błaszczak

Rozwiązanie 
Wspólnoty Lubońskiej

n
Prezydium ostatniego zebrania sprawozdawczego Wspólnoty Lubońskiej. Od 
lewej: Ewa Rogowicz (przewodnicząca), Anna Sawicka-Baraniak, Grażyna 
Kiercul, Wanda Suleja-Kot   fot. Jan Błaszczak

Stowarzyszenie Metropolia Po-
znań, którego członkiem jest 
Miasto Luboń, jest w trakcie 

opracowywania w ramach Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Technicz-
na – „Koncepcji kierunków rozwoju 
przestrzennego Metropolii Poznań”. 
Dokument jest kontynuacją prac Cen-
trum Badań Metropolitalnych Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza, 
których wynikiem stało się „Studium 
uwarunkowań rozwoju przestrzenne-
go Aglomeracji Poznańskiej”. Celem 
projektu, który wykonuje Uniwer-
sytet im. Adama Mickiewicza, jest 
opracowanie spójnej, zde�niowanej 

obszarowo i promującej zintegro-
wane podejście do rozwiązywania 
problemów rozwojowych – koncepcji 
kierunków rozwoju przestrzennego 
Metropolii Poznań oraz zasad wdra-
żania ustaleń koncepcji do studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gmin oraz 
miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Miasto Lu-
boń przekazało szereg wniosków 
do tworzonego dokumentu w ra-
mach zagadnień z zakresu rozwo-
ju transportu publicznego, rozwoju 
sieci dróg kołowych, infrastruktu-
ry rowerowej, lokalizacji obiektów 

Kierunki rozwoju przestrzennego
Koncepcja

energetyki odnawialnej, lokalizacji 
wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych, obszarów wskazanych 
do zadrzewień i zalesień, zagospo-
darowania turystycznego. Wśród 
wskazanych postulatów opartych 
o lokalne dokumenty strategiczne 
i planistyczne wymienić można: lokali-
zację przystanku kolejowego w rejonie 
ul. Podgórnej, rozwój systemu P+R 
w rejonie dworca PKP, realizację drogi 
łączącej trasy S5 i S11 jako wspólnej 
inicjatywy gmin Komorniki i Mosina 

oraz Miasta Luboń, realizację War-
tostrady pieszo-rowerowej, stworze-
nie przystani nad Wartą i połączenie 
Lubonia ciągami pieszo-rowerowymi 
z powstającym na szachtach parkiem 
rekreacyjnym.

Więcej informacji na stronie 
projektu: www.planowanie.metro-
poliapoznan.pl oraz www.aglome-
racja.poznan.pl.

Wydział Planowania, Rozwoju  
i Ochrony Środowiska UML

Powrót M. Walnego
W punkcie obrad: „Wol-

ne głosy i wnioski” poruszono 
m.in. kwestię powrotu do pra-
cy w lubońskim magistracie, po 
długotrwałej chorobie i rekon-
walescencji, burmistrza Maria-
na Walnego, który obecnie pełni 
funkcję głównego specjalisty ds. 
planowania i strategii. Zajmuje się 
m.in. aktualizacją „Strategii roz-
woju miasta”, koncepcją planu jego 
rozwoju gospodarczego, przeglą-
dem obowiązujących „Miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego”. Marian Walny 
zasilił Wydział Inwestycji Urzędu 
Miejskiego.    PAW
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EUROWYBORY

Będą to trzecie w Polsce (2004 r.; 
2009 r.), a ósme od 1979 wybory 
bezpośrednie do Parlamentu 

Europejskiego. Wybranych zostanie 
łącznie 751 eurodeputowanych (pięt-
nastu mniej niż w VII kadencji). Polskę 
reprezentować będzie 51 europosłów 
(liczba bez zmian), wybieranych w 13 
okręgach wyborczych.

Eurowybory odbywają się w 28 
państwach członkowskich Unii Euro-
pejskiej, w różnych terminach od 22 
do 25 maja (najwięcej państw prze-
prowadzi je w niedzielę 25 maja). 
Posłowie w powszechnych wybo-
rach bezpośrednich są wybierani 
na okres 5 lat.

Spośród 12 ogólnopolskich ko-
mitetów wyborczych, które w 2014 r. 
wystawiają swych kandydatów, z Wiel-
kopolski – okręgu nr 7 – o mandat 
eurodeputowanego ubiegać się bę-
dzie 90 osób z 9 list wyborczych, 
ustawionych wg numeru listy:

1 – KW Solidarna Polska  
Zbigniewa Ziobro
 1.  DERA Andrzej Mikołaj
 2.  TOMCZAK Witold Stanisław
 3.  PIETRZYKOWSKA-ĆWIEK Grażyna
 4.  JĘDRECKA Jolanta Janina
 5.  PROSTKO-PROSTYŃSKI Michał
 6.  MYKYTYN Anna Beata
 7.  SOBKOWIAK Łukasz Wojciech
 8.  DOBOSZ Małgorzata Agnieszka
 9.  CHĄDZYŃSKA Małgorzata
 10.  MASŁOWSKI Arkadiusz

2 – KWW Ruch Narodowy
 1.  JÓZWIAK Bartosz
 2.  WITZBERG Maciej
 3.  MIRKÓCZKI Ádám
 4.  WIŚNIEWSKI Maciej
 5.  BŁOSZYK Klaudia Justyna
 6.  JANUSZ Agata Joanna
 7.  JANKOWSKI Maciej Filip
 8.  TOMASZEWSKA Agnieszka
 9.  SMEKTAŁA Aleksandra Agnieszka
10.  HANC Tomasz Ryszard

3 – KKW Sojusz Lewicy  
Demokratycznej – Unia Pracy
 1.  ŁYBACKA Krystyna Maria
 2.  SZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej
 3.  KRETKOWSKA Katarzyna Maria
 4.  TOMASZEWSKI Tadeusz
 5.  KACZMAREK-LEKI  
  Vanessa Małgorzata
 6.  AJCHLER Romuald Kazimierz
 7.  STREKER-DEMBIŃSKA Elżbieta
 8. NIEDBAŁA Marek Leon
 9.  WITKOWSKA Karolina Joanna
 10.  ALEKSANDRZAK  
  Leszek Grzegorz

4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
 1.  CZARNECKI Ryszard Henryk
 2.  DZIUBA Tadeusz Antoni
 3.  ROGACKI Adam Maksym
 4.  DERA-SZYMAŃSKA Karolina Teresa
 5.  HINC Sławomir Michał
 6.  WICHNIEWICZ Maria Joanna
 7.  SOWA Marek Jan
 8.  SOBOTA Halina Teresa

 9.  JEMIELITY Ewa Anna
10. MASIEL Jan Tadeusz

5 – KKW Europa Plus Twój Ruch
 1.  SIWIEC Marek
 2.  ŁUKOMSKA-PYŻALSKA Izabella
 3.  KŁOSOWSKI Krzysztof
 4.  BANAŚ Paulina
 5.  BANASZAK Maciej
 6.  PANKOWSKA Justyna
 7.  SCHUPKE Stanisław
 8.  HAJDUŚ Bożena
 9.  OSTROWSKI Krzysztof
10.  KOSIŃSKA Monika

6 – KW Polska Razem  
Jarosława Gowina
 1.  LIPIŃSKI Dariusz
 2.  FRANKIEWICZ Joanna
 3.  MIRECKA-KATULSKA  
  Agnieszka
 4.  MICHALAK Agnieszka
 5.  PIECHOWIAK Grzegorz
 6.  BRĘCZEWSKA Andżelika
 7.  STRZYŻEWSKI Rafał
 8.  JARMUSZKIEWICZ Krystian
 9.  GÓRECKI Robert
10.  BARYS Elżbieta

7 – KW Nowa Prawica  
– Janusza Korwin-Mikke
 1.  KOPACZ Zygmunt Bolesław
 2.  ADAMCZAK Michał Marek  
  (lubonianin) – patrz str. 7 i 20
 3.  ŻUPAŃSKA-ADAMIAK Janina
 4.  RYBARCZYK Tomasz
 5.  SZYMAŃSKI Kasper Jakub
 6.  KURASZKIEWICZ  
  Joanna Małgorzata
 7.  INDRZEJCZAK Dawid
 8.  OSTASZEWSKA Agata Jadwiga
 9.  WAWRZYNIAK Piotr Bogusław
10.  CZYŻ Natalia Maria

8 – KW Platforma Obywatelska RP
 1.  KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka
 2.  SZEJNFELD Adam
 3.  WOŹNIAK Marek
 4.  WASZAK Małgorzata
 5.  WODZIŃSKA Marzena
 6.  PIWOŃSKI Krzysztof
 7.  PILAK Dariusz
 8.  WILKOSZARSKA Krystyna
 9.  CZACHURA Barbara
 10.  STULIGROSZ Michał

9 – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 1.  GRZYB Andrzej
 2.  MOŻDŻANOWSKA Andżelika
 3.  GRZESZCZAK Eugeniusz
 4.  JANKOWIAK Wojciech
 5.  SZALCZYK Zo�a
 6.  PASZYK Krzysztof
 7.  KAŹMIERCZAK Mirosława
 8.  KUBIAK Andrzej
 9.  CHOJNACKA Andżelika
10.  BAUMGART Marek

Nie zarejestrowały list kandyda-
tów w okręgu nr 7 –Wielkopolska 
– komitety ogólnopolskie nr: 10 – 
KW Demokracja Bezpośrednia; 11 
– KW Samoobrona; 12 – KW Par-
tia Zieloni.

(I)

Wybory do Parlamentu 
Europejskiego
Kilka informacji i lista kandydatów ubiegających się o mandat do 
Europarlamentu 

Wyborca otrzymuje jedną kartę Qn

do głosowania z wykazem list kan-
dydatów na posłów do Parlamentu 
Europejskiego.

Należy postawić znak „x” w kratce, Qn

z lewej strony, obok nazwiska jed-
nego wybranego kandydata.

Głosowanie odbywa się w siedzi-Qn

bach obwodowych komisji wybor-
czych, bez przerwy, między godz. 
7 a 21.

Wykaz lokali wyborczych w Lu-
boniu (komisje nr 6; 7; 12; 14; 15; 
17; 19 przystosowane są dla osób 
niepełnosprawnych):

Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42

Komisja Obwodowa nr 4, głosują Qn

mieszkańcy ulic: Andersena, Chu-
dzickiego, Fabrycznej, Jana Mazur-
ka, Karola Kurpińskiego, Kazimierza 
Pułaskiego, Konarzewskiego 1-24, 
od 26 do końca numery parzyste, 
Kornela Makuszyńskiego, Mikołaja 
Kopernika, Prusa, Stefana Okrzei, 
Stefana Żeromskiego, Władysława 
Broniewskiego, Zakątek.

Komisja Obwodowa nr 5, głosują Qn

mieszkańcy ulic: Andrzeja Mizerki, 
alei Jana Pawła II, Jana Kochanow-
skiego, Konarzewskiego od 25 A do 
końca numery nieparzyste.

Gimnazjum nr 1, ul. Armii 
Poznań 27

Komisja Obwodowa nr 1, głosu-Qn

ją mieszkańcy ulic: Armii Poznań 
1-50, od 52 do końca numery pa-
rzyste, Dębieckiej, Dożynkowej, 
Fryderyka Chopina, Krótkiej, Nie-
podległości, Przemysłowej, Rivolie-
go, Słonecznej.

Gimnazjum nr 2, ul. Hugona 
Kołłątaja 1

Komisja Obwodowa nr 12 Qn

(przystosowana dla osób niepeł-
nosprawnych), głosują mieszkańcy 
ulic: 11 Listopada 113-139 niepa-
rzyste, od 140 do końca, Bocznej, 
Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Galla 
Anonima, Gruszkowej, Janowej Do-
liny, Kanonierów, Kruczej, Ludwika 
Solskiego, Michała Drzymały, Miodo-
wej, Morelowej, Nowiny, Romualda 
Traugutta, Skowronkowej, Sowiej, 
Studziennej, Śliwkowej, Tadeusza 
Rejtana, Wczasowej, Wiśniowej.

Komisja Obwodowa nr 17 (przy-Qn

stosowana dla osób niepełnospraw-
nych), głosują mieszkańcy ulic: Aka-
cjowej, Czajczej, Fabianowskiej, Gór-
nej, Jana III Sobieskiego 1-19, Jana 
Panka, Kalinowej, Kasztanowej, Ko-
mornickiej, Kujawskiej, Małopolskiej, 
Mariana Buczka, Mokrej, Podlaskiej, 
Pomorskiej, Poznańskiej, Przyjaznej, 
Siostry Faustyny, Skośnej, Skrom-
nej, Szreniawskiej, Świętokrzyskiej, 
Targowej, Wirowskiej, Żabikowskiej 
1-6, 8-12 parzyste.

PUK Kom-Lub Sp. z o.o. ul. 
Niepodległości 11

Komisja Obwodowa nr 3, gło-Qn

sują mieszkańcy ulic: Aleksandra 
Puszkina, Augusta Cieszkowskiego, 
Dworcowej 1-13, Faustmana, Ignace-
go Krasickiego, Jana Brzechwy, Jana 
Ignacego Paderewskiego, Jana Ma-
tejki, Kościelnej, Kozińskiego, ks. 
Nogali, ks. Streicha, Marii Konop-
nickiej, Piotra Skargi, Południowej, 
Powstańców Wielkopolskich, Wła-
dysława Jagiełły.

Luboński Ośrodek Sportu i Re-
kreacji sp. z o. o., ul. Hugona Koł-
łątaja 2

Komisja Obwodowa nr 15 (przy-Qn

stosowana dla osób niepełnospraw-
nych), głosują mieszkańcy ulic: 
11 Listopada 3-76, 78-90 parzyste, 
Brzozowej, Bukowej, Dębowej, Har-
cerskiej, Hugona Kołłątaja 3-15, 17-
19 nieparzyste, Jana Kasprowicza, 
Jaśminowej, Klonowej, Limbowej, 
Marcina Kasprzaka, Mieczysława Kar-
łowicza, Mikołaja Reja, Orzechowej, 
Przesmyk, Szkolnej 29-47 nieparzyste, 
48-58A, 60-62 parzyste, Świerkowej, 
Westerplatte, Wrzosowej.

Komisja Obwodowa nr 16, głosują Qn

mieszkańcy ulic: Długiej, Migalli, 
Owocowej, Poprzecznej, Stanisława 
Staszica, Szkolnej 59-63 nieparzyste, 
od 66 do końca, Wojska Polskiego, 
Zamkniętej.

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, ul. Żródlana 1

Komisja Obwodowa nr 9, głosują Qn

mieszkańcy ulic: gen. Władysława 
Sikorskiego 1-23, Tadeusza Kościusz-
ki 41-59 nieparzyste.

Komisja Obwodowa nr 10, głosują Qn

mieszkańcy ulic: gen. Władysława 
Sikorskiego od 25 do końca.

Ośrodek Kultury, ul. Jana III 
Sobieskiego 97

Komisja Obwodowa nr 21, głosują Qn

mieszkańcy ulic: Azaliowej, Bluszczo-
wej, Bratkowej, Fiołkowej, Frezjowej, 
Jana III Sobieskiego 113-125 niepa-
rzyste, od 126 do końca, Jęczmien-
nej, Konwaliowej, Krętej, Kwiatowej, 
Liliowej, Makowej, Małgorzaty For-
nalskiej, Modrakowej, Nagietkowej, 
Narcyzowej, Oliwkowej, Owsianej, 
Polnej, Pszennej, Rumiankowej, Sło-
necznikowej, Spornej, Warzywnej, 
Wiejskiej, Wierzbowej, Żytniej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. 
Żabikowska 62

Komisja Obwodowa nr 8, gło-Qn

sują mieszkańcy ulic: Osiedlowej, 
Żabikowskiej 62A-62K.

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 
Józefa Poniatowskiego 16

Komisja Obwodowa nr 11, gło-Qn

sują mieszkańcy ulic: Cmentarnej, 
Granicznej, Jodłowej, Józefa Ponia-

Sprawdź, jak i gdzie głosujesz!
W niedzielę, 25 maja odbędą się wybory do Parlamentu  
Europejskiego

cd.  
na str. 
21
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Startuje Pan w najbliższych wy-
borach 25 maja do Parlamentu 
Europejskiego. Proszę powie-

dzieć coś o sobie i przybliżyć, co 
wpłynęło na decyzję o starcie?

Michał Adamczak: Mam 31 lat, 
pracuję pod Stęszewem w �rmie 
transportowej jako spedytor. Po 
pracy lubię spędzać czas przy pie-
lęgnacji przydomowego ogrodu. Po 
owocowaniu zamieniam porzeczki, 
winogrono czy dziką różę zebraną 
nad szachtami we własnej roboty 
wino. Jestem zagorzałym kibicem 
Lecha i uczestniczę w meczach nie 
tylko przy Bułgarskiej, ale i na wy-
jazdach. Od ponad 2 lat działam 
w wielkopolskich strukturach Kon-
gresu Nowej Prawicy. Jestem współ-
założycielem koła KNP w Luboniu. 
Do partii zapisałem się, gdyż miałem 
dosyć bezczynnego przyglądania się 
decyzjom rządu w Warszawie czy 
władz w Brukseli. Nie widziałem 
dłużej sensu, żeby dalej głosować na 
tych samych ludzi, którzy od 20 lat 
nie zmienili w Polsce nic na lepsze. 
Naturalną koleją rzeczy po zapisa-
niu się do partii, jest start w wybo-
rach, na przykład do Parlamentu 
Europejskiego.

Przez ostatnich 20-25 lat jednak 
sporo się w Polsce zmieniło, w du-
żej mierze dzięki członkostwu w Unii 
Europejskiej.

M.A.: Widząc niebieskie tablice 
z napisem: „S�nansowano ze środ-
ków UE”, myślimy, że Unia nam coś 
dała za darmo. Nikt nie widzi jednak, 
że po pierwsze wiele z tych inwe-
stycji jest tylko do�nansowanych. 
Pozostałą część kwoty pokrywają 
kredyty, które muszą zaciągać wła-
dze centralne albo samorządowe, 
a odsetki spłacają obywatele w po-
datkach. Po drugie nie ma nic za 
darmo. Unia Europejska nie posia-
da własnych pieniędzy, żeby je roz-
dawać. To są pieniądze pochodzące 
ze składek państw członkowskich 
lub z podatków, a te z kolei pocho-
dzą od obywateli. Problem w tym, 
że za pobieranie i rozdawanie pie-
niędzy Bruksela inkasuje marżę, 
która jest tym większa im większa 
biurokracja.

Jest Pan jedynym mieszkańcem 
Lubonia startującym w wyborach 
do Europarlamentu. Co według 
Pana może zrobić dla miasta eu-
rodeputowany?

M.A.: Chciałbym od razu zazna-
czyć, że nie jestem jednym z tych, 
którzy obiecują aquaparki, tor For-
muły 1 czy lotnisko w swojej miej-
scowości. Kongres Nowej Prawicy 
mówi innym językiem niż większość 
partii i polityków. Nie obiecujemy 

gruszek na wierzbie, ale stawiamy 
sobie cele realne do osiągnięcia. 
Mieszkam w Luboniu od 15 lat. Co 
prawda nie chodziłem do lubońskich 
szkół, ale każde wakacje spędzałem 
u dziadków w Luboniu. Moja rodzi-
na ze strony mamy mieszka tu od 
pokoleń. Mój pradziadek Wawrzyn 
Kubiak był prezesem Związku Hal-
lerczyków w Luboniu, dlatego na-
turalnie jestem związany z Luboniem 
i utożsamiam się z nim. Jako poseł 
na pewno otworzę w Luboniu swo-
je biuro poselskie, do którego będzie 
można przyjść i przedstawić swoje 
problemy, a ja nie odprawię nikogo 
z kwitkiem. Po to są politycy, żeby 
reprezentować swoich wyborców 
i powinni o nich pamiętać, nie tyl-
ko w dniu wyborów. Chcemy na-
głaśniać pomysły UE i konsultować 
je z przedsiębiorcami, rolnikami 
i zwykłymi obywatelami. Dzięki temu 
będziemy mogli zastopować przy-
najmniej niektóre te regulacje, któ-
re mogą doprowadzić do upadku 
polskich �rm, tak jak to było w przy-
padku zakładów wędliniarskich, 
którym grozi teraz bankructwo.

Jakie są wasze szanse w tych 
wyborach i czy myślał Pan o star-
cie także w jesiennych wyborach 
samorządowych?

M.A.: Osobiście interesuję się 
pracą samorządu lokalnego i pro-
blemami mieszkańców Lubonia. 
Wiele z nich dotyczy mnie bezpo-
średnio. Mieszkam przy nieutwar-
dzonej ulicy, bez możliwości przy-
łączenia do sieci kanalizacyjnej. 
Jestem kierowcą i korzystam z lu-
bońskich dróg, chodzę na spacery 
z psem i widzę, jak wygląda moja 
okolica, ażeby pobiegać dla zdrowia, 
muszę jechać autem 3 km nad Kocie 
Doły. Na ile mi czas pozwala, uczest-
niczę nie tylko w obradach Rady 
Miasta, ale i w spotkaniach komisji 
radnych. Obserwuję to wszystko 

Miałem dosyć bezczynnego
przyglądania się
Rozmowa przeprowadzona dla „Wieści Lubońskich” z jedynym 
kandydatem w wyborach do Parlamentu Europejskiego z Lubonia 
– Michałem Adamczakiem – reprezentantem Kongresu Nowej 
Prawicy

z boku i mam przygotowanych wie-
le pomysłów, jak usprawnić nie 
tylko komunikację , ale i polepszyć 
warunki życia w Luboniu. Jest jed-
nak za wcześnie, żeby mówić o szcze-
gółach. Jeśli chodzi o wybory ma-
jowe, to w sondażach mamy od 5 
do 8 % poparcia. Przekroczenie 
progu wyborczego daje nam 2-3 
mandaty ze Śląska i Małopolski. 
Wynik zbliżony do 8% pozwala nam 

myśleć o własnym przedstawicielu 
w Parlamencie Europejskim z Wiel-
kopolski. Wszystko będzie zależało 
nie tylko od naszego wyniku, ale i od 
frekwencji w Wielkopolsce. Im wyż-
sza, tym więcej mandatów przypa-
da na okręg. Po więcej informacji 
o mnie i naszym programie zapra-
szam na moją stronę 
www.michaladamczak.pl oraz na 
facebook.com/AdamczakKNP

n
Michał Adamczak – jedyny kandydat 
z Lubonia w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego

Wyborca niepełnosprawny 
ma prawo, wnioskując o to, 
uzyskać informacje o swoich 

uprawnieniach od burmistrza miasta (te-
lefonicznie lub w formie drukowanej, 
w tym elektronicznej). Informacje są 
także dostępne w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Lubonia.

Głosowanie  
korespondencyjne

Głosować tak mogą wyborcy posia-
dający orzeczenie o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności, 
w tym także wyborcy posiadający orze-
czenie organu rentowego o:

całkowitej niezdolności do pracy Qn

i niezdolności do samodzielnej egzy-
stencji;

o zaliczeniu do I lub II gruру inwa-Qn

lidów;
osoby о stałej albo długotrwałej nie-Qn

zdolności do pracy w gospodarstwie rol-
nym, którym przysługuje zasiłek pie-
lęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyj-
nego powinien być zgłoszony najpóźniej 
do 5 maja (ustnie, pisemnie, telefaksem 
lub elektronicznie).

Wyborca zostanie skreślony ze spi-
su w obwodzie właściwym dla miejsca 
stałego zamieszkania i ujęty w spisie wy-
borców w obwodzie głosowania właści-
wym dla obwodowej komisji wyborczej, 
wyznaczonej dla celów głosowania ko-
respondencyjnego. Nie później niż 18 
maja wyborca otrzyma z Urzędu Miasta 
pakiet wyborczy, który zostanie doręczo-
ny wyłącznie do rąk własnych.

Na karcie do głosowania wyborca 
oddaje głos, w sposób określony w in-
formacji znajdującej się w dolnej części. 
Kartę należy umieścić w kopercie ozna-
czonej „Koperta na kartę do głosowania”. 
Niezaklejenie koperty spowoduje, że karta 
do głosowania nie będzie uwzględniona 
przy ustalaniu wyników. Zaklejoną ko-
pertę na kartę do głosowania należy wło-
żyć do koperty zwrotnej zaadresowanej 
na adres obwodowej komisji wyborczej. 
Do koperty zwrotnej należy także ko-
niecznie włożyć oświadczenie o osobi-
stym i tajnym oddaniu głosu, wpisując 
na nim miejscowość i datę jego sporzą-
dzenia oraz własnoręcznie je podpisać. 
Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać 
na adres obwodowej komisji wyborczej 
przez przedstawiciela Poczty Polskiej, 
w miejscu zamieszkania wyborcy, nie 
później niż ostatniego roboczego dnia 
przed dniem wyborów. Termin nada-
nia koperty zwrotnej wyborca może 
ustalić w trakcie doręczania mu pakie-
tu wyborczego. Do czasu zakończenia 
głosowania można osobiście dostarczyć 
kopertę zwrotną do obwodowej komisji 
wyborczej.

Przez pełnomocnika
Wyborcy jak wyżej oraz wyborcy, 

którzy najpóźniej w dniu głosowania 
ukończą 75 lat, mają prawo do głoso-
wania za pośrednictwem pełnomocnika. 
Może nim być osoba wpisana do reje-
stru wyborców w tej samej gminie lub 
posiadająca zaświadczenie o prawie do 
głosowania.

Pełnomocnictwa udziela się przed 
burmistrzem lub przed innym upoważ-
nionym pracownikiem Urzędu. Wniosek 
do sporządzenia aktu pełnomocnictwa 
należało złożyć najpóźniej do 15 maja.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzie-
lonego pełnomocnictwa najpóźniej na 2 
dni przed dniem wyborów przez złożenie 
stosownego oświadczenia burmistrzowi 
lub doręczenie go właściwej obwodowej 
komisji wyborczej w dniu głosowania. 
Wyborca, który udzielił pełnomocnic-
twa może głosować osobiście w lokalu 
wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał 
głosu pełnomocnik.

Lokal dostosowany do po-
trzeb

Wyborca niepełnosprawny może 
głosować w wybranym przez siebie 
lokalu wyborczym dostosowanym 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W tym celu powinien złożyć wniosek 
o dopisanie do spisu wyborców we wła-
ściwym obwodzie. Wniosek należało 
złożyć w Urzędzie Miasta najpóźniej 
do 12 maja.

Informacja o lokalach wyborczych 
dostosowanych do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych jest dostępna w Biulety-
nie Informacji Publicznej Lubonia oraz 
w obwieszczeniu burmistrza.

Z nakładką Braille’a
Wyborca niepełnosprawny może także 

głosować przy użyciu nakładki na kartę 
do głosowania sporządzonej w alfabecie 
Braille’a, w lokalu wyborczym. Zamiar 
taki powinien być zgłoszony najpóźniej do 
12 maja. W zgłoszeniu należało wskazać 
obwód głosowania właściwy dla miejsca 
zamieszkania wyborcy.

W dniu wyborów obwodowa komi-
sja wyborcza wraz z kartą do głosowania 
wyda wyborcy, na jego prośbę, nakładkę 
na tę kartę (do zwrotu).

Pomoc przy głosowaniu
Wyborcy niepełnosprawnemu, na 

jego prośbę, może pomagać w głosowa-
niu w lokalu wyborczym inna osoba, 
w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta 
może mieć jedynie charakter techniczny. 
Osobą tą nie może być członek komisji 
ani mąż zaufania.

(S)

Wybory do PE
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych
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cd.  
ze str. 
11 towskiego, Lipowej od 63 do końca, 

Niezłomnych, placu Edmunda Boja-
nowskiego, Północnej, Przy Autostra-
dzie, Różanej, Samotnej, Sza�rowej, 
Tadeusza Kościuszki 67-107D nie-
parzyste, od 108 do końca, Tomiaka, 
Zielonej, Złotej.

Komisja Obwodowa nr 13, gło-Qn

sują mieszkańcy ulic: 11 Listopada 
77-91 nieparzyste, 92 -136 parzyste, 
Agrestowej, Hugona Kołłątaja 16-28A 
parzyste, od 29 do końca, Jaworowej, 
Jesiennej, Leszczynowej, Lipowej 1-61, 
Nad Żabinką, Olszynowej, Pogod-
nej, Szkolnej 1-28A, 30-40 parzyste, 
Wiosennej.

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. 
Żabikowska 40

Komisja Obwodowa nr 6 (przy-Qn

stosowana dla osób niepełnospraw-
nych), głosują mieszkańcy ulic: Ka-
rola Szymanowskiego, Wschodniej, 
Żabikowskiej 7-15 nieparzyste, 16-34, 
35-37 nieparzyste.

Komisja Obwodowa nr 7 (przy-Qn

stosowana dla osób niepełno-
sprawnych), głosują mieszkań-
cy ulic: Łącznik, placu Zenona 
Twardowskiego, Świerczewskiej, 
Unijnej, Źródlanej, Żabikowskiej 

36 - 38 parzyste, 39 do końca (bez 
nr 62A-62K).

Komisja Obwodowa nr 14 (przysto-Qn

sowana dla osób niepełnosprawnych), 
głosują mieszkańcy ulic: 22 Lipca, 
Adama Mickiewicza, Henryka Sien-
kiewicza, Jana Kilińskiego, Juliusza 
Słowackiego, Korczaka, Leśmiana, 
Przejazd, Tadeusza Kościuszki 1-40, 
42-60 parzyste, 61-66, 68-102 parzy-
ste, Władysława Skóry.

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. 
Jana Henryka Dąbrowskiego 2a

Komisja Obwodowa nr 2, gło-Qn

sują mieszkańcy ulic: 3 Maja, Ci-
chej, Cyryla Ratajskiego, Gabrie-
la Narutowicza, Jachtowej, Jana 
Henryka Dąbrowskiego, Juliana 
Tuwima, Krańcowej, Lemańskie-
go, Nad Strumykiem, Nad Wartą, 
placu Medalistów, Rzecznej, Spa-
dzistej, Strumykowej, Władysła-
wa Hibnera, Ziemniaczanej, Że-
glarskiej.

Szkoła Podstawowa nr 4, ul. 
1 Maja 10

Komisja Obwodowa nr 18, głosują Qn

mieszkańcy ulic: 1 Maja, Dojazdo-
wej, Grodzkiej, Grzybowej, Jana III 
Sobieskiego 20-77, Juranda, Kaszte-

Sprawdź, jak i gdzie głosujesz!

1. Firma RAGAMA kontynuuje prace 
przy budowie oświetlenia drogowego 
w ulicach: Konwaliowej, Fornalskiej, 
Spornej, Makowej, Warzywnej oraz 
Kasztanowej i Kalinowej. Wkrótce 
wykonawca rozpocznie prace na ul. 
Armii Poznań i Cyryla Ratajskie-
go. Termin zakończenia inwestycji 
15.06.2014.

2. Trwają prace związane z budową chod-
ników. Wkrótce wykonawca przystąpi 
do robót w ulicach: Morelowej, Klo-
nowej oraz Konwaliowej.

3. W najbliższym czasie zostanie ogło-
szony przetarg na projekt budowlany 
oraz wykonawstwo parkingu przy ul. 
Cmentarnej.

4. W związku z zakończoną inwestycją 
budowy oświetlenia w ul. Bluszczo-
wej, Oliwkowej i Rumiankowej pod-
pisano umowę o świadczenie usług 
dystrybucji.

5. Biuro projektowe AC STUDIO przed-
stawiło wstępny układ funkcjonalny 
dla koncepcji budowy Domu Wło-
darza.

6. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg 
na budowę ul. Dąbrowskiego o łącznej 
długości 181 m (m.in. wzdłuż boiska 
przy ul. Rzecznej).

7. Zakończono prace przy budowie 
sieci wodociągowej w ul. Leśmiana, 
16.04.2014 przeprowadzono odbiór 
końcowy.

8.  Starostwo Powiatowe wydało 25.04.2014 
decyzję pozwolenia na rozbudowę 
Szkoły Podstawowej nr 1. Przygoto-
wujemy się do ogłoszenia przetargu 
na rozbudowę.

9. Trwają prace �rmy KOM-LUB w za-
kresie likwidacji barier architektonicz-
nych na wybranych chodnikach.

10. Przeprowadzono odbiór końcowy 
inwestycji dotyczącej budowy kana-
łu deszczowego wraz z remontem 
nawierzchni jezdni, chodnika oraz 
wjazdów w ul. Paderewskiego.

11. Odbyły się spotkania z mieszkańcami 
ul. 1 Maja celem wery�kacji dokumen-
tacji projektowej w terenie.

12. Przygotowano założenia do progra-
mu funkcjonalnego, który ma pomóc 
w opracowaniu koncepcji budowy 
Szkoły Podstawowej nr 5 w rejonie 
ulic Fabrycznej i Ogrodowej. Trwają 
rozmowy z potencjalnymi partnerami 
przy realizacji zadania.

13. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu 
na wykonanie remontów cząstkowych 

odcinków ulic asfaltowych będących 
w zarządzie Miasta Luboń, wybrano 
najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez 
�rmę INFRAKOM z Kościana.

14. Dokonano odbioru pousterkowego 
budynków Szkoły Podstawowej nr 4 
i Ośrodka Kultury.

15. Trwa opracowywanie dokumentacji 
projektowej dla budowy kanalizacji 
sanitarnej w ul. Wschodniej i ul. Za-
kątek, oraz sieci wodociągowej w ul. 
Konwaliowej i ul. Owocowej. Pro-
jektanci czekają na wydanie warun-
ków technicznych dla ww. sieci przez 
AQUANET SA.

16. Przygotowano dokumenty do zapy-
tania ofertowego na wytłuczniowanie 
ul. Buczka – środki z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego.

17. Odbyło się spotkanie z przedstawicie-
lami PKP w sprawie uzyskania dostępu 
do terenów zamkniętych PKP na potrze-
by budowy kanału deszczowego w ul. 
Cieszkowskiego.

18. Zakończyła się termomodernizacja 
SP 3. W ramach prac wykonano: ocie-
plenie budynku wraz z malowaniem 
elewacji, odnowiono elewację sali gim-
nastycznej, naprawiono ocieplenie na 
ścianie szczytowej sali gimnastycznej, 
położono nowe pokrycie dachu na 
budynku Gimnazjum nr 1.

19. Miasto Luboń podpisało porozumie-
nie z AQUANET w sprawie budowy 
sieci kanalizacyjnej w Żabikowie i Ko-
lonii PZNF.

20. Trwają uzgodnienia z wykonawcą 
budowy kanalizacji w sprawie tras ob-
jazdów związanych z ostatnim etapem 
budowy sieci w Lasku.

21. Wkrótce odbędzie się spotkanie 
z mieszkańcami w sprawie rewitali-
zacji parku Siewcy.

22. W najbliższym czasie Zarząd Powiatu 
Poznańskiego podejmie sprawę dróg 
powiatowych w Luboniu.

23. Firmie AQUANET zgłoszono do wy-
jaśnienia problem „przykrego zapa-
chu” w ul. Paderewskiego.

Wydział Inwestycji UML

Inwestycje komunalne
kwiecień-maj

Uprzejmie informujemy, że 
z dniem 1 maja 2014 r. Lu-
boński Ośrodek Sportu i Re-

kreacji, decyzją Rady Miasta Lubonia 
(uchwała XLII/276/2014 z dnia 27 
lutego 2014 r.) zostaje przekształco-
ny w: LOSiR Spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością.

Spółka wykonywać będzie za-
dania własne Miasta Luboń w celu 
zaspokajania zbiorowych potrzeb 
mieszkańców w zakresie kultury 
�zycznej, sportu i turystyki, w tym 
terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych, utrzymania gminnych 
obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej oraz obiektów admini-
stracyjnych, promocji gminy, zada-
nia własne w zakresie dożywiania 
dzieci, młodzieży oraz zapewnienia 
posiłku osobom jego pozbawionym, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
osób bezrobotnych, starych, chorych 
i niepełnosprawnych oraz zadania 
związane z żywieniem dzieci w pla-
cówkach oświatowych.

Spółka powstała w wyniku prze-
kształcenia zakładu budżetowego, 
w związku z tym wstępuje we wszyst-
kie prawa i obowiązki związane 
z jego działalnością.

LOSiR

LOSiR spółką

Miasto Luboń we współpracy z Me-Qn

tropolią Poznań opracowało ofertę 
przemysłową dla inwestorów, która 
była promowana w Cannes na Mię-
dzynarodowych Targach Nierucho-
mości i Inwestycji. Luboń promował 
Park Przemysłowy LUVENA.

Z około miesięcznym opóźnie-Qn

niem nowe, większe autobusy wyruszą 
w maju na trasę na linii 603.

Na liniach 602 i 610, zastępca bur-Qn

mistrza Mikołaj Tomaszyk zlecił ba-
danie potoków pasażerskich.

Kom-Lub poszerzył swoje wypo-Qn

sażenie o używany specjalistyczny sa-
mochód do przewożenia zwierząt.

Przyspieszają prace nad moderni-Qn

zacją linii kolejowej na Dworcu PKP 

w Luboniu. Obecnie roboty trwają 
przy torze nr 5.

Przygotowujemy się do wyrów-Qn

nania ulicy Buczka. Do�nansowanie 
na ten cel otrzymaliśmy ze środków 
samorządu województwa wielkopol-
skiego.

Burmistrz Mikołaj Tomaszyk zle-Qn

cił nowelizację programu ochrony 
zabytków.

Przystąpiono do wery�kacji Qn

złożonych deklaracji śmieciowych. 
Sprawdza się, czy zgadza się liczba 
deklaracji oraz, czy podane infor-
macje są prawdziwe.

Wkrótce możliwa będzie kontro-Qn

la biletów ZTM przez pracowników 
Translubu.

UML

Krótko z Urzędu Miasta

lańskiej, Łącznej, Malinowej, Ogro-
dowej, Parkowej, Walki Młodych.

Komisja Obwodowa nr 20, głosują Qn

mieszkańcy ulic: Jana III Sobieskiego 
78-112, 114-124A parzyste, Kurow-
skiego, Malwowej, Nowej, Podgórnej 
19, od 26 do końca, Rydla, Stolar-
skiej, Topolowej, Wąskiej.

Luvena SA ul. Romana Maya 1
Komisja Obwodowa nr 19 Qn

(przystosowana dla osób niepeł-
nosprawnych), głosują mieszkań-
cy ulic: Armii Poznań 51-129A 

nieparzyste, Chemików, Dolnej, 
Dworcowej od 17A do końca, 
Franciszka Ratajczaka, Henry-
ka Rutkowskiego, Kolonii PZNF, 
Leśnej, Łąkowej, Magazynowej, 
Piaskowej, Piotra Wawrzyniaka, 
Podgórnej 1-18, 20-24, Romana 
Maya, Spokojnej, Starorzecznej, 
Stawnej, Wodnej.

Po kilkuletniej przerwie i kolejnej 
naszej interwencji po zmianie na sta-
nowisku zastępcy Burmistrza, wraca 
wypracowana przez lata przez „Wieści 
Lubońskie”, przygotowywana u źródła 
(wydział Urzędu Miasta), informacja 
o inwestycjach, przetargach, zamierze-
niach itp. miasta.

Komisja Wyborcza nr 11 została 
wyznaczona dla celów głosowania 
korespondencyjnego. Więcej in-
formacji dla wyborców niepełno-
sprawnych patrz str. obok.
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Chcesz mieć wpływ na to, gdzie powstanie plac zabaw oraz któ-
ry chodnik czy ulica zostaną zbudowane? Jak będą wydawane 
miejskie pieniądze, co będzie się działo w mieście? Masz trochę 

wolnego czasu i chcesz działać dla Lubonia? Zapraszam na spotkanie 
– Biblioteka Miejska, 30 maja (piątek), godz. 18.

Magdalena Nyćkowiak-Filusz
radna

tel. 662-033-856

Miej wpływ na miasto
Zaproszenie

Zarząd Transportu Miejskiego 
(ZTM) informuje, że od 1 maja 
2014 r. bilety okresowe będą 

sprzedawane wyłącznie na kartę PEKA. 
Dlatego po raz kolejny zwraca się 
z prośbą do pasażerów o wymianę 
KOMkarty na kartę PEKA.

W związku z wprowadzeniem 
przez Narodowy Bank Polski nowych 
banknotów, ZTM wymienia opro-
gramowanie czytników w biletoma-
tach stacjonarnych. Zakładamy, że 

wymiana potrwa do połowy maja, 
o zakończeniu prac poinformujemy 
w oddzielnym komunikacie.

Jednocześnie zwracamy się 
z prośbą, żeby do czasu zakończenia 
wymiany oprogramowania, w mia-
rę możliwości dokonywać płatności 
za bilety kupowane w biletomatach 
bilonem lub banknotami starego 
typu.

ZTM

Informacje z ZTM

Mieszkańcy utwardzonego 
odcinka ul. Broniewskie-
go skarżą się, że ta krótka 

droga z pozbruku nie jest sprzątana. 
Ostatnio dodatkowym problemem 

jest nawożenie kołami samochodów 
ziemi z placu budowy domów dewe-
loperskich przy ul. Kurpińskiego.

(I)

Niesprzątana

n
Ziemia nawieziona kołami ciężarówek na nawierzchnię ul. Broniewskiego    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Podczas prac wykoń-
czeniowych przy 
budowie nowego 

układu komunikacyjne-
go przy Intermarché (ul. 
Żabikowska) zdarzały się 
różne utrudnienia. M.in. 
we wtorek, 29 kwietnia 
układano pas uzupełniają-
cy asfalt przy przystanku 
w stronę Poznania. Wsia-
dający do autobusów, by 
nie wdepnąć w lepką sub-
stancję gruntującą, musieli 
przeskakiwać około pół-
metrowy pas. Największy 
problem miały osoby star-
sze, pasażerowie z dziećmi, 
wózkami itd.

WS

Smolna przeszkoda

n
Pracownik kierujący ruchem czasami służył pomocą 
przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu   
fot. Władysław Szczepaniak

W marcu publikowali-
śmy list mieszkań-
ców ul. Nowej na 

temat błota po robotach ka-
nalizacyjnych. Teraz, przez 
miesiące nie równana droga, 
jest bardzo wyboista. Niektórzy 
zostawili już na niej osłonę 
silnika od swojego auta, złamali 
resory czy uszkodzili miski 
olejowe. Czekają z utęsknie-
niem na majowe równanie 
ulicy (według harmonogramu 
Aquanetu – 11.05).

RS

Na Nowej 
bez zmian

n
Ul. Nowa w Lasku przed równaniem   
fot. Hanna Siatka

Tak wygląda chod-
nik w niektórych 
miejscach ul. 

Łącznej – stare, zlaso-
wane płytki rozjeżdżone 
przez samochody, kra-
wężniki na wysokości 
jezdni, nierówności, 
wystające fragmenty 
nawierzchni. Widząc, 
jak na ul. Paderewskie-
go demontowano stary 
chodnik z dobrej jako-
ści płytkami, ładując je 
z ziemią i gruzem na 

Chodniki

Fagmenty zniszczonego chod-
nika na ul. Łącznej   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

n

ciężarówki, mieszkańcy ul. 
Łącznej żałowali, że nie wy-
korzystano tych dziesiątek 
metrów ka�i chodnikowych 
do napraw w innych rejo-
nach miasta.

(R)
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Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miasta przypomina miesz-
kańcom o możliwości uzyskania pomocy przy demontażu i od-
biorze wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości 

należących do wnioskodawców. Od 2002 r. we współpracy ze Starostwem 
Powiatowym w Poznaniu realizowany jest 30-letni „Program usuwania 
azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznań-
skiego”. Za pośrednictwem Urzędu Miasta Luboń, po złożeniu wniosku, 
można otrzymać do�nansowanie na usunięcie azbestu z posesji w wyso-
kości 100% (do końca roku 2012 dotacja wynosiła 70%, a udział własny 
wnioskodawców 30%). Do wniosku należy dołączyć:
 1) aktualny dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do 

nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest,
 2)  w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub 

użytkowanie wieczyste, należy dołączyć zgodę właściciela nierucho-
mości,

 3)  w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności 
należy załączyć zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie 
prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest 
oraz upoważnienie dla wnioskodawcy – współwłaściciela – do wystę-
powania o do�nansowanie w sytuacji, gdy jest ich pełnomocnikiem.
O do�nansowanie mogą ubiegać się właściciele i użytkownicy wieczyści, 

nieprowadzący działalności gospodarczej, spółdzielnie i wspólnoty mieszka-
niowe, jednostki organizacyjne zaliczane do sektora �nansów publicznych 
oraz Polski Związek Działkowców. Wniosek o do�nansowanie można po-
brać w Urzędzie Miasta przy placu E. Bojanowskiego 2, w Wydziale Spraw 
Komunalnych, pokój 101. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności 
ich wpłynięcia do urzędu. Ostateczny termin składania wniosków ustala się 
na 15 września 2014 r.

Wydział Spraw Komunalnych
Urząd Miasta Luboń

Samorząd Lubonia przewidział w budżecie na ten cel kwotę 15 tys. zł. 
Łącznie 17 gmin powiatu poznańskiego na utylizację azbestu przekaże 
starostwu powiatowemu 282 tys. zł.

Pozbywanie się azbestu

Bardzo dobrym pomysłem 
było ustawienie dwóch 
ławek na miejskim placu 

w NCL (Nowe Centrum Lubo-
nia), na którym w przyszłości 
zaplanowano postawienie ra-
tusza. W porze popołudniowej 
korzysta z nich wielu rodziców, 
którzy obserwują swoje pocie-
chy grające w piłkę. Możemy 
liczyć na więcej?

B.S.

List do redakcji

Chwali się…

Każdy mieszkaniec Lubonia 
może nieodpłatnie (jeśli zło-
żył deklarację) oddać odpa-

dy do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
przy ul. Niepodległości 11 (na te-
renie Kom-Lubu), który jest czyn-
ny od wtorku do piątku w godz. 14 
–18 oraz w soboty w godz. 8 – 14. 
Oprócz segregowanych na posesjach 
odpadów możliwość ta dotyczy rów-
nież: przeterminowanych leków i che-
mikaliów (używanych w gospodar-
stwie domowym), zużytych baterii 
i akumulatorów, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, 
mebli i innych odpadów wielkoga-
barytowych; odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych (rozdzielonych na 
czysty gruz i pozostałe rozbiórko-
we) w ilości do 700 kg rocznie na 
posesję (od 1 lipca 2014); zużytych 

opon (z samochodów do 3,5 t) oraz 
odzieży i tekstyliów. PSZOK nie przyj-
muje takich odpadów jak: materiały 
zawierające azbest, papy, wszystkie 
odpady wskazujące na źródło po-
chodzenia inne niż z gospodarstwa 
domowego (np. części samochodo-
we), zanieczyszczony styropian bu-
dowlany, odpady nieoznaczone, bez 
możliwości wiarygodnej identy�ka-
cji (brak etykiet), odpady w opako-
waniach cieknących. Dostarczający 
odpady samodzielnie rozładowują 
pojazd i umieszczają je we wskaza-
nym przez pracownika PSZOK-u 
miejscu lub kontenerze.

(Z)

Szczegółowo na temat PSZOK-u 
pisaliśmy w grudniu 2013 r. na str. 13 
oraz w lutym br. na str. 9

PSZOK w Luboniu

Plac między ul. Andrzeja 
Mizerki a Pułaskiego 
służy przede wszyst-

kim właścicielom psów, cza-
sem również atrakcjom typu 
karuzela lub cyrk, ale ostatnio 
widać nowych użytkowni-
ków tego miejsca. W zaciszu 
drzew powstał idealny kli-
mat do konsumpcji napojów 
procentowych. Czy nie ma 
szans, by wykorzystać ten 
teren (choćby tymczasowo) 
na osiedlowy minipark, z alej-
kami z prawdziwego zda-
rzenia i ławeczkami? NCL 
(Nowe Centrum Lubonia) jest 
miejscem, w którym miesz-
ka wiele młodych rodzin 
z dziećmi. Nie mają gdzie 
spacerować...

B.S.

List do redakcji

Zacisze

Po raz kolejny przy okazji kam-
panii wyborczych mieszkań-
cy sygnalizują problem roz-

wieszania plakatów na barierkach 
przy skrzyżowaniach drogowych. W 
ten sposób znacznie ogranicza się 

widoczność prowadzącym pojazdy. 
Kto za to odpowiada? Zdenerwowa-
ni kierowcy zapowiadają zrywanie 
plakatów, jeśli stosowne służby nie 
rozwiążą problemu.

(N)

Brak wyobraźni

n
Plakaty wyborcze kandydatów do Parlamentu Europejskiego na skrzyżowaniu ul. 
Armii Poznań i Powstańców Wlkp. niebezpiecznie zasłaniają widoczność    
fot. Paweł Wolniewicz

n
Przy obu ławeczkach zainstalowano także kosze 
na śmieci   fot. Hanna Siatka

n
Zarośla w Nowym Centrum Lubonia zaczynają 
być wykorzystywane na ustronne miejsca, także 
do konsumpcji trunków
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Zarządzeniem z 25 kwiet-
nia 2014 r. burmistrz 
Dariusz Szmyt ogłosił 

coroczny Miejski Konkurs 
„Zielony Luboń”. Tym sa-
mym uchylono wprowadzo-
ne w 2009 r. współzawod-
nictwo pod nazwą „Piękny 
Luboń”.

Konkurs skierowany jest 
do mieszkańców Lubonia 
posiadających balkon (taras) 
lub ogródek przydomowy oraz do 
osób dbających o ogródki przyblo-
kowe. Warunkiem udziału jest wy-
pełnienie formularza zgłoszeniowe-
go, który należy złożyć w Kancelarii 
Ogólnej Urzędu Miasta (pl. E. Bo-
janowskiego 2) do 30 czerwca (wzór 
formularza dostępny w Kancelarii 
UM oraz na www.lubon.pl).

Współzawodnictwo odbywa się 
w dwóch kategoriach: „Najpiękniej-
szy ogród” (posesje, ogrody kwia-
towe, ogrody przyblokowe oraz inne 
tereny zieleni) oraz „Najpiękniejszy 
balkon” (balkony lub tarasy).

Konkurs przeprowadza Komisja 
Konkursowa, powołana przez Bur-
mistrza Miasta, obecnie w składzie: 
Joanna Cichoń, Adam Dworaczyk, 
Lechosław Kędra, Mirosława Osiec-
ka, Agnieszka Strączkowska, Miko-
łaj Tomaszyk i Paweł Wolniewicz. 
Metodą punktową (od 0 do 5 punk-
tów za każde kryterium) komisja 

ocenia: a) ogólny wygląd ogrodu, 
wrażenia estetyczne; b) różnorodność 
gatunków zieleni; c) pomysłowość 
w rozmieszczeniu zieleni; d) dodat-
kowe elementy architektury ogro-
dowej; e) kompozycje kwiatowe, 
utrzymanie zieleni, trawniki, krze-
wy.

Oględziny zgłoszonych propo-
zycji odbędą się od 1 do 15 lipca. 
Ogłoszenie wyników, wystawa zdjęć 
ogrodów i balkonów (tarasów) oraz 
uroczyste wręczenie nagród laureatom 
nastąpi we wrześniu.

W konkursie nie mogą brać 
udziału członkowie Rady Miasta, 
pracownicy Urzędu Miasta Luboń 
oraz członkowie komisji konkurso-
wej. Nadzór nad organizacją kon-
kursu powierzono II zastępcy Bur-
mistrza Miasta (Rafał Marek).

Na podstawie regulaminu kon-
kursu

HS
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Jestem Waszym stałym czytelni-
kiem i dlatego postanowiłem do 
Was napisać o sprawie, która mnie 

bardzo zbulwersowała.
W pierwszy dzień świąt wielka-

nocnych wybrałem się z moim syn-
kiem na plac zabaw przy ul. Kołłą-
taja. To, co tam zobaczyłem, wołało 
o pomstę do nieba. Pomijam fakt, 
że znajdujące się tam urządzenia są 
bardzo zaniedbane i plac jest ubogo 
wyposażony w sprzęty dla najmłod-
szych dzieci (do 1 roku) – znajduje się 
tam zaledwie jedna huśtawka z za-
bezpieczeniem. Rozumiem, że mia-
sto pewnie nie ma pieniędzy na 
zrobienie lepszego miejsca do roz-
rywki dla naszych pociech, więc to, 
co jest, jest na zasadzie: byle coś było. 
Jednak nie to mnie najbardziej za-
niepokoiło. Otóż już wchodząc na 
ten plac, zauważyłem porozrzucane 
i potłuczone butelki po piwie, puste 
paczki po papierosach i kipiące ko-
sze na śmieci. Butelek naliczyłem 
ok. 30. W piaskownicy znalazłem 
ostre kapsle po piwie, a przy ławecz-
kach pełno petów. Niełatwo tam 
znaleźć miejsce, by dziecko mogło się 
bezpiecznie bawić, wystarczy chwi-
la nieuwagi i wrócimy do domu 
z okaleczonym maluchem.

Czy tak powinien wyglądać plac 
zabaw dla dzieci? Według mnie jest 
to miejsce do libacji alkoholowych 
i spotkań grupek nastolatków. Cza-

sami aż strach wejść, by skorzystać 
z placu, gdy oni tam siedzą.

Nasuwa się pytanie, kto jest od-
powiedzialny za porządek w takich 
miejscach? Gdzie są nasze Straż 
Miejska i Policja wieczorami, gdy te 
libacje się zaczynają? Najłatwiej 
przejechać radiowozem i odwrócić 
głowę w drugą stronę!

Mam nadzieję, że mój list spo-
woduje jakąkolwiek interwencję, 
byśmy mogli z przyjemnością, a nie 
ze strachem prowadzać nasze dzie-
ci w miejsca, które są tylko dla nich 
przeznaczone.  rodzic

Głos w sprawie
Popieram. To skandal, by ludzie 

odpowiedzialni za porządek w takich 
miejscach nie potra�li zadbać o ład 
i spokój. Nasza dzielna Policja i Straż 
Miejska potra�ą tylko obsługiwać 
radar i łapać kierowców. Co się dzi-
wić. Zauważyłem, że największym 
zagrożeniem w Polsce są kierowcy 
jeżdżący szybko, a chuligani i ban-
dyci to nie problem. Służby są tym-
czasem utrzymywane z naszych 
podatków. Kochana Redakcjo, ja 
swojego psa nauczę obsługiwać fo-
toradar. To będzie kosztować miasto 
raptem 100 zł miesięcznie. Po co 
płacić nierobom. Jeśli mój wnuk się 
skaleczy na tym placu zabaw, to po-
zwę do sądu miasto i burmistrza. 
Może czas zmienić tych nierobów.

Grzegorz Adamczak

List do redakcji

Do zabaw czy do libacji?

W okolicy bloku przy ul. An-
drzeja Mizerki (faktyczny 
adres: ul. Wschodnia 23) 

co rusz można się natknąć na po-
zostawione puszki, butelki po piwie 

i tzw. małpki. Miejsce, gdzie stoi 
pojemnik z piaskiem do akcji zima, 
stało się „meliną”, w której przesiadu-
ją fascynaci mocniejszych trunków 
oraz młodzież, rozpoczynająca swo-

ją przygodę z pa-
pierosami. Sprawa 
jest o tyle ważna, 
że właśnie tą dro-
gą przechodzi co-
dziennie wiele dzie-
ci, które po pierw-
sze obserwują, a po 
drugie – z wielkim 
zaciekawieniem bio-
rą do ręki wszyst-
ko, co znajduje się 
w ich zasięgu. Co 
jest przyczyną tych 
nagannych zjawisk 
w tym miejscu? Czy 
niska kultura oso-
bista czy też brak 
śmietników…?

B.S.

List do redakcji

Chodnikowe piwko

n
Rankiem mieszkańcy bloków Nowego Centrum Lubonia 
trafiają na takie demoralizujące obrazki – pozostawiane 
butelki i puszki po piwie, „małpki” po wódce itp.

Zielony Luboń
Konkurs Miejski

n
Plac zabaw przy ul. Kołłątaja z masą butelek i petów itd.
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Piotr Konik jest prezesem Spół-
dzielni Mieszkaniowej przy ul. 
Żabikowskiej 62 od sierpnia ub. 

roku. Wspólnie z Radą Nadzorczą 
nowy gospodarz sprecyzował najważ-
niejsze potrzeby osiedla i kierunki 
działania na najbliższą pięciolatkę, 

które można streścić w haśle: co rok 
– ocieplenie jednego budynku, stwo-
rzenie 10 miejsc parkingowych oraz 
skweru. Zamiary te ma zaopiniować 
walne zgromadzenie członków spół-
dzielni w czerwcu br., władze Lubo-
nianki podjęły już jednak kroki, by 
plany te urzeczywistniać.

W rozmowie z nowym prezesem 
uderzyła nas mnogość spotkań od-
bytych przez niego w wielu istotnych 
dla osiedla sprawach z przedstawi-
cielami różnych środowisk miasta. 
Oprócz członków Rady Nadzorczej 
spółdzielni, są wśród nich burmi-
strzowie, radni związani z Lubonian-
ką, wspólnoty mieszkaniowe z jej 
terenu, policjanci, a przede wszyst-
kim mieszkańcy. Prezes jest na osie-
dlu rozpoznawany, o czym świadczą 
reakcje osób napotkanych podczas 
naszego wspólnego spaceru po te-
renie blokowiska.

Podpowiedź Francuzki
To, że Luboniance niewiele bra-

kuje, by stała się zielonymi ogroda-
mi, zasugerowała Piotrowi Koniko-
wi odwiedzająca osiedle mieszkan-
ka znad Loary, gdzie spółdzielczość 
jest otaczana opieką państwa. Prezes 
doszedł do wniosku, że wystarczy 
odnowić elewacje budynków, a za-
dbana zieleń dopełni dzieła. Prze-
widując, że gminie łatwiej jest ubie-
gać się o fundusze unijne, nakłaniał 
władze miasta do wpisania osiedla 
w plan rewitalizacji Lubonia. Nie 
czekając na efekty tego działania, 
za pośrednictwem Banku PKO BP 
już uzyskano w Banku Gospodarstwa 
Krajowego kredyt z premią termo-
modernizacyjną na przeprowadze-
nie w bieżącym roku remontu ele-
wacji bloku przy ul. Sikorskiego 29. 
Trwa zdobywanie podobnej pożycz-
ki dla sąsiedniego budynku nr 31, 
który ma być odnawiany w 2015 r.

Oprócz docieplenia, realizowa-
nego z pieniędzy zewnętrznych, 
z własnego funduszu remontowego 
Lubonianka poprawia przy okazji 
wiatrołapy i balkony oraz wymienia 
okna (dopłacając 50% do mieszka-
nia). To kontynuacja prac rozpo-
czętych przez poprzednie władze 
spółdzielni (w ostatnich latach ter-
momodernizacji poddano bloki 53 
i 55 przy ul. Kościuszki, a w ub. roku 
budynek przy ul. Sikorskiego 25). 
Pod kierunkiem nowego prezesa 
ustalono jednak parametry wyzna-
czające kolejność remontów elewa-
cji. Decyduje współczynnik przeni-
kania ciepła – im wyższy, tym póź-
niej nastąpi docieplenie (najgorszy 
posiadają bloki przy ul. Sikorskiego 25 
i 29, opatrzone w przeszłości supre-
mą). Liczy się również rok budowy 
oraz stan techniczny domu. Zgodnie 
z tymi zasadami, następne w kolej-
ce do remontu są budynki położo-
ne naprzeciw „Biedronki”, przy ul. 
Sikorskiego 41 i 43. Tam konieczne 
jest również ustalenie prawa do 
części gruntu (jedyny nieuregulo-
wany teren w Luboniance). Niegdyś 
przebiegała tędy droga, która nie 
została skomunalizowana przez 
miasto. Po latach, kiedy trzeba było 
określić własności działek dla po-

Zielone ogrody Piotra Konika
Małymi krokami, przymierzając się do zmian w spółdzielczości 
i traktując mieszkańców jak swoich pracodawców, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Lubonianka” chce przekształcić 
osiedle w zielone ogrody miasta

szczególnych bloków, okazało się, 
że jest gruntem prywatnym z dużą 
liczbą właścicieli, co utrudnia ure-
gulowanie kwestii. Ponieważ ten 
nieustalony pas ziemi sięga praw-
dopodobnie poza teren osiedla, 
również i w tej sprawie Piotr Konik 
liczy na pomoc miasta, któremu jest 
łatwiej wnioskować o regulację, niż 
spółdzielni.

Prezes chce traktować miesz-
kańców Lubonianki jak właścicieli 
lokali oraz swoich pracodawców. 
Bazując na osobistych doświadcze-

niach, wyniesionych z pracy w Mu-
rowanej Goślinie (SM „Zielone 
Wzgórza”), zamierza uzależniać 
tempo prac na lubońskim osiedlu 
od możliwości lokatorów. – Już wiem, 
że w spółdzielczości liczy się czas 
„ostatniego”. To osiedle jest w moim 
wieku. Wymaga szacunku, podobnie 
jak ludzie, którzy tu mieszkają. – 
mówi. By odciążyć mieszkańców 
�nansowo, szuka środków zewnętrz-
nych.

Akcja – podgrzewacze
Władze spółdzielni postanowi-

ły zlikwidować popularne junkersy 
i zaopatrywać mieszkania w wodę 
podgrzewaną przez osiedlową ko-
tłownię. Zadanie dotyczy 20 bloków 
położonych pomiędzy ul. Żabikow-
ską i ciekiem Żabinka, z wyjątkiem 
budynku z numeracją 20-22-24 przy 
ul. Osiedlowej (z piekarnią „Tosmak” 

i drogerią), w którym od początku 
istnieje nowsze rozwiązanie, oraz 
„deski” 10-17 przy tej samej ulicy, 
gdzie podgrzewacze wody już zli-
kwidowano. W pierwszej kolejności 
przedsięwzięcie zostanie przepro-
wadzone w blokach „G” i „H”. Z fun-
duszu remontowego spółdzielnia 
opłaci koszty związane z dokumen-
tacją oraz doprowadzeniem ciepłej 
wody do budynku. Mieszkańcy na-
tomiast zapłacą za instalację i prace 
wewnątrz bloku (szacunkowo 2 tys. 
zł). Z reakcji na rozesłane przez 

administrację informacje wynika, 
że wiele osób nie godzi się na pla-
nowaną inwestycję. Najczęściej pada 
argument, że dopłata z ich strony 
jest zbyt wysoka, a koszty z pewno-
ścią się zwiększą, bo trzeba będzie 
jeszcze doliczyć środki na likwida-
cję skutków przeprowadzonych 
robót. Wielu mieszkańców tych 
blisko 30-letnich bloków ma za sobą 
gruntowne remonty łazienek i oba-
wia się zniszczeń. Dla innych opór 
przed inwestycją wynika z dopiero 
co dokonanego zakupu nowego 
junkersa. Padają też pytania o do-
stateczną temperaturę wody z cie-
plika i jej cenę.

Prezes wyjaśnia, że głównym 
powodem przedsięwzięcia jest bez-
pieczeństwo mieszkańców. Uspoka-
ja, że instalacja cienkich jak palec 
rur spowoduje zniszczenia wielkości 
zaledwie dwóch płytek ściennych. Po 

cd.  
na str. 
26

n
Piotr Konik – nowy gospodarz Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Luboniu – 
równolatek osiedla przy ul. Żabikow-
skiej  fot. Hanna Siatka

n
 Zobligowany okazanym przez mieszkankę 
oświadczeniem o niepełnosprawności, 
prezes Piotr Konik wydzielił miejsce postojo-
we na spółdzielczym terenie za boiskiem 
sportowym SP 2 (parking dla mieszkańców 
bloków z adresem: ul. Żabikowska 46 i 48). 
Ma świadomość, że jest niezgodne z przepi-
sami, bo brakuje oznakowania poziomego, 
którego nie da się wykonać na szutrowym 
gruncie. W tym miejscu miasto planuje 
drogę   fot. Hanna Siatka

n
Parkowanie samochodów dostawczych na wewnętrznej drodze wywołało konflikt 
pomiędzy wspólnotami przy ul. Źródlanej   fot. Hanna Siatka

n
Nowy gospodarz osiedla nie chce być prezesem zza biurka   fot. Hanna Siatka
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doliczeniu kosztów corocznych prze-
glądów podgrzewaczy i instalacji 
gazowej, cena ciepłej wody będzie, 
jego zdaniem, porównywalna do tej, 
którą ludzie płacili dotąd. Według 
prezesa, nie trzeba się też obawiać, 
że woda będzie miała niedostateczną 
temperaturę i ciśnienie. Spółdzielnia 
przewiduje też rozłożenie kosztów 
inwestycji obciążających mieszkańców 
(raty). Rozpocznie roboty, gdy przy-
najmniej połowa lokatorów bloku 
wyrazi na nie zgodę. Prezes zapewnia, 
że nieprzekonani będą mogli podłą-
czyć swoje mieszkania w trakcie 
inwestycji, a także później, ponosząc 
te same koszty (ewentualnie zwalo-
ryzowane).

Na temat wymiany junkersów 
w Luboniance czytaj też w „WL” 04-
2014 na str. 26.

Nie będę osiedla grodził
Spółdzielni nie stać na jednora-

zowe wykonanie wszystkich potrzeb-
nych parkingów, zamierza więc 
wkomponowywać je w istniejące 
tereny zielone do 10 miejsc rocznie. 
W 2014 r. teren taki powstanie za 
blokiem 53 przy ul. Kościuszki (oko-
lice sklepu „Społem”).

Prezes docenia otwarty charak-
ter osiedla i nie zamierza wydzielać 
uprzywilejowanych (płatnych) miejsc 
postojowych, ani też ograniczać 
dostępu do istniejących parkingów, 
bo to, jego zdaniem, powód do skłó-
cania ludzi. Pozytywnie zaskoczyła 
go pod tym względem reakcja jed-
nej ze wspólnot. – Teren dla aut przy 
najmłodszym na osiedlu budynku 
(wspólnota mieszkaniowa przy ul. 
Sikorskiego 30 b) z łatwością dało-
by się wygrodzić. Mieszkańcy wyszli 
z inicjatywą oddzielenia go od ob-
szaru spółdzielni szlabanem na 
karty magnetyczne, ale prezes prze-
konał ich do odstąpienia od tego 
precedensowego w Luboniance za-
mysłu. Na terenie spółdzielni jest 
wiele miejsc, do których dostęp 
można by ograniczyć tylko dla miesz-
kańców osiedla, ale prezes nie chce 
tego robić.

Problemów komunikacyjnych 
nie da się rozwiązać bez miasta. 
Bodaj najtrudniejszym pod tym 

względem jest często opisywany 
rejon przy Szkole Podstawowej nr 2, 
gdzie z wąskiego wjazdu w osiedle 
z ul. Żabikowskiej korzystają również 
bene�cjenci Cieszkowanki (m.in. 
zmotoryzowani rodzice i nauczycie-
le, pacjenci Poradni Pedagogiczno-
Psychologicznej, osoby korzystają-
ce ze szkolnej sali gimnastycznej). 
Prezes Konik chce, by przewidziana 
w Miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego „Żabikowo 
Centrum-Północ” droga jednokie-
runkowa (łącząca ul. Żabikowską 
z Kościuszki, łukiem okalająca teren 
szkoły) posiadała wlot z ul. Kościusz-
ki i uwzględniała miejsca parkingo-
we dla budynków z adresem: ul. 
Żabikowska 46 i 48. Teren, który 
teraz służy mieszkańcom jako plac 
postojowy, a w przyszłości „pochło-
nie” planowana ulica, pozostaje 
nieutwardzony, z czym wiążą się 
komplikacje.

Do zde�niowanych przez spół-
dzielnię zadań na styku osiedle-mia-
sto należą jeszcze dwie kwestie. Jedna 
dotyczy konieczności utwardzenia 
gruntowego odcinka ul. Źródlanej, 
przy którym leżą zarówno wspólnoty 
mieszkaniowe, jak i nieruchomości 
miejskie (Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej i 3 budynki komunalne). 
Z ostatnich informacji wynika, że 
władze miasta będą współpracować 
z Lubonianką w zakresie dokończenia 
budowy ul. Źródlanej. Bez pomocy 
władz Lubonia nie da się też rozwią-
zać pomysłu powiększenia parkingu 
przed blokami na ul. Kościuszki 41 
i 43 (okolice pasażu handlowego przy 
ul. Sikorskiego). Część terenu od stro-
ny ul. Sikorskiego, który spółdzielnia 
przewiduje pod tę inwestycję, należy 
bowiem do miasta.

Mając na względzie trudności 
komunikacyjne i własne zdrowie, 
sam prezes Konik woli chadzać pie-
chotą. Wybierając się na wizytę do 
Burmistrza, raz tylko skorzystał 
z samochodu. Wychodzi z założenia, 

że podczas pieszej wędrówki można 
lepiej przyjrzeć się osiedlu i mia-
stu.

Nieagresywnie i powoli
W związku z przeobrażeniami, 

które z czasem mogą doprowadzić 
do zastąpienia spółdzielni przez 
wspólnoty mieszkaniowe, Lubonian-
ka wyznaczyła sobie nowy kierunek 
działania. W jej ofercie znalazło się 
zarządzanie nieruchomościami. Ba-
zuje na doświadczeniach zdobytych 
podczas administrowania wspólno-
tami istniejącymi na terenie osiedla 
(przy ul. Sikorskiego 30 b i Źródla-
nej 8) i, działając na rynku „nieagre-
sywnie”, jak zapewnia prezes, zdoby-
wa pierwszych klientów. Argumentem 
za rozwijaniem tej działalności jest 
dodatkowo brak możliwości inwe-
stowania (terenu), który sprawia, że 
nie w budowaniu, a w zarządzaniu 
właśnie władze spółdzielni upatrują 
źródła dochodów.

Konieczne z pożytecznym
Bolączką spółdzielni jest zadłu-

żenie mieszkańców z tytułu opłat za 
użytkowanie lokali, sięgające blisko 
800 tys. zł. To więcej niż wynosi koszt 
najważniejszej w roku inwestycji 
polegającej na dociepleniu i odre-
montowaniu jednego bloku (500-
600 tys.). Zdaniem prezesa Piotra 
Konika, na tle innych spółdzielni 
mieszkaniowych, ze swoim indeksem 
na poziomie 5-6%, Lubonianka nie 
wypada źle. Wychodząc z założenia, 
że odciążony mieszkaniec spłaca 
długi i czynsz, spółdzielnia sięgnę-
ła po proste i nietuzinkowe rozwią-
zanie. Zainteresowano się sytuacją 
materialną zalegających z opłatami 
mieszkańców. Wielu z nich nie po-
tra� sobie pomóc, choćby dlatego, 
że nie zna możliwości rozwiązania 
swoich problemów za pomocą stwo-
rzonych w tym celu instytucji, np. 
poprzez uzyskanie dodatku miesz-
kaniowego. Zarząd spółdzielni prze-
prowadza indywidualne rozmowy 
z zadłużonymi i kieruje ich do Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
z którym nawiązał współpracę. Nie-
zależnie od tego do MOPS-u tra�a-
ją sygnały o potrzebujących wspar-
cia. Na wspólnej liście znajduje się 
obecnie kilkanaście osób z wielo-
miesięcznym zadłużeniem. Do kon-
taktowania się ze spółdzielnią Ośro-
dek Pomocy wyznaczył konkretne 
osoby. Wypracowywana jest płasz-
czyzna przekazywania zwrotnej 
informacji z MOPS-u.

Scheda
Pokutują nierozwiązane w okre-

sie poprzedniej prezesury usterki 
techniczne w budynkach przy ul. 
Źródlanej 4 i 6, powstałych w okre-
sie, kiedy inwestycjami w spółdziel-
ni zajmował się uwikłany w aferę 
�nansową wiceprezes Stanisław N. 
(patrz: „Oskarżono byłego wicepre-
zesa z Lubonia o ustawianie prze-
targów” – „WL” 06-2012, str. 15). 
O ile wspólnota zarządzająca domem 
pod numerem 4 nie zgłasza obecnie 
problemów, o tyle właściciele miesz-
kań w bloku przy ul. Źródlanej 6 

wciąż wnoszą skargi. Spółdzielnia 
naprawiała wprawdzie drenaż i izo-
lację budynku, do czego została 
wezwana, ale wspólnota, powołując się 
na własną ekspertyzę, twierdzi, że 
zrobiła to nieskutecznie. Lubonian-
ka zleciła więc wykonanie niezależ-
nej opinii przez rzeczoznawców 
z Politechniki Poznańskiej. Ustalili, 
że drenaż spełnia swoją funkcję, 
natomiast sprawdzanie odporności 
na wilgoć potrwa do połowy br. 
Zdaniem Piotra Konika, zastosowa-
na w budynku izolacja przeciwwil-
gociowa, jak sama nazwa wskazuje, 
nie jest ochroną przed napływem 
wody, zaś problem sprowadza się do 
pielęgnacji systemu drenującego.

Powinniście się lubić
Spółdzielnia to konglomerat 

różnych praw do lokali. Osiedleni 
w mieszkaniach lokatorskich, spół-
dzielczych własnościowych, pełni 
właściciele czy wynajmujący mają 
odmienne interesy i oczekiwania. Te 
różnice przekładają się m.in. na 
dbałość o wspólne miejsca, np. sprzą-
tanie klatek schodowych, czy stosu-
nek do obejścia. Rozbieżności i kon-
�ikty mają swoje źródło również 
w upodobaniach, nawykach i cha-
rakterach. Prezes Konik stara się je 
godzić. Kiedy trzeba składa adwer-
sarzom sporów osobiste wizyty. 
Tłumaczy im, że z samej nazwy 
spółdzielni wynika powinność lu-
bienia się i zgody.

Problemów znalazłoby się tyle, 
ilu jest na osiedlu mieszkańców. – 
Jesteśmy od zarządzania nierucho-
mościami. Tam, gdzie istnieje spór, 
staramy się ludzi godzić. Najlepszy 
zarządca to ten, którego nie widać, 
a wszystko funkcjonuje – przekonu-
je prezes Konik.

Najsilniejsze emocje dotyczą 
wspólnot, którymi spółdzielnia nie 
zarządza. Jeden z problemów mie-
liśmy okazję poznać, spacerując 
z nowym gospodarzem po osiedlu. 
Dotyczy kon�iktu natury komuni-
kacyjnej pomiędzy wspólnotami z ul. 
Źródlanej 4 i 6. Pierwsza chciałaby 
przywrócić zlikwidowany przez 

cd.  
obok

cd.  
ze str. 
25

Zielone ogrody Piotra Konika

n
Warte spopularyzowania na osiedlu rozwiąza-
nie zastosowane w bloku przy ul. Żabikow-
skiej 62 E – zamontowana w pobliżu piwnicz-
nego okna „klatka” dla kotów. Zwierzęta do-
stają się do tego schronienia przez otwór 
w oknie, ale nie panoszą się w piwnicy   
fot. Hanna Siatka

n
Jedno z miejsc na placu garażowym wyznaczone do postoju aut ze wspólnot 
przy ul. Źródlanej 4 i 6   fot. Hanna Siatka



5/2014

27

LUDZKIE SPRAWY 
mieszkańca drugiej znak zakazu 
postoju samochodów ciężarowych 
i dostawczych u wlotu w drogę we-
wnętrzną, przy której stoją oba blo-
ki. Uliczka jest niebezpieczna. Z tego 
jednokierunkowego skrótu korzy-
stają kierowcy zmierzający w stronę 
Centrum Pajo, chcąc uniknąć po-
konywania dziurawego, nieutwar-
dzonego odcinka ul. Źródlanej przy 
budynkach komunalnych i MOPS-
ie. Po obu stronach drogi parkują 
samochody, które zasłaniają widocz-
ność, m.in. przechodzącym w kie-
runku śmietnika oraz dzieciom, 
wybiegającym z pobliskiego placu 
zabaw. Szczególnie uciążliwe pod 
tym względem są wysokie auta do-
stawcze. Dla nich przewidziano 
miejsca postojowe na placu garażo-
wym za blokami. Dopóki sprawa 
dotyczyła jednej półciężarówki, pre-
zes łagodził spór. Kiedy pojawiła się 
druga, przynaglany monitami miesz-

kańców, postanowił skorzystać z opi-
nii policji. Znak zakazu prawdopo-
dobnie powróci na swoje miejsce.

Koty tak, szczury nie
Otwarty kon�ikt na osiedlu do-

tyczy kotów. Przeciwnicy tępią je – 
przeganiają, zamykają przed nimi 
piwnice, czy wręcz krzywdzą. Sym-
patycy zwierząt czują się przez nich 
prześladowani. Zjawisko wydaje się 
być wyolbrzymione, bo w rzeczywi-
stości dotyczy pojedynczych kotek 
hołubionych przez mieszkańców, 
głównie starszych bloków, oraz nie-
licznych, posiadających swoje rewiry 
kocurów. Wielu mieszkańcom prze-
szkadza m.in. uporczywy zapach 
pozostawiany przez samce (nieka-
strowane), ślady kocich łap na samo-
chodach i załatwianie potrzeb �zjo-
logicznych przez zwierzaki na osie-
dlowych trawnikach. Niektóre uprze-
dzenia wynikają jednak z niewiedzy 
(nie chcemy tego, czego nie znamy). 
Koty kojarzone są z brudem, insek-
tami, a nawet obecnością... szczurów. 
Tymczasem, jak przekonują sympa-

tycy, to czyste zwierzęta, skutecznie 
odstraszające groźne dla nas gryzonie, 
nieodłącznie związane ze skupiskami 
ludzi, które budują korytarze pod 
ziemią i wychodzą z nich zwabione 
wyszynkiem. Sprzyja im charaktery-
styczne dla blokowisk pozbywanie się 
odpadków przez wrzucanie ich do 
kanalizacji, a także pozostawianie 
żywności na trawnikach między blo-
kami, w trosce o ptaki. Tych gnijących 
odpadków zadbany przez człowieka 
kot nie zje, za to szczur owszem. De-
ratyzatorzy twierdzą wręcz, że pod 
naszymi miastami są prawdziwe 
szczurze siedliska. Można uruchomić 
wyobraźnię i zobaczyć tętniące życiem 
podziemie sprzężonego z aglomera-
cją poznańską Lubonia. W tym aspek-
cie pożyteczne wydają się być również 
spotykane w Luboniance od niedaw-
na kuny, od których szczury, podob-
nie jak od kotów, trzymają się z da-
leka.

Zdaniem kocich sympatyków, 
dbając o sprzymierzeńców w naszej 
walce z gryzoniami, wystarczy utrzy-
mywać porządek w piwnicach, ogra-
niczać zwierzętom dostęp do nich 
i wyłapywać samiczki do sterylizacji, 
by zapobiec ich niekontrolowanemu 
rozmnażaniu. Problem szczurów 
rozwiązałaby na jakiś czas deraty-
zacja, która musiałaby jednak doty-
czyć terenu całego miasta (prezes 
Konik omawiał tę sprawę z Burmi-
strzem). Po przeprowadzeniu zabie-
gu jedynie na osiedlu, gryzonie 
wyprowadziłyby się wprawdzie gdzieś 
dalej, ale po jakimś czasie powróci-
łyby w większej jeszcze populacji.

Korzyści wynikające z obecności 
kotów dostrzegły już poprzednie wła-
dze Lubonianki, które przed laty usta-
wiły na terenie osiedla kilka bud dla 
tych udomowionych przez człowieka 
stworzeń, głównie po to, by podczas 
chłodów nie zasiedlały piwnic. Jedna 
z nich stała do niedawna w krzakach 
przy sklepiku z artykułami monopo-
lowymi na ul. Osiedlowej. Została 
odnowiona i przeniesiona przez ama-
torkę kotów na trawnik przy bloku 
z adresem Żabikowska 62 G. Kolejne 
dwa spółdzielcze domki dla zwierząt 

posadowiono za blokiem przy ul. Si-
korskiego 11. Podobne stały też przed 
budynkiem przy ul. Żabikowskiej 62 E, 
ale zostały celowo zniszczone. Ich 
miejsce zajmują teraz domki zakupio-
ne przez opiekunki dwóch wystery-
lizowanych kotek, które upodobały 
sobie blok E. – Póki w tej kwestii nie 
będzie od mieszkańców jednoznaczne-
go sygnału, ja budek nie zlikwiduję – 
zapowiada prezes Konik, który kocie 
problemy na osiedlu powierzył człon-
kini Rady Nadzorczej – Alinie Maty-

siak – zdeklarowanej sym-
patyczce tych zwierząt.

Ku ogrodom
Nowy prezes zdążył się 

już zorientować, że również 
zieleń, która ma Lubonian-
kę zamienić w ogrody, czę-
sto jest przedmiotem spo-
rów. To, co według jednych 
jest piękne, innym prze-
szkadza. – Nie wycinajmy 
drzew. Zostawmy je dla 
pokoleń – przekonuje miesz-
kańców i osobiście łagodzi 
kon�ikty powstałe także 
i na tej płaszczyźnie osie-
dlowego życia. Nowe na-
sadzenia i upiększanie 
osiedla zlecono lubońskiej 
�rmie Zbigniewa Jurgi – 
Zakład Zadrzewień Ziele-
ni i Rekultywacji.

Krajobraz spółdzielni 
wzbogacił się ostatnio w plan 
osiedla, potrzebny szcze-

gólnie przyjezdnym. Zawisł na bu-
dynku administracji od ul. Żabikow-
skiej. Z funduszu eksploatacyjnego 
powstaną jeszcze dwa mniejsze przy 
wjazdach na teren Lubonianki od 
strony ul. Kościuszki – na wysoko-
ści banku WBK oraz pasażu han-
dlowego przy ul. Sikorskiego. Prezes 
Konik przyznał, że zlecając ich wy-
konanie, wzorował się na mapce 
spółdzielni opracowanej przez „Wie-
ści Lubońskie” (06-2012, str. 2), 
z którą w ręku poznawał osiedle na 
początku pracy w naszym mieście.

Na przestrzeni lat z osiedla zni-
kały place sportowe. To wynik re-
zygnacji ze statutowej działalności 
społeczno-wychowawczej. Wraz 
z rokiem 2000 zlikwidowano fundusz 
gromadzony na ten cel przez miesz-
kańców, ponieważ uznano, że baza 
sportowa pobliskiej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 z powodzeniem zaspo-
kaja potrzeby osiedla oraz że dzia-
łalność ta powinna być troską mia-
sta, a nie spółdzielni. Zlikwidowa-
nego funduszu nie da się dziś przy-
wrócić, tym bardziej, że ważniejszą 
przesłanką podwyższenia czynszu 
(przynajmniej o in�ację) powinny 
być inwestycje (termomodernizacja). 
Plany prezesa Konika co do zago-
spodarowania boiska sportowego na 
spółdzielczym terenie przy sklepie 
„Biedronka” (ul. Sikorskiego) praw-
dopodobnie więc przełożą się jedy-
nie na naprawy skromnego w tym 
miejscu sprzętu.

Hanna Siatka

cd.  
ze str. 
26

n
Pomieszczenie piwniczne w bloku przy ul. 
Żabikowskiej 62 E, udostępnione kotom 
przez jedną z lokatorek na czas narodzin 
kociąt i ich odchowania   fot. Hanna Siatka

n
Alina Matysiak z ramienia zarządu spółdzielni 
zajmuje się kwestiami zwierząt w osiedlu. Na 
zdjęciu – przed budkami dla kotów zakupionymi 
przez mieszkanki bloku E   fot. Hanna Siatka
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Przedstawiamy harmonogram 
Aqanetu na korekty i wy-
miany nawierzchni asfalto-

wej na kolejnych ulicach w Lasku 
(patrz też: „WL” 03-2014, str. 24 
oraz „WL” 04-2014, str. 21). Przy-
pominamy, że prace zaplanowa-
ne na czerwiec i lipiec mogą ulec 
opóźnieniu w zależności od tempa 
robót kanalizacyjnych.

Odtworzenie asfaltu nastąpi 
w najbliższym czasie na następu-
jących ulicach (podano termin 

zakończenia prac): ul. Sobieskie-
go wraz z przyłączami – 30 czerw-
ca (warstwa wiążąca), 2 lipca 
(warstwa ścieralna).

Równanie ulic gruntowych: 
Modrakowa – 2 czerwca, Kwia-
towa – 3 czerwca, Łąkowa – 4 
czerwca.

Nazwy ulic, na których prace 
będą prowadzone od lipca, po-
damy w kolejnym wydaniu 
„WL”.

MGr

Zobacz, kiedy wyrównają
twoją ulicę – cd.

LUDZKIE SPRAWY 

Spotkanie wiel-
kanocne

Święta Wielkiej 
Nocy tradycyj-
nie kojarzą się 

nam z bogato zasta-
wionym stołem i re-
laksem wśród naj-
bliższych. Przemiło 
jest także spotkać się 
z przyjaciółmi. Tak 
wykorzystali świątecz-
ną okazję członkowie 
zespołu „Lubonianie” 
z Sekcji Kultury To-
warzystwa Miłośni-
ków Miasta Lubonia 
(TMML). Z racji pasji 
wiele tematów było wspólnych, jak 
w rodzinie. Wspominaliśmy kolegów, 
których nie ma wśród nas. Snuli-
śmy plany na przyszłość i składali-
śmy sobie życzenia (przewodniczący 
sekcji – Jan Kaczmarek i instruk-
tor muzyki – Wojciech Wicenciak). 
Podczas biesiady przy świątecznych 
wypiekach i innych smakołykach nie 
zabrakło ulubionych piosenek przy 
dźwiękach gitary.

Świętowali 1 maja
Pierwszego dnia maja telewi-

dzowie mogli obejrzeć zespół wo-
kalno-muzyczny „Lubonianie” we 
wszystkich wydaniach „Teleskopu”. 
Występ odbył się w Czołowie w gmi-
nie Kórnik na zaproszenie Rady 
Wojewódzkiej SLD. Zespół przygo-
towuje oprawę Święta Pracy od 3 
lat. W części artystycznej nie zabra-
kło pieśni związanych z historią tego 

dnia. Wykonano m.in. utwory pt. 
„Ukochany kraj”, „Międzynarodów-
ka”, „Asturia”, „Serca dwa”, „O, pierw-
szy maju” i inne. Wiersz pt. „Symbol 
Zjednoczenia” z okazji 10-letcia 
uczestnictwa Polski w Unii Euro-
pejskiej wykonała Joanna Szweda. 
Autorem utworu jest lubonianka 
– Olga Żurawska – uczennica Szko-
ły Podstawowej. Na uroczystości 
obecni byli: posłanka SLD Krysty-
na Łybacka, Marek Niedbała z Sej-
miku Wojewódzkiego, przewodni-
czący Miejskiej Rady Seniorów 
z Poznania – Krzysztof Wodniczak, 
goście ze Śląska, a także mieszkań-
cy miast i miasteczek Wielkopolski. 
Przepiękna przyroda, niezła pogo-
da, rozmowy z przyjaciółmi, a tak-
że domowe wypieki sprawiły radość 
i zadowolenie uczestnikom.

Jan Kaczmarek

Z TMML

n
Spotkanie wielkanocne w gronie śpiewaków z zespołu 
„Lubonianie”  fot. Felicja Sulima

n
Członkowie zespołu „Lubonianie” z TMML na spotkaniu 1 maja w Czołowie   
fot. Felicja Sulima

Mieszkańcy ul. Paderewskiego 
zwracają się z prośbą o po-
moc w nietypowej sprawie. 

Kanalizację mamy w ulicy od 2004 r. 
i nigdy nie było problemów z zapa-
chami ścieków. Od pewnego czasu 
smród ścieków kanalizacyjnych jest 
nie do zniesienia. Śmierdzi praktycz-
nie codziennie. Nie można otwierać 
okien w domach ani przebywać na 
dworze na swoich posesjach. Cza-
sami zapachy pojawiają się również 
w domach.

Nie jesteśmy fachowcami i nie 
posiadamy wiedzy, dlaczego tak się 
dzieje. Dlatego zwracamy się o po-
moc. Nie wiemy, czy sklep Intermar-
che jest dobrze podłączony do ka-
nalizacji, lecz kiedy przez dwa dni 

Świąt Wielkanocnych oraz 1 i 3 maja 
był zamknięty, smrodu ścieków nie 
było. Bardzo prosimy o interwencję 
w tej sprawie.

mieszkańcy ul. Paderewskiego

Treść listu mieszkańców ul. Pa-
derewskiego tra�ła także do władz 
miasta.

O problemie tym pisaliśmy w ub. 
miesiącu na str. 14 w rubryce: „Go-
rące tematy” pt. „Ciągle coś”. 

„Wieści Lubońskie” polecają 
wykorzystać sprzęt, którym dyspo-
nuje spółka Kom-Lub, np. specjalną 
kamerę do penetracji kanałów, za-
kupioną niegdyś w celu szukania 
nielegalnych przyłączy.

List do redakcji

Uporczywy smród

Ponad 35 litrów krwi przekaza-
nych przez 79 krwiodawców, 
w tym 23 kobiety, przyniosła 

kolejna akcja przeprowadzona przez 
Klub Honorowych Dawców Krwi 
PCK „Lubonianka” im. bł. Edmunda 
Bojanowskiego w niedzielę, 13 kwiet-
nia w pomieszczeniach SP 1.

Kierująca poborem prowadzonym 
przez 15 pracowników Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa w Poznaniu lek. med. 
Dorota Oberc oceniła go jako bardzo 
dobry. Wśród oddających krew zna-
lazły się dwie osoby uczestniczące 
w takiej akcji po raz pierwszy. Jedną 
z nich był Mariusz Myszograj z Lu-
bonia, którego namówił kolega. 
Ponadto dwie nowe osoby zapisały się 
do Lubonianki. Wstępując do Klu-
bu, Agnieszka Piskorska z Lubonia 
kontynuuje rodzinne tradycje. Jej 

dziadek jest 
członkiem 
Lubonianki już 
ponad 20 lat. 
Agnieszka 
została krwio-
dawcą 
w 2012 r., do 
tej pory odda-
ła krew 8 razy, 
w tym 6 pod-
czas akcji or-
ganizowanych 
w Luboniu. 
Ojciec Mariu-
sza Napierały 
z Lubonia za-
kończył już 

70. akcja krwiodawców

oddawanie krwi, natomiast Mariusz 
podczas tej akcji zrobił to piąty 
raz.

Lubońskie akcje krwiodawcze 
mają wielu sojuszników. Wiceprezes 
Lubonianki Zbyszko Wojciechowski 
mówi: Zarząd Klubu dziękuje luboń-
skim księżom proboszczom za zachę-
canie do oddawania krwi. Podzięko-
wania należą się także dyrektorowi 
SP 1 – Grzegorzowi Aniole – który 
udostępnił pomieszczenia.

Sponsorami tej akcji byli: „Lu-
vena” Luboń, „Dramers” SA Rabo-
wice koło Swarzędza, „Ziołolek” Sp. 
z o. o. Poznań, LOSiR, „Pol-Car” 
Antoninek oraz Urząd Miasta w Lu-
boniu.

Ten pobór krwi przygotowali: 
Zbigniew Cybulski Zbyszko Wojcie-
chowski, Janusz Kukulski, Maciej 
Kubiś.

Robert Wrzesińskin
Pierwsza od lewej oddaje krew Agnieszka Piskorska. Tym 
razem akcja odbywała się w sali lekcyjnej   fot. Robert Wrze-
siński
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Zaniepokojeni rodzice uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 1 za-
alarmowali „Wieści Lubońskie” 

o wykorzystywaniu uczniów do prac 
�zycznych. Okazało się, że dzieci za-
miast siedzieć na lekcji, w deszczu 
przenosiły krzesła i ławki z sali gim-
nastycznej do klas.

W poniedziałek, 14 kwietnia 
deszcz padał od samego rana. Jeden 
z rodziców przechodząc obok szko-
ły, zauważył dzieci targające z tru-
dem stoliki i krzesła przez boisko 
z budynku sali gimnastycznej do 
szkoły. Dzieci przyznają, że czasem 
przenoszą meble szkolne pod nad-
zorem woźnej. Rodzice opowiada-
ją: Zdjęcia są z poniedziałku, 14 
kwietnia, wykonane już po dzwon-
ku na pierwszą lekcję. Każde z dzie-
ci pojawiające się w szkole musiało 
przejść do sali gimnastycznej i wziąć 
krzesło i/lub stół. Przy sali gimna-
stycznej stała pani woźna (oparta 
o futrynę drzwi, żeby się nie zamy-

kały) i pilnowała porządku. Przy 
wejściu do szkoły stała druga pani 
z parasolem. Strasznie mocno wtedy 
padało. Dowiedzieliśmy się od na-
szego dziecka, że dzieci z klas od 4 
do 6 są dość często angażowane do 
przenoszenia stołów, krzeseł i ławek 
z sali gimnastycznej do drugiego 
budynku szkolnego. Sprzęt jest roz-
noszony do wszystkich klas nawet 
do sali 10 na ostatnim piętrze, po 
stromych schodach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 wyjaśnił, że sprzęty wykorzy-
stywane były dzień wcześniej podczas 
akcji zbiórki krwi, w której szkoła 
bierze czynny udział. Zapewnił, że 
pomoc uczniów przy noszeniu krze-
seł i ławek pod nadzorem wycho-
wawców jest nagradzana i uwzględ-
niana podczas wystawiania ocen 
z zachowania, jako forma podzię-
kowania za pomoc dla szkoły i śro-
dowiska.

KK

Uczniowie w roli tragarzy

n
Akcja noszenia stołów i krzeseł w strugach deszczu, w poniedziałek o godz. 
8:08 zarejestrowana przez jednego z rodziców

Wydział Oświaty, Zdrowia 
i Kultury Urzędu Miasta 
Luboń (WOZiK) przypo-

mina, że:
dzieci 5-letnie (ur. w 2009 r.) mają Qn

w roku szkolnym 2014-2015 obowią-
zek odbycia rocznego przygotowania 
przedszkolnego. Rozpoczyna się on 
z początkiem roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko 
kończy 5 lat, tj. 1 września 2014 r. 
Zgodnie z tym dziecko w wieku 
5 lat jest obowiązane odbyć rocz-
ne przygotowanie przedszkolne w: 
przedszkolu publicznym lub oddzia-
le przedszkolnym zorganizowanym 
w szkole podstawowej.

dzieci 6-letnie (ur. od 1 lipca do Qn

31 grudnia 2008 r.) również mają 
obowiązek odbycia rocznego przy-
gotowania przedszkolnego w roku 

szkolnym 2014-2015. Realizują je 
w: oddziale przedszkolnym zorga-
nizowanym w szkole podstawowej 
lub przedszkolu.

Na wniosek rodziców, dzieci 
urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 
2008 r. mogą także 1 września 2014r. 
rozpocząć naukę w klasie pierw-
szej.

Uwaga!!! 5-6-latki mogą reali-
zować obowiązek rocznego przygo-
towania przedszkolnego również 
w przedszkolach i placówkach nie-
publicznych, które prowadzą odręb-
ną rekrutację.

Dzieci 6-letnie, urodzone od 1 
stycznia do 30 czerwca 2008 r., są 
obowiązane rozpocząć naukę w kla-
sie pierwszej szkoły podstawowej.

Romualda Suchowiak
kierownik WOZiK UM Luboń

5-latki do przedszkoli!

Na walnym zgromadzeniu 
w Wielkopolskim Banku 
Żywności (WBŻ), zarząd 

zaproponował podniesienie składek 
członkowskich do 450 zł za miesiąc. 
To kolejna podwyżka (nasze stowa-
rzyszenie stało się członkiem WBŻ, 
gdy składki wynosiły 270 zł). Większe 
składki mają pokryć zakup samocho-
du-chłodni, aby można było odbierać 
towary z marketów. To zrozumia-
łe i oczywiste. Nieoczywistym jest 
jednak to, że nie wszyscy członko-
wie WBŻ uiszczają składki. Okazuje 
się, że „Caritas” nie płaci, a punktów 
wydawania żywności na pewno ma 
sporo (w Luboniu – 3). Ma ponadto 
odrębną pulę towarową programu 
PEAD, co ujemnie wpływa na ilo-
ści towarów rozdzielane pozostałym 
członkom (od marca br., w związku 
z ustaniem programu PEAD, dys-
trybucję artykułów spożywczych 
wstrzymano, o czym informowaliśmy 
w „WL” 03-2014 na str. 42 w „Caritas 
bez żywności” – przyp. red.).

Wszystkich członków WBŻ jest 
80. To duża liczba. Spory jest też 
budżet. Dużo się mówiło na walnym 
zgromadzeniu o solidarności i zro-
zumieniu potrzeb innych, o tym, jak 
ważna jest sprawa zaangażowania 
w pracę społeczną, ale nie było mowy 

o tym, że solidarność nie dotyczy 
wszystkich, że są wyjątki od reguły, 
co jest źle odbierane przez inne or-
ganizacje i samych zainteresowanych. 
Pieniądze to jedno, a solidarność 
drugie, tymczasem chciałoby się 
pogodzić obie te rzeczy. Jest to na 
razie niemożliwe, bo zawsze wobec 
niektórych ustanawia jakieś ulgi 
i przywileje. Takie decyzje najpierw 
wyróżniają, a potem poróżniają 
członków. My w swej społecznej 
pracy musimy się starać, aby opłacić 
czynsz za lokal, energię, transport 
i składkę miesięczną. Jest nam rów-
nież coraz trudniej uzyskać dotacje, 
nie mówiąc o sponsoringu. Dlatego 
na zakończenie walnego zgromadze-
nia postawiłem wniosek formalny, 
by zarząd WBŻ podjął zrozumiałe 
stanowisko w sprawie braku opła-
cania składek przez „Caritas”, bo jako 
społecznicy czujemy się pokrzyw-
dzeni. Mam nadzieję, że rozumne 
pokierowanie zasadami członkostwa 
nie spowoduje antagonizmu, lecz 
pozwoli na złagodzenie opłat, a Wiel-
kopolskiemu Bankowi Żywności na 
bycie w doskonałej kondycji �nan-
sowej.

Adam Gabler
prezes Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli

Znowu podwyżka
Prezes Stowarzyszenia Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli na 
temat podniesienia składki w Banku Żywności, zaopatrującego 
organizacje pomocowe w rozdzielany przez nie prowiant

Przemieszczając się po naszym 
pięknym mieście, zauważyłam 
baner informujący o żłobku 

„U 7 krasnoludków” i.... „poszła la-
wina”, tzn. pomyślałam, że miło by-
łoby docenić kreatywne lubońskie 
kobiety. Wiem, że np. w Wolsztynie 
corocznie ogłaszany jest konkurs na 
kobietę roku.

Czy można liczyć, że Redakcja 
przemyśli sprawę, skontaktuje się 
z Urzędem Miasta w tej kwestii?

Należałoby określić kryteria, 
które kandydatka powinna spełniać, 

np. kreatywność, prężność działania, 
innowacyjność, zaangażowanie, 
działanie na rzecz lokalnego społe-
czeństwa itp.

W Luboniu na pewno mieszka 
i działa wiele takich kobiet. Mogę 
od zaraz podać kandydaturę:

Pani Grażyna Rossa – właści-
cielka żłobka „U 7 krasnoludków”, 
mama siedmiorga dzieci, prowadzą-
ca bardzo użyteczną działalność dla 
mieszkańców Lubonia, wspaniała 
osoba.

Dorota Czajka

List do redakcji

Kobieta Roku?

W Urzędzie Miasta dostępna 
jest, aktualna na lata 2014-
2015, lista osób ubiega-

jących się o mieszkania z zasobów 
komunalnych i spełniających kryteria 
uchwały Rady Miasta.

Wśród osób kwali�kujących się 
do otrzymania lokalu socjalnego są: 
1. Monika Grześkowiak, 2. Danuta 
Wiertalak, 3. Joanna Nowicka, 4. 
Beata Szulc, 5. Sławomir Nowak, 6. 
Zbigniew Drożdżyński, 7. Bogusław 
Głaganek, 8. Izabela Szymczak, 9. 

Joanna Bujak, 10. Monika Skrzypczak, 
11. Anna Ziętkowska, 12. Barbara 
Gola, 13. Daria Kaczmarek, 14. Han-
na Łukasik, 15. Katarzyna Kostrubiec, 
16. Sylwia Pracz.

Osoby kwali�kujące się do otrzy-
mania mieszkania komunalnego: 1. 
Janina Kazimiera Grząślewicz, 2. 
Monika Chudak, 3. Monika Szma-
glińska, 4. Monika Anna Nowak, 5. 
Monika Drobnik, 6. Adam Płócien-
niczak.

(S)

Dla kogo lokal komunalny?
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Dlaczego my?

Państwo Kasia i Przemek Jelin-
scy to rodzice Kuby (17 lat), 
Michała (15 lat), Marty (11 lat), 

Julki (3 lata) i rocznej Moni. Gdy się 
spotykamy, wszyscy (oprócz taty, który 
dojdzie za kilkanaście minut) siedzą 
na kanapie i z ciekawością czekają 
na rozmowę. Nikt nie ucieka, nie 
chowa się po kątach, jak to bywa 
z nastolatkami. Od razu czuje się ro-

dzinną atmosferę. Herbatę serwują 
mi chłopcy, a ja… no, cóż – czuję się 
tak, jakbym była w tym domu przy-
najmniej po raz drugi. Zaczynamy 
rozmawiać… Ale pierwsze pytanie 
pada paradoksalnie z ust pani Kasi: 
„Dlaczego my? Przecież jesteśmy nor-
malną rodziną i nie mamy do po-
wiedzenia nic nadzwyczajnego…”. 
Próbując w myślach odpowiedzieć na 
to pytanie, przewijam niczym taśmę 
scenę z dzisiejszego poranka, kiedy 
mając kilkanaście minut na dotarcie 
do pracy, patrzę na mojego jedyne-
go malucha, który ma inne zdanie 
na temat naszego szybkiego wyjścia 
z domu i myślę sobie – jak ty to ko-
bieto robisz, że ogarniasz całą piątkę, 
podczas, gdy ja mam niekiedy pro-
blem z jednym dzieckiem…? Może 
w trakcie naszej rozmowy padnie ja-
kaś złota myśl na temat zarządzania 
rodzinnym czasem?

Codzienność
Jak więc wygląda życie w takiej 

rodzinie? Według pani Kasi pięć razy 
szybciej niż normalnie. Domem 
zarządza mama, tata w tym czasie 
zarabia na cała gromadę. Dwuda-
niowy obiad i kanapki do szkoły 
zawsze szykuje mama, ale w przy-
gotowaniu śniadania pomagają już 
chłopcy. Sytuacja jest o tyle prostsza, 
że starsze dzieci zajmują się sobą 
i nie potrzebują już pomocy, dzięki 
czemu mama może skupić się na 
dwóch młodszych dziewczynkach. 
Wszyscy mają swoje obowiązki, 

chociaż to słowo jest trochę nieade-
kwatne, bo większość rzeczy każdy 
robi z własnej chęci. Wszystko wy-
chodzi naturalnie i spontanicznie. 
No bo jak nie zająć się młodszą sio-
strą, gdy ma się chwilę czasu… – sama 
przyjemność. A że mama trochę 
odpocznie, to już jakby przy okazji. 
A co z tatą? Pan Przemek na pytanie 
o obowiązki domowe odpowiada 
szybko: „Robię jajecznicę, wkładam 

naczynia do zmywar-
ki, a po umyciu wy-
ciągam je.” Raz na 
jakiś czas są tzw. „dni 
gospodarcze”, gdzie 
razem z chłopcami 
pracują w ogródku. 
Właśnie – raz na 
jakiś czas, bo pani 
Kasia woli, żeby 
weekendy były dla 
rodziny. Grubsza 
warstwa kurzu nie 
jest ważna w obliczu 
rodzinnego wypadu 
za miasto.

Razem
Kiedy już jest czas 

na bycie razem, to 
w ruch idzie piłka. 
Chłopcy połknęli 

bakcyla, którym zaraził ich tata. 
Biorą wówczas dziewczyny i jadą na 
orlika, a w czasie, gdy oni strzelają 
do bramki, one spędzają czas na 
placu zabaw. Jest wesoło, gwarno 
i rodzinnie. Przy takiej gromadce 
wyjście do kina jest raczej niemoż-
liwe, bo po pierwsze: jak dogodzić 
17-latkowi i 3-latce w doborze re-
pertuaru? A po drugie: ekonomia, 
ekonomia, ekonomia… No, cóż – 
kupno siedmiu biletów, to już po-
kaźny wydatek (nawet uwzględnia-
jąc popularną ostatnio „Kartę Dużej 
Rodziny”). I chociaż oszczędzają na 
tego typu rozrywkach, to jednak co 
roku znajdą fundusze na rodzinne 
wakacje w Dziwnowie nad mo-
rzem.

Zasady
No dobrze, ostatnio eksperci 

prześcigają się w proponowaniu 
coraz to nowych zasad wychowaw-
czych, zatem którą wybrali moi 
rozmówcy? Podstawową. Jedyną 
zasadą, która panuje w ich domu 
jest… miłość. Pani Kasia jest świę-
cie przekonana, że to wystarczy, 
a jeśli nawet czasem zdarza się, że 
siła jej oddziaływania nieco spadnie… 
to dzwoni po pomoc do męża. Zba-
wienne słowa „Przemku, pomóż…” 
potra�ą zdziałać cuda, bo zanim tata 
zdąży wrócić do domu, to po kon-
�ikcie nie ma śladu. Słuchając pani 
Kasi miałam nieodparte wrażenie, 
jakbym słuchała babci, która opo-
wiadała, jak to było za jej czasów. 

Mama na 500%
Współczesne czasy nie sprzyjają zakładaniu rodziny. Polityka 
prorodzinna nie spełnia najważniejszych założeń. Często 
problemem jest jedno dziecko i ogarnięcie wszelkich spraw 
wokół niego, a jeśli ma się ich… pięcioro?

Wtedy przecież też było dużo dzie-
ci i „jakoś” się same wychowywały 
w swoim towarzystwie. Takie stare 
sprawdzone modele wychowawcze. 
Aha, no i jest jeszcze coś, a raczej 
Ktoś, kto ustawia ich życie na wła-
ściwe tory – Bóg. I nie chodzi tu 
tylko o mszę świętą. Od 5 lat należą 
do Domowego Kościoła, którego 
koncepcja daje im możliwość głęb-
szego analizowania Pisma Świętego, 
dyskutowania w szerszym gronie na 
ten temat, a także realizację wyzna-
czonych celów. Poza tym chłopcy 
są ministrantami, a dziewczynki 
śpiewają w chórku.

Dojrzewanie do cudu
Historię tej rodziny można po-

dzielić na dwie części, a granicą jest 
pojawienie się Julki. Dlaczego tak 
jest? Otóż, w pewnym momencie 
doszli do etapu, że byli już małżeń-
stwem z prawie odchowanymi dzieć-
mi. W końcu mogli gdzieś sami 
wyjechać, spędzić wieczór z przy-
jaciółmi, mięli dużo czasu na własne 

przyjemności, ale… paradoksalnie 
nie sprawiało im to przyjemności. 
Nagle stwierdzili, że nie tego chcą 
w życiu. Nagle jeszcze raz dojrzeli 
do rodzicielstwa. Tyle tylko, że do 
innego. Historia zatoczyła koło. Jak 
sami twierdzą, gdy byli młodsi, mie-
li dzieci, bo wszyscy je mieli i nie 
było w tym nic nadzwyczajnego. 
Teraz wiedzą, że dziecko to dar. Pani 
Kasia śmieje się, że gdyby doszli do 

tego wniosku szybciej, to pewnie 
gromadka byłaby jeszcze większa. 
Teraz rodzicielstwo jest inne. Po 
pierwsze – mają już doświadczenie, 
a po drugie – nieocenioną pomoc 
starszych dzieci. Co jeszcze, oprócz 
dwójki dzieci, przyniosła im ta de-
cyzja? Pani Kasia z �glarnym uśmie-
chem w oczach odpowiada: „Poprzez 
ponowne wejście w pieluchy, od-
młodziliśmy swoje małżeństwo…”

Małżeństwo
Musiałam zapytać o to, czy przy 

piątce dzieci jest choć cień szansy 
na to, aby mieć odrobinę czasu na 
bycie we dwoje. No i… jest! A szan-
sę daje im na to Kościół. Po pierw-
sze – rekolekcje. Jadą na nie całą 
rodziną, ale naprawdę, właśnie wte-
dy jest czas dla pani Kasi i pana 
Przemka, bo dziećmi zajmuje się 
diakonia wychowawcza. Na co dzień 
także przeznaczają chwile dla siebie, 
do czego dzieci są przyzwyczajone 
i starają się im nie przeszkadzać.

Wcale nie tak różowo
Rozmawiamy sobie o życiu, 

o dzieciach, o tym, że jest fajnie 
i o tym, że czasem fajnie nie jest… 
Nie oszukujmy się, pięcioro dzieci 
to pięć radości, ale i pięć obowiązków. 
Jak w każdej rodzinie bywają lepsze 
i gorsze dni. I o ile wszyscy są zdro-
wi, to jakoś można przeżyć, że syn 
sobie wymarzył buty za cenę prze-
kraczającą „nieco” przeznaczone 

cd.  
obok

n
Rodzina państwa Jelinskich z ul. Leszczynowej – w komplecie. Od lewej: Julia 
na kolanach Michała, Marta na kolanach mamy, Moniczka z tatą i Kuba    
fot. Beata Stempczyńska

n
Państwo Katarzyna i Przemysław Jelinscy    
fot. Beata Stempczyńska

Matka
(...) a tu zwykła matka
jej nos okulary i pacierz na stole
moczopędna pietruszka
z selerem sałatka
i bardzo ludzka miłość
z początkiem romantycznym
z krzyżykiem na końcu
bez środka
ks. Jan Twardowski

Wszystkim Mamom – doświadczonym i młodym – z okazji 
ich święta życzymy, by nie musiały się niepokoić o los swoich 
dzieci w świecie dla nich coraz mniej przyjaznym.



5/2014

31

LUDZIE 

fundusze, ale jeśli grypa zaczyna się 
w październiku, a kończy w kwietniu, 
przechodząc lawinowo przez każ-
dego członka rodziny, to już wesoło 
nie jest. No i te nieprzespane nocki… 
zmora pana Przemka (chociaż to 
najczęściej mama wstaje do 
Moni…).

Kobieta = Mama?
Według pani Kasi zdecydowanie 

tak. Dla niej bycie mamą jest sensem 
życia i chociaż to może brzmi zbyt 
patetycznie, ona właśnie tak czuje. 
Bo co może być lepszego od bezwa-
runkowej miłości, którą może komuś 
dać i od kogoś to samo dostawać? 
Co może być piękniejszego od świa-
domości, że w oczach swoich dzie-
ci jest bez wad? Jaki prezent byłby 
piękniejszy od życzeń czy kwiatka 
na Dzień Matki od dzieci, które za-
wsze pamiętają? Jaka radość jest 
w stanie przewyższyć tą, gdy się pa-
trzy na swoje pociechy? A czy jest 
druga strona tego medalu…? Jest. 
Bo pięć bezgranicznych miłości, to 
też pięć lęków o ich byt. Bo bycie 
w domu i wychowywanie dzieci, to 
rezygnacja z zawodowych ambicji. 
Bo następuje przewartościowanie 

z „ja” na „oni”. Ale przecież… dla 
każdego szczęście ma inny wymiar. 
Pani Kasia postawiła na rodzinę 
i cieszy się z tego wyboru. Kocha 
swoją pracę, bo jest nauczycielem 
z zamiłowania, ale wie też, że na 
pewne sprawy niedługo będzie za 
późno. Natura jest nieubłagana i wiek 
ogranicza kobietę w możliwości zo-
stania mamą. Dlatego też tej decyzji 
nie można zbyt długo odkładać. Po 
drugie – rozpiętość wiekowa między 
Kubą a Moniką sprawia, że już może 
niedługo będzie im dane mieszkać 
całą rodziną pod jednym dachem. 
A niezrealizowany awans zawodowy… 
brzmi nieco banalnie wobec rodzin-
nych chwil i przyszłej wigilii na 22 
osoby (przy założeniu, że każde 
z dzieci będzie miało partnera i dwój-
kę swoich pociech)…

Życzenia
„Życzymy innym dzieci, bo to 

dar” – powiedzieli na odchodne. A ja, 
czego mogę im życzyć z okazji nad-
chodzącego Dnia Matki i Ojca? 
Hmm… może małego Józia, żeby 
było do pary…?

B.S.

Taniec to pojęcie, które każdy 
zna. To poruszanie się w rytm 
muzyki parami, w grupie lub 

w pojedynkę. Dla niektórych jednak 
taniec to nie tylko czynność, ale sens 
życia, największa pasja i codzienne 
wyzwanie. Tak jest w przypadku 
Aleksandra Spycha, absolwenta lu-
bońskich szkół: Podstawowej nr 4 
i Gimnazjum nr 1, a obecnie ucznia 
VI LO w Poznaniu im. Ignacego Jana 
Paderewskiego. Taniec zajmuje więk-
szość młodego życia Olka.

Turnieje taneczne odbywają się 
w soboty lub niedziele i, jak mówi, 
przypadają właściwie co tydzień. 
Fizycznie niemożliwe byłoby, gdyby 
miał brać udział we wszystkich, dla-
tego razem z trenerem wybiera te 
najbardziej znaczące. – Dzień tur-
nieju zaczyna się wcześnie rano, 
trzeba się uszykować, przygotować 
psychicznie, ułożyć włosy. Trudno 
powiedzieć, ile par ze sobą rywali-
zuje, ale średnio jest ich 20. Od 2012 r. 
partnerką Olka jest Weronika Bigaj, 
wcześniej przez wiele lat tańczył 
z Malwiną Paprzycką. Po dotarciu 
na miejsce, gdzie odbywają się za-
wody, tancerze kupują bilety wej-
ściowe, a następnie przebierają się, 
by chwilę później wejść na parkiet 
i ćwiczyć po raz ostatni przed o�-
cjalnym występem. Potem zawod-
nicy wychodzą na prezentacje par 
oraz sędziów, których jest zwykle 

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

n
Aleksander Spych w korytarzu LO 
nr VI

n
Aleksander Spych ze swoją partnerką 
– Weroniką Bigaj

Michał Rosa ma dopiero 12 lat, a już samodzielnie wykonał skom-
plikowanego pawia z origami modułowego. Niezwykłe jest też 
to, że przy pracy w składaniu poszczególnych modułów z pa-

pieru pomagał mu młodszy brat Franek, który ma ledwie 8 lat.
Prace nad układaniem, zginaniem i rozkładaniem kolorowego pa-

pieru trwały około miesiąc. Natomiast ułożenie �gury w jedną całość 
zajęło chłopcom godzinę (z przerwami). Michał znalazł wzór pawia na 
stronie internetowej: origami-modulowe.com. O uzdolnionym chłopcu 
mieszkającym w Luboniu dowiedzieliśmy się z facebooka.

KK

Uzdolniony manualnie

Papierowy paw 
wykonany techniką 
origami przez Mi-
chała Rosę
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siedmiu. Zaczyna się turniej, zawod-
nicy mają przed sobą 3 etapy: od 
ćwierć- do �nału (jeżeli startuje 
wiele par, etapów jest więcej). Ulu-
bionymi tańcami Olka są paso doble, 
jive i samba, nie przepada natomiast 
za cha chą i tangiem.

Taniec to nie taka konkurencja 
jak szachy, gdzie wygrana jest oczy-
wista. Jest bardziej skomplikowany 
w samej ocenie. W ćwierć- i w pół-
�nale każdy sędzia przyznaje parze 
odpowiednią ilość „skreśleń”. Im jest 
ich więcej po zsumowaniu, tym tań-
czący mają większe szanse, by przejść 
do kolejnego etapu. – W każdym 
tańcu są inne kryteria oceniania. 
W każdym sędziowie skupiają się na 
zupełnie innych wartościach. Naj-
ważniejsza jest, wiadomo, rytmiczność, 
ale na przykład w cha chy liczy się 
prostowanie kolan, technika, różne 
przyspieszenia. Po prostu trzeba dać 
z siebie wszystko i to jedyne, o czym się 
myśli podczas turnieju. Do walki 
o I miejsce przystępuje 6 par, każda 
chce zwyciężyć. Ale taniec to nie 
tylko rywalizacja, to uczucia, po-
święcenie, radość i satysfakcja. – 
Najbardziej lubię moment, kiedy 
wychodzę na parkiet z moją partner-
ką, słyszę nasze nazwiska, a widzo-
wie klaszczą. Czuję się wtedy taki 
wyjątkowy. Re�ektory oślepiają, więc 
stojąc na parkiecie, nie widzi się nic 
oprócz światła. Bardzo lubię to uczu-
cie i już czekam na kolejne okazje. 
Muzyka cichnie, już po wszystkim. 
Teraz tylko pozostaje czekać na 
ogłoszenie wyników. Ocena na tym 
etapie przedstawia się następująco: 
najlepszą jest „1”, najgorszą „6”. Kie-
dy �nałowa część się kończy, wszyst-
kie 6 par wychodzi na parkiet i tam 
ogłasza się wyniki.

Największe 
osiągnięcie Olka 
to 2. miejsce na 
turnieju mię-
dzynarodowym, 
gdzie rywalizo-
wały pary z ca-
łego świata. 
W tańcach la-
tynoamerykań-
skich Olek 
osiągnął klasę 
B i do zdobycia 
najlepszego 
tytułu brakują 
mu już tylko 
dwie kategorie, 
natomiast w tań-
cach standar-
dowych upla-
sował się w kla-
sie C. Do osią-
gnięcia dosko-
nałości pozo-
stały mu więc 3 kategorie. Jego cele 
na ten rok to przejście do klasy B 
w standardzie i początek startów 
prowadzących do osiągnięcia klasy 
A w tańcach łacińskich. Przygoto-
wuje się do turnieju na treningach, 
które odbywają się 3 razy w tygodniu 
i trwają aż 4 godziny. W swoim klu-
bie – „Słońce Poznań” – może liczyć 
na wsparcie trenerów i specjalistów, 
którzy dbają o dobry rozwój �zycz-
ny tancerzy.

Stypendium, które Urząd Miasta 
przyznał mu w roku szkolnym 2013-
2014 (150 zł przez 10 miesięcy), 
przeznacza na ubrania. Stroje są 
bardzo kosztowne (np. frak ok. 
2 000 zł). Wraz z wyższą klasą wy-
magania dotyczące stroju są więk-
sze.

Marysia Wieczorek  
i Agnieszka Witkowska

n

n
Aleksander Spych w innej 
konkurencji tanecznej i stroju
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Lubonianka w finale

Z okazji 
Dnia Fla-
gi, 2 maja 

przed Pałacem Pre-
zydenckim w War-
szawie odbyła się 
uroczystość wrę-
czenia �ag m.in.: 
jednostkom woj-
skowym, organi-
zacjom pozarzą-
dowym i przedsta-
wicielom lotnic-
twa. Wśród uho-
norowanych �agą 
przez prezydenta 
Bronisława Komo-
rowskiego znala-
zła się lubonian-
ka, kapitan Monika 
Sadowy-Naumie-
nia, o której już 
pisaliśmy („WL” 
09-2013, str. 3 i 10-
2013, str. 2). Od 
1989 r. piękna lu-
bonianka skacze 
ze spadochronem, 
wykonała już ponad 5 400 skoków. 
Wyczynowo trenuje tzw. „spado-
chroniarstwo klasyczne”, czyli cel-
ność lądowania oraz akrobację 
indywidualną. Jest zawodniczką 
Ośrodka Szkolenia Wysokościowo-

Ratowniczego i Spadochronowego 
Sił Powietrznych w Poznaniu i zdo-
bywa medale wszystkich kolorów 
na Mistrzostwach Świata, Europy 
i Pucharów Świata.

Katarzyna Polerowicz-Kelma

Flaga dla mistrzyni
Mistrzyni świata w skokach spadochronowych, lubonianka kpt. 
Monika Sadowy-Naumienia – uhonorowana przez Prezydenta RP

To wspomnienie 
przywołał ks. Wło-
dzimierz Lange (z 

Lubonia), proboszcz para-
�i św. Jadwigi w Zielonej 
Górze. W dniu kanonizacji 
Jana Pawła II (27 kwiet-
nia 2014 r.) napisał do nas, 
uczestników tej niezapo-
mnianej pielgrzymki, którą 
dla nas – swoich przyjaciół 
i naszych rodzin – zorgani-
zował, następujący list:

„Czy pamiętacie ten 
dzień w Castel Gandolfo, 
kiedy przyprowadziłem do 
Was Świętego? Módlcie się 
do Niego o wstawiennictwo 
dla Was i Waszych Ro-
dzin.”

Ta pielgrzymka pozo-
stawiła na zawsze w naszych 
sercach piękne wspomnie-
nia, a w rodzinnych albu-
mach pamiątkowe zdję-
cia.

Danuta Piestrzyńska,  
Izabela Misiak

Nasze spotkania ze Świętym
Wspomnienie wizyty lubonian u Jana Pawła II w Castel Gandalfo 
3 sierpnia1997 r.

n
Kapitan Monika Sadowy-Naumienia odbiera z rąk Prezy-
denta RP Bronisława Komorowskiego flagę narodową   
fot. Mirosław Cyryl Wójtowicz

widziała jeszcze efektów sesji, jest 
bardzo podekscytowana, gdyż orga-
nizator miał ciekawy pomysł na sesję 
– ze skrzydłami przypominającymi 
słynną markę bieliźnianą „Victoria’s 
Secret”, a zdjęcia wykonywali profe-
sjonaliści.

Gala �nałowa odbędzie się 30 
maja w kinie „Komeda” w Ostrowie 
Wielkopolskim. Ten miesiąc to jednak 
nie tylko konkursu. – Maj jest dla 
mnie bardzo gorącym okresem, gdyż 
jestem w końcowym etapie pisania 
pracy magisterskiej i zbliżającej się 
obrony na jednym z moich dwóch 
specjalności na kierunku Pedagogika 
na UAM. Tymczasem wielkimi kro-
kami zbliża się zgrupowanie �nalistek, 
które potrwa od 14-18 maja. Pierw-
sze dwa dni kandydatki spędzą w Ko-
warach w „Medical Spa” w Jeleniej 
Strudze, w którym kręcone będą �l-
miki i sesje zdjęciowe. Od 16 maja 
dziewczyny będą już przebywały 

w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie 
czeka je praca nad choreogra�ą, wyj-
ściami w różnych strojach i wiele 
przymiarek. W �nale nie ma już gło-
sowania internetowego, tak jak to było 
w poprzednim etapie. – Teraz chcia-
łabym tylko, aby czytelnicy „Wieści 
Lubońskich” trzymali za mnie mocno 
kciuki – mówi Kinga.

Pozostaje tylko czekać do piątku, 
30 maja na �nał. Najpiękniejsze Wiel-
kopolanki zaprezentują się wtedy 
kilkakrotnie, m.in. w strojach kąpie-
lowych, kolekcji letniej, sukienkach 
ślubnych i kreacjach wieczorowych. 
Podczas konkursu wystąpią „Dona-
tan i Cleo”, zespół „Soleo” i „Mario 
Bischin” z Rumunii. – Postaram się 
dać z siebie wszystko i jak najlepiej się 
zaprezentować podczas gali �nałowej 
– zapewnia lubonianka. Gratulujemy 
Kindze dotychczasowych sukcesów 
i trzymamy za nią kciuki w �nale!

Maria Wieczorek  

cd.  
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n
 Kinga Chylińska z numerem „6” (z prawej) w towarzystwie koleża-
nek z półfinału konkursu „Miss Wielkopolski” w Ostrowie Wlkp.

n
Klęczą od lewej: Paweł Żurkiewicz, Martyna Schmidt, Karolina Stejdl, Kasia Witkowska, Elżbieta Malujda, Aleksandra Malujda, Gierszewski, 
Piotr Żurkiewicz. Stoją od lewej: ks. Włodzimierz Lange, Izabela Misiak, Danuta Piestrzyńska, Halina Witkowska, Irena Żurkiewicz, Anna 
Malinowska, Janina Karalus, NN, Małgorzata Pięta, Renata Schmidt, Teresa Malujda, Ojciec Święty, Barbara Szafrańska, Mirosława Bo-
rowska; II rząd od lewej: Lech Żurkiewicz, NN, Tadeusz Karalus, Franciszek Pięta, Ireneusz Malujda, Zdzisław Szafrański, Ryszard Linke
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120 lat temu
1 maja 1894 r. na podstawie rozpo-Qn

rządzenia Ministra Kultury z 16 marca 
1894 r. dla oddziału II szkoły wirowskiej 
przy ul. Łęczyckiej, do której uczęsz-
czały dzieci z dzisiejszego Lubonia, 
wprowadzono naukę polskiego jako 
języka obcego.   (13, s. 56)

115 lat temu
8 maja 1899 r. katolicy z Lasku po-Qn

nowili swoje żądanie skierowane do 
władz pruskich z 1879 r., dotyczące 
budowy własnej szkoły. Petycję pod-
pisali: Patz, Anioła, Schmidt, Osiec-
ki, Żak, Wojciechowski, Czerwiński, 
Matecki, Walter, Adamski i Kubala.   
(13, s. 80)

105 lat temu
W maju 1909 r. ewangelicką szkołę Qn

wirowską przy ul. Łęczyckiej wizytowali 
inspektorzy, by sprawdzić stan znajo-
mości języka niemieckiego. Stwierdzili 
słabą.   (13, s. 62)

85 lat temu
21 maja 1929 r. Wydział Powiatowy Qn

zatwierdził plan parcelacyjny Folwar-
ku Żabikowskiego sporządzony przez 
inż. Stanisława Buryana. W tym sa-
mym roku wytyczono ulice: ks. Skargi, 
Cieszkowskiego, Matejki, ks. Streicha, 
Krótką oraz Słoneczną i na obszarze 
10,37 ha wymierzono 70 działek, które 
wykupiło 50 rodzin. Pierwsi byli Ta-
berscy, którzy wybudowali duży dom 
mieszkalny, do dziś stojący naprzeciw 
dworca PKP.   (11, s. 187)

75 lat temu
Od 1 maja do 1 września 1939 r. Qn

kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 2 
był Bogdan Karnabal, który zastąpił 
powołanego do wojska Antoniego 
Formanowskiego.   (13, s. 170)

70 lat temu
Od 11 do 18 maja 1944 r. Józef Qn

Wawrzyniak – prezes Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” gniazdo 
Lasek – walczył pod Monte Cassi-
no.   (13, s. 131)

22 maja 1944 r. do obozu hitle-Qn

rowskiego w Żabikowie przywieziono 
odzież po Żydach (prawdopodobnie 
zlikwidowanych), którzy do 1942 r. 
budowali niemiecką autostradę w Lu-
boniu, a potem również obóz karny, 
na przełomie lat 1943-44 wegetując 
w wyrobiskach żwiru tuż za obozem. 
Wraz z tym transportem przybyło do 
obozu również 10 kapo, którzy od tego 
czasu stali się uprzywilejowanymi więź-
niami.   (11, s. 92)

60 lat temu
Od 7 maja do 24 września 1944 r. Qn

w obozie żabikowskim Niemcy zamor-
dowali 70 żołnierzy Armii Krajowej 

i 11 członków Polskiej Partii Robot-
niczej.   (11, s. 92)

W maju 1954 r. odbył się pierwszy Qn

(i jedyny) egzamin maturalny w Tech-
nikum Chemicznym – pierwszej szko-
le średniej w Luboniu usytuowanej 
na terenie Zakładów Chemicznych.   
(„WL” 06-2004)

45 lat temu
30 maja 1969 r. Marian Woszczalski Qn

przestał być przewodniczącym Miej-
skiej Rady Narodowej (MRN) w Lu-
boniu. Funkcję tę pełnił przez 8 lat, 
powołany przez Franciszka Szczerbala 
na miejsce Stanisława Najdka.   (8 
i „WL” 12-1994, s. 10)

35 lat temu
W maju 1979 r. powstało Luboń-Qn

skie Ognisko Muzyczne.   (8)

30 lat temu
W maju 1984 r. oddano do użyt-Qn

ku Podstację Pogotowia Ratunkowego 
przy ul. Pułaskiego.   (8)

31 maja 1984 r. I sekretarz Komitetu Qn

Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Par-
tii Robotniczej (KM PZPR) otworzył 
nowo wybudowaną salę gimnastyczną 
w Szkole Podstawowej nr 1.   (8)

25 lat temu
31 maja 1989 r., po zakończeniu Qn

robót i odbiorze technicznym dru-
giego budynku, Szkole Podstawowej 
nr 3 nadano imię gen. dyw. Tadeusza 
Kutrzeby – bohatera walk nad Bzurą 
z 1939 r. i dowódcy Armii „Poznań”. 
Na uroczystość przybyli m.in. Kura-
tor Oświaty i Wychowania Ireneusz 
Król, I sekretarz KM PZPR w Lubo-
niu Marian Hasiński, przewodniczący 
MRN Leon Wawrzyniak, kombatan-
ci i uczestnicy walk nad Bzurą. Tego 
dnia poświęcono też pamiątkową ta-
blicę ku czci patrona.   (8 i 13, s. 204, 
242 i 246)

20 lat temu
Na ostatniej sesji I kadencji 11 Qn

maja 1994 r. Rada Miejska uchwali-
ła „Plan ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta”, nad którym 
prace trwały 4 lata. Ten strategiczny 
dokument obowiązywał do 31 grudnia 
2003 r., kiedy zniesiono plany ogólne 
na rzecz „Miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego”.

20 maja 1994 r. – opracowanie pla-Qn

nu szczegółowego zagospodarowania 
przestrzennego rejonu oznaczonego 
w planie ogólnym symbolem „A” 
i mającym nazwę „Luboń-Centrum” 
(LXXIV/168/94).   (10)

W maju 1994 r. Zarząd Zakładów Qn

Chemicznych „Luboń” SA podjął decyzję 

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
maj – okrągłe rocznice

o produkcji nawozów granulowanych 
metodą beztermiczną. Nowa linia 
technologiczna ruszyła w czerwcu 
1995 r.   (6, s. 74)

15 lat temu
8 maja 1999 r. nadano ostatnie Qn

Krzyże Powstańcze uczestnikom 
Powstania Wielkopolskiego.   (16, 
s. 310)

8 maja 1999 r. nadano ostatni Me-Qn

dal „Za Udział w Wojnie Obronnej 
1939”.   (18, s. 22)

20 maja 1999 r. Rada Miejska za-Qn

decydowała o rozwiązaniu miejskiej 
spółki z o.o. – Przedsiębiorstwo Ro-
bót Komunalnych „Perkom” – po-
wstałej w 1992 r. po przekazaniu na 
własność Lubonia – Komunalnego 
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryj-
nych w Poznaniu (KAPRI) z bazą 
przy ul. Przemysłowej w Luboniu.   
(10-XII/63/99; „WL” 03-2000, s. 8)

10 lat temu
4 maja 2004 r. wieloletni prezes Qn

i komendant Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Luboniu – śp. Zenon Twar-
dowski – został Strażakiem Roku 
2003 powiatu poznańskiego.   („WL” 
06-2004, s. 18)

W maju 2004 r. oddano do użyt-Qn

ku drugi dom komunalny przy ul. 
Niepodległości.   („WL” 07-2004, 
s. 10)

5 lat temu
11 maja 2009 r. para�a pw. św. Qn

Barbary podpisała umowę z lubońską 
�rmą deweloperską „Budo-Forma” 
na budowę nowego kościoła przy 
ul. Źródlanej – dziś nowa para�a 
pw. św. Jana Pawła II.   („WL” 06-
2009, s. 9)

12 maja 2009 r. w kolekturze To-Qn

talizatora Sportowego w Centrum 
Handlowym „Pajo” padło sześć tra�eń 
na kwotę 1 670 000 zł – najwyższa 
wygrana w historii Lubonia.   („WL” 
06-2009, s. 3)

25 maja 2009 r. władze Lubonia Qn

odbyły pierwszą o�cjalną wizytę w za-
przyjaźnionym Bumbesti-Jiu w Ru-
munii.   („WL” 06-2009, s. 16)

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa 
XX wieku. Luboń k. Poznania” Graży-
na 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 – „Zakłady Chemiczne Luboń 
SA 1914-1999. Tradycja i współczesność”, 
Andrzej Zarzycki, Luboń 1999; 8 – Biblio-
teka Miejska – „Kalendarium Lubonia” 
(www.biblub.com); 10 – uchwały Rady 
Miasta Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzieje 
wsi i fundacji Augusta Cieszkowskie-
go” Stanisław Malepszak, Luboń 1999; 
13 –„200 lat oświaty w Luboniu” Stani-
sław Malepszak i Piotr P. Ruszkowski, 
Luboń 2008; 15 – Kronika Komisariatu 
MO w Luboniu (1974-1990); 16 – „Lu-
bonianie w Powstaniu Wielkopolskim”, 
Luboń 2009; 17 – „Rocznik Historyczny 
Lubonia” – tom 1, Luboń 2011; 18 – 
„Rocznik Historyczny Lubonia” – tom 2, 
Luboń 2012]

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

oprac. HS

Zadanie do�nansowane  
przez miasto Luboń

100-lecie Fosforów
W br. Zakłady Chemiczne, 

obecnie Luvena SA, obcho-
dzą 100-lecie działalności. 

Firma planuje publicznie uczcić ten 
jubileusz, m.in. 14 czerwca podczas 
Dni Lubonia, na stadionie miejskim 
przy ul. Rzecznej.

Zaprojektowane przez światowej 
sławy architekta – Hansa Poelziga 
– budynki Zakładów Chemicznych 
są wysoko cenione jako przykład 
zachowanej, zabytkowej architektu-
ry przemysłowej.

(R)

n
Archiwalny obrazek socjologiczny. Robotnicy wychodzący z fabryki po fajrancie. 
W środku przedwojenny historyczny budynek dyrekcji Zakładu. Z prawej magazyn 
superfostatu
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opowiadał o polskich konstytucjach 
i życiu Augusta hr. Cieszkowskiego. 
Uczniowie i absolwenci SP 2 zaprezen-
towali szereg piosenek oraz przedsta-
wienie o Auguście hr. Cieszkowskim 
(patronie szkoły). Gościnnie wystą-
piły dwie grupy taneczne. Na końcu 

zaprezentował się chór „Bard”, który 
przy akordeonowym akompaniamen-
cie Romana Kaczmarka, dyrygowany 
przez Arkadiusza Klemczaka, wykonał 
pieśni patriotyczne, żołnierskie i le-
gionowe. Część z nich wraz z zespo-
łem odśpiewała publiczność. Koncert 
prowadziła Danuta Liminowicz.

Tego dnia zastępcy burmistrza 
Mikołaj Tomaszyk i Rafał Marek 
tradycyjnie w imieniu władz złoży-
li kwiaty przed pomnikiem „Znicz 
Pamięci Pokoju” na placu Edmunda 
Bojanowskiego.

Robert Wrzesiński

KULTURA

W ramach uroczystości zwią-
zanych z kanonizacją Pa-
pieża-Polaka, 25 kwiet-

nia o godz. 20, przy sali „Piwnica” 
w Komornikach odbyło się odsło-
nięcie i poświęcenie „Pomnika My-
śli Papieskiej JP II”. W wydarzeniu 
wzięły udział władze samorządowe 

gminy Komorniki, poczty sztan-
darowe, reprezentanci organizacji 
społecznych, kół gospodyń, mło-
dzieży szkolnej i harcerzy, chóry 
i zespoły śpiewacze oraz mieszkań-
cy. W uroczystości tej uczestniczył 
także chór „Bard” z Lubonia, któ-
ry wspólnie z chórem „Francesco” 

Wokół kanonizacji z Wir wykonał „Gaude Mater” oraz 
„Abba-Ojcze”. Po uroczystości go-
spodarze zaprosili uczestników na 
kawę i kremówki papieskie.

Zarząd chóru „Bard” dziękuje 
dyrektorowi Gminnego Ośrodka 
Kultury w Komornikach, Antonie-
mu Pawlikowi, za zaproszenie do 
udziału w uroczystości.

Zarząd chóru „Bard”

n
Luboński chór „Bard” wspólnie z wirowskim chórem „Francesco” podczas uroczystości poświęcenia Pomnika Myśli 
Papieskiej JP II

Historię o�ar II wojny światowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem mordu 
Rosjan na o�cerach Wojska Polskiego 
i Policji w 1940 r. z obozów w Kozielsku, 
Ostaszkowie i Starobielsku przypomniał 
Bogumił Moenke. Ks. bp Grzegorz Bal-
cerek zapewnił, że za pośrednictwem 
polskiego świętego – Jana Pawła II za-
noszone są do Boga modlitwy za wszyst-
kich, którzy oddali życie za Ojczyznę. Ks. 
kan. Tadeusz Magas otoczył modlitwą 
ponad 25 tys. o�cerów pomordowanych 
na nieludzkiej ziemi i Polaków wywiezio-
nych w 1940 r. w głąb ZSRR. Delegacje 
przy dźwiękach werbla złożyły przed 
pomnikiem wiązanki kwiatów.

Dr Bogumił Moenke podzięko-
wał Lidii Dudziak, która pomogła 
przy renowacji zniszczonego nie-
dawno Pomnika Katyńskiego, przy 
którym prace wykonał lubonianin 
Jerzy Domagała.

Robert Wrzesiński

Obchody odby-
ły się w piątek, 
25 kwietnia. 

Uroczystość współor-
ganizowała Komenda 
Garnizonu Poznań, 
a wartę honorową wy-
stawili żołnierze z 31. 
Bazy Lotnictwa Tak-
tycznego. Obecni byli: 
ks. bp Grzegorz Bal-
cerek, kapelan Związ-
ku – ks. kan. Tadeusz 
Magas, kapelan Rodziny 
Katyńskiej w Poznaniu 
– ks. kpt. Lucjan Pań-
kowski, prezes Związku 
– dr Bogumił Moenke 
(syn przedwojennego 
lekarza żabikowskiego 
– Edmunda), przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” Wielkopolska – Jaro-
sław Lange, poseł do PE – Ryszard 
Czarnecki i radna Rady Miasta Pozna-
nia – Lidia Dudziak. Byli też: przed-
stawicielka Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego – Teresa Masłowska, 
przewodniczący Wojewódzkiej Rady 
Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych – Zenon Wechmnan oraz Teresa 
Majchrzak. W obchodach tradycyjnie 
uczestniczył Czesław Fajfer z Lubonia 
– kanclerz kapituły Krzyża Sempre 
Fidelis. Przybyły też liczne sztandary, 
wśród nich sztandar XXX Liceum 
Ogólnokształcącego im. Joachima 
Lelewela w Poznaniu z uczennicami 
klas wojskowych. Bractwo Kurkowe 
Poznań przywiozło armatkę, z któ-
rej wykonano wystrzał. Lont zapalał 
członek Bractwa – Jerzy Domagała 
z Lubonia.

Strażnicy pamięci
Wielkopolski Związek Solidarności Polskich Kombatantów 
w Poznaniu uczcił przypadającą w tym roku 74. rocznicę zbrodni 
katyńskiej tradycyjnym spotkaniem modlitewnym przy Pomniku 
Katyńskim na Cmentarzu Junikowskim

n
Uroczystość przy Pomniku Katyńskim na Cmentarzu  
Junikowskim   fot Robert Wrzesiński

Uroczystości przypadające 
w święto Matki Boskiej Kró-
lowej Polski rozpoczęły się 

Eucharystią w kościele pw. św. Jana 
Pawła II. Przybyli przedstawiciele 
władz Lubonia oraz poczty sztan-
darowe: miasta, Klubu Honorowych 

Dawców Krwi „Lubonianka”, kościel-
ne, szkół, harcerzy, Stowarzyszenia 
Kulturalno-Oświatowego „Forum 
Lubońskie”. Celebransem mszy św. 
był proboszcz ks. Paweł Dąbrow-
ski. W homilii nawiązał do ślubów 
lwowskich króla Jana Kazimierza. 
Przypomniał, że Papież Pius XI nadał 
Maryi tytuł Królowej Polski, a św. 
Papież Jan XXIII uczynił ją główną 
patronką Polski. Mówił, że Polacy, 
przez wiele lat płacący daninę krwi, 
mieli przy sobie Jej wizerunek. Ks. 
Paweł Dąbrowski poruszył też kwestię 
patriotyzmu, odpowiedzialności za 
Ojczyznę i społecznej solidarności. Po 
homilii odnowiono akt poświęcenia 
narodu Matce Bożej. Modlono się 
za poległych w obronie Ojczyzny. 
Na zakończenie odśpiewano pieśń 
„Boże, coś Polskę”.

Dalsze świętowanie odbyło się 
na dziedzińcu Szkoły Podstawowej 
nr 2. Osobom przybywającym na 
boisko przypinano biało-czerwone 
kotyliony, zapraszając do wspólnego 
śpiewania oraz poczęstunku. Prze-
wodnicząca Rady Rodziców – radna 
Małgorzata Machalska – powitała 
m.in. wiceburmistrzów, radnych po-
wiatu i Rady Miasta, przedstawicieli 
Uniwersytetu Przyrodniczego i gości 
z Wierzenicy. Zastępca burmistrza 
Mikołaj Tomaszyk podkreślił reli-
gijny wymiar uroczystości 3 Maja. 
Imprezę prowadził redaktor Jacek 
Hałasik z Radia „Merkury” – mi-
łośnik gwary poznańskiej, który 

Trzeciomajowe święto
223. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczczona Mszą 
św. i śpiewem pieśni patriotycznych

n
Procesja ze sztandarami   fot. Robert Wrzesiński

Podczas wspólnego śpiewu na 
boisku Szkoły Podstawowej nr 2   
fot. Robert Wrzesiński

n
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Recital sentymentalny

W poniedziałek, 7 kwietnia 
w „Galerii na Regale” od-
był się recital Ewy Czajki 

pod tytułem „Kochać życie”. Wzięło 
w nim udział wielu słuchaczy Lu-
bońskiego Uniwersytetu III Wieku. 
Artystka wykonała znane polskie pio-
senki, przeplatane tekstami mówio-
nymi. Znalazły się wśród nich takie 
piosenki jak: „Czy pamiętasz”, „Kiedy 
mnie już...”, „Jej portret”, „Małe tę-
sknoty”, „Samba przed rozstaniem”, 
„Ludzkie gadanie”, „Szukaj mnie”, 
„Valce brilantte”, „Zamiast”, „Nie 
żałuję”, „Kocham cię życie”. Na bis 
piosenkarka zaśpiewała utwór Cze-
sława Niemena – „Pod papugami”. 
Widownia przyjęła koncert z wiel-
kim aplauzem.    Jan Błaszczak

„Koziołek Niemato-
łek”

To tytuł spektaklu dla 
dzieci, jaki odbył się w bi-
bliotecznej „Galerii na 
Regale” 10 kwietnia, opar-
ty na motywach książki 
Kornela Makuszyńskiego 
„Koziołek Matołek”. Bar-
dzo mądry Koziołek Nie-
matołek, za sprawą akto-
rów Teatru „Art-Re” 
z Krakowa, wyruszył w świat, 
zabierając ze sobą dzieci. 
Wspólnie odwiedzili Afry-
kę, Azję, Amerykę Pół-
nocną i Grenlandię. Poprzez 
barwną scenogra�ę i ko-
stiumy mali widzowie 
mogli poznać nowe kul-
tury, obyczaje i języki.    
(BM)

Kwietniowe czyta-
nie

11 kwietnia odbyło się 
kolejne głośne czytanie 
z cyklu „Cały Luboń czyta dzieciom”. 
Tym razem przedszkolaki wysłucha-
ły przygód Franklina, Kici Koci oraz 
poznały pracę i strój strażaka, słu-
chając jeszcze dwóch innych bajeczek, 
które przeczytała Katarzyna Łosik 
z lubońskiego Komisariatu Policji. 
Na zakończenie dzieci otrzymały 
cukierki.    

(BM)

Spektakl dla dzieci

14 kwietnia „Galeria na Regale” 
gościła aktorów poznańskiego teatru 
„TeatRyle” ze spektaklem dla naj-
młodszych widzów pt. „Wiosenna 
przygoda Tymoteusza”. Przedstawiał 
przygody misia Tymoteusza, który 
postanowił wysiedzieć jajko znale-
zione na trawie w lesie. Była to po-
godna, pełna dowcipu bajka z pięk-
ną scenogra�ą i piosenkami.     
 (BM)

„W przestrzeni barw”
To tytuł wernisażu, jaki odbył się 

23 kwietnia. Autorką prezentowanych 
prac była Wiesława Gryskowska, 
która zajmuje się malarstwem i ry-
sunkiem, tworząc w ulubionej tech-
nice pastelu głównie portrety i pej-
zaże. – Sens moich zmagań artystycz-
nych wyrażają słowa z poezji Wisła-
wy Szymborskiej – dwa krótkie 
zdania: „To nie jest wcale obrazek 
niewinny. Zatrzymano tu czas” – mówi 
o sobie artystka. Dedykację muzycz-
ną na wiolonczeli wykonał utalen-
towany gimnazjalista Jerzy Lisiak.    
 (BM)

Otuleni historią
24 kwietnia odbyło się kolejne Qn

spotkanie z cyklu „ Otuleni historią”. 
Lekcję dla najmłodszych poprowa-
dziła Irena Fojt. Uczestnicy prelekcji 
o losach bł. Edmunda Bojanowskie-
go wykazali się ogromną wiedzą na 
temat jego działalności. Prowadząca 
pokazała dzieciom książki i obrazki 
ukazujące życie Bojanowskiego, przy-

niosła też jego relikwie, pożyczone 
od Sióstr Służebniczek Najświętszej 
Marii Panny z zakonu, którego bł. 
Edmund Bojanowski był założycie-
lem.    (BM)

Autor z dziećmi
28 kwietnia odbyło się spotkanie 

z Joanną Krzyżanek, pisarką książek 
dla dzieci, twórczynią Cecylki Kne-

Z Biblioteki Miejskiej

delek. Podczas dwugodzinnego po-
bytu dzieci poznały bliżej twórczość 
pisarki; dowiedziały się szczegółów 
nt. wykreowania postaci Cecylki 
i poznały innych bohaterów książek 
pani Joanny. Z zupełnie banalnych 
materiałów mogły również samo-
dzielnie stworzyć ptaka – cudaka. Na 
zakończenie spotkania można było 
zakupić książki pisarki oraz otrzymać 
pamiątkowy autograf.    (BM)

Warsztaty dla najmłod-
szych

29 kwietnia zorganizowano 
warsztaty literacko-plastyczne dla 
dzieci. Prowadziła je Joanna Papu-
zińska – znana i lubiana pisarka 
książek dla najmłodszych, oraz Elż-

bieta Krygowska-Butlewska – ilu-
stratorka wielu książek, m.in. również 
tych napisanych przez J. Papuzińską. 
Podczas spotkania dzieci dowiedzia-
ły się, jak wygląda praca pisarza oraz 
na czym polega praca ilustratora i jak 
powstaje książka. Mogły dowiedzieć się 
kilku szczegółów z pracy i życia go-
ści, zadając przemyślane, trafne 
pytania. Następnie samodzielnie 
stworzyły bajkową postać oraz nada-
ły jej imiona. Kto wie? Może będą 
inspiracją do napisania kolejnej 
książki? Na zakończenie spotkania 
dzieci bardzo chętnie ustawiły się 
w długiej kolejce po pamiątkowe 
autografy.     
 (BM)   

Z Wielkanocą wiążą się licz-
ne obrzędy: święcenie po-
traw, pisanki, śmigus-dyn-

gus oraz wspólne śniadania wiel-
kanocne. 8 kwietnia takie spotkanie 
odbyło się w „Galerii na Regale” 
Biblioteki Miejskiej. Uczestniczyło 
w nim 50 członków Klubu Ludzi 
Niewidomych i Słabowidzących 
„Promyk”. Prowadząca – Barbara 
Dobrowolska – powitała członków 
oraz zaproszonych gości. Dyrektor 
Elżbieta Stefaniak złożyła wszyst-
kim życzenia świąteczne. Chwilą 
re�eksji i minutą ciszy uczciliśmy 

śp. Kazimierę Pietz – byłą przewod-
niczącą Klubu „Promyk”. Zasiedli-
śmy przy świątecznie zastawionych 
stołach – szyneczką, białą kiełbasą, 
chlebem własnego wypieku oraz jaj-
kiem, symbolizującym nowe życie. 
Nie zabrakło również wielkanocnej 
baby i słodkich wypieków naszych 
członkiń. Prezentowane były wier-
sze: „Panie, ja mam czas”, „Re�eksja 
wielkanocna” oraz „Wielkanoc ze 
święconką”. Spotkanie zakończy-
liśmy pieśnią „Barka”

Barbara Dobrowolska

Wielkanocny Promyk

n
Spotkanie wielkanocne w klubie „Promyk” w Bibliotece Miejskiej. W głębi 
z prawej składająca życzenia licznie zebranym Barbara Dobrowolska – prze-
wodnicząca koła

n
 Recital Ewy Czajki   fot. Jan Błaszczak

n
Spotkanie autorskie Joanny Krzyżanek połączone 
z warsztatami dla dzieci

n
Warsztaty literackie dla dzieci z udziałem Joanny Papuzińskiej
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Nieuzasadnione obawy

Po raz pierwszy „Dżem” wystąpił 
przed lubońską publicznością 
13 października ub. roku. Ze-

szłoroczny koncert spotkał się z du-
żym zainteresowaniem i większość 

widzów była nim usatysfakcjonowa-
na. Mimo to decyzja o ponownym 
koncercie w Luboniu po upływie 
nieco ponad sześciu miesięcy wie-
lu osobom wydawała się ryzykowna. 
Sam również zastanawiałem się, czy 
przy „drugim podejściu” frekwencja 
nie okaże się co najmniej niska, tym 
bardziej w kontekście marcowego 
koncertu „Perfectu”. Wówczas hala 
widowiskowo-sportowa może nie 
świeciła pustkami, ale liczba wolnych 
miejsc wyraźnie rzucała się w oczy, 
a przecież grupa ta po dziś dzień 
cieszy się sporą renomą. Jednakże 
wszelkie obawy odnośnie frekwencji 

podczas kolejnego występu „Dżemu” 
okazały się zupełnie nieuzasadnio-
ne. Sala może nie pękała w szwach, 
ale nie mogłem się oprzeć wraże-
niu, że na drugi koncert tego zespo-
łu przyszło jeszcze więcej ludzi, niż 

na pierwszy. Warto też wspomnieć, 
że raz jeszcze przekrój wiekowy był 
bardzo zróżnicowany – od brzdąców 
siedzących na ramionach rodziców, 
po mniej lub bardziej nobliwych star-
szych panów (i panie). A nie był to 
koniec niespodzianek związanych 
z kwietniowym występem polskiej 
legendy bluesa.

Coraz lepsza atmosfera
Tym razem „Dżem” był jedyną 

gwiazdą wieczoru i po raz wtóry 
udowodnił, że towarzysząca mu 
sława zespołu świetnie prezentują-
cego się na żywo, jest w pełni zasłu-

Powtórka z rozrywki
W niedzielny wieczór, 27 kwietnia w hali widowiskowo-sportowej 
Lubońskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji wystąpił zespół „Dżem”. 
Bluesowa formacja zawitała do Lubonia już po raz drugi.

Gala „Siewcy Roku” – tym 
razem z pompą i wpadkami. 
Organizatorzy ładną oprawą 

próbowali odczarować LOSiR, który 
ostatnio był przedmiotem kontroli 
NIK-u i tematem wielu dyskusji. Po-
mysł, aby tak ważną dla mieszkań-
ców miasta imprezę poprowadziła 
nowa osoba, był chybiony. Konfe-
ransjer przekręcał nazwiska: opo-
wiadał o rocznicy urodzin hrabiego 
Ciszewskiego, a Przemysława Mać-
kowiaka wyczytał jako Mieczysła-
wa. Ubiegłoroczną galę prowadziła 
Angelika Kurtys z biura promocji 
UML, która wypadła o niebo bar-
dziej profesjonalnie.

Po krótkim początku nastąpiło 
przydługie i mało zrozumiałe wy-
stąpienie burmistrza Dariusza 
Szmyta. Czytał z kartki o kanaliza-
cji, o tym co obecnej władzy udało się 
zrobić i jakie ma plany na przyszłość. 
Niestety tekst ten nijak nie pasował 
do okoliczności.

Goście zaproszeni na uroczystość 
nie doczekali się konkretnych słów 
na temat dokonań poprzednich 
laureatów miejskiej nagrody oraz 
tegorocznych kandydatów na Siew-
cę 2013, o ich wkładzie w życie 
kulturalne, sportowe i biznesowe 
naszego miasta. Zamiast tego, pod-
czas wręczenia statuetek, odczyta-
no krótkie zdania na temat kandy-
datów (Chór „Bard” – 1 zdanie, prof. 
Karwat – 3, bokser Wrzesiński – 3, 
a biznesmen Butka – 4), jako żywo 
przepisane ze zgłoszeń, które wpły-
nęły do Urzędu Miasta.

Szczególnie dziwi fakt, że do 
kategorii „biznes” nominowano 
tylko dwóch kandydatów, z których 

jeden jest kontrowersyjną osobą. 
I właśnie ta kandydatura wygrała! 
Czy naprawdę w całym Luboniu 
nie ma innych osób związanych 
z biznesem, które zasługują na sta-
tuetkę? Po tej nominacji, moim 
zdaniem, wyróżnienie wyraźnie 
uległo dewaluacji. Stanisław Butka 
– prezes Stowarzyszenia Rzemieśl-
ników Piekarstwa RP, były prezes 
Wielkopolskiego Związku Piłki 
Nożnej, Lubońskiego KS i Lecha 
Poznań, a obecnie właściciel pie-
karni w Luboniu otrzymał statuet-
kę „Siewcy Roku 2013” i został 
przedstawiony słowami: „Człowiek 
– historia naszego miasta”. Także 
w 2013 r. Zbigniew Boniek uhono-
rował go w Poznaniu złotym me-
dalem za wybitne osiągnięcia w roz-
woju piłki nożnej. Został też wy-
różniony medalem dla zasłużonych 
archidiecezjan w kościele św. Bar-
bary. Zapomniano widocznie o to-
czącej się przez wiele lat aferze 
alkoholowej, o której w 2000 r. pi-
sała „Gazeta Wyborcza” (patrz też 
„Wieści Lubońskie” – 12-2003, str. 21). 
Od czasu, kiedy sprawa została 
przedawniona, pan Stanisław coraz 
częściej bierze udział w życiu pu-
blicznym, np. w 2010 r. pojechał aż 
do Warszawy, by uraczyć rogalami 
świętomarcińskimi samego prezy-
denta Komorowskiego i od kilku 
lat osobiście odbiera różne nagro-
dy.

Okazuje się, że dziś wszystko 
jest możliwe, jednak skłania mnie 
do re�eksji.

mieszkaniec
(nazwisko znane redakcji)

Jakie miasto, taka gala
Echa gali konkursu miejskiego „Siewca Roku 2013” 
zorganizowanej 20 lutego w hali LOSiR (czytaj też „Siewca 
Roku 2103 – polemiki” – „WL” 04-2014, str. 27)

żona. Majowy koncert na pewno 
nie był kopią zeszłorocznego wy-
stępu, chociaż pewien schemat 
został zachowany. W pierwszej 
kolejności pojawiły się bowiem 
nowsze utwory, przeplatane od 
czasu do czasu starymi kawałkami, 
jak choćby „Małą aleją róż” czy 
ponadczasowym „Wehikułem cza-
su”. Na solidniejszą porcję utworów, 
które zespół nagrał jeszcze z Ry-
szardem Riedelem i które na trwa-
łe wpisały się w historię polskiej 
muzyki rockowej, przyszło widzom 
trochę poczekać. Ale oczywiście 
nie mogło ich zabraknąć, podob-
nie jak nie mogło zabraknąć obo-
wiązkowych bisów. Chwalić jednak 
należy nie tylko muzyków, ale też 
publiczność, zarówno tę licznie 
zgromadzoną pod sceną, jak i tę 
zajmującą miejsca siedzące. Atmos-
fera była naprawdę świetna i inni 
wykonawcy, którzy przed lubońską 
widownią już się zaprezentowali, jak 
choćby Maciej Maleńczuk i wspo-
mniany już „Perfect”, mogliby jej 
tylko pozazdrościć.

Do trzech razy sztuka?
Czy za 6 miesięcy „Dżem” jesz-

cze raz zawita do Lubonia? Czy 
wówczas frekwencja będzie równie 
wysoka, a atmosfera równie dobra? 
Tego jeszcze nie wiemy. Ale po tym, 
co podczas majowego koncertu za-

n
Kultowy zespół „Dżem” na scenie Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji   
fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Gitarzysta „Dżemu” – Jerzy Styczyński    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Wypełniona po brzegi sala LOSiR-u podczas koncertu „Dżemu”   fot. Mariusz 
Marszałkiewicz

cd.  
obok
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n
 Piosenki „Dżemu” lubią różne pokolenia Polaków. Fani zespołu najbliżej sceny   
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Spacer po łęgach

Uczestnicy i sympatycy Sekcji 
Turystyki Pieszej i Krajoznaw-
stwa Lubońskiego Uniwersy-

tetu Trzeciego Wieku oraz członko-
wie Koła PTTK nr 2 „Lubonianka” 
udali się 12 kwietnia na wycieczkę 
krajoznawczą do Rogalinka i spacer 
po łęgach rogalińskich. Wyruszyliśmy 
autobusem z placu E. Bojanowskie-
go w Luboniu przez Puszczykowo 
i Mosinę. Do Rogalinka przyjechali-
śmy ok. godz. 10.30. Świeciło słońce, 
a nad łąkami wznosiły się mgiełki. Po 
mokrej łące zdążaliśmy czerwonym 
szlakiem w stronę Warty do przy-
stani kajakowej Jana Pawła II. Łęgi 
Rogalińskie są ostoją wielu ptaków 
i najbardziej znaną częścią Rogaliń-
skiego Parku Krajobrazowego. Słyną 
z wielowiekowych dębów, będących 
pomnikami przyrody. Podczas wę-
drówki towarzyszyły nam zadrzewie-
nia śródpolne i wszechobecny śpiew 
ptaków. W szuwarach na wodzie, 
w gnieździe, para łabędzi wysiady-
wała jaja. Byliśmy pod ogromnym 
wrażeniem tego miejsca. Przystań 
Jana Pawła II na łęgach rogalińskich 
powstała z inicjatywy małżeństwa 
Szablewskich z Rogalinka. Jej otwar-
cie odbyło się we wrześniu 2006 r. 
Z przystani mogą korzystać kajakarze, 
żeglarze i motorowodniacy. Warta 
jest przystosowana do uprawiania 
turystyki wodnej – jest przyjazna 
i dostępna. Przez Rogaliński Park 
Krajobrazowy płynie łąkami i lasa-
mi, a jej linia brzegowa jest nieure-
gulowana, przez co jest niezwykle 
malownicza i urokliwa.

Po spacerze udaliśmy się do Pra-
cowni Artystycznej położonej przy 
ul Kościelnej w Rogalinku. Jej patro-
nem jest Towarzystwo Przyjaciół 
Dębów Rogalińskich, a założycielką 
i instruktorem artystka i malarka – 
Lucyna Smok. Tutaj odbyły się zaję-
cia plastyczne dla słuchaczy LUTW. 
Pod kierunkiem pani Lucyny wyko-
nywano ozdoby wielkanocne. Gęsie 
jaja malowano farbami akrylowymi 
i zdobiono techniką decoupag. Pani 
Lucyna udzielała każdemu rady i od-
słaniała nieznane nam techniki zdo-
bienia. Okazało się, że nasi studenci 
są niezwykle utalentowani.  (M.J.B.)

„Bezkrwawe łowy”
27 kwietnia odbył się rajd pie-

szy „Bezkrwawe łowy” zorgani-
zowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury i Klub Seniora w Komor-
nikach. Wzięło w nim udział oko-
ło 40 osób, w tym kilkanaście 
z Lubonia. Wśród nich byli słu-

Z Uniwersytetu III Wieku

chacze i uczestnicy Lubońskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Spotkaliśmy się przed Domem 
Kultury w Rosnówku, skąd udali-
śmy się na trasę, która prowadziła 
przez malownicze zakątki Wielko-
polskiego Parku Narodowego. Po 
przejściu drogi krajowej Poznań-
Wrocław zielonym szlakiem od 
stacji Trzebaw-Rosnówko ruszyliśmy 
leśnym duktem wzdłuż jeziora Ma-
łego w kierunku Jarosławca, by do-

trzeć na parking 
i plaże nad jezio-
rem. Tutaj był 
krótki postój 
i chwila re�eksji. 
Wędrowaliśmy 
w szczególnym 
dniu kanonizacji 
Papieża-Polaka 
Jana Pawła II. 
Karol Wojtyła był 
także turystą i Ho-
norowym Człon-
kiem PTTK. 
W samo południe 
nad brzegiem 
jeziora Jarosła-

wieckiego wspominaliśmy jego ży-
cie i dokonania oraz odśpiewaliśmy 
jego ulubioną „Barkę”. Budząca się 
do życia przyroda mieniła się róż-
nymi odcieniami zieleni i dźwięcza-
ła śpiewem ptaków, które można 
było obserwować. Po zrobieniu kil-
kukilometrowej pętli, rajd zakoń-
czyliśmy w świetlicy w Rosnówku 
przy grzanych kiełbaskach, herbacie 
i kawie, przygotowanych przez miej-
scowe Koło Gospodyń Wiejskich. 
Maria Grześko odczytała oryginal-
ny list Karola Wojtyły z 27 maja 
1969 r. do jej stryja Karola Czubry-

ja – księdza kanonika, kapelana Sióstr 
Karmelitek Bosych w Krakowie, 
który był przyjacielem papieża, pod-
pisany przez kardynała Karola Woj-
tyłę. Jeszcze raz odśpiewaliśmy 
„Barkę” oraz „Góralu czy ci nie żal” 
i pełni zadumy udaliśmy się do do-
mów. W rajdzie wzięło udział oko-
ło 40 osób. Kolejne spotkanie na 
szlaku 25 maja o godz. 10 na XI 
Rajdzie „Śladami Historii” przy 
„Ogrodzie Pamięci” w Komornikach 
(Szlak Jana Pawła II i Stanisława 
Nowaka).

Maria i Jan Błaszczakowie

Wykład dla sekcji bibliotecz-
nej

31 marca odbył się pierwszy 
wykład z cyklu „Architektura i urba-
nistyka historycznego Poznania” dla 
sekcji teatralno-literacko-bibliotecz-
nej LUTW. Przez dwie godziny Do-
rota Molińska – pracownik nauko-
wy UAM w Poznaniu – opowiada-
ła o kolekcjonerstwie i mecenacie 
artystycznym wielkopolskich rodów 
ziemiańskich w XIX w. Wykład był 
ilustrowany ciekawym materiałem 
multimedialnym, co z pewnością 
ułatwiło przyswojenie przekazywa-
nej wiedzy.    (BM)

Poznań średniowieczny
Był tematem drugiego wykładu 

z cyklu „Architektura i urbanistyka 
historycznego Poznania” Doroty Mo-
lińskiej, który odbył się w bibliotecz-
nej „Galerii na Regale” 14 kwietnia. 
Tym razem słuchacze zapoznali się 
z ciekawą historią poznańskiej archi-
tektury oraz wysłuchali interesujących 
opowieści o ludziach i zdarzeniach 
z nią związanych.    (BM)

cd.  
ze str. 
36

prezentowali muzycy, i po tym, co 
pokazała publiczność, nic mnie już 
nie zdziwi. Pozostaje nam zatem 
cierpliwie czekać na kolejną wizytę 
„Dżemu” w Luboniu. Może w mię-
dzyczasie pojawi się okazja wysłu-
chania na żywo innych znanych 

i uznanych wykonawców? Oby tylko 
wypadli równie dobrze, jak uczynił 
to „Dżem” i oby tylko publiczność 
zaprezentowała się równie dobrze, 
jak ta, która 27 kwietnia zawitała do 
hali widowiskowo-sportowej.

Mateusz Tritt

n
Lubońscy uczestnicy rajdu do Rogalinka    
fot. Maria Błaszczak

n
Rajd w Rosnówku – uczestnicy na brzegu Jarosławca   fot. Maria Błaszczak

n
Dorota Molińska z wykładem dla Uniwersytetu III Wieku w Bibliotece Miejskiej



5/2014

38

KULTURA

W sobotę, 26 kwietnia przy 
siedzibie Straży Miejskiej 
(SM), w sąsiedztwie dworca 

PKP odbył się piknik „Twój czworo-
nożny przyjaciel”. Inicjatorem im-
prezy był komendant SM – Paweł 
Dybczyński, który zorganizował ją 
przy wsparciu lubońskiego magistra-
tu. Wielu mieszkańców skorzystało 
z bezpłatnego zaczipowania psów 
(30 – tyle, ile w ciągu całego ub. 
roku), które po tym zabiegu zostały 
zarejestrowane w międzynarodowej 

bazie danych „Safe Animal”. Wy-
stąpiła grupa taneczna pod opieką 
Beaty Janickiej. Swoje lśniące maszy-
ny prezentowali członkowie Klubu 
Motocykli Dużych i Zabytkowych 
„Szkielet”. Pokazywano gołębie poczto-
we, przeprowadzono liczne konkursy 
z nagrodami, m.in.: kynologiczne, 
plastyczne, wiedzy o czystości i po-
rządku w mieście oraz wiedzy o ruchu 
drogowym. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się pokaz psów rasowych zor-
ganizowany przez luboniankę Mał-

gorzatę Pawlak i jej córkę Martę. 
W pikniku wzięły również udział 
członkinie Towarzystwa Ochrony 
Nad Zwierzętami oraz wolontariuszki 
ze schroniska dla zwierząt w Przy-
borówku, które przywiozły z sobą 
psa o imieniu „Dodek” (znaleziony 
na terenie Lubonia – patrz również 
na str. 63 – „Zaginione zwierzęta”) 
i miały, niestety, niespełnioną nadzieję, 
że ktoś z obecnych na pikniku go za-
adoptuje. W międzyczasie przed bu-
dynkiem dworca można było oglą-
dać łódź motorową Policji Wodnej 
z Kiekrza, długi, dwuosiowy z tyłu 
autobus Translubu oraz wozy bojowe 
Straży Pożarnej. Natomiast przecho-
dząc deptakiem przy ul. Dworcowej 
przyglądano się z bliska sprzętowi 
�rmy Kom-Lub. Dużym zaintereso-

waniem cieszył się 
punkt znakowania 
rowerów działają-
cy w ramach poli-
cyjnego programu 
prewencyjnego „Po-
znański Rower – 
Bezpieczny Rower”. 
Przed zakończeniem 
pikniku komendant 
P. Dybczyński wy-
głosił pożyteczną 
prelekcję na temat 
zachowania się 
podczas spotkania 
z agresywnym psem 
oraz podziękował 
wszystkim, którzy 
przyczynili się do 
organizacji tej uda-
nej imprezy.

PAW

Piknik Straży Miejskiej
Telewizyjny debiut

Fani Lubońskiej Grupy Tanecz-
no-Westernowej „Dallas Coun-
try” obejrzeli 4 kwietnia krótki 

wycinek z jej twórczości w znanym 
programie Ewy Drzyzgi „Rozmowy 
w Toku”. Pokaz artystyczny połą-
czony z nauką tańca przedstawiły: 
Evita, Doris i Tequila. Umiejętno-
ści i doświadczenie, a także doszli-
fowany talent zawdzięczają swoje-
mu instruktorowi i szefowi grupy 
– Jeckowi. Oglądając ten odcinek 
programu, widzowie mieli okazję 
przyswoić sobie wiedzę nt. Stanów 
Zjednoczonych oraz poznać histo-
rię osób, które wyjechały za ocean, 
marząc o karierze i popularności. 
Ameryka kojarzy się z rajem, wol-
nością i pięknymi kobietami pędzą-
cymi luksusowymi samochodami 
i jachtami słonecznymi wybrzeżami 
Miami. W rzeczywistości odniesie-
nie sukcesu w tym kraju wymaga 
ciężkiej pracy oraz wielu wyrzeczeń 
i poświęceń. Jeśli macie zamiar po-

znać grupę „Dallas”, to odwiedźcie 
nasze kowbojskie miasteczko przy 
ul. Kwiatowej 30 i podczas prób 
przyłączcie się do wspólnej nauki 
tańca z profesjonalistami.

Countrowe jajo
12 kwietnia członkowie i sym-

patycy lubońskiego miasteczka 
kowbojskiego spędzili razem świę-
ta wielkanocne, zwane w naszym 
klubowym kręgu „Countrowym 
Jajem”. Ten ważny dzień w roku 

traktujemy z wielkim sentymentem 
i entuzjazmem. Na wspólnym stole 
nie zabrakło kolorowych pisanek 
oraz króliczków udekorowanych 
z serwetek. Wielką niespodziankę 
sprawił nam nasz klubowy pastor 
– Windy Jack z przyjaciółką – siostrą 
zakonną Doris. Ubrani w szaty du-
chownych improwizowali przebieg 
obrzędu świąt wielkanocnych po-
legający na święceniu jadła.

Nasz wierny przyjaciel
W niedzielę, 15 czerwca o godz.15 

w Western City przy ul. Kwiatowej 30 
rozpocznie się wystawa psów „Nasz 
wierny przyjaciel” zorganizowana 
na rzecz schroniska dla zwierząt 
w Przyborówku. Mile widziane są 
wszystkie psy. Wezmą udział w kon-
kurencjach sportowych, pokazie 
najładniejszej mordki, rywalizacjach 
powiązanych z zabawą oraz wielu 
innych atrakcjach dla nich i właści-
cieli. Przewidziano nagrody za 
udział.

Przyjdź i wspomóż przytulisko 
pani Wandy w Przyborówku.

Masz niepotrzebne artykuły nowe 
lub używane dla psa, które mogą 
być potrzebne w schronisku, nie 
wyrzucaj – przynieś. Można poda-
rować suchą karmę oraz psie pusz-
ki. Sponsorzy mile widziani!

Telefony kontaktowe: organizator 
– 511 563 491 – Western City Luboń 
– 604 379 755 i 602 751 318.

Zbigniew Henciel

Z miasteczka country

n
Występ Lubońskiej Grupy Taneczno Westernowej DALLAS COUNTRY w progra-
mie Rozmowy w Toku   fot. Zbigniew Henciel

n
Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz psów rasowych. Od lewej, prowa-
dząca go Małgorzata Pawlak prezentuje młodego boksera, jej córka Marta 
z małym Chihuahua (Cziłała) oraz właścicielka zaczipowanego owczarka szkoc-
kiego Collie   fot. Paweł Wolniewicz

n
Motocykliści – pasjonaci z dumą prezento-
wali swoje hondy, harleye yamahy i MZ. Na 
zdjęciu lubonianin – Bogdan Pniewski (z 
lewej) i Tadeusz Rybarczyk – pięciokrotny 
Mistrz Polski w wyścigach gokartów   fot. 
Paweł Wolniewicz

n
Lubońscy policjanci oznakowali w czasie pikniku kilka-
dziesiąt rowerów   fot. Paweł Wolniewicz

Właściciel lubońskiej 
kliniki weterynaryjnej 
– Radosław Zieliński 
– po zaczipowaniu psa 
sprawdzał specjalnym 
czytnikiem skutecz-
ność zabiegu. Siedzą-
ca w namiocie Bogu-
sława Patrzykont – 
międzynarodowy sę-
dzia kynologiczny – 
przyglądała się prze-
biegowi akcji i wpisy-
wała czworonogi do 
stosownego rejestru   
fot. Paweł Wolniewicz

n
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Populi Romani”, bo Papież chciał, 
by nikt pod krzyżem nie czuł się 
samotny.

Krzyż był już na wszystkich 
kontynentach, z wyjątkiem Antark-
tydy, skupiając przy sobie miliony 
ludzi. Zgodnie z intencją Jana Paw-

ła II odwiedza nie tylko kościoły 
i klasztory, ale też rynki, szpitale, 
domy opieki i domy dziecka, wię-
zienia oraz inne miejsca, w których 
ludzie odczuwają potrzebę zrzuce-
nia ciężaru swojego cierpienia na 
Jezusa. Ostatnio (w 2013 r.), podczas 

Światowych Dni Młodzie-
ży w Rio de Janeiro ikony 
te towarzyszyły ok. 3 700 000 
osobom.

W tegoroczną Niedzie-
lę Palmową, 13 kwietnia, 
na placu św. Piotra w Rzy-
mie Brazylijczycy oddali 
symbole ŚDM Polakom 
– gospodarzom spotkania 
młodych w Krakowie. Pa-
pież Franciszek przekazał 
je Krajowemu Duszpaster-
stwu Młodzieży, które 
organizuje ich pielgrzym-
kę po Polsce. Tak zaini-
cjowano duchowe przygo-
towania do ŚDM, które 
odbędą się 26-31 lipca 
w 2016 r. Do Rzymu po-
jechała po nie ponad 250-
osobowa delegacja z Pol-
ski. Z każdej z 44 diecezji 
po 2-3 osoby, którym to-
warzyszyli biskupi, w tym 
metropolita krakowski ks. 
kard. Stanisław Dziwisz 
i bp Damian Muskus – ko-
ordynator Komitetu Orga-

nizacyjnego ŚDM w Kra-
kowie. Najliczniejszą 
grupę stanowiła młodzież 
z Poznania (pierwszego 
historycznego biskupstwa 
na ziemiach polskich), 
skąd 14 kwietnia roz-
poczęła się wędrówka 
Krzyża po Polsce. Z die-
cezji poznańskiej sym-
bole ŚDM tra�ą do 
kaliskiej, włocławskiej, 
warszawsko-praskiej 
i siedleckiej. Zaistnieją 
podczas spotkania mło-
dych na Lednicy 6 i 7 
czerwca. Potem przez 
pół roku będą pielgrzy-

mowały m.in. po Białorusi, Litwie, 
Ukrainie, Rosji, Rumunii, Czechach 
i Słowacji. Do Polski wrócą w po-
łowie grudnia i aż do maja 2016 r. 
będą odwiedzać wszystkie diecezje 
w kraju.

Z Poznania po odbiór symboli 
do Rzymu pojechała 110-osobowa 
delegacja Duszpasterstwa Młodzie-
ży Archidiecezji Poznańskiej (DMAP), 
podzielona na 2 grupy. Byli w nich 
reprezentanci Lubonia: Anna Kru-
dysz, Krzysztof Andrzejewski i Jakub 
Bielawski z para�i św. Jana Bosko 
oraz Amelia Szturo i Aleksander 
Konieczny (rzecznik DMAP – czy-
taj str. 40) z para�i św. Barbary. Wraz 
z diecezjalnym duszpasterzem mło-
dzieży – ks. Arkadiuszem Szadym 
– jedna z grup (30-osobowa) wyje-

chała do Rzymu już w środę, 9 kwiet-
nia, wzięła udział w licznych spo-
tkaniach oraz zwiedzała zabytki 
Wiecznego Miasta. W Niedzielę 
Palmową, 14 kwietnia, na placu św. 
Piotra, na który Polaków wpuszcza-
no tego dnia bez przeszkód, zajęła 
miejsca tuż przy ołtarzu, przy którym 
mszę św. odprawiał papież Franciszek. 
Po jej zakończeniu niektórym jej 
przedstawicielom udało się nawet 
uścisnąć dłoń Ojca Świętego. W od-
różnieniu od drugiej, 80-osobowej 
grupy poznańskiej, w której był m.
in. lubonianin Jakub Bielawski, ta 
mniej liczna delegacja już w niedzie-
lę, wyjechała z Rzymu, by zdążyć 
w poniedziałek, 14 kwietnia na uro-
czyste powitanie symboli ŚDM w ka-
tedrze poznańskiej podczas mszy św. 
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Roztańczone wzgórze Krzyż ŚDM
(Krzyż Roku Świętego, Krzyż Roku Jubileuszowego, Krzyż 
Pielgrzymujący, Krzyż Młodych)

25 marca 1983 r. w Kościele rozpoczął się Nadzwyczajny Jubileusz 
Odkupienia – Rok Święty. Jan Paweł II chciał, aby ten rok miał swój 
znak. Stał się nim prosty, drewniany blisko 4-metrowy krzyż. 25 marca 
1983 młodzież wniosła go przez Drzwi Święte do Bazyliki Świętego 
Piotra, gdzie przebywał przez 394 dni. W Niedzielę Wielkanocną, 22 
kwietnia 1984 r. Jan Paweł II przekazał go młodzieży, prosząc, aby po-
niosła go na cały świat i mówiła o miłości Jezusa do człowieka. To bar-
dzo ważny znak. Jan Paweł II ponownie ukazał światu krzyż, z którym 
chciał związać także młodzież. Jest zawsze obecny na Światowych Dniach 
Młodzieży (pierwsze odbyły się w Rzymie w 1985 r.).

(S)

Ikona MB „Salus Populi Romani”
(Ocalenie Ludu Rzymskiego)

Malowany na grubej desce drzewa cedrowego Wizerunek Najświęt-
szej Maryi Panny z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. Przekaz 
głosi, że w VI wieku (590 r.), kiedy w Rzymie wybuchła epidemia dżu-
my, papież Grzegorz Wielki w procesji ulicznej z ikoną tą błagał Boga 
o pomoc. W pewnym momencie zobaczył na niebie anioła chowające-
go miecz do pochwy – znak końca tragicznych wydarzeń. Od tego 
momentu zaraza zaczęła ustępować. W Rzymie panuje przekonanie, że 
ten obraz wielokrotnie ratował Wieczne Miasto. Oryginał znajduje się 
w pierwszej w Europie i największej rzymskiej świątyni pw. Matki Bo-
żej (bazylika Santa Maria Maggiore), jej kopia od 2003 r. wędruje po 
świecie razem z Krzyżem ŚDM.

(S)

n
Niektórym z poznańskiej grupy DM udało się być blisko papieża 
Franciszka, centralnie w głębi – Olek Konieczny

n
Lubonianie Jakub Bielawski (w środku) i Aleksander Konieczny (z prawej). 
Oprócz nich na zdjęciu z diecezjalnego DM świadkowie wydarzeń z Rzymu, od 
lewej: Aleksandra Putowska, Jacek Kałużny, Dorota Stolpe   fot. Hanna Siatka

n
Symbole ŚDM są zniszczone jak wszyscy naznaczeni 
cierpieniem ludzie, którzy na całym świecie adorując, 
dotykają te omodlone znaki (ikony), czerpiąc z nich siłę 
i nadzieję. Te gesty świadczą o tym, że każde z tych 
cierpień ma sens. Wytarta na brzegach ikona Matki 
Bożej peregrynuje w plastikowej osłonie, a w połama-
nym krzyżu są metalowe pręty, by się nie rozpadł   fot. 
Hanna Siatka

n
Ponadczterometrowy Krzyż ŚDM wędruje po diecezji poznańskiej na specjalnej 
zakupionej przez Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej przycze-
pie, oznaczonej hasłem „Jordan” (tę związaną z Chrztem Polski nazwę Krajo-
we Duszpasterstwo Młodzieży przydzieliło naszej diecezji, a także Gnieznu 
i jednej z diecezji grekokatolickiej na czas przygotowań ŚDM)   fot. Rafał Woj-
tyniak
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Tradycyjnie podczas „pa-
pieskich” uroczystości na wzgó-
rzu przedstawiciele władz mia-
sta (przewodniczący Rady 
Miasta Marek Samulczyk i za-
stępca burmistrza Mikołaj To-
maszyk) złożyli kwiaty przed 
tablicą poświęconą Ojcu Świę-
temu, a księża (z para�i św. Jana 
Bosko, św. Jana Pawła II i św. 
Maksymiliana Kolbego) udzie-
lili zgromadzonym błogosła-
wieństwa.

Hanna Siatka

o godz. 19 pod przewodnictwem 
abp. Stanisława Gądeckiego, przy-
padającej w rocznicę Chrztu Polski. 
Krzyż i Ikona MB dotarły do Po-
znania wypożyczonym od �rmy 
Volkswagen specjalnym samochodem 
Cra�er przez Austrię i Niemcy. Tym 
samym pojazdem do Rzymu zawie-
ziono wcześniej 3 zakupione ze 
środków DMAP kopie symboli (w 
skali 1:1), by po poświęceniu przez 
papieża, mogły pielgrzymować po 
para�ach, kiedy oryginały opuszczą 
naszą diecezję.

W najstarszej parafii
Adorację symboli ŚDM w Lu-

boniu rozpoczęto od para�i św. 
Barbary, dokąd przed godz. 16 przy-
były z poznańskiego kościoła pw. 
Najświętszego Zbawiciela przy ul. 
Fredry. Najpierw w procesji z dużym 
udziałem młodzieży siostry służeb-
niczki wniosły Krzyż i Ikonę MB do 
Sanktuarium bł. Edmunda Bojanow-
skiego, gdzie od 1930 r. spoczywają 
doczesne szczątki patrona ich zgro-
madzenia, przy których w 1972 r. 
modlił się przyszły papież – wówczas 
kard. Karol Wojtyła.

Jan Paweł II dał młodym Krzyż 
jako znak miłości Chrystusa, ale też 
jako przypomnienie, że życie kato-
lika łączy się z odpowiedzialnością, 
obowiązkami i wysiłkiem. Słuchając 
słów Papieża-Polaka, medytowano 
i śpiewano intonowane przez siostry 
pieśni. Obecna była delegacja Gim-
nazjum nr 2 im. Jana Pawła II ze 
sztandarem szkoły.

Z sanktuarium młodzież klas III, 
która przystąpi niebawem do sakra-
mentu bierzmowania, przeniosła 
symbole ŚDM do kościoła para�al-
nego. Tu o godz. 17 odnowiono przy-
rzeczenia Chrztu św. i odprawiono 
młodzieżową drogę krzyżową.

Wzgórze łączy
W miejscu, w którym przed 9 

laty płakaliśmy po śmierci Jana Paw-
ła II – na wzgórzu w parku Papieskim 
– lubonianie cieszyli się przypada-
jącą następnego dnia kanonizacją 
naszego wielkiego rodaka. Tu poże-
gnano symbole ŚDM, które na Noc 
Miłosierdzia Bożego powędrowały 
do kościoła Dominikanów w Pozna-
niu. Od godz. 18, słuchając słów Jana 
Pawła II (m.in. przesłania do młodych 
o osobistym Westerplatte w życiu 
każdego z nich), zgromadzeni na 
wzgórzu śpiewali razem z zespołem 
Laury Stieler i adorowali ikony ŚDM. 
Po tym, jak tańcem i śpiewem od-
prowadzono symbole na specjalną 
platformę, która zwiozła je ze wzgó-
rza, to najwyżej położone miejsce 
w Luboniu („pod niebem”) stało się 
enklawą radości na tle pogrążonego 
w ciszy przed niedzielną kanoniza-
cją miasta. Skupienie modlitewne 
moderował organizator Inicjatywy 
Poznańskich Muzyków „Bogu Jedy-
nemu Chwała” oraz Poznańskich 
Zaduszek Jazzowych – Poldek Twar-
dowski wraz z zespołem, do które-
go w trakcie występu dołączyli rów-
nież niektórzy lubonianie. Na in-
strumentach towarzyszących grał 
przycupnięty z boku niegdysiejszy 
perkusista zespołu „Skaldowie”, dziś 
świecki rekolekcjonista Jan Budzia-
szek, który do improwizowanej, 
żarliwej modlitwy różańcowej po-
ciągnął wszystkich obecnych. Spo-
tkanie modlitewne w parku Papieskim, 
które zakończyło się już o zmierzchu, 
prowadził ze swadą proboszcz po-
bliskiego kościoła pod wezwaniem, 
wtedy jeszcze błogosławionego, dziś 
świętego Jana Pawła II – ks. Paweł 
Dąbrowski.
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n
„Nieście go na cały świat jako znak miło-
ści Pana Jezusa do ludzkości i głoście 
wszystkim, że tylko w Chrystusie umar-
łym i zmartwychwstałym jest zbawienie 
i odkupienie” – głosi napis na Krzyżu 
ŚDM (słowa Ojca Świętego Jana Pawła II 
do młodzieży z 22 kwietnia 1984 r.)   fot. 
Hanna Siatka

n
Na Wzgórzu Papieskim wraz z siostrami służebniczkami tańczyli i śpiewali, 
chwytając się za ręce, również pozostali   fot. Hanna Siatka

n
 Wzgórze Papieskie podczas uroczystości 26 kwietnia zgromadziło nie tylko młodych, którzy przybyli za Krzyżem ŚDM   fot. Hanna Siatka

Młodzież z parafii św. Barbary z Krzy-
żem ŚDM   fot. Rafał Wojtyniak 

W czerwcu skończy 20 lat. Jest 
absolwentem lubońskich SP 1 
i Gimnazjum nr 2 oraz X LO 

w Poznaniu. Jesienią ub. roku rozpoczął 
studia na kierunku „gospodarka tury-
styczna” na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Poznaniu (w związku z funkcją 
rzecznika DMAP myśli o zmianie kie-
runku nauki na marketing lub Public 
Relations). Pochodzi z religijnej rodzi-
ny, zaangażowanej w sprawy para�i św. 
Barbary. Jego rodzice kierują wspólnotą 
rodzin „Przymierze”. Mama – Grażyna 
Konieczna – prowadzi gazetkę para�al-
ną (o tej samej nazwie co wspólnota), 
pracuje w biurze para�i i przygotowuje 
młodzież do sakramentu bierzmowa-
nia. Ojciec – Janusz Konieczny – jest 
m.in. szafarzem nadzwyczajnym Ko-
munii św. Olek – najmłodszy z szóstki 
rodzeństwa – pełni służbę jako mini-
strant i lektor. Początkowo udzielał się 

w środowisku młodzieży 
w rodzimej para�i, potem 
bywał w ośrodku Pallo-
tynów w Poznaniu. Od 
2010 r. działa we Wspól-
nocie Taizé (m.in. organi-
zował pobyt w Luboniu 
uczestników 32. Europej-
skiego Spotkania Młodych 
w Poznaniu). W wakacje 
2013 r. związał się z Dusz-
pasterstwem Młodzieży Archidiecezji 
Poznańskiej, którego pod koniec 2013 r. 
został pierwszym rzecznikiem. Relacjo-
nując wydarzenia z udziałem DMAP, 
współpracuje z Radiami: „Emaus”, Mer-
kury i RMF oraz regionalnym ośrod-
kiem TVP i WTK. Pisze też do gazetki 
„Przymierze”. Aktywnie zaangażowany 
w przygotowanie pielgrzymki Krzyża 
ŚDM po archidiecezji.   (S)

n
 fot. Hanna Siatka

Aleksander Konieczny
rzecznik Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji 
Poznańskiej (DMAP)

n



5/2014

41

KULTURA

Organizowanie Festiwalu Pio-
senki Harcerskiej stało się 
już tradycją dla lubońskiego 

środowiska harcerskiego.11 kwietnia 
na terenie Szkoły podstawowej nr 4 
odbyła się 9. edycja imprezy pod 

nazwą „Harcland” w nawiązaniu 
do świata Disney’a. Każda z dru-
żyn harcerskich miała za zadanie 
przygotować 2 utwory z bajek. Pod-
czas wykonywania jednego z nich 
uczestnicy prezentowali przygoto-
wany przez drużynę układ tanecz-
ny, a harcerze starsi również występ 

kabaretowy. Nie mogło zabraknąć 
zuchów! Trzy lubońskie gromady: 
„Leśne Duszki”, „Ogniste Orlęta” 
i „Dzielni Słowianie” spisały się na 
medal, wykonując wybrany utwór 
z bajki oraz odgrywając przygoto-

wane na zbiórkach przedstawienie. 
Oprócz walorów muzycznych, me-
lodyjności, zgrania zespołu istotne 
były także aranżacja, stroje i cho-
reogra�a. Nad występami czuwało 
jury, skrupulatnie oceniające i przy-
znające punkty.

Harcerski festiwal

cd.  
na str. 
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Aktywni

W pierwszy weekend kwietnia 
na terenie Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich 

(MTP) odbyła się impreza „Targi Dla 
Ciebie – Aktywni 50+”. W wydarze-
niu tym wzięli udział przedstawiciele 
seniorów 18. Lubońskiej Drużyny 
Harcerskiej im. Księcia Józefa Po-
niatowskiego istniejącej od blisko 80 
lat w Lasku – jej przewodniczący dh 
Czesław Szafczyk z żoną Bogusła-
wą. W ramach tej ciekawej impre-
zy Krąg Starszyzny Harcerskiej zor-
ganizował symboliczny „kominek”, 
ze śpiewem i pląsami harcerskimi, 
przyjęty z zainteresowaniem przez 

gości zwiedzających stoisko w hali 
MTP. Państwo Szafczykowie zachę-
cają do wzięcia udziału w imprezie 
zapowiadanej na przyszły rok.

Wielkanocna tradycja
We wtorek, 8 kwietnia odbyło się 

uroczyste spotkanie przy jajku wiel-
kanocnym zorganizowane przez Krąg 
Starszyzny Harcerskiej i Seniorów 
17. i 18. Drużyny Harcerskiej. Dzię-
ki życzliwości dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 4 – Izabeli Poprawki 
– spotkanie odbyło się w świetlicy 
tej placówki. Warto wspomnieć 
o dobrej współpracy dyrekcji szko-
ły z harcerskim kręgiem seniorów 

(co miesiąc odbywają się 
tu spotkania-zbiórki). 
Na wstępie komendant 
kręgu dh Czesław Szaf-
czyk powitał gości, wśród 
nich komendantkę 
Ośrodka ZHP Luboń 
– Aleksandrę Lorenc, 
dyrektor SP 4 – Izabe-
lę Poprawkę oraz radną 
RML – Wandę Suleję-
Kot. Spotkaniu towa-
rzyszył śpiew piosenek 
harcerskich. Przed ro-
zejściem się do domów, 
tradycyjnie wszyscy 
stanęli w kręgu i od-
śpiewali pieśń pożegnal-
ną.

C.S., PAW

Harcerze seniorzy

n
Aktywni harcerze seniorzy podczas kwietniowej 
imprezy w hali MTP, Czesław Szafczyk – drugi od 
prawej   fot. Bogusława Szafczyk

n
Na spotkaniu przy wielkanocnym stole nie zabrakło świątecznej szynki i jajek   
fot. Czesław Szafczyk

n
Występ harcerzy starszych   fot. Maria Michalak

n
Młodsi wykonawcy   fot. Maria Michalak

W czwartek, 1 maja miesz-
kańcy ul. 1 Maja już po 
raz 12. obchodzili jej imie-

niny. Stało się to za przyczyną Pań-
stwa Małgorzaty i Grzegorza Dybi-
zbańskich, którym przyświeca cel 
sąsiedzkiej integracji. Podobnie jak 
w ubiegłym roku w imprezie wzięli 
udział nie tylko najbliżsi sąsiedzi, ale 
również liczna grupa przyjaciół (w 
tym goście ze Szwecji) oraz nieza-
wodna orkiestra dęta z Wronek. Ta 

dobrze zorganizowana grupa w ra-
dosnych nastrojach przede�lowała 
swoją ulicą przy dźwiękach orkiestry 
dętej. Serce rosło na widok pozdra-
wiających się wzajemnie sąsiadów 
i entuzjazmu uczestników parady, 
którzy już się umawiali na kolejne 
imieniny za rok. Warto podkreślić 
formę tej obywatelskiej inicjatywy 
i zachęcić innych mieszkańców mia-
sta do podobnych działań.

PAW

Święto ulicy

n
Radosny przemarsz ulicą 1 Maja w kierunku ul. Sobieskiego   
fot. Paweł Wolniewicz
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Z ŻYCIA ORGANIZACJI / Z PARAFII

Po zakończeniu prezentacji 
ocenianych przez jury, nastąpił 
konkurs otwarty. W kategorii 
„open” mógł wystąpić każdy, kto 
tylko chciał spróbować na scenie 
swoich sił solo lub zespołowo, 
z podkładem muzycznym, akom-
paniamentem lub bez. Ta konku-
rencja cieszyła się dużym powo-
dzeniem, a niektóre zespoły two-
rzyły się spontanicznie, dobiera-
jąc repertuar w trakcie występów 
innych wykonawców.

Tegoroczny Festiwal przygoto-
wała 7. Lubońskiej Drużyna Har-
cerska im. Jana Karola Chodkie-

n
Widownia festiwalu w holu SP 4    
fot. Maria Michalak
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Na spotkanie w świetlicy Ogrodu 
„Chemik” w sobotę, 12 kwiet-
nia bardzo licznie przybyli 

działkowcy, a z ramienia Okręgowego 
Zarządu Polskiego Związku Działkow-
ców (OZ PZD) w Poznaniu: dr inż. 
Magdalena Klessa-Kiec – dyrektor 
Biura OZ PZD, która omówiła szcze-
gółowo najważniejsze punkty nowej 
„Ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych”, oraz Józef Hamrol – 
przewodniczący Kolegium Prezesów 
lubońskich ROD i jednocześnie prezes 
ROD „Pokój”. Po otwarciu zebrania 
przez prezesa ROD „Chemik” – Jana 
Błaszczaka – wybrano prezydium, 
które realizowało przyjęty program 

zebrania. Były sprawozdania: Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej i Komisji Roz-
jemczej oraz �nansowe i rzeczowe 
z wykonanych zadań. Dyskutowa-
no o przyszłości ruchu działkowego 
w Polsce i o „Ustawie o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych”. Omówiono 
też sprawy dotyczące bezpośrednio 
lubońskiego Ogrodu „Chemik” (spra-
wa wywozu odpadów i nieczysto-
ści, inwestycje i remonty). Przyjęto 
sprawozdania, a Zarząd jednogłośnie 
otrzymał absolutorium za rok 2013. 
Zatwierdzono plan pracy rzeczowy 
i �nansowy na rok 2014.

Jan Błaszczak

Podsumowanie ROD „Chemik”
Walne zebranie sprawozdawcze w Rodzinnym Ogrodzie 
Działkowym (ROD) przy ul. Granicznej

n
Podczas walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Chemik”   fot. Jan Błaszczak

Budowa ołtarza

Powoli wyłania się ostateczny 
kształt ołtarza głównego w pa-
ra�i Jana Pawła II przy ul. Źró-

dlanej. Stoi już kolumna z krzyżem, 
na której stanie �gura św. Jana Paw-
ła II. W najbliższym czasie zostanie 

wymienione tabernakulum na nowe 
i większe. Teraz przygotowuje się in-
stalację do nowej wiecznej lampki. 
Rzeźbiarz z Poznania – Jacek Nowak 
– rzeźbi postać papieża wg własnego 
projektu. Ukończenie przewiduje na 
październik 2014 r. Figura Jana Paw-
ła II o wysokości 2,4 m będzie wyko-
nana z miękkiego drewna lipowego, 
nieznacznie przyciemnionego. Jacek 
Nowak jest autorem m.in. pomni-
ków Papieża-Polaka: przy kościele 
Zmartwychwstańców w Wiedniu na 
ul. Rennweg i w Pełczycach oraz Mat-
ki Boskiej z Nazaretu, którą można 
zobaczyć w Puszczykowie przy ko-
ściele św. Józefa.    KK, WS

Pierwsza Komunia św.
Po raz pierwszy w nowej para�i 

św. Jana Pawła II dzieci przystąpiły 
4 maja 2014 r. do I Komunii św. Było 
to 63 trzecioklasistów z 3 para�i: św. 
Jana Bosko, św. Barbary i św. Jana 
Pawła II ze Szkoły Podstawowej nr 2. 
Mszę św. odprawił ks. proboszcz 
Paweł Dąbrowski. Jako dar ołtarza 
o�arowano Ewangeliarz z oprawą. 
Dzieci przekazały jako dar i znak 
swoich talentów piłkę nożną z pod-
pisami zawodników Lecha Po-
znań.   

WS

Z parafii św. Jana Pawła II

n
Pomnik z brązu na cokole granitowym 
stojący w Wiedniu, wykonany przez 
Jacka Nowaka   fot. now-art.pl

n
Moment przystępowania do sakramentu przez III-klasistów z parafii św. Jana 
Pawła II   fot. Władysław Szczepaniak

wicza przy pomocy 
Wędrowniczej Druży-
ny „Feniks” z Lubonia. 
Imprezę prowadziły 
Zuzanna Skrok i Zo�a 
Zaborowska, dbając 
o festiwalowy nastrój. 
Komendantka Ośrodka 
ZHP Luboń, phm. Alek-
sandra Lorenc wręczy-
ła wszystkim uczestni-
kom nagrody rzeczowe 
i słodycze.

Oskar Chojan

Harcerski festiwal

n
Pamiątkowe zdjęcie grupy pierwszokomunijnej (04.05.2014 r.)   fot. Władysław Szczepaniak
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Ks. bp Damian Bryl koncelebrował 
uroczystą, dziękczynną mszę 
św., m.in. z księżmi probosz-

czami lubońskich para�i: kan. Bernar-
dem Cegłą, kan. Karolem Biniasiem 
i Pawłem Dąbrowskim w hołdzie wiel-
kiemu Polakowi – papieżowi Janowi 
Pawłowi II w dniu jego kanonizacji 
w niedzielę, 27 kwietnia, w koście-
le jego imienia przy ul. Źródlanej. 
Inicjatorem nabożeństwa było Sto-

warzyszenie „Soli-
darni w Prawdzie 
i Miłosierdziu”.

Na początku 
uświetniający 
swoim występem 
uroczystość chór 
męski Kompania 
Druha Stuligrosza 
pod batutą An-
drzeja Niedział-
kowskiego zaśpie-
wał „Gaude Ma-
ter Polonia” (wśród 
wykonawców był 
lubonianin Raj-
mund Krusinski). 
Duchowieństwo 

weszło do kościoła w uroczystej 
procesji. Ks. proboszcz Paweł Dą-
browski zaznaczył, iż bp Damian 

Bryl jest pierwszym hierarchą ko-
ścielnym przebywającym o�cjalnie 
w młodej, lubońskiej para�i. Powi-
tał gości, którymi byli: prezes Sto-
warzyszenia „Solidarni w Prawdzie 
i Miłosierdziu” – Jolanta Korcz, za-
łożyciel tego stowarzyszenia – Edmund 
Kostrzewski, poseł na Sejm RP – 
Tadeusz Dziuba, burmistrz Dariusz 
Szmyt, wiceburmistrzowie: Mikołaj 
Tomaszyk, Rafał Marek, przewod-

niczący Rady Miasta Luboń – Marek 
Samulczyk, radni miejscy i powia-
towi.

Ks. bp Damian Bryl 
wskazał na szczególny czas 
tej mszy św. (Niedziela Mi-
łosierdzia Bożego). W swo-
jej homilii najwięcej czasu 
poświęcił św. Janowi Paw-
łowi II. Wyraził radość z jego 
orędownictwa w niebie i za-
chęcał, żeby lubońska świą-
tynia pw. św. Jana Pawła II 
była przepełniona żarliwą 
modlitwą za wstawiennictwem 
świętego. Hierarcha uwypu-
klił aspekt pamięci i szacun-
ku dla historii, która tworzy 
naszą tożsamość. Abyśmy się 
nie pogubili w tym, kim 
jesteśmy, potrzebujemy pa-
miętać o tych, którzy naszą 
historię i nasze życie mocno 

W hołdzie Świętemu tworzyli i mieli wpływ na to, kim 
dzisiaj jesteśmy. Biskup skupił się też 
na świętości – pięknym życiu czło-
wieka zawierzonemu Bogu. Trzecim 
aspektem jego rozważań było dzie-
dzictwo, o którym Jan Paweł II mó-
wił, że należy je objąć, pięknie pod-
jąć i rozwijać.

Podczas mszy św. bp Damian 
Bryl odmówił m.in. Litanię za wsta-
wiennictwem św. Jana Pawła II i po-
święcił obraz Miłosierdzia Bożego 
dla lubońskiej świątyni. Odczytał 
dekret ks. abpa Stanisława Gądec-
kiego, na mocy którego, w oparciu 
o kanon 515, paragraf 2 Kodeksu 
Prawa kanonicznego z dniem 27 
kwietnia para�a błogosławionego 

Jana Pawła II zmieniła wezwanie na: 
świętego Jana Pawła II. Wierni za-
reagowali na to entuzjastycznie 
oklaskami.

Proboszcz ks. Paweł Dąbrowski 
podziękował biskupowi Damianowi 

Brylowi za odprawienie mszy św. 
Poinformował, że para�anie modlą się 
w kościele przy ul. Źródlanej No-
wenną do św. Jana Pawła II i bardzo 
wielu otrzymało łaski, o które pro-
siło. Biskupowi wręczono kwiaty. 

cd.  
na str. 
44

n
Msza św. w dniu kanonizacji Jana Pawła II (27.04.2014 r.) w kościele św. Jana 
Pawła II przy ul. Źródlanej. Za stołem ofiarnym od lewej: ks. kan. Karol Biniaś, 
ks. bp. Damian Bryl i ks. Paweł Dąbrowski   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Ks. biskup Damian Bryl   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Poświęcenie obrazu Miłosierdzia Bożego przez ks. bp. Damiana Bryla   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Wśród wiernych – władze Lubonia: w środku – bur-
mistrz Dariusz Szmyt, jego zastępca – Mikołaj 
Tomaszyk z synem, z lewej stoi radna Małgorzata 
Machalska   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Całowanie relikwii św. Jana Pawła II przez wiernych   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Rodzinna modlitwa przed obrazem Miłosierdzia Bożego   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Inicjatorzy mszy św., w pierwszym rzędzie 
w środku – Edmund Kostrzewski z córką 
i Jolanta Korcz. Z lewej – Tadeusz Dziuba 
z PiS   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Droga Krzyżowa

Tradycyjnie jak co roku pod 
przewodnictwem ks. kan. 
Karola Biniasia ulicami pa-

ra�i przeszli licznie zgromadzeni 
uczestnicy wielkopiątkowej Drogi 
Krzyżowej. Tuż po godz. 20 wyru-
szyli sprzed SP 3 i zatrzymując się 
przy stacjach, przeszli ulicami Dą-
browskiego, 3 Maja i Nad Wartą do 
stojącego tam krzyża. Inscenizacje 

męczeńskiej Drogi Chrystusa przy-
gotowała tradycyjnie młodzież z Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
(KSM). Nabożeństwo zakończyło się 
po godz. 21 udzieleniem uroczystego 
błogosławieństwa.

Wielki czwartek

Wielki Czwartek był zarazem 
Dniem Kapłańskim. Podczas Mszy 
św. celebrowanej o godz. 18, w ho-
milii proboszcz, ks. kan. Karol Biniaś 
najpierw nawiązał do Męki Pańskiej, 
następnie mówił o tajemnicy kapłań-
stwa, która narodziła się w Wieczer-
niku, kiedy Pan Jezus wziął chleb 
i dokonał cudu przeistoczenia. Po 
zakończeniu Mszy św. ministranci, 

młodzież z KSM oraz przedstawi-
ciele stowarzyszeń działających przy 
para�i złożyli okolicznościowe ży-
czenia swoim pasterzom i podaro-
wali kwiaty.

Wielka Sobota
Popołudniowe uroczystości 

Wielkiej Soboty rozpoczęły się o godz. 
18 poświęceniem ognia, po czym 
kapłani i wierni wzięli udział w uro-
czystym nabożeństwie z poświęceniem 
wody, odnowieniem przyrzeczeń 
chrzcielnych oraz uroczystym „Eqzul-
tetem”.

Święconka
W Wielką Sobotę na dziedzińcu 

kościoła, począwszy od 11, co go-
dzinę święcono świąteczne potra-
wy.

PAW

Z PARAFII

Z parafii św. Maksymiliana
Ostatnia Droga Krzyżowa przed Qn

Wielkim Tygodniem odbyła się po 
raz pierwszy wokół nowego kościoła. 
Jak zaznaczył ks. proboszcz, było 
to wydarzenie historyczne. Po na-
bożeństwie swoje kolejne spotkanie 
miał krąg biblijny prowadzony przez 
ks. prof. Janusza Nawrota.

12 kwietnia w Sanktuarium bł. Qn

Edmunda Bojanowskiego odby-
ło się spotkanie redaktorów prasy 
para�alnej, w którym uczestniczy-
li również przedstawiciele czasopi-
sma para�i laskowskiej – „Maksy-
milianek”. Tego samego dnia dzieci 
z klas III przystąpiły do pierwszej 
spowiedzi św.

16 kwietnia na roboczym spo-Qn

tkaniu para�alny Caritas przygo-
tował wiązanki palm na Niedzielę 
Palmową.

W Wielki Czwartek na uroczystej Qn

Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za 
dar kapłaństwa naszych księży: Jó-
zefa, Rafała i Mieczysława.

24 kwietnia w sali Jana Pawła II Qn

odbyło się „wielkanocne śniadanko” 
dla para�alnego Klubu Seniora.

W niedzielę Miłosierdzia Boże-Qn

go, 27 kwietnia o godz.14, po rocz-
nym przygotowaniu, do wczesnej 
Pierwszej Komunii św. przystąpiło 
podczas Eucharystii pięcioro dzie-
ci: Emilia Jastrząb, Marta Jastrząb, 
Franek Latour, Zo�a Jasiak i Karol 
Kuehn. Na Mszy św. o godz. 15 dzię-
kowaliśmy za kanonizację papieży 
Jana Pawła II i Jana XXIII. Po za-
kończeniu spotkaliśmy się na agapie. 
Dla wszystkich były kremówki.

Od 28 kwietnia w para�i od-Qn

bywały się rekolekcje szkolne. Nad 
formacją duchową czuwała s. San-
cja. Tematem przewodnim spotkań 
w kościele i w szkole była postać bł. 
Edmunda Bojanowskiego – „Służyć 
i wychowywać do miłości.”

Przez cały miesiąc swoje spotka-Qn

nia odbywały poszczególne grupy 
duszpasterskie.

MGaj

cd.  
ze str. 
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W hołdzie Świętemu
Hierarcha udzielił zebranym błogo-
sławieństwa. Ostatnim spośród 
pięciu utworem wykonanym przez 
chór był „Hymn do Boga” Ludwika 
van Beethovena. Zgromadzeni od-

śpiewali ulubioną pieśń Papieża – 
„Barkę”. Odbyła się adoracja relikwii 
św. Jana Pawła II przez ich ucało-
wanie. Ministranci rozdawali obraz-
ki upamiętniające tę mszę św.

U organizatorów
Niedziela Miłosierdzia Bożego 

była świętem patronalnym Stowa-
rzyszenia „Solidarni w Prawdzie 
i Miłosierdziu”. W spotkaniu, które 
odbyło się w „Villi Montana” przy 
ul. Poniatowskiego uczestniczyli 
m.in.: poseł Tadeusz Dziuba, człon-
kowie Zarządu Okręgu PiS w Po-
znaniu – Magdalena Kodym-Sula-

nowska, Jan Sulanowski, księża 
proboszczowie: Paweł Dąbrowski 
i Karol Biniaś, burmistrz Dariusz 
Szmyt, wiceburmistrz Mikołaj To-
maszyk oraz przewodniczący Rady 

Miasta – Marek Samulczyk. Podczas 
uroczystości zebrani skonsumowa-
li tort, na którym był wizerunek św. 
Jana Pawła II.

Robert Wrzesiński

Z parafii św. Jana Bosko

n
Jedna ze stacji Drogi Krzyżowej przy ul. Dąbrowskiego (pierwszy upadek Chry-
stusa). W inscenizacji tradycyjnie wzięła udział młodzież z KSM, natomiast 
w rolę Chrystusa nie po raz pierwszy wcielił się Augustyn Moliński   fot. Paweł 
Wolniewicz

n
Księża: proboszcz Karol Biniaś i wikariusz Krzysztof Borowicz w asyście dwóch 
przygotowujących się do kapłaństwa alumnów pochodzących z lubońskiej 
parafii – Bartosza Federowicza (z lewej) i Patryka Stefaniaka – przyjmują życze-
nia i kwiaty od młodzieży szkolnej   fot. Paweł Wolniewicz

n
O godz. 11 koszyki z wielkanocnymi 
potrawami świecił proboszcz Karol 
Biniaś   fot. Paweł Wolniewicz

n
Mszy św. towarzyszyła wystawa „Jan Paweł II na obrazach” przygotowana przez 
Koło PTTK nr 2 „Lubonianka” i Towarzystwo Przyjaciół Dębów Rogalińskich 
(TPDR) przy pomocy Biblioteki Miejskiej w Luboniu. Złożyły się na nią obrazy 
Lucyny Smok (4. z lewej) – plastyczki i prezesa TPDR oraz ikony na drewnie 
Wandy Bartmińskiej. Przez kolejne 3 tygodnie eksponowana w Lubońskim 
Ośrodku Kultury, potem w okolicznych kościołach i ośrodkach kultury, od 23 
czerwca w Bibliotece Miejskiej w Luboniu   fot. Piotr P. Ruszkowski

Stowarzyszenie „Solidarni 
w Prawdzie i Miłosierdziu” skła-
da podziękowania Biskupowi Da-
mianowi Brylowi za odprawienie 
mszy św. oraz Księdzu Pawłowi 
Dąbrowskiemu, pozostałym Pro-
boszczom i Duchownym za udział 
w nabożeństwie.
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Przedstawiciele Klubu Hono-
rowych Dawców Krwi PCK 
„Lubonianka” im. bł. Edmun-

da Bojanowskiego także przed tego-
rocznymi świętami wielkanocnymi 
nie zapomnieli o dzieciach z Przed-
szkola nr 5 „Weseli Sportowcy” z ul. 
Osiedlowej i odwiedzili je w Wielki 
Wtorek, 15 kwietnia. Na to spotkanie 
– śniadanie wielkanocne – przybył 
także burmistrz Dariusz Szmyt. Lu-
boniankę reprezentowali: prezes Jerzy 
Zieliński, członkowie zarządu – Irena 
Skrzypczak i Zbigniew Cybulski oraz 
członek klubu Bronisław Tomkowiak. 
Ponadto byli obecni emerytowani 
pracownicy przedszkola.

Zebranych powitała dyrektor 
Violetta Tomczak. Podczas śniada-
nia wielkanocnego burmistrz Dariusz 
Szmyt złożył życzenia świąteczne. 

Starsze, a potem młodsze dzieci za-
prezentowały występ artystyczny 
przygotowany przez Jolantę Łącz-
kowską. Złożyły się na niego tańce 
ludowe, m.in. krakowiak, kujawiak 
oraz piosenki ludowe. Po występie 
przedszkolacy wręczyli gościom 
świąteczne stroiki.

Krwiodawcy na placu zabaw 
rozdali dzieciom prezenty – książki 
podarowane przez Wydawnictwo 
„Publikat” SA z Poznania. Do przed-
szkolaków zawitał także prawdziwy 
zajączek. Dzieci szukały przyniesio-
nych przez niego prezentów, ufun-
dowanych przez Radę Rodziców 
i sponsorów. Goście otrzymali kwiat-
ki i mazurka.

Robert Wrzesiński

Krwiodawcy u Sportowców

Kwiecień w Niepublicznym 
Przedszkolu przy ul. Szkol-
nej, rozpoczęliśmy cyklicznym 

koncertem Klubu Małego Muzyka. 
Tym razem goście posłużyli się piani-
nem i tubą, aby przedstawić muzycz-
ną opowieść o słoniu Kubie. Dzieci 
grały na tubie „domowej roboty”, 
złożonej z wężyka i lejka, a także na 
prawdziwym instrumencie.

Niezwykłą przygodą było spo-
tkanie z iluzjonistą. Czarodziej na-
uczył dzieci magicznego zaklęcia. 
Przy jego pomocy i współudziale 
przedszkolaków zmieniał kolory 
piłeczek, sprawiał, że supły na wstąż-
kach same się rozwiązywały, a nawet 
wyczarował żywego, białego gołębia, 
czym najbardziej zadziwił małych 
widzów. Zabawny ubiór magika, jego 
niezwykłe sztuczki przeplatane żar-
tami, wprawiły dzieci w doskonały 
humor i długo jeszcze wspominały 
to spotkanie.

Kolejnym artystycznym wyda-
rzeniem był spektakl teatralny pt. 

„Król zwierząt”. Aktorzy wcielając się 
w role żabki, małpki, słonia i gepar-
da zaprezentowali zabawną historię 
małpki Wiki, która uratowała mądrą 
księgę i została królową dżungli. 
Dzięki przedstawieniu dzieci przy-
pomniały sobie zasady savoir-vivre’u 
i przekonały się, że nie należy oceniać 
innych po pozorach. Maluchy wraz 
z aktorami występowały na scenie 
i śpiewały piosenki.

Wraz z nadejściem wiosny za-
czął się czas przygotowań do Świąt 
Wielkanocnych. Z tej okazji zapro-
siliśmy rodziców na spotkanie warsz-
tatowe. Przedszkolaki zabrały swo-
ich gości w podróż na Wyspy Wiel-
kanocne. Tam czekały na wszystkich 
zadania od zajączka. Dzieci i rodzi-
ce śpiewając, tańcząc i rozwiązując 
zagadki, zdobywali koszyczki z ma-
teriałami potrzebnymi do wykona-
nia świątecznych ozdób. Podczas 
warsztatów powstały piękne stroiki 
świąteczne i pisanki.

A. Liebner

Z Chatki Skrzatka

n
Warsztaty wielkanocne w Przedszkolu „Chatka Skrzatka”

We wtorek 1 kwietnia Nie-
publicznego Przedszkole 
z ul. 11 Listopada po raz 

drugi uczestniczyło w „Przedszkolia-
dzie”. Są to zawody sportowe, które 
odbywają się w Lubońskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji. Tego dnia dzieci 
rywalizowały w takich konkurencjach 
jak: koszykówka, siatkówka, piłka 
nożna. Pozostali dzielnie kibicowali 
swoim koleżankom i kolegom. Na 
koniec dzieci zostały udekorowane 
złotymi medalami, a przedszkole 
zdobyło kolejny złoty puchar.

16 kwietnia odbyło się spotkanie 
wielkanocne z rodzicami. Grupa 
maluszków oraz średniaków przy-
gotowała z tej okazji krótki występ 
artystyczny, a następnie dzieci uczy-
ły rodziców tańczyć poleczkę. Póź-
niej każdy rodzic ze swoją pociechą 

ozdabiał wielkanocne babeczki, któ-
re dzień wcześniej dzieci piekły 
w przedszkolu.

17 kwietnia przedszkolaki zjadły 
razem wielkanocne śniadanko. Każ-
dy elegancko ubrany skosztował 
świątecznych specjałów. Nie zabra-
kło białej kiełbasy, jajek, szynki i sa-
łatki warzywnej. Po skończonym 
posiłku odśpiewaliśmy wielkanocne 
piosenki oraz szukaliśmy prezentów 
na podwórku zostawionych przez 
psotnego zajączka.

23 kwietnia odbył się cykliczny 
koncert pt. „Fortepianowe fortele”. 
Tym razem z Panem Ciekawskim, 
dzięki grze planszowej, odkryliśmy 
instrumenty klawiszowe: akordeon 
oraz fortepian.

K. Tomalka-Kałek

Ze Słonecznego Zakątka

n
Dzieci z Przedszkola „Słoneczny Zakątek” ze zającem

W Niepublicznym Żłobku 
przy ul. Buczka 21 D 
podtrzymujemy tradycje 

i zwyczaje wielkanocne. Wspólne 
świętowanie rozpoczęliśmy już 
15 kwietnia. Tego dnia maluszki 
wraz z ciociami siały rzeżuchę, 
ozdabiały mazurki i przygotowy-
wały koszyczki. Następnego dnia 
zajadały świąteczne śniadanko: 
białe kiełbaski, jajka i warzyw-
ne sałatki. Potem odwiedził nas 
zajączek i obdarował maluszki 
upominkami.

G. Rosa

U 7 Krasnoludków

Wielkanocne śniadanko w Żłobku 
„U 7 Krasnoludków”

n

Zapraszamy
7 czerwca w godz. 10.30-

13.30 odbędzie się Dzień Dziec-
ka – Dzień otwarty. Zapraszamy 
dzieci z rodzicami.

Uwaga! Na str. 57 – informacja  
o rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli
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Centrum Edukacji „Atut” po 
raz kolejny zawitał do Pu-
blicznego Przedszkola przy 

ul. Sobieskiego. Tym razem słucha-
liśmy muzyki wokalnej.

W kwietniu spotkaliśmy się 
w grupie „Gwiazdeczek”, by poroz-
mawiać o ciekawostkach, znajdują-
cych się w przedszkolnej gazetce. 
Tym razem rozstrzygnęliśmy konkurs 
„Pogodynki” na największą palmę 
wielkanocną. Dzieci wykonały je 
różnymi technikami. Na zakończe-
nie zrobiliśmy sobie pamiątkowe 
zdjęcie, a dzieci otrzymały nagrody 
za swój trud.

Grupa „Wietrzyków” gościła 
mamy Julki i Kazia, które przeczy-
tały dzieciom bajki. Maluchy słu-
chały jak zaczarowane. To dobry 
sposób na pobudzanie ich wyobraź-
ni.

Grupa „Słoneczek” wybrała się 
do Wesołych Sportowców na prze-
gląd teatrzyków. Nasze przedszko-
laki zobaczyły występy innych dzie-
ci oraz zaprezentowały siebie w przed-
stawieniu pt: „Kosmiczne żaby”.

22 kwietnia z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Ziemi przyjechali 
do nas goście z �rmy Kom-Lub. 
Celem spotkania była promocja 
postaw ekologicznych u najmłodszych 
dzieci. Panowie zaprezentowali 
przedszkolakom, w jaki sposób śmie-
ci tra�ają do pojazdu transportują-
cego odpady.

W każdy kwietniowy poniedzia-
łek dzieci samodzielnie przygoto-

wywały sobie śniadanie. Miały do 
dyspozycji miseczki pełne zdrowych 
przekąsek i same komponowały 
kanapki. Były nawet takie dzieci 
z grupy najmłodszej, które decydo-
wały się po raz pierwszy spróbować 
np. cebulkę czy szczypiorek. Reali-
zację tego pomysłu zawdzięczamy 
Katarzynie Pellowskiej i Mirosławie 
Wesołek. Wniosek: jeśli damy dzie-
ciom możliwość samodzielnych 
działań, będą poszukiwać nowych 
smaków i zjadać więcej zdrowej 
żywności.

24 kwietnia dzieci rywalizowa-
ły w konkurencjach sportowych, 
przygotowanych przez Kornelię 
Matelską. Tego dnia grupy zmieni-
ły nazwy i przybrały nowe. Dzieci 
ścigały się, rzucały woreczkami do 
celu, wykonywały slalomy itp. Na-
grodą dla uczestników był kosz jabłek 
z ekologicznej uprawy. Owoce zni-
kły w ciągu 15 minut. Wniosek: 
atrakcyjne są dla dzieci wspólne 
zabawy, a zdrowa przekąska to wy-
starczająca nagroda.

O zdrowym stylu życia napisano 
już wiele: dieta, ruch, aktywny wy-
poczynek. Tym projektem zajęła się 
Malwina Gajdziel. Pogadanki na ten 
temat zaowocowały wspaniałymi, 
sugestywnymi plakatami. Dzieci 
wykonały je samodzielnie. Prace 
wyeksponowano w holu przedszko-
la. Wniosek: jeśli dzieci mogą sami 
wykonać zadanie, być może grun-
towniej przyswoją sobie jego sens.

P. Maciejewska, I. Kmiecik

Z Pogodnego Przedszkola

n
Konkurencje sportowe na podwórzu Pogodnego Przedszkola przy ul. Sobieskiego   
fot. Kornelia Matelska

W Publicznym Przedszkolu 
przy ul. Okrzei 10, 14 i 15 
kwietnia, zgodnie z trady-

cją, odbyły się spotkania z rodzicami 
pod hasłem „Koszyczek wielkanoc-
ny”. Było wspólne dekorowanie ko-
szyków, śpiewy i zabawy.

11 kwietnia wybraliśmy się na 
wycieczkę do fabryki bombek w Gnieź-
nie. Wielką atrakcją było malowanie 
wielkanocnego jaja. Dzieci otrzyma-

ły także jajko z własnym imieniem, 
które będzie pamiątką na długie 
lata.

16 kwietnia w naszym przed-
szkolu odbyło się uroczyste śniada-
nie wielkanocne. Dzieci zebrały się 
przy wspólnym stole. Pani dyrektor 
złożyła wszystkim życzenia, po czym 
skosztowaliśmy świątecznych sma-
kołyków.

E. Przywarta

Z Tęczowej Krainy

n
Śniadanie wielkanocne w Tęczowej Krainie

Kwiecień jest miesiącem zdro-
wia, więc w Punkcie Przed-
szkolnym przy ul. Dąbrow-

skiego rozpoczęliśmy go od wizyty 
farmaceutki. Pani Agnieszka zachę-
cała naszych milusińskich do dbania 
o higienę osobistą, zwróciła także 
uwagę na ważną rolę spacerów na 
świeżym powietrzu, ubierania od-
powiedniego do temperatury oraz 
zdrowego odżywiania. Dzieci otrzy-
mały witaminowe żelki, a następnie 

wzięły udział w quizie, dotyczącym 
zdrowych pokarmów i w warsztatach 
plastycznych. Farmaceutka pokaza-
ła dzieciom, jak wygląda jej praca. 
Przedszkolaki samodzielnie za pomo-
cą moździerza i pistla przygotowały 

maść. W podziękowaniu za poświę-
cony czas podarowały pani Agnieszce 
laurki oraz zaśpiewały piosenkę.

Dzieci wzięły udział w programie 
edukacyjnym „Kubusiowi przyjacie-
le natury’’. Celem zajęć było kształ-
towanie szacunku do przyrody, 
poznanie odżywczych właściwości 
owoców i warzyw oraz korzyści wy-
nikających ze spożywania drugiego 
śniadania. W ramach projektu 23 
kwietnia realizowany był Dzień Mar-

chewki, a 24 kwietnia Dzień Soku 
Owocowego, podczas których od-
były się warsztaty kulinarne. Dzieci 
uczyły się wprowadzać marchewkę 
do jadłospisu w różnorodnych for-
mach. Wzięły też udział w zadaniach 

Z Trójeczki

edukacyjnych, zabawach, wykona-
ły marchewkowe opaski oraz kró-
lową dnia – marchewkę z zakrętek 
od butelek.

15 kwietnia nasze dzieci przed-
stawiły inscenizację związaną ze 
Świętami Wielkanocnymi przed 
dyrektor SP 3 G. Leciej oraz wice-
dyrektor D. Cichońską, a następnie 
wspólnie z naszymi gośćmi zjadły 
uroczyste śniadanie wielkanocne. 
Oczywiście tego dnia największą 
radość sprawiły dzieciom prezenty 
od zajączka.

Otrzymaliśmy zaproszenie od 
naszych starszych kolegów i kole-
żanek z kl. 0 a na przedstawienie 

teatralne. W kilku krótkich scenkach 
aktorzy przedstawili nam, jakich 
zasad higienicznych musimy prze-
strzegać i dlaczego warto dbać o czy-
stość swojego ciała. Całość przepla-
tana była dobrze znanymi piosen-
kami, które porywały nas do tań-
ca.

Pod koniec miesiąca przedszko-
laki wybrały się na wycieczkę do 
„Bonbon Cafe”, czyli poznańskiej 
manufaktury słodyczy. Tam wzięły 
udział w pokazie produkcji słodko-
ści, a następnie samodzielnie wy-
konały swojego lizaka. Tego dnia 
były przeszczęśliwe.

A. Fliszta

n
 Dzień Marchewki w Trójeczce
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Świątecznie

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
w SP 1 odbył się konkurs ję-
zykowo-plastyczny „Happy 

Easter”. Zadaniem uczniów było wy-
konanie kartki wielkanocnej z życze-
niami w j. angielskim. Spośród wielu 
prac jury wyłoniło zwycięzców: 1. 
miejsce – Jagoda Jarecka (5 a), 2. – 
Zuzanna Kościukiewicz (4 c), 3. ex 
aequo – Weronika Paluszczak (5 a) 
i Natalia Traczyk (6 b). Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy pomysło-
wości. Wystawa prac konkursowych 
znajduje się w sali językowej.   A. 
Czerwińska

Rajd
21 marca uczniowie kl. 4-6 wzię-

li udział w wiosennym rajdzie po 
Luboniu. Jego organizatorem był 
Samorząd Szkolny przy współudzia-
le nauczycieli, dyrekcji i Rady Ro-
dziców. Dla uczniów przygotowano 
trzy trasy. Dla klas 4 – szlakiem 
wielkich Polaków, dla 5 – szlakiem 
papieża Jana Pawła II, a dla 6 – szla-
kiem historii i przyrody Lubonia. 
Celem rajdu było lepsze poznanie 
swojego miasta i okolic, a także 
przybliżenie jego historii i osobli-
wości. Uczniowie zapoznali się 
z charakterystycznymi i ważnymi 
miejscami oraz aktywnie spędzili 
czas. Po powrocie uczniowie roz-
wiązywali testy z wiedzy zdobytej 
na trasach rajdu (zwycięzcy otrzy-
mali nagrody książkowe), prezen-
towali przygotowane przez siebie 
piosenki rajdowe, a także wzięli udział 
w konkursach, grach i zabawach na 
boisku sportowym. Dla wszystkich 
uczestników przygotowano pieczo-
ne kiełbaski z grilla i pieczywo. 
Nasza szkolna impreza udała się, 
pogoda dopisała, co wszystkich 
wprawiło w dobry nastrój. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy przyczyni-
li się do zorganizowania naszego 
rajdu.   H. Hnat

Kraszanka czy pisanka?
11 kwietnia wybraliśmy się do 

Muzeum Etnogra�cznego w Pozna-
niu, gdzie uczestniczyliśmy w warsz-

tatach artystycznych. Podczas zajęć 
pracownik muzeum opowiadał nam 
o najważniejszych symbolach i zwy-
czajach związanych z początkiem 
wiosny i okresem Świąt Wielkanoc-
nych. W części warsztatowej wyko-
nywaliśmy batikowe pisanki, które 
po własnoręcznym ozdobieniu za-
braliśmy do domu.   A. Flagmań-
ska

Turniej
Hugo Sówka, Miłosz Konarski, 

Jagoda Świdzińska, Zuzanna Gaw-
rysiak i Mateusz Gawrysiak wywal-
czyli 2. miejsce w 37. Ogólnopolskim 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym w Kostrzyniu Wielko-
polskim. Uczestnicy rozwiązywali 
test na temat przepisów ruchu dro-
gowego, a następnie jeździli rowerem 
po miasteczku ruchu drogowego i na 
torze przeszkód. Zawody kończyła 
konkurencja, polegająca na udzie-
laniu pierwszej pomocy przedme-
dycznej.   Z. Cz.

Plastycznie
Rozstrzygnięto konkurs plastycz-

ny „Zajączek wielkanocny”. Ucznio-
wie z kl. 1-3 wykonywali prace 
plastyczne płaskie. Pierwsze miejsce 
zdobyła Anastazja Rzyszkiewicz 
(2 d), 2. – Adrianna Domagała (1 b), 
a 3. – Amelia Kmiecik (1 d). Zada-
niem uczniów kl. 4-6 było wykona-
nie prac przestrzennych. W tej ka-
tegorii zwyciężyła Wiktoria Roszak 
(6 a), 2. była Zuzanna Wincor (5 b), 
a 3. – Maja Usak (4 d). Organiza-
torki: A. Łukaszewska i A. Flagmań-
ska.

U strażaków
W kwietniu uczniowie kl. 1 b 

odwiedzili jednostkę Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Oglądali specjali-
styczny sprzęt, strój strażacki, wy-
posażenie wozów, poznając jego 
przeznaczenie i właściwości. Cieka-
we okazały się wywiady ze straża-
kami. Uczniowie mogli zapytać 
o sposoby gaszenia pożarów, środ-
ki gaśnicze itp. Wielką atrakcją była 
misja rozwijania i zwijania węża 

strażackiego oraz zwie-
dzanie wnętrza wielkich 
wozów strażackich. Pierw-
szaki opuszczały jednost-
kę pełne wrażeń. Dzię-
kujemy strażakom za 
poświęcony czas i ser-
deczne przyjęcie.

Uroczyście
30 kwietnia odbyła się 

akademia z okazji 220. 
rocznicy insurekcji ko-
ściuszkowskiej. Uroczy-
stość prowadziła Jagoda 
Świdzińska (6 c). W rolę 
T. Kościuszki wcielił się 
Jan Błaszak (6 c), a ko-
synierami byli chłopcy 
z 5 a. Słuchaczom bardzo 
podobała się scena z ko-
synierem (Hugo Sówka, 

Z Jedynki

kl. 6 d), który za swe męstwo w wal-
ce został o�cerem, Bartoszem Gło-
wackim. W czasie akademii wiersze 
deklamowali: Julia Lasecka, Jadwi-
ga Hawrusik, Alicja Malujda, Błażej 
Lechna i Zuzanna Borowiak (6 d) 
oraz Marcin Splisgart (6 c). Śpiewa-
liśmy też kosynierskie piosenki: „Na 
krakowskim rynku, Bartoszu, Bar-
toszu!” oraz „Dalej chłopcy, dalej 
żywo” oraz obejrzeliśmy prezentację 
multimedialną o powstaniu kościusz-
kowskim. Ostatnim punktem aka-
demii było rozdanie nagród kon-
kursu na najładniejszy portret Ta-

deusza Kościuszki. W jury zasiadły: 
A. M. Łukaszewska oraz M. Kubiak. 
Pierwsze miejsce zajęła Zuzanna 
Rybak (5 d), 2. – Joanna Szymańska 
(6 c), a 3. – Sara Brzezińska (6 a). 
Na uroczystość przybyli: wicebur-
mistrz – Mikołaj Tomaszyk, prezes 
lubońskiego oddziału PTTK – Eu-
geniusz Kowalski, przewodniczący 
Rady Miasta – Marek Samulczyk 
oraz były dyrektor SP 1 – Zbigniew 
Jankowski. Dziękujemy Małgorzacie 
Kubiak i Beacie Dudzińskiej za przy-
gotowanie akademii.   

Z. Borowiak

n
Reprezentanci SP 1 z opiekunem – dyrektorem Zbignie-
wem Czekałą, z pucharem za 2. miejsce w Ogólnopolskim 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

n
Akademia z okazji 220. rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej w SP 1    
fot. Z. Czekała

Z rąk wiceburmistrza Mikołaja Tomaszyka, uczestniczącego 30 kwietnia 
w naszej szkole w obchodach 220-lecia Insurekcji Kościuszkowskiej, 
otrzymaliśmy kopię pozwolenia ze Starostwa Poznańskiego, wydanego 

25 kwietnia, na rozbudowę naszej szkoły, w oparciu o plan miejscowy.
Szczęśliwi z tego powodu, trzymamy kciuki za szybką realizację inwestycji.

Grzegorz Anioła
dyrektor

Rozbudowa SP 1 faktem!

O kolejnych etapach wyboru 
patrona Szkoły Podstawo-
wej nr 1 informowaliśmy na 

bieżąco, ostatnio w kwietniowym 
wydaniu przedstawiliśmy kandyda-
tów (czytaj „WL” 04-2014, str. 49). 
Teraz przypominamy, że w środę, 
11 czerwca odbędą się tajne wy-
bory, w których może uczestni-
czyć każdy mieszkaniec Lubonia. 
Uczniowie będą głosowali w godz. 
od 9 – 17, natomiast osoby spoza 
szkoły w godz. 17 – 18. W komisji 

wyborczej zasiądą przedstawiciele: 
Rady Miasta, Rady Rodziców, Dy-
rekcji Szkoły, Samorządu Uczniow-
skiego oraz nauczyciele. Po ogłosze-
niu wyników wyborów, 23 czerwca 
Rada Pedagogiczna Jedynki podejmie 
uchwałę o wyborze patrona, po czym 
zostanie przygotowany wniosek do 
Urzędu Miasta o nadanie placówce 
imienia. O�cjalnie nastąpi to pod-
czas uroczystości rozpoczęcia roku 
szkolnego 2014/2015.

PAW

Patron dla Jedynki

W informacji nt. 2. Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego za-
mieszczonej w relacji z SP 1 w „WL” 04-2014 na str. 49 napisano, że konkurs 
organizowała SP 1. Tymczasem wraz z wydawnictwem „Macmillan” była 
nim SP 4. Uczniowie SP 1 jedynie uczestniczyli w konkursie. Powodem 
pomyłki było otrzymanie dwóch podobnych informacji tego samego au-
tora dotyczących dwóch placówek: SP 1 i SP 4 i późniejsza prośba, by not-
kę z SP 4 traktować jak z SP 1. Czytelników przepraszamy, a dostarczających 
materiały ze szkół prosimy o precyzyjne nazywanie przesyłanych materia-
łów.

(red)

Wyjaśnienie
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Noc Filmowa

W piątek, 4 kwietnia w SP 2 
o godz. 19 rozpoczęła się 
wyczekiwana od dawna 

przez uczniów pierwsza Noc Filmowa. 
Uczestnicy pojawili się już na dłu-
go przed godziną „zero”, aby pomóc 
w organizacji sal. Z klas wyniesiono 
wszystkie ławki. Zamiast nich pojawi-
ły się koce, materace i śpiwory – w ten 
sposób przemyciliśmy do naszego kina 
trochę domowej atmosfery. Rodzice 
w tym czasie przygotowali pyszną 
kolację. W poszczególnych salach 
dziełami światowego kina delekto-
wali się miłośnicy Tolkiena, współ-
czesnych kreskówek, Harrego Pottera 
i wielu innych gatunków. I chociaż po 
kilku godzinach niektórych zmogła 
senność, wszyscy dziwili się, kiedy 
nad ranem pani dyrektor ogłosiła 
pobudkę. Ale wszystko co dobre, 
szybko się kończy. Sale kinowe na 
powrót stały się salami lekcyjnymi, 
a my już z niecierpliwością czekamy 
na kolejne tego typu wydarzenie!    
 V. Langner

Dzieci w operze
Uczniowie z koła teatralnego 

wybrali się 5 kwietnia na operę 
„Myszki i wojna, czyli o dzielnym 
Albercie i żółtym serze” do Teatru 
Muzycznego w Poznaniu. Spektakl 
składał się z dwóch części: eduka-
cyjnej i artystycznej. Cześć eduka-
cyjna miała na celu zaznajomienie 
dzieci z przesłaniem libretta i ga-
tunkiem operowym, ponadto ucznio-
wie poznali różne instrumenty 
muzyczne. Przesłaniem przedsta-
wienia było pokazanie, jak ważna 
jest tolerancja wobec drugiego czło-
wieka.    M. Lewandowska

Dary
W odpowiedzi na wiadomość 

z Fundacji „Redemptoris Missio” 
z Poznania, z którą współpracujemy, 
zbieraliśmy bandaże, plastry i mydło 
w kostkach oraz mleko w proszku, 
które w kwietniu przekazaliśmy na 
potrzeby pokrzywdzonych miesz-
kańców Republiki Środkowoafry-
kańskiej (RCA). Jak poinformowa-
ła nas Justyna Janiec-Palczewska, 
koordynator akcji: w tej chwili sy-
tuacja jest w miarę stabilna, ale ok. 
milion osób straciło dach nad gło-

wą i koczuje wokół misji. W takich 
warunkach każda pomoc jest dobra. 
Zbieramy mleko i żywność w prosz-
ku, środki opatrunkowe i leki prze-
ciwbólowe oraz mydło. Ważne, żeby 
nie były przeterminowane. Nie mu-
simy dawać pieniędzy na transport, 
bo pomagamy potrzebującym z RCA 
razem z polskimi żołnierzami, któ-
rzy latają do Czadu. Jeden transport 
już został wysłany. Z pieniędzy, któ-
re wpłacili nam ludzie na konto, 
kupiliśmy blisko tonę mleka w prosz-
ku. Mamy informację, że jest ono 
już rozdawane. Szykujemy się do 
kolejnego transportu do RCA z ko-
lejnymi darami. Serdecznie dzięku-
jemy za wsparcie.   

A. Walenciak-Galińska

Zwycięstwo
11 kwietnia odbył się w Pozna-

niu �nał 19. Wojewódzkiego Kon-
kursu Recytatorskiego. Julia Janko-
wiak (4 c) recytowała fragment 
prozy Joanny Olech pt. „Pompon 
w rodzinie Fisiów” i zajęła 3. miej-
sce.    A. Walenciak-Galińska

Recenzja
Na internetowej platformie „Ju-

nior Media”, na której tworzymy 

Z Cieszkowianki

gazetkę szkolną, odbywają się liczne 
konkursy o zakresie ogólnopolskim. 
W jednym z nich pod hasłem „I ty 
zostań recenzentem” odnieśliśmy 
w kwietniu kolejny, już trzeci, suk-
ces. Tym razem wygrała praca Julii 
Jankowiak (4 c), która w nagrodę 
została wydrukowana w profesjo-
nalnej gazecie. Była to recenzja 
książki pt. „Pompon w rodzinie Fi-
siów”. Julia zaś otrzymała gadżety 
Junior Media i książkę.   

A. Walenciak-Galińska

Świątecznie
W naszej szkole po raz kolejny 

zorganizowano konkurs na najpięk-
niejsze pisanki wielkanocne. W holu 
zrobiło się kolorowo od świątecznych 
ozdób. Technika wykonania była 
dowolna. Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy wspaniałych pomysłów. 
Każda pisanka jest wyjątkowa i nie-
tuzinkowa. Każda zrobiona ręcznie. 
Najatrakcyjniejsze prace zostały 
nagrodzone.    H.T., I.P.

Rekolekcje
To czas refleksji zarówno dla 

najstarszych, jak i najmłodszych 
uczniów naszej szkoły. W pierw-
szym dniu nasi pierwszoklasiści 
tworzyli plakaty na temat bł. Jana 
Pawła II. Rysowali portrety Ka-
rola Wojtyły, wycinali ilustracje 
oraz samodzielnie przygotowy-
wali nagłówki. Drugiego dnia, po 
spotkaniu w kościele i dokończe-
niu pracy w szkole, uczniowie klas 
1 b oraz 1 c wybrali się wspólnie 

na Wzgórze Papieskie, aby oddać się 
cichej modlitwie, a następnie za-
bawie na świeżym powietrzu.    
M.L., E.W.

Nowe szafki
Dzięki dyrektor szkoły i Radzie 

Rodziców na górnych korytarzach 
pojawiły się pierwsze sza�i dla 
uczniów. Docelowo jeszcze w tym 
roku każdy uczeń z klasy 4-6 dosta-
nie swój kluczyk. Jedna sza�a będzie 
wspólna dla dwóch uczniów.

W hospicjum
14 kwietnia wolontariuszki Mo-

tylego Wolontariatu z 6 d: Marta, 
Patrycja i Alicja udały się do Ho-
spicjum „Palium” w Poznaniu. 
Dziewczynki zawiozły przygotowa-
ne wcześniej kartki świąteczne 
z życzeniami oraz upominki dla 
pacjentów. Na miejscu spotkały się 
z koordynatorem wolontariuszy, 
Barbarą Grochal, a także wzięły 
udział z innymi wolontariuszami 
w Adoracji Najświętszego Sakra-
mentu w Kaplicy Hospicjum.    

A. Mączyńska

Spotkanie
28 kwietnia kl. 1 d uczestniczy-

ła w spotkaniu autorskim z pisarką 
dla dzieci – Joanną Krzyżanek. Bie-
dronka Amelka, Cecylka, nauczy-
cielka Lamelia to tylko niektóre 
postaci występujące w jej książkach. 
Ich przygody są fascynujące, a jed-
na z książek naszej autorki pachnie… 
czekoladą! Na koniec spotkania 
uczniowie uczestniczyli w zajęciach 
plastycznych, dzięki czemu każdy 
wyszedł z pamiątką – własnoręcznie 
wykonaną gąską.   

M. Lewandowska

n
Podziękowania od Fundacji „Redemp-
toris Missio” dla uczniów SP 2 za 
pomoc ludności Republiki Środkowo-
afrykańskiej i wsparcie udzielone 
ofiarom wojny domowej

n
Noc filmowa w Cieszkowiance

n
Julia Jankowiak z dyplomem Woje-
wódzkiego Konkursu Recytatorskiego   
fot. J. Napierała

n
Nowe szafki dla uczniów SP 2 prezentują dyrektor szkoły i przewodnicząca 
Rady Rodziców

n
Wolontariuszki z Motylego Wolontaria-
tu SP 2
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Wyjątkowa lekcja

We wtorek, 11 marca w SP 3 
odbyła się żywa lekcja hi-
storii. Zaprosiliśmy wielu 

gości związanych z wojskiem polskim. 
Zadbaliśmy o żołnierski rytm, smak 
i mundur. Posłuchaliśmy prelekcji 
Marka Fiedlera o Dywizjonie 303, 
który tak szeroko opisywał jego oj-
ciec, Arkady, w swojej książce. Pan 
Marek udostępnił nam również na 
wystawę historyczne zdjęcia z cza-
sów II wojny światowej. Uczniowie 
z 4 b pod kierunkiem Julii Golak 
i Anny Fliszty przygotowali mon-
taż słowno-muzyczny o patriotyzmie. 
Przeprowadzono konkurs wiedzy na 
temat Wojska Polskiego, a podczas 
uroczystej lekcji nagrody wyróżnio-
nym uczniom wręczył Konrad Gol-
czak – prezes Wojskowych Zakładów 
Inżynieryjnych w Dęblinie, który te 
nagrody ufundował. Nie lada gratką 
był występ Orkiestry Sił Powietrznych 
pod batutą majora Pawła Joksa. Zaś 

Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
„Posen” zaprezentowała rekonstruk-
cję potyczki militarnej. Były strzały, 
ranni i zabici, jak również wzięci do 
niewoli. Z bliska obejrzeliśmy różnego 
rodzaju militaria prezentowane przez 
pasjonatów historii i wojskowości. 
Sprawdziliśmy się też na strzelnicy. 
A o żołnierskie żołądki zadbała Irena 
Gireach, przygotowując przepyszną 
wojskową grochówkę!   

E. Iglewska-Nowik

Helsinki
26-30 marca przedstawiciele 

naszej szkoły brali udział w kolejnym 
spotkaniu w ramach programu „Co-
menius”. Tym razem do Helsinek 
udały się O. Zandecka i M. Gabler, 
żeby wymienić się doświadczeniami 
ze szkołami partnerskimi: Walii, 
Francji, Danii, Finlandii, Węgier, 
Polski, Łotwy, Estonii i Niemiec. 
Odbył się festiwal kultur zaprezen-
towany przez uczniów z tamtejszej 
szkoły (nie zabrakło przedstawienia 
o Muminkach). Wymieniono pre-
zenty i wytwory pracy dzieci. Peda-
gogom umożliwiono spotkanie 
z �nlandzkim wydawnictwem „Sa-
nomaPro”, które zaprezentowało 

cykle podręczników. Zainteresowa-
ni mogli zwiedzać pobliskie przed-
szkole i obejrzeć lekcje. Na koniec 
zwiedzano Helsinki wraz z przewod-
nikiem. Pobyt umożliwił wzmacnia-
nie europejskiej edukacji i promo-
wanie współpracy pomiędzy pań-
stwami.    M.G.

Świątecznie
16 kwietnia na wielkanocnym 

śniadaniu spotkali się dyrekcja, 
nauczyciele, uczniowie, pracow-
nicy obsługi, rodzice i zaproszeni 
goście: ks. kanonik Karol Biniaś, 
wiceburmistrz Rafał Marek, prze-
wodniczący Rady Miasta Marek 
Samulczyk i radny Paweł Wolnie-
wicz. Dekorację stołu przygotowa-
ły nauczycielki: I. Gierach i H. 
Ruszkowska, wielkanocne potrawy 
i słodkie smakołyki – rodzice, 
a pyszny żurek – I. Gierach. Wcze-
śniej był apel upamiętniający Mękę 
Pańską w wykonaniu uczniów, 

przygotowanych przez G. Kiercul 
i W. Maciaszek. Dyrektor Grażyna 
Leciej przekazała wszystkim ży-
czenia.    M.G.

Zwycięstwo
Rada Rodziców z naszej szko-

ły brała udział w 3. edycji Kon-
kursu Ministra Edukacji Narodo-
wej „Mam 6 lat” w kategorii: „Sze-
ściolatek w przyjaznej szkole”. 
Artur Grabowski wraz z dziećmi 
nagrał film, jak nasza szkoła przy-
gotowała się na przyjęcie sześcio-
latków. Miło nam poinformować, 
że zajęliśmy 1. miejsce w woje-
wództwie. 11 kwietnia w SP 83 im. 
E. Waśniowskiej w Poznaniu od-
była się Wojewódzka Gala Fina-
łowa. Nagrodę na ręce Grażyny 
Leciej i uczniów wręczył Wojewo-
da Wielkopolski – Piotr Florek oraz 
Wielkopolski Kurator Oświaty – 
Elżbieta Walkowiak. Otrzymaliśmy 
certyfikat „Szkoła przyjazna 6-latkom”. 
28 maja odbędzie się Ogólnopol-
ska Gala Finałowa w Warszawie, 
na którą jesteśmy zaproszeni, wów-
czas poznamy ogólnopolskie wy-
niki konkursu.    M. G.

Nowinki z Trójki 

Ekologia

23 kwietnia w Trójce odbyły się 
obchody Dnia Ziemi. Tegoroczne 
działania związane były z hasłem 
„Zmieniaj nawyki – nie klimat”. Pro-
gram przygotowali uczniowie z kl. 
4 b i członkowie kółka przyrodni-
czego. Głównym zadaniem było 
zwrócenie uwagi na rosnące zagro-
żenia dla klimatu w następstwie roz-
woju cywilizacyjnego. Aktorzy z kl. 
4 pokazali, na czym polega efekt cie-
plarniany; kl. 4 i 5 – jakie są przy-
czyny i skutki globalnego ocieplenia, 
natomiast kl. 6 – co można zrobić, 
żeby ograniczyć zanieczyszczenie 
powietrza. W myśl zasady: „Myśl 
globalnie, działaj lokalnie”, uczniowie 
kl. 2 i 3 szukali sposobów na ratowa-
nie planety. Na koniec młodsze kla-
sy utworzyły krąg, symbolizujący 
jedność wszystkich uczniów w dzia-
łaniach chroniących planetę, a ucznio-
wie z poszczególnych klas starszych 
za pomocą swoich ciał układali sło-
wa związane z przyrodą.    M. Hinz

Prezentacje
24-25 kwietnia podsumowaliśmy 

szkolne projekty. W pierwszym se-
mestrze zajmowaliśmy się przyjaź-
nią, szacunkiem i tolerancją. Teraz 
przyszedł czas, by zaprezentować się 
szerszej publice. Klasy 2 recytowały 
wiersze o przyjaźni i śpiewały o niej 
piosenki; kl. 3 prezentowały baśnie, 
tworzyły również plakaty dotyczące 
przyjaźni i tolerancji; klasy 4-6 przy-
gotowały scenki, mówiące o innym 
wyglądzie czy zachowaniu. Zostały 
również wręczone nagrody w kon-
kursie czytelniczym o przyjaźni 
w literaturze.

Ruch i teatr
Kwiecień to miesiąc zdrowia, więc 

postanowiliśmy pokazać całej szkole, 
jak ważny jest ruch. Warsztaty z hip-
hopu poprowadziła dla wszystkich 
Katarzyna Rosół – tancerka i chore-
ogra�a. Postanowiliśmy również uczcić, 
obchodzony w marcu Międzynaro-
dowy Dzień Teatru premierowym 
przedstawieniem. Tym razem przy-
gotowaliśmy spektakl muzyczny 
w oparciu o „Legendę o Bazyliszku”.

Pisarka
28 kwietnia szkolną bibliotekę 

odwiedziła Joanna Krzyżanek. Au-
torka opowieści o Cecylce Knedelek, 

Lamelii Szczęśliwej czy Kurze Ade-
li przedstawiła naszym najmłodszym 
i ciut starszym czytelnikom swoje 
bohaterki. Słuchaliśmy z zapartym 
tchem i nie chcieliśmy przerywać 
tych wspaniałych opowieści. Chyba 
jednak najbardziej zafascynowała 
nas „Bajka pachnąca czekoladą”, 
ponieważ jej karty naprawdę pach-
niały tym słodkim przysmakiem. 
Sama autorka zapowiedziała, że 
wkrótce ukaże się bajka pachnąca 
truskawkami… Pani Joasi bardzo 
spodobało się w naszej bibliotece 
i obiecała wrócić do nas za jakiś czas. 
Czekamy z niecierpliwością i na 
wspaniałą pisarkę, i na jej kolejne 
książki.    E. Iglewska-Nowik

Hubert
Hubert Mizerka (6 a) został lau-

reatem Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z przyrody, orga-
nizowanego przez Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty w Poznaniu. Py-
tania konkursowe dotyczyły szero-
kiego zakresu wiedzy geogra�cznej, 
biologicznej, �zycznej i chemicznej. 
Tytuł laureata zwalnia go z obowiąz-
ku pisania sprawdzianu po szóstej 
klasie i gwarantuje ocenę celującą 
z przyrody na świadectwie.   

M. Hinz

n
Tradycyjne śniadanie wielkanocne w Trójce z udziałem proboszcza ks. kan. 
Karola Biniasia i przedstawicieli władz miasta   fot. Paweł Wolniewicz

n
Podczas Wojewódzkiej Gali Finałowej konkursu „Mam 6 lat”

n
Hubert Mizerka z dyplomem Kurato-
rium Oświaty w Poznaniu 
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Talenty

W środę, 2 kwietnia w kl. 1 b 
SP 4 odbył się Dzień Ta-
lentów. Chętni uczniowie 

zaprezentowali swoje pasje i uzdol-
nienia. Były występy wokalne (We-
ronika, Sonia, Martyna), taneczne 
(Marysia – balet, Natalia i Miłosz – 

dance), recytatorskie (Sonia w wier-
szu „Samochwała”) oraz plastyczne 
(Damian – specjalność: czołgi). Pa-
sją do przyrody zaraziła nas Rozalia, 
która zaprezentowała prywatną ko-
lekcję owadów, zebranych wspólnie 
z tatą. Publiczność z zachwytem oglą-
dała kolejne występy i nie szczędziła 
braw.    A. Garstka

Wycieczka
9 kwietnia kl. 3 b i 3 c z wycho-

wawczyniami wybrały się do Pozna-
nia na zwiedzanie Starego Rynku 
i Ostrowa Tumskiego. Naszą wyciecz-
kę zaczęliśmy od spotkania z prze-
wodnikiem przy pręgierzu. Zoba-
czyliśmy wiele zabytków m.in. Bam-
berkę, domki budnicze (budy śle-
dziowe), wagę miejską oraz fontan-
nę Neptuna i Apolla. Zatrzymaliśmy się 
przed ratuszem, na którym o godz.12 
pojawiły się trykające koziołki. Na-
stępnym miejscem wycieczki był 
Ostrów Tumski. Zeszliśmy do pod-
ziemi Katedry pw. Św. Piotra i Paw-
ła. Zobaczyliśmy tam krótki �lm, 
a przewodnik opowiadał o kaplicach 
w świątyni. Dziękujemy Marlenie 
Chrapkowskiej i Grażynie Kulińskiej 
za zorganizowanie wycieczki.   

Jakub Adam

Wielkanocne rękodzieło
Jak co roku tuż przed Świętami 

Wielkiej Nocy w ramach wystawy 
pt. „Zrób to sam”, uczniowie kl. 5 
przygotowali na lekcjach techniki 
ekspozycję własnoręcznie wykonanych 
ozdób. W holu szkoły zrobiło się 
kolorowo i wiosennie, a na stołach 
znalazły się kunsztownie wykonane 
rowerki z przyczepkami. Niektóre 
z nich zostały ukwiecone samodziel-
nie wykonanymi kwiatami z krepy. 
W innych znalazły się wesołe pisan-
ki. Ekspozycję dopełniają koszyki 

z papierowej wikliny, pierwiosnki 
z plastikowych butelek, a także barw-
ne wieńce wielkanocne. Prace mo-
zolnie przygotowywano przez kilka 
tygodnie. Do ich wykonania dzieci 
użyły materiałów odpadowych (np. 
tektura falista, plastikowe butelki, 
stare gazety, sznurek czy rurki do 
napojów).    B. Zboralska

„Nie rzucim…”
5 kwietnia pięcioro uczniów na-

szej szkoły wzięło udział w drugim 
etapie konkursu poezji patriotycznej. 
Z klas 1-3 wystąpili: Józe�na Paszko, 
Wiktoria Szwajkowska, Paulina Stem-
porowska. Z klas 4-6: Joanna Cyko-
wiak i Jakub Krzeptowski. Do wiel-
kiego �nału zakwali�kował się ten 

ostatni, recytując wiersz Heleny Bo-
cheńskiej „Modlitwa za Polskę”. Ży-
czymy sukcesu w wielkim �nale 26 
maja.    M. Piechocka

Urodziny
W świetlicy opiekuńczo-wycho-

wawczej odbyły się urodziny Justyny, 
Wiktorii oraz Hani. Uroczystość od-
była się w ramach programu „Wszy-
scy jesteśmy ważni”. Dziewczynki 
marzyły o urodzinach w pizzerii i ma-
rzenia się spełniły. Dzieci ze świetli-
cy przygotowały upominki i własno-
ręcznie zrobiły kartki urodzinowe. 
Cała grupa świetlicowa udała się na 
urodzinowe spotkanie. Głośno od-
śpiewaliśmy „Sto lat”. Jubilatki poczu-
ły się wyróżnione.    A. Antczak

Ploteczki z Czwóreczki Karotka
Jak co roku w kwietniu, wolon-

tariusze ze świetlicy szkolnej orga-
nizują Dzień Marchewki. Uczniowie 
szykują pokrojone w słupki, poma-
rańczowe, pełne witaminy A oraz 
błonnika marchewki. W takim dniu 
chrupanie jest zaraźliwe.   

A. Antczak

Zajączek
10 kwietnia w świetlicy opiekuń-

czo-wychowawczej odbyło się uro-
czyste spotkanie z okazji nadcho-
dzących Świąt Wielkanocnych. Od 
godzin popołudniowych rozpoczę-
ły się przygotowania do poszukiwa-
nia symbolicznego zajączka. Wycho-
wankowie świetlicy szykowali świą-
teczne potrawy, dekorowali stoły 
oraz oczekiwali na zaproszonych 
gości. Pod okiem Katarzyny Gaweł 
„świetliki” przygotowały życzenia 

świąteczne oraz krót-
ki występ artystyczny. 
Wszyscy dzielili się 
symbolicznym, wiel-
kanocnym jajkiem. 
Zajączek bardzo ucie-
szył dzieci. Podczas 
uroczystości panowa-
ła rodzinna, pełna 
radości, przyjazna 
atmosfera.   

A. Antczak

Zdrowo w 1 a
Uczniowie przy-

gotowali zdrowe dru-
gie śniadanie, które-
go dodatkiem była 
wyhodowana i pielę-
gnowana wcześniej 

przez dzieci rzeżucha. Uczniowie 
przygotowali pyszne surówki i z ra-
dością zjadali znajdujące się w nich 
witaminy. Dzieci spotkały się z pie-
lęgniarką, która przypomniała im, 
jak ważna w życiu jest czystość 
i higiena osobista. Wzięły również 
udział w zajęciach z pierwszej po-
mocy, a w Dniu Skakanki bili re-
kordy w skakaniu przez linkę. 
Dzieci obejrzały kilka prezentacji 
o zdrowym odżywianiu i zdrowym 
stylu życia. Wykonały wiele prac 
plastyczno-technicznych, takich 
jak: „Zdrowie na talerzu”, „Wita-
miny w owocach i warzywach”, 
„Zdrowe i kolorowe jadłospisy”. 
Na koniec miesiąca pierwszokla-
siści brali udział w apelu podsu-
mowującym miesiąc zdrowia w na-
szej szkole.    A. Pawlak

„Gruchy”
Stołówka szkolna proponuje 

uczniom różnego rodzaju desery. 
W tygodniu „ziarna z pełnego prze-
miału” ogromnym powodzeniem 
i akceptacją dzieci cieszyły się „gru-
chy” – karmelizowane płatki owsia-
ne. Okazało się, że wszystkim dzie-
ciom smakowały zdrowe i pełne 
witamin z grupy B tradycyjne płat-
ki owsiane z suszonymi owocami.   

A. Antczak

Baranki
W okresie przedświątecznym 

w świetlicy szkolnej odbywały się 
zajęcia „Koła rękodzieła”, związane 
z tematyką świąt wielkanocnych. 
Dzieci własnoręcznie wykonywały 
baranki z masła, udekorowane pie-
przem, solą oraz bukszpanem.   

A. Antczak

Tanecznie
Jak co roku w kwietniu zarażamy 

tańcem na długiej przerwie. Taka 
forma spędzania wolnego czasu, to 
sprawdzony sposób na propagowa-
nie aktywności i ruchu.   

A. Antczak

n
Rozalka z okazami owadów z kolekcji groma-
dzonej wspólnie z tatą   fot. A. Garstka

n
Ekipa z lubońskiej SP 4 na konkursie poezji patriotycznej   fot. M. Piechocka

Wymarzone urodziny w pizzerii

n
Wyrób baranków z masła w SP 4   
fot. Agnieszka Antczak

n
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Sukcesy

W poniedziałek, 14 kwiet-
nia w Szkole Muzycznej 
przy ul. Solnej odbyła się 

uroczystość wręczenia nagród lau-
reatom konkursów wojewódzkich. 
Wśród nich znaleźli się także nasi 
uczniowie. Wielkopolski Kurator 
Oświaty wymieniła dwóch gim-
nazjalistów z Wielkopolski, którzy 
osiągnęli szczególne sukcesy. Jednym 
z nich jest Kamil Piechowiak. Oto 
lista sukcesów naszych trzecioklasi-
stów: Wojewódzki Konkurs Biologicz-
ny – Alicja Muszyńska (laureatka); 
Wojewódzki Konkurs Chemiczny – 
Kamil Piechowiak (�nalista); Woje-
wódzki Konkurs Fizyczny – Kamil 
Piechowiak (laureat); Wojewódz-
ki Konkurs Geogra�czny – Kamil 
Piechowiak (laureat); Wojewódzki 
Konkurs Historyczny – Cezary Li-
nowski i Kamil Piechowiak (laureaci), 
Emil Plewa (�nalista); Wojewódzki 
Konkurs Języka Angielskiego – Lena 
Marcinkowska (laureatka), Wiktoria 
Ekwińska (�nalistka); Wojewódzki 
Konkurs Języka Polskiego – Anna 
Kantor (laureatka) i Lena Marcin-
kowska (�nalistka); Wojewódzki 
Konkurs Matematyczny – Kamil 
Piechowiak (laureat); Konkurs Wie-
dzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 
– Cezary Linowski (laureat), Emil 
Plewa i Artur Jackowiak (�naliści); 
Olimpiada Geogra�czna dla szkół 
ponadgimnazjalnych – Kamil Pie-
chowiak (�nalista); Olimpiada Języka 
Angielskiego – Lena Marcinkowska 
(�nalistka). Ponadto, Kamil Piecho-
wiak zakwali�kował się do 3. etapu 
Olimpiady Informatycznej Gimna-
zjalistów, która odbędzie się 23-25 
maja w Gdyni (opiekun – Jerzy Wi-
śniewski), a w Polsko-Ukraińskim 
Konkursie Fizycznym „Lwiątko” 
uzyskał tytuł „kaona” (opiekun – 
Izabela Stępolwska).

Mistrzostwa Lubonia
16 kwietnia w SP 2 odbyły się 

Indywidualne Mistrzostwa Lubonia 
w Lekkiej Atletyce. Naszą szkołę 
reprezentowało 46 uczniów, którzy 
rywalizowali z G 2 w następujących 
konkurencjach: skoku w dal, pchnię-
ciu kulą, biegach na 100, 300, 600, 
1000 i 2000 m oraz sztafetach 4x100 m 
i sztafecie szwedzkiej dziewcząt 
i chłopców. Zawody zakończyły się 
sukcesem naszych uczniów, ponie-
waż aż 28 z nich wywalczyło awans 
do Mistrzostw Powiatu, które od-
były się 29 kwietnia w Puszczykowie. 
Nasze wyniki: 100 m dziewczęta: 1. 
miejsce – Paulina Wydrzyńska, 2. 
– Maja Albanowska, 3. – Agata Szym-
kowiak; 100 m chłopcy: 1. miejsce 
– Filip Zarzyński, 2. – Hubert Stach, 
3. – Patryk Królikiewicz; 300 m 
dziewczęta: 2. – Emilia Przybył, 3. 
– Ewa Dziurla; 300 m chłopcy: 2. 
– Adam Dombkowski, 3. – Adrian 
Zawadzki; 600 m dziewczęta: 2. – 
Natasza Pawlicka; 1000 m dziewczę-
ta: 2. – Joanna Łuczak, 3. – Katarzy-
na Mańczak; 2000 m chłopcy: 3. – 

Jakub Urban; skok w dal dziewczę-
ta: 1. – Nicole Strzyżewska, 2. – Jo-
anna Kasperczak; skok w dal chłop-
cy: 2. – Adam Iwiński, 3. – Patryk 
Szumski; pchnięcie kulą dziewczęta: 
1. – Roksana Krakowska, 3. – Han-
na Łobejko; pchnięcie kulą chłopcy: 
1. – Adam Kaczmarek, 3. – Marsel 
Olejniczak; sztafeta 4x100 m chłop-
cy: 1. – A. Dombkowski, H. Stach, 
P. Królikiewicz, F. Zarzyński. Do 
Mistrzostw Powiatu zakwali�kowa-
li się również: Paulina Wiśniewska 
(300 m), M. Majewski (300 m), San-
dra Sowa (600 m), Jakub Kurzyca 
(100 m), Dominika Pałka (1000 m) 
i Gerard Róg (2000 m).

Biegi przełajowe
26 kwietnia w Żerkowie odbyły się 

Wojewódzkie Indywidualne Zawo-
dy w Biegach Przełajowych. Nasze 
gimnazjum reprezentowała Domi-
nika Pałka (3 e). Startując w �nało-
wym biegu na 1500 m, przybiegła 
w głównej grupie zawodniczek, z do-
brym czasem.

Akcja
28-29 kwietnia w naszej szkole 

odbyła się akcja pod hasłem „Tren-
dy nie znaczy cool”, realizowana 
w ramach pracy zespołu „Razem 
w szkole – rozwijamy, wspieramy, 
kształtujemy”. Prezentacje, plakaty 
i pogadanki na temat uzależnień 
mają uświadomić uczniom nieko-
rzystny wpływ na ich zdrowie. Gim-
nazjaliści, którzy włączyli się do 
akcji, otrzymywali specjalne naklej-
ki, zwalniające z odpowiedzi ustnej 
w tych dniach. Gratulujemy uczniom, 
którzy wykonali najciekawsze pla-
katy: Klaudii Maciejewskiej i Pau-
linie Wiśniewskiej (2 e), Zuzannie 
Tomaszewskiej (2 d), Annie Andrze-
jewskiej (1 b) oraz Mateuszowi Kra-
sickiemu (1 d). Dziękujemy za 
współpracę: Katarzynie Marciniak, 
Krystynie Jackow-Sowie, Agnieszce 
Bartkowiak, a Drukarni CGS z Mro-
wina za naklejki. Kolejna akcja już 
w maju.

Test
28 kwietnia odbył się w naszej 

szkole wielki test wiedzy, dotyczący 
Konstytucji 3 Maja dla kl. 1-2. Mie-
siąc wcześniej uczniowie otrzymali 
zagadnienia i dowiedzieli się, że 
każdy z nich może przygotować 
prezentację multimedialną. 5-osobowe 
zespoły przystąpiły do rozwiązywa-
nia testu. Oto wyniki: 1. miejsce – kl. 
1 c i 2 a (28/30pkt.), 2. – 1 e (27/30 
pkt.), 3. – 2 c (25/30pkt.). Wyróż-
nienie otrzymały 1 f i 2 f (24/30 pkt.), 
a dyplomy uznania dostały klasy 1 a, 
1 b, 1 d, 2 b, 2 d i 2 e. 30 kwietnia 
rozstrzygnięto również konkurs na 
najlepszą prezentację dotyczącą 
Konstytucji 3 Maja. Miejsce 1. przy-
padło Wojtkowi Piechowiczowi 
i Przemkowi Olechno (1 d), 2. zajął 
Patryk Kąkol (2 d), a 3. – Kinga 
Czechowicz (2 c) i Bartek Pytlak 
(2 a). Wyróżnienie otrzymała Pau-

Z Gimnazjum nr 1

lina Wydrzyńska (2 a), a dyplomy 
uznania za udział w konkursie: Aga-
ta Grabarczyk (1 e), Zuzanna Gra-
barczyk (1 e) i Dawid Piechowiak 
(2 a). Organizatorką konkursu była 
Anna Mizerska, którą wspierały 
Agata Matyjasek i Iza Stęplowska.

Mistrzostwa
29 kwietnia na stadionie „Juve-

nii” Puszczykowo odbyły się Indy-
widualne Mistrzostwa Powiatu 
w Lekkiej Atletyce. Nasz reprezen-
tacja zdobyła aż 6 medali. Złoto 
w biegu na 100 m wywalczył Filip 
Zarzyński, srebrne medale zdobyli: 
Roksana Krakowska i Adam Kacz-
marek w pchnięciu kulą, Adrian 
Dombkowski w biegu na 300 m, 
sztafeta chłopców 4x100 m w skła-
dzie: Adrian Dombkowski, Patryk 
Królikiewicz, Hubert Stach i Filip 
Zarzyński. Brązowy medal w biegu 
na 600 m wywalczyła natomiast 
Natasza Pawlicka. Reprezentowali 
nas: Natasza Pawlicka, Joanna Ka-
sperczak, Ewa Dziurla, Nicole Strzy-
żewska, Paulina Wydrzyńska, Julia 
Jarzyńska, Emilia Przybył, Jakub 
Kurzyca, Sandra Sowa, Agata Szym-
kowiak, Maja Albanowska, Adrian 
Dombkowski, Natalia Kaźmierczak, 
Adam Kaczmarek, Gerhard Róg, 
Hubert Stach, Jakub Urban, Adam 
Iwiński, Roksana Krakowska, Patryk 
Królikiewicz, Kinga Kubiak, Filip 
Zarzyński, Adrian Zawadzki, Mar-
sel Olejniczak, Patryk Szumski, 
Joanna Łuczak, Katarzyna Mańczak, 
Dominika Pałka, Dominik Skrzyp-
czak.

Angielskie sukcesy
Mamy sukcesy w Ogólnopolskim 

Konkursie Języka Angielskiego En-
glish ACE (etap wojewódzki). 1. 
miejsce w województwie zajęły: Lena 
Marcinkowska (3 c), Zuzanna Bro-
niszewska (1 c), Ryszard Dotka (1 c), 
2. – Wiktoria Ekwińska (3 c), 3. – 
Lucyna Łuczak (3 c), Jakub Szcze-
pański (1 c).

Finaliści
Patryk Kąkol zdobył 2. miejsce 

w wojewódzkim etapie ogólnopol-
skiego konkursu historycznego 
„Losy bliskich, losy dalekich”, pisząc 
pracę poświęconą swojej rodzinie, 
której losy są splecione z rozwojem 
kolejnictwa. Wyróżnienie otrzy-
mała Lucyna Łuczak za przedsta-
wienie w formie listów i pamięt-
nika historii Wielkopolan wywie-
zionych do Generalnego Guber-
natorstwa i III Rzeszy. Gratuluje-
my nagrodzonym oraz ich opie-
kunom – A. Plumińskiej-Mieloch 
oraz M. Podemskiemu.

Spotkanie
29 kwietnia w ramach cyklu 

„Ludzie z pasją”, organizowanym 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
szkoły „Nasza Jedynka”, gościli-
śmy Małgorzatę Machalską. Rad-
na, prawniczka, działaczka spo-
łeczna spotkała się z uczniami 
klas 3, szukającymi własnej dro-
gi w zbliżającym się dorosłym 
życiu. Dziękujemy za poświęco-
ny czas!    (GI)

Dużo się działo w Niepu-
blicznym Żłobku przy ul. 
Kasztelańskiej 5 w tygodniu 

poprzedzającym Święta Wielkanocne. 
Dzieci samodzielnie robiły kartki 
z życzeniami dla swoich rodzin oraz 
piekły babeczki. Odbyło się także 
świąteczne śniadanko, a w Wielki 
Piątek dzieci w ogródku szukały 
prezentów od zajączka.

D. Nadobnik

Zapraszamy
30 maja o godz. 15 odbędzie się 

dzień otwarty w naszym żłobku. 
Zapraszamy rodziców ze swoimi 
pociechami. Tego dnia również 
organizujemy festyn rodzinny. Na 
dzieci oraz rodziców czeka wspól-
na zabawa i moc atrakcji.

U Liliputków

n
Maluchy ze żłobka „Liliputki” szukają zająca

najskuteczniejszą 
prasą 

w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!
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Projekt

W ramach partnerskich spotkań 
w realizowanym projekcie 
„Comenius” – „Działać dla 

przyszłości” – uczniowie odwiedzili 
El Puerto de Santa Maria w Hiszpanii, 
miesiąc później zostali przyjęci przez 
Liceum Voltaire’a w Orleanie.

Wizyta partnerska
W ramach wizyt partnerskich 

projektu „Comenius” – „Działać dla 
przyszłości”, realizowanego przez 
nasze gimnazjum i szkoły z Francji, 
Hiszpanii, Niemiec, Rumunii i Włoch, 
grupa uczniów i nauczycieli prze-
bywała w dniach 6-12 kwietnia 
w niemieckim Erkelenz. Tematem 
przewodnim była lokalna ekonomia 

każdego z partnerów projektu. Ucznio-
wie przedstawiali prezentacje pod-
czas wspólnych zajęć, natomiast 
dodatkowo zobaczyliśmy miejsca, 
o których w swoim wystąpieniu 
mówili Niemcy: odkrywkową ko-
palnię węgla brunatnego Garzweiler 
oraz elektrownię Niederaussem. 
O ekonomii i polityce energetycznej 
Unii Europejskiej i Erkelenz dowie-
dzieliśmy się od urzędników pracu-
jących w Brukseli i w miejscowym 
urzędzie miasta. Poznaliśmy sposo-
by dbania o środowisko i racjonal-
nego wykorzystania energii, zwie-
dziliśmy dom pasywny. W programie 
znalazły się też spotkania i zajęcia 
integracyjne, zwiedzanie Erkelenz 
oraz wizyta w Akwizgranie.   

M. Madajczyk-Głowacka

Współpraca
9 kwietnia grupa uczniów pod 

opieką Anny Czerwińskiej wzięła 
udział w wykładach organizowanych 
przez Wydział Nauk Społecznych 
UAM w ramach Poznańskiego Fe-
stiwalu Nauki. Wykłady były róż-
norodne i interesujące, a dotyczyły 
tematów z zakresu �lozo�i i etyki.

Olimpiada
12 kwietnia odbył się pierwszy 

etap Ogólnopolskiej Olimpiady Ję-
zyka Angielskiego. 60 naszych uczniów 

pisało test zawierający zagadnienia 
gramatyczno-leksykalne. Do dru-
giego etapu zakwali�kowali się: 
Joasia Czyżak, Iga Skrzypczak, Ka-
tarzyna Tomczak, Wiktor Jankowski, 
Patrycja Motała, Julia Skotarczak, 
Marysia Nowak, Aaron Ciesielski, 
Krzysztof Walczak, Krzysztof Fons, 
Witold Taisner, Fryderyk Filipowski, 
Zosia Lenartowicz, Patryk Matusiak, 
Dominka Szymanda, Dagmara Jaś-
kowiak, Jędrzej Friska, Joasia Tar-
gońska, Julia Stachowiak, Julia Mul-
lak, Marta Rolska, Damian Grześ, 
Kamila Malinowska, Zuzanna Bu-
dzyńska, Adrianna Prałat, Damian 
Dankowski, Filip Pawlak, Olga Au-
gustyniak i Juliusz Kończal.

Podsumowa-
nie

14 kwietnia 
w Poznańskiej 
Ogólnokształ-
cącej Szkole 
Muzycznej II st. 
im. M. Karłowi-
cza zwycięzcy 
wojewódzkich 
konkursów przed-
miotowych ode-
brali zaświad-
czenia i nagrody. 
Naszą szkołę 
reprezentowali 
Gabrysia Graś 
– laureatka Wo-
jewódzkiego 
Konkurs Histo-
rycznego, Joan-

na Czyżak – lau-
reatka Wojewódz-

kiego Konkursu Języka Angielskie-
go i Jakub Lesiński – laureat Woje-
wódzkiego Konkursu Wiedzy 
Obywatelskiej i Ekonomicznej.

Drugie miejsce
15 kwietnia w Kostrzynie Wlkp 

odbył się 37. Ogólnopolski Turniej 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
Nasza drużyna zajęła 2. miejsce. 
Szkołę reprezentowali: Dobrawa 
Walla (1 h), Weronika Kowalczyk 
(2 f), Paulina Zimlińska (2 g) i Mi-
kołaj Jakubowski (2 e). Uczniami 
opiekował się Krzysztof Dzydzan. 
Konkurs składał się z części teore-
tycznej (pytania testowe dotyczące 
ruchu drogowego i udzielania pierw-
szej pomocy) oraz praktycznej, 
w której należało udzielić pierwszej 
pomocy, wykazać się umiejętnościa-
mi jazdy na rowerze po miasteczku 
ruchu, a także pokonać rowerowy 
tor przeszkód.

Posłowie
17 kwietnia ogłoszono listę osób 

z całej Polski zakwali�kowanych do 
Sejmu Dzieci i Młodzieży. Posłami 
z naszej szkoły zostali Marta Pawlak 
(2 a) i Jakub Lesiński (3 e). Zorga-
nizowali i przeprowadzili debatę 
poświęconą Unii Europejskiej z udzia-
łem ekspertów, uczniów, nauczycie-
li i dyrekcji naszej szkoły.

Z Gimnazjum nr 2 Konkurs
Gimnazjaliści z kl. 1 g: Olga Au-

gustyniak, Wiktor Jankowski, Jakub 
Woźniak i Jędrzej Friska wzięli udział 
w konkursie dla miłośników j. an-
gielskiego „Mosina Wodziczko En-
glish Competition 2014”. Celem 
konkursu była wery�kacja kompe-
tencji językowych gimnazjalistów 
w zakresie znajomości słownictwa 
i mówienia. Nasi pierwszoklasiści 
w indywidualnym współzawodnic-
twie z reprezentantami klas trzecich 
z innych szkół powiatu poznańskie-
go uzyskali każdy ex equo trzeci 
w kolejności wynik konkursu.

Dzień Języka Polskiego
Na przerwach uczniowie słu-

chali wierszy polskich poetów w nie-
codziennym wykonaniu. Różne 
aranżacje sprawiły, że klasyka pol-
skiej poezji stała się dla młodzieży 
bardziej dostępna. Dezerter, Trze-
ci Wymiar, Ankh, Justyna Stecz-
kowska, Czesław Śpiewa, Anna 
Szałapak – to tylko niektórzy wy-
konawcy, którzy umilali czas mło-
dzieży. Uczniom najbardziej spodo-
bała się „Reduta Ordona” Adama 
Mickiewicza wykonana 
przez Trzeci Wymiar. Na 
długiej przerwie młodzież 
brała udział w kalamburach, 
prezentując i odgadując 
hasła związane np. z lek-
turami. Natomiast na 
dziedzińcu szkolnym, 
w bibliotece i w świetlicy 
polonistki przeprowadzi-
ły konkursy kaligra�czne 
i językowe. Młodzież roz-
wiązywała krzyżówki, 
układała słowa z liter da-
nego wyrazu, pisała tekst 
pod dyktando. Podczas 
Dnia Języka Polskiego 
uczniowie podziwiali zdję-
cia rówieśników, biorących 
udział w konkursie „Czy-
tam, więc jestem. Jestem, 
bo czytam”.

Po niemiecku
Nauczycielki: Justyna Szczodrak 

i Joanna Wojciech zorganizowały 
Konkurs Pięknego Czytania w Ję-
zyku Niemieckim. Podczas tegorocz-
nej edycji uczniowie mieli do wy-
boru baśnie braci Grimm. Zwycięz-
cą został Patryk Matusiak (3 c) za 
ciekawą i bezbłędną prezentację 
„Jasia i Małgosi”, 2. miejsce zajęli ex 

aequo Karolina Pawłowska, Damian 
Grześ oraz Fryderyk Filipowski (3 a), 
a 3. – Katarzyna Kubacka (2 c) oraz 
Bartosz Płóciennik (1 g).

Zdrowie
W ostatnich dniach kwietnia 

grupa j. angielskiego zorganizowała 
projekt „Slow Food, Slow Life”. Roz-
poczęliśmy od audycji poświęconej 
tematyce prozdrowotnej i sprawdzi-
liśmy, ile osób miało czas na przy-
gotowanie zdrowego śniadania. 
Później 37 uczniów udało sie wraz 
z Romaną Kłos, Katarzyną Wilińską-
Jóźwiak i Hanną Pordąb do klubu 
„Fabryka Formy”. Tam mieliśmy 
zajęcia z profesjonalnym trenerem, 
ćwiczyliśmy w stre�e cardio i wolnych 
ciężarów oraz rozmawialiśmy z die-
tetykiem o zasadach zdrowego od-
żywiania.

Serce
27 kwietnia papież Franciszek 

ogłosił Jana Pawła II świętym. To 
bardzo ważny dzień dla wszystkich 
Polaków i dla nas, uczniów szkoły 
noszącej Jego imię. Chcąc pokazać 
ogromny szacunek i podziw dla Pa-

trona, poszczególne klasy przynio-
sły kawałki czerwonej tkaniny, z któ-
rej zostało uszyte wielkie serce. 
Wyeksponowaliśmy je w holu szko-
ły, obok cytatów z wypowiedzi Jana 
Pawła II.

Ekologia
Drużyna z naszego gimnazjum: 

Andrzej Ziem-
nicki (2 d), 
Patrycja Le-
śniewska (2 e) 
i Mariusz Do-
tka (2 d) zaję-
ła 5. miejsce 
w �nale V Po-
wiatowego 
Konkursu Eko-
logicznego 
„Kochajmy 
nasze małe oj-
czyzny”. 

(G2)

n
Dyskusje w grupach u partnerów z Erkelenz

n
Marta Pawlak i Jakub Lesiński – delegaci Gimnazjum nr 2 do 
sejmu młodzieżowego

n
Oryginalne wyrażenie miłości do patrona swojej 
szkoły – Jana Pawła II z okazji kanonizacji
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Z metą w Żarnowcu

Jak co roku, członkowie Szkolnego 
Koła Krajoznawczo-Turystycznego 
nr 6 ze Szkoły Podstawowej nr 1, 

aby uczcić pamięć wielkiego Pola-
ka Cyryla Ratajskiego, uczestniczyli 
w poświęconym mu rajdzie . Zawsze 
odwiedzają miejsca upamiętniają-
ce jego postać. W tym roku był to 
pomnik stojący przed Starym Bro-
warem w Poznaniu i tablica w miej-
scu, gdzie mieszkał w Puszczykówku. 
Tam zapaliliśmy znicz oraz odświe-
żyliśmy sobie informacje o patro-
nie Lubońskiego Oddziału PTTK. 
Innym wielkim Polakiem, którego 
wspominaliśmy podczas rajdu był 
Andrzej Kopa. Dowodził akcją zdo-
bycia lotniska Ławica w Poznaniu 
podczas Powstania Wielkopolskie-
go. W 1919 r. awansował kolejno do 
stopni porucznika i kapitana Wojska 
Polskiego. W 1920 r. jako podpuł-
kownik walczył w wojnie polsko-
bolszewickiej. Mała wieś Trzcielin 
w gminie Dopiewo ma swojego bo-
hatera, z którego jest dumna. Daw-
nemu współwłaścicielowi wsi oraz 
zasłużonemu żołnierzowi poświęcono 
pomnik przy głównym skrzyżowa-
niu dróg oraz patronat nad główną 
ulicą. My również zatrzymaliśmy się 
tam, aby oddać mu cześć. Zapalili-
śmy znicz, a pani Iwona Jankowiak 
przedstawiła nam postać miejsco-
wego bohatera. Dalsza część rajdu 
to wędrówka piesza otuliną Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego. Po 
dotarciu na metę w okolice osady 
Żarnowiec zatrzymaliśmy się u pod-
nóża stromego zbocza, z którego wy-
pływa niewielkie źródełko. Niektórzy 
z nas odświeżyli się chłodną wodą 
z niego. W 1994 r. decyzją władz 
wojewódzkich „Źródełko” zostało 
uznane za pomnik przyrody, jedyne 
w Wielkopolsce. Urozmaicona rzeź-
ba terenu i bogaty drzewostan oraz 
przełomowa dolina Samicy stanowią 
uroczy zakątek. Niedawno powstał 
tu punkt widokowy, na który wie-
dzie 128 stopni. Zbudowano stylową 

wiatę, ustawiono ławki, a strumień 
wypływający ze źródełka ujęto w ka-
mienne koryto. Na mecie na uczestni-
ków czekały już przygotowane przez 
organizatorów zabawy i posiłek tu-
rystyczny. Każdy uczestnik zabaw 
otrzymał nagrody w postaci słodyczy 
i przyborów szkolnych. Metę przy-
gotował Oddział PTTK w Buku. Na 
koniec doszliśmy do miejscowości 
Tomice. W istniejącym tu grodzie 
w 1464 r. urodził się Piotr Tomic-
ki, sekretarz Zygmunta Starego, dy-
plomata, wybitny humanista, autor 
słynnego zbioru akt dyplomatycz-
nych wydanych w 17 tomach jako 
„Acta Tomiciana”. Kościół gotycki 
pw. św. Barbary zbudowano tu ok. 
1468r. Jego fundatorem był Mikołaj 
Tomicki, chorąży poznański. W 1770 r. 
przebudowano go staraniem Doroty 
Jabłonowskiej ze Stęszewa i zmie-
niono wystrój na barokowy. Najcen-
niejszymi elementami wyposażenia 
wnętrza są: ołtarz wczesnobarokowy 
z pierwszej połowy XVII w., rene-
sansowa płyta nagrobna z piaskowca 
oraz unikatowa brązowa płyta na-
grobna Mikołaja Tomickiego, wyko-
nana w 1524 r. w warsztacie Vischera 
młodszego w Norymbergii. Obok 
kościoła znajduje się dzwonnica drew-
niana z dwoma dzwonami z 1541 r. 
i 1613 r. W rajdzie uczestniczyły też 
dzieci ze SKKT nr 9 ze Szkoły Pod-
stawowej w Komornikach.   

Jadzia i Zuzia (uczestniczki)

Spotkanie z Matką Generalną
Przedstawiciele PTTK złożyli 

wizytę w Zgromadzeniu Sióstr Słu-
żebniczek Niepokalanego Poczęcia 
NMP w związku z Odznaką Krajo-
znawczą „Śladami bł. Edmunda 
Bojanowskiego”. Odznakę opraco-
wała Komisja Krajoznawcza Oddzia-
łu PTTK w Luboniu z okazji 200-lecia 
urodzin bł. Edmunda Bojanowskie-
go i ogłoszenia przez Kościół roku 
2014 – Rokiem Edmundowym. 
Ustanowienie odznaki jest jedną 
z inicjatyw związanych z obchoda-

Z PTTK

W grze pojedyn-
czej młodzi-
czek 1. miej-

sce zajęła Maja Zielińska, 
a na najniższym stopniu 
podium zameldowała się 
żaczka Zuzanna Sułek. 
W przedziale miejsc 9-12 
uplasowała się kolejna 
żaczka – Weronika Do-
mbka. Wśród młodzi-
ków 2. miejsce wywalczył 
Patryk Pyśk, także żak, 
6. był Krzysztof Wit-
kowski, a na 10. miej-
scu turniej zakończył 
Jan Kuźniarek.

W grze drużynowej 
dziewczyny wywalczy-
ły złote medale, a chłop-
cy brązowe. Był to 
najlepszy turniej w hi-
storii Mistrzostw Wiel-
kopolski dla LKTS Luboń. Awans 
na Mistrzostwa Polski, które od-
będą się w połowie maja w Rado-
miu, wywalczyli Maja Zielińska 
i Patryk Pyśk (turniej indywidu-
alny) oraz Maja Zielińska, Zuzan-

na Sułek i Weronika Dombka 
(turniej drużynowy).

Gratulujemy dziewczynom oraz 
chłopcom i czekamy na kolejne 
sukcesy w obecnym sezonie, a tak-
że w przyszłości.

Piotr Ciszak

Najlepszy turniej
Wielkim sukcesem zakończyły się rozegrane w Poznaniu 
Mistrzostwa Wielkopolski Młodziczek i Młodzików 2014, które 
odbyły się 26 kwietnia. Reprezentanci Lubońskiego Klubu 
Tenisa Stołowego (LKTS) wywalczyli aż 5 medali i okazali się 
najlepszym klubem w Wielkopolsce w tych kategoriach

n
Zawodnicy z pucharami i trenerem   fot. A. Kierzynka

n
Przy willi Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie   fot. Zbigniew Czekała

mi rocznicowymi w Luboniu. Pomysł 
uzyskał pozytywną opinię Zgroma-
dzenia Sióstr Służebniczek. Autorzy 
i pomysłodawcy zostali umówieni 
z Matką Generalną Zgromadzenia 
– s. Rafałą Kisiel – na niedzielę, 30 
kwietnia w godzinach popołudnio-
wych w celu omówienia i ustalenia 
terminu przekazania kompletu do-
kumentów związanych z rejestracją 
odznaki w Zarządzie Głównym PTTK 
w Warszawie. W jego skład wejdzie 
m.in.: odpis uchwały zarządu o usta-

nowieniu 
odznaki, jej 
regulamin, 
kopia pisma 
do ZG 
PTTK, ksią-
żeczka od-
znaki, pie-
czątka, 
plakietka 
oraz wzór 
odznaki. 
Jako że Mat-
ka General-
na zaraz po 
naszej wizy-
cie wyjeż-
dżała do 
Warszawy 
na konwent 
4 polskich 
Zgromadzeń 
Sióstr Słu-
żebniczek 
NP NMP, od 

razu wręczono jej regulamin odzna-
czenia, który miała przekazać zgro-
madzonym matkom generalnym. 
Omówiono formy współpracy lu-
bońskiego Oddziału PTTK i Sank-
tuarium bł. Edmunda w krzewieniu 
wiedzy i przybliżeniu postaci tego 
polskiego działacza społecznego, 
patrioty, twórcy ochronek wiejskich, 
działacza kultury, świeckiego zało-
życiela żeńskiego Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek NMP, błogosła-
wionego Kościoła Katolickiego, 
którego praca organiczna i założenia 
programowe są aktualne do dziś. 
Spotkanie zakończyło się dwustron-
nymi deklaracjami i wspólnym zdję-
ciem. Być może będzie to początek 
założenia Izby Pamięci bł. Edmun-
da Bojanowskiego, a w przyszłości 
muzeum jego imienia.

Maria i Jan Błaszczakowie

n
Spotkanie robocze Marii i Jana Błaszczaków 
z Matką Generalną – s. Rafałą Kisiel
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Nie powiodła się wyprawa dru-
żyny ze Szkolnej do wicelide-
ra tabeli, jakim jest Victovia 

Witkowo. Po dwóch pierwszych, do-
brze rozegranych spotkaniach, meczu 
z Vitcovią z 12 kwietnia niestety nie 
można zaliczyć do udanych. Tylko 
przez pierwsze 20. minut lubonianie 
swoją grą dorównywali gospodarzom. 
W miarę upływu czasu uwidoczni-
ła się przewaga zawodników Vitcovii, 
którzy ostatecznie zdobyli 3 bramki, 
odnosząc zasłużone zwycięstwo. Za-
wodnicy Stelli próbowali parokrotnie 
zagrozić bramce gospodarzy, ale to nie 
wystarczyło, by zmierzyć się z dobrze 
dysponowanym wiceliderem.

19 kwietnia Stella podejmowała 
u siebie Wartę Śrem. Zespół ze Śre-
mu w rundzie wiosennej spisuje się 

przeciętnie, dlatego wszyscy licznie 
zgromadzeni w Wielką Sobotę ki-
bice liczyli na okazałe zwycięstwo 
stellowców. Nie przyszło ono jednak 
łatwo, bo jak się okazało, drużyna 
Warty świetnie się broniła i częściej 
atakowała. Stellowcy liczyli na swo-
je kontry. Po jednej z nich, w 35. 
minucie, bramkę na wagę zwycięstwa 
zdobył Jan Grzegorzewski. Po tym 
meczu wszyscy zawodnicy Stelli 
otrzymali od sponsora upominki 
pieniężne jako prezenty od zająca 
wielkanocnego.

26 kwietnia Stella gościła w Za-
niemyślu, by rozegrać spotkanie 
z tamtejszym Kłosem. Przez pierw-
szy kwadrans z boiska wiało nudą 
– dominowały głównie niedokładne 
zagrania po obu stronach. W miarę 

upływu czasu do głosu doszli stel-
lowcy, którzy zaczęli przeprowadzać 
składniejsze akcje, poważnie zagra-
żające bramce gospodarzy. Jednak 
w 20. minucie tylko poprzeczka 
uchroniła luboński zespół przed 
golem do ich bramki. W 30. minu-
cie zawodnicy Stelli wykonywali rzut 
rożny. Piłka tra�ła na głowę Grze-
gorza Sołtysiaka, który zdobył pro-
wadzenie dla Stelli. W 40. minucie 
arbiter spotkania dopatrzył się fau-
lu zawodnika Stelli na polu karnym 
i podyktował rzut karny dla Kłosa. 
Gospodarze wykorzystali go w stu 
procentach i wyrównali na 1:1. Jesz-
cze do przerwy stellowcy dwukrot-
nie mieli szansę na zdobycie bramek. 
Po doskonałych akcjach piłka prze-
chodziła dosłownie obok słupka. 

W drugiej połowie uwidoczniła się 
lekka przewaga gospodarzy, którzy 
zaczęli śmielej przeprowadzać groź-
ne kontry, co w 75. minucie przy-
niosło im efekt w postaci zdobycia 
kolejnej bramki na 2:1. Od tego mo-
mentu gra się wyrównała i zaostrzy-
ła, doszło nawet do przepychanek 
pomiędzy zespołami. W końcowych 
minutach arbiter ponownie podyk-
tował rzut karny dla gospodarzy, 
którzy znów go wykorzystali i usta-
lili wynik spotkania na 3:1.

3 maja Stella miała rozegrać 
u siebie spotkanie z Lechitą Kłecko, 
jednak do meczu nie doszło. Zespół 
z Kłecka wycofał się z rozgrywek. 
Tym sposobem Stella otrzymała 
3 punkty jako walkower.

Władysław Szczepaniak

Słabsza gra Stelli

n
Wyjazdowy mecz Stelli z Kłosem Zaniemyśl. Moment przepychania się obu 
zespołów  fot. Władysław Szczepaniak

Poznańska Klasa Okręgowa – Wschód

 1.  Pelikan Niechanowo  18 50 55-15
 2.  Kłos Zaniemyśl   19 43 46-24
 3.  Kotwica Kórnik   19 42 55-18
 4.  Vitcovia Witkowo   18 40 50-14
 5.  Wełna Rogoźno   19 40 49-23
 6.  Piast Kobylnica   19 29 30-30
 7.  Stella Luboń   19 28 26-29
 8.  Suchary Suchy Las   19 26 27-36
 9.  Warta Śrem   19 23 35-33
 10.  TPS Winogrady Poznań 19 19 28-38
 11.  KS 1999 Łopuchowo  19 17 23-49
 12.  Polonia Poznań   19 16 20-43
 13.  Las Puszczykowo   19 10 16-56
 14.  Lechita Kłecko   19 0 6-58

W �nałach Mistrzostw Po-
wiatu Poznańskiego w lek-
kiej atletyce 29 kwietnia 

w Puszczykowie wzięła udział ekipa 
z lubońskiego Gimnazjum nr 2 – 17 
dziewcząt i 20 chłopców. Startowa-
li w następujących konkurencjach: 
pchnięcie kulą, skok w dal, bieg na 
100, 300, 1000 i 2000 m, sztafeta 
4 x 100 m, sztafeta szwedzka (100, 
200, 300, 400 m).

Starty dziewcząt: 100 m – Klau-
dia Kaczmarek kl. 3f, 300 m – Oliwia 
Kruger kl. 2e, 600 m – Michalina 
Matuszczak 3b, Zuzanna Budzyńska 
2c; 1000 m – Maria Nowak 3a; pchnię-
cie kulą (3 kg) – Dorota Małecka 2c, 
Weronika Kowalczyk 2h; skok w dal 
– Wiktora Skalska 2f, Weronika Łu-
czak 1b; sztafeta 4 x 100 m – Wero-
nika Kowalczyk 2h, Weronika Tom-
czyk 2f, Weronika Cywińska 2h, 
Weronika Łuczak 1b; sztafeta szwedz-
ka – Wiktoria Skalska 2f, Klaudia 
Kaczmarek 3f, Alicja Galas 3f i Ali-
cja Ostrowska 2f.

Pod okiem Hanny Krężelewskiej, 
opiekunki reprezentacji dziewcząt, 
największy i to nie pierwszy sukces 
odniosła Michalina Matuszczak, któ-
ra zajęła 2. miejsce w swojej koronnej 
konkurencji 600 m. Jednocześnie 
awansowała do następnego etapu 
lekkoatletycznych zmagań- mistrzostw 
rejonu Poznań zachód. W tym miej-
scu należy wspomnieć, że Michalina 
Matuszczak wraz z Marysią Nowak 
z kl. III a startowały 26 kwietnia w �-
nałach wojewódzkich indywidualnych 
biegów przełajowych, zajmując od-
powiednio 28. i 32. miejsce na 80 osób 
startujących w tych zawodach.

Nad startem chłopców czuwali 
Michał Garstkiewicz i Marcin Za-
błocki. Do etapu rejonowego awan-
sowali: Adam Gomuła (3 d) 5,40 m 
w skoku w dal (2. miejsce), Krzysz-
tof Spychała (3 d) 11,96 m pchnięcie 
kulą 5 kg (1. miejsce), Michał Na-
konieczny (3 d) 10,89 m pchnięcie 
kulą 5 kg (3. miejsce).

H.G-K

Lekka atletyka gimnazjalistów

n
Zdobywczyni 2. miejsca na powiatowych zawo-
dach LA – Michalina Matuszczak (z lewej). 
Zdjęcie z wojewódzkich zawodów finałowych 
indywidualnych biegów przełajowych, w których 
startowała z Marysią Nowak (z prawej)

n
Zwycięska reprezentacja chłopców z G 2 na powiatowych zawodach lekkoatle-
tycznych

n
Bieg dziewcząt na mistrzotwach w Puszczykowie
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W czwartek, 1 maja dwie 
lubonianki, o których 
pisaliśmy w listopa-

dowym numerze „Wieści Lu-
bońskich” (str. 5) rywalizowały 
na XI Włościańskich Zawodach 
Zaprzęgowych w Śmiglu o tytuł 
najlepszego zaprzęgu w kate-
gorii kuce single. Tym razem 
panie zamieniły się rolami, po-
wożącą kucem Zbój była Julia 
Frankiewicz, natomiast luza-
kiem – Karolina Banaszak. Po 
pokonaniu wymagającego toru, 
składającego się z 18 przeszkód, 
w tym rowu z wodą oraz atrapy 
drewnianego mostka, zawod-
niczki uplasowały się w czołówce 
stawki. Końcowy wynik teamu to 
lekko przekroczona norma czasu 
oraz jedna zrzutka, co skutkowało 
5 punktami karnymi i pozwoliło za-
jąc 2. miejsce.

W zawodach brało udział 61 
zaprzęgów, w tym powożone przez 
osoby niepełnosprawne.

Wszystkich chcących zobaczyć 
luboński team powożeniowy w ak-
cji, odsyłamy na fanpage: https://
www.facebook.com/pages/
Zb%C3%B3j/1384111361811466?fre-
f=ts, gdzie pojawiają się informacje 
o zawodach z udziałem lubonia-
nek.

(TM)

Wicemistrzynie powożenia
Puchar dla lubonianek w XI Zawodach Zaprzęgowych w Śmiglu

n
Karolina Banaszak przy Zbóju i Julia Frankiewicz z pucharem na bryczce 
fot. Ł. Borysow

W środę, 2 kwietnia br. roz-
poczęły się rozgrywki w ra-
mach V edycji Wielko-

polskiego Turnieju Orlika, które 
potrwają do 13 czerwca i zostaną 
zorganizowane na 105 obiektach wy-
budowanych w ramach programu 
„Moje Boisko – Orlik 2012”.

W V edycji rozgrywek weźmie 
udział ok. 600 drużyn piłkarskich, 
130 zespołów koszykarskich oraz 4 

ekipy siatkarskie. Łącznie przewi-
duje się udział ponad 5500 uczest-
ników.

Z Lubonia w turnieju nie uczest-
niczy żadna drużyna. Rozgrywki nie 
dotyczą lubońskiego boiska Orlik 
przy ul. Dojazdowej.

Informacje na temat turnieju 
można znaleźć na stronie interne-
towej: http://orlik-cup.pl/.

A.W.

Turniej orlika

W środowisku sportowym nie 
milkną dyskusje w związ-
ku z rozwiązaniem i wy-

cofaniem w trakcie rozgrywek ze-
społu seniorów III-ligowego Fogo 
Luboń. Poprosiliśmy o wypowiedź 
na ten temat działaczy, trenerów i za-
wodników (w poprzednim wydaniu 
„WL” na str. 13 poznaliśmy opinie 
władz klubu).

Ryszard RybakQn  – były zawodnik 
Lecha Poznań i Lubońskiego KS-u, 
obecnie trener Tarnovii Tarnowo Pod-
górne z wielką przykrością przyjął 
wiadomość o wycofaniu z rozgrywek 
drużyny, która w ciągu ostatnich 20. 
lat odnosiła sukcesy na poziomie IV 
i III ligi oraz w Pucharze Polski. Zasta-
nawia się, czy musiało do tego dojść, 
a jeśli już – to dlaczego? Wyraził żal, 
że wysiłek wielu zawodników, tre-
nerów i działaczy został zaprzepasz-
czony jedną krótką decyzją.

Andrzej Chyliński Qn – członek byłego 
Zarządu FC Luboński i trener grup 
młodzieżowych: Wycofanie zespołu 
seniorskiego nie powinno nastąpić 
w trakcie rozgrywek. Moim zdaniem, 
legły tu sprawy �nansowe i organiza-
cyjne, ale dodatkowo przyczynił się 
do tego Prezes i niektóre osoby nie 
związanie z klubem. Jeżeli chce się 
kierować klubem, to trzeba mieć do 
tego predyspozycje i umiejętność za-
rządzania, a tego nie było, i są, jak 
widać, tego efekty. Finanse w klubie 
były w wystarczające na III ligę, ale 
trzeba umieć nimi rozporządzać. Cały 
wysiłek poszedł na marne, po roku 
wycofano zespół, podobno z przy-
czyn �nansowych. W tak krótkim 
okresie wymieniono większość ze-
społu oraz trzech trenerów. To też 
wiązało się z dużym nakładem �-
nansowym, a nie przyniosło żadne-
go pozytywnego rezultatu. Takiego 
sponsora głównego, jakiego miała 
drużyna Fogo Luboń, nie było od 
ponad 15 lat i być może długo nie 
będzie. W ten sposób zawiedliśmy 
sponsora i lubońskich kibiców. Nie 
wiem kiedy w Luboniu powstanie 
ponownie III liga.

August Krawiec Qn – były wicepre-
zes Fogo Luboń: Nie jestem zasko-
czony tym, że Fogo Luboń już nie 
gra w III lidze. Dlaczego? Patrząc 
na działalność prezesa i zarządu od 
stycznia 2013 r. i na klub z zewnątrz, 
mam czas na spokojną analizę oraz 
ocenę pracy zarządu Fogo. Otóż po 
sukcesie pucharowym i awansie do 
III ligi działacze klubowi nie umieli 
spożytkować tego sukcesu marke-
tingowo. Nie zwrócili się do �rm ze 
swoją ofertą – produkt Fogo Luboń 
nie wyszedł poza stadion. Wydawało 
się, że klub ma wszystko: sponsora 
głównego (Fogo), bardzo o�arnego 
sponsora (Patron+) oraz kilka innych 
�rm w miarę dobrze współ�nansują-
cych klub. Nadmienię, że również wła-
dze miasta przyznały znaczną dotację 
z budżetu na III ligę. Klub otrzymał 

tez sporą kwotę od PZPN-u za grę 
w Pucharze Polski. Sprzedano kilku 
zawodników do klubów z wyższych 
lig. Taka komfortowa sytuacja chyba 
zaszkodziła nowemu prezesowi i klu-
bowym doradcom. Panowie myśleli 
pewnie, że tak będzie zawsze. Nie-
stety, dzisiaj są takie czasy, że należy 
szanować pieniądze i ludzi sponso-
rujących klub, na równi – tego, co 
oferuje kilka setek, i tego co daje kilka 
czy kilkadziesiąt tysięcy. Sponsorzy 
oczekują transparentności od zarzą-
du. W działaniach prezesa zabrakło 
przejrzystości i współpracy z pozo-
stałymi członkami zarządu klubu. 
Odsunięto b. prezesa i jego �rmę 
Patron+, odeszli z własnej woli dwaj 
członkowie zarządu, którzy byli spon-
sorami. Powstał rozdźwięk pomiędzy 
członkami zarządu i władzą prezesa 
Rybaka. Lekką ręką rozdysponowa-
no fundusze zarobione przez klub. 
Zorganizowano letni obóz przygo-
towawczy za kilkadziesiąt tysięcy zł, 
ponoć zakupiono busa do transportu 
zawodników, zatrudniono asysten-
tów trenera; do tego trzeba dodać 
nietra�one transfery – widać to po 
słabych wynikach. Nieracjonalne wy-
datkowanie kwot spowodowało, że 
zabrakło pieniędzy na podstawową 
działalność sportową w klubie oraz 
na opłaty w WZPN, opłaty sędziów, 
transport, podatki i wiele innych. Klub 
nie otrzymał dotacji na 2014 r., bo 
nie rozliczył się terminowo z dotacji 
2013 r. – to nie wina władz miasta. 
Kompletnie nie przemawia do mnie 
argument o likwidacji III-ligowego 
zespołu z tego powodu, że �rma Fogo 
zaprzestanie sponsorowania od 1 lip-
ca 2014 r. Panowie! Wy na początku 
kwietnia przeszliście do historii, pod-
dając klub. Panie Prezesie i doradcy 
klubowi, wiedzieliście o decyzji Fogo 
już w listopadzie 2013 r. Po co był 
ten cały „cyrk” z przygotowaniami 
do ligi w styczniu, lutym, sprowa-
dzaniem nowych piłkarzy, trenera, 
rejestrowaniem w związku piłkarzy, 
tworzeniem nowych długów, skoro 
planowaliście rozbiór III ligi? Nale-
żało wytrwać do końca rozgrywek, 
zrobić wszystko, by się utrzymać, a po 
sezonie odsprzedać licencję na grę 
w III lidze i rozliczyć należności.

Ryszard MarcinkowskiQn  – trener 
byłej III-ligowej drużyny LKS w la-
tach 1993-1997: Przyczyna wycofa-
nia zespołu z rozgrywek to przede 
wszystkim sprawa �nansów. Dawniej 
było tak, że zawodnicy grali i mieli 
z tego dużą przyjemność. Za moich 
czasów piłkarze byli również dobie-
rani z różnych niższych klas i nikt 
nie myślał o wielkich pieniądzach, 
tylko każdy chciał grać. Zespół two-
rzył wspaniały kolektyw. W ówcze-
snej III-lidze zajął bardzo wysokie 3. 
miejsce i został wyprzedzony tylko 
przez silną Amicę Wronki oraz Po-
goń II Szczecin. Należy zaznaczyć, 
że Amica awansowała do II ligi a po 
roku do I. Jestem bardzo zdziwiony 
decyzją o wycofaniu zespołu z roz-

Echa wycofania Fogo

grywek dlatego, że potencjał w tym 
zespole zawsze był bardzo duży. Można 
dać przykład meczu Pucharu Polski 
z GKS-em Katowice, gdzie niczym 

nie różniliśmy się od tej I-ligowej 
drużyny.

zebrał:  
Władysław Szczepaniak

n
Lubonianki podczas zawodów. Zbój dzielnie wal-
czy o wygraną   fot. Ł Borysow
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Trasę 21 km podczas siódmej 
poznańskiej imprezy biegowej 
tradycyjnie najlepiej przebiegli 

Afrykańczycy. Trzy pierwsze miejsca 
zajęli biegacze z Kenii. Po godzinie 
i niecałych trzech minutach na me-
cie usytuowanej obok Jeziora Mal-
tańskiego pojawił się Mark Kibiwott 
Kangogo. Zaraz za nim przybiegli 
Martin Muia Mukule, Evans Kos-
gei i Taiget Evans Kipkorir. Przed 
Afrykanką – Machari Lucy Njeri – 
na metę wbiegł jednak tym razem 
Bartosz Majorczyk z Grodziskiego 
Klubu Biegacza, który wyprzedził 
Kenijkę o ponad minutę. Szósty był 
Adam Konieczny z Zaniemyśla. Trzy 
minuty później bieg ukończyła druga 
wśród kobiet – poznanianka Moni-
ka Stefanowicz-Drybulska. Na trasie 
półmaratonu tradycyjnie pojawił się 
też prezydent Poznania Ryszard Gro-
belny, który dotarł do celu po 1 godz. 
i 53 minutach (2803. miejsce).

W 7. Poznań Półmaratonie wzię-
ło udział blisko 8 tys. biegaczy z 27 
państw. To rekordowa liczba. W ub. 
roku w tej popularnej imprezie bie-
gowej uczestniczyło 6,5 tys. zawod-
ników. Bieg wystartował 6 kwietnia 
o godz. 10 z ul. abpa Baraniaka. Za-
wodników wspomagało na trasie 200 
wolontariuszy rozdających napoje 
energetyczne i czekoladę.

Dziesięć minut przed maratończy-
kami wystartowali wózkarze i rolkarze. 
Wśród tych pierwszych najlepszym 
okazał się Rafał Wilk z Rzeszowa. 
W kategorii rolkarzy wygrał Bartosz 
Chojnacki z Warszawy.

Zwycięzca 7. Poznań Półmarato-
nu wygrał 5 tys. zł. Najlepszy rolkarz 
otrzymał 1 tys. zł, a wózkarz 800 zł. 
Poznaniak i poznanianka z najwyż-
szymi wynikami dostali złote kar-
nety do klubu �tness w Sheratonie, 
a zdobywcy kolejnych miejsc karnety 
do spa i bony na zakup sprzętu spor-
towego. Wśród uczestników biegu 
rozlosowano toyotę aygo.

W 7. Poznań Półmaratonie tra-
dycyjnie wzięli udział również lu-
bonianie. Najlepszy – Artur Ostoja 
– niezrzeszony w każdym klubie, 
rocznik 1965, kategoria M45, z cza-
sem 01:17:28 i numerem startowym 
7823, zajął 25 miejsce. Dalsze loka-
ty uzyskali: Daniel Kaczmarek, nie-
zrzeszony, 1974 r., 01:28:42, miejsce: 
222, nr startowy 2629; Iliana Jope-
k-Lubik, MSICS Poznań, 1977 r., 
01:28:43, m. 223, nr 7743; Maciej 
Granops, Luboński Klub Biegacza 
(LKB), 1981 r., 01:33:07, m. 460, 
nr 5660; Janusz Wiśniewski Sied-
miomilowe Buty, 1973 r., 01:33:22, 
m. 483, nr 1346; Marek Przytocki, 
WCPR Poznań, 1976 r., 01:33:26, 
m. 492, nr 2250; Krzysztof Czech, 

LKB, 1981 r., 01:34:11, m. 551, nr 4924; 
Maciej Klaus, pro�center.pl, 1971 r., 
01:34:26, m. 568, nr 4203; Michał 
Noculak, angloprojekt.pl, 1979 r., 
01:35:12, m. 643, nr 312; Mikołaj 
Żukowski, KS Czerwony Smok, 
1990 r., 01:35:49, m. 686, nr 1711; 
Mateusz Kaczmarek, SPP Team, 
1982 r., 01:36:45, m. 737, nr 5995; 
Witold Chylak, niezrzeszony, 1976 r., 
01:37:04, m. 764, nr 1024; Adam 
Jankowiak, SPP Team, 1983 r., 
01:37:12, m. 773, nr 6145; Wojciech 
Bobrowski, KB Maniac, 1990 r., 
01:37:18, m. 783, nr 4913; Maciej 
Brauza, niezrzeszony, 1978 r., 01:39:30, 
m. 990, nr 7120; Leszek Leonarczyk, 
niezrzeszony, 1986 r., 01:39:55, m. 1055, 
nr 6172; Robert Latasiewicz, nie-
zrzeszony, 1970 r., 01:41:46, m. 1233, 
nr 3339; Marcin Janiak, LKB, 1981 r., 
01:41:50, m. 1241, nr 59; Jarosław 
Kaczmarek, LKB, 1970 r., 01:41:51, 
m. 1243, nr 7234; Rafał Jakubczyk, 
niezrzeszony, 1981 r., 01:41:55, m. 1248, 
nr 405; Jakub Joze�ak, niezrzeszo-
ny, 1977 r., 01:43:07, m. 1383, nr 6161; 
Arkadiusz Zajder, niezrzeszony, 
1975 r., 01:43:11, m. 1391, nr 5614; 
Michał Szymanowski, niezrzeszo-
ny, 1985 r., 01:43:13, m. 1397, nr 4604; 
Marek Klecz, LKB, 1986 r., 01:43:20, 
m. 1407, nr 984; Ewa Araszkiewicz, 
niezrzeszona, 1971 r., 01:43:48, 
m. 1467, nr 2432; Rafał Paluszkie-
wicz, SPP Team, 1976 r., 01:44:09, 
m. 1511, nr 3067; Marcin Meller, 
LKB, 1983 r., 01:44:23, m. 1537, 
nr 240; Tomasz Nowacki, niezrze-
szony, 1991 r., 01:44:37, m. 1557, 
nr 2246; Robert Adamski, Druży-
na Szpiku, 1967 r., 01:44:56, m. 1601, 
nr 6277, Sławek Budziszewski, LKB, 
1972 r., 01:45:03, m. 1627, nr 4770; 
Adam Chudzicki, LKB, 1987 r., 
01:45:03, m. 1628, nr 3297; Damian 
Plewa, niezrzeszony, 1978 r., 01:45:41, 
m. 1742, nr 329; Bartosz Stacho-
wiak, Maratończyk Poznań, 1982 r., 
01:46:03, m. 1804, nr 2707; Radek 
Matuszak, LKB, 1978 r., 01:46:41, 
m. 1882, nr 4980; Marek Żeberski, 
niezrzeszony, 1965 r., 01:47:05, m. 1937, 
nr 7568; Radosław Antoszczak, 
niezrzeszony, 1978 r., 01:47:28, m. 1988, 
nr 320; Bartosz Bieleń, niezrzeszo-
ny, 1980 r., 01:48:07, m. 2075, nr 106; 
Olgierd Nowacki, niezrzeszony, 
1972 r., 01:48:33, m. 2132, nr 5961; 
Tomasz Lis, niezrzeszony, 1959 r., 
01:48:46, m. 2167, nr 4499; Michał 
Kucharski, niezrzeszony, 1981 r., 
01:48:58, m. 2206, nr 2665; Seba-
stian Franek Wielkopolscy Biegacze, 
1977 r., 01:49:14, m. 2239, nr 4797; 
Arkadiusz Frąckowiak, niezrzeszo-
ny, 196 r., 01:49:27, m. 2268, nr 390; 
Mikołaj Walkowiak, MATEO, 1994 r., 
01:50:07, m. 2391, nr 4587; Wojciech 

Poznań Półmaraton Janicki, SP 3 Luboń, 1984 r., 01:50:59, 
m. 2542, nr 1460; Bartosz Kamiń-
ski, niezrzeszony, 1980 r., 01:51:38, 
m. 2620, nr 5750; Grzegorz Rychel, 
niezrzeszony, 1980 r., 01:51:55, m. 2645, 
nr 1020; Piotr Walkowiak, Mateo, 
1969 r., 01:52:33, m. 2720, nr 4584; 
Łukasz Górniaczyk, niezrzeszony, 
1989 r., 01:53:25, m. 2827, nr 2760; 
Tomasz Walkowiak, GB Wielko-
polscy Biegacze, 1984 r., 01:53:50, 
m. 2880, nr 478; Ryszard Jarmaczyk, 
LKB, 1979 r., 01:54:05, m. 2925, 
nr 1476; Robert Machała, niezrze-
szony, 1977 r., 01:54:13, m. 2946, 
nr 3888; Paweł Szeszuła, Tubes, 
1979 r., 01:54:15, m. 2953, nr 2156; 
Paulina Nowacka, PSI POLSKA, 
1976 r., 01:55:29, m. 3097, nr 5839; 
Rafał Boguś, jednoosobowy klub 
biegowy „tata biega”, 1976 r., 01:55:42, 
m. 3128, nr 167; Jakub Świątek, KB 
Maniac Poznań, 1989 r., 01:55:44, 
m. 3141, nr 4563; Mateusz Piaskow-
ski, Klub Maratończyka V LO Po-
znań, 1992 r., 01:56:34, m. 3282, 
nr 6239; Jacek Glapa, niezrzeszony, 
1976 r., 01:57:18, m. 3404, nr 7618; 
Jakub Byczyński, niezrzeszony, 
1983 r., 01:57:46, m. 3457, nr 399; 
Ewelina Kowalczyk, RDK Serwis 
Biega, 1976 r., 01:57:52, m. 3467, 
nr 4496; Patryk Kanarkowski, nie-
zrzeszony, 1986 r., 01:57:55, m. 3475, 
nr 5901; Mieczysław Gauza, LKB, 
1966 r., 01:58:20, m. 3527, nr 1787; 
Michał Kaczmarek, Bloom-Studio 
Running Team, 1982 r., 01:58:49, 
m. 3620, nr 1857, Marcin Zawodny, 
Drużyna Szpiku, 1991 r., 01:59:12, 
m. 3678, nr 6387; Grzegorz Pem-
pera, niezrzeszony, 1986 r., 01:59:14, 
m. 3683, nr 2677; Mateusz Zawod-
ny, Alliance/Drużyna Szpiku, 1986 r., 
01:59:30, m. 3720, nr 5755; Konrad 
Dominiak, ZTM Poznań, 1983 r., 
01:59:44, m. 3760, nr 2058; Jakub 
Korcz, Patrol Poznań, 1994 r., 02:00:17, 
m. 3856, nr 3669; Paweł Zimny, nie-
zrzeszony, 1974 r., 02:00:18, m. 3859, 
nr 1728; Cezary Brodowski, Dru-
żyna Szpiku, 1973 r., 02:00:40, m. 3918, 
nr 3677; Małgorzata Mirek, nie-
zrzeszona, 1979 r., 02:00:40, m. 3919, 
nr 3331; Krzysztof Górecki, Botime, 
1981 r., 02:01:51, m. 4103, nr 392; 
Łukasz Bąk, niezrzeszony, 1982 r., 
02:02:09, m. 4160, nr 5867; Tomasz 
Dokurno, niezrzeszony, 1983 r., 
02:02:35, m. 4259, nr 4131; Dariusz 
Peczyński, Drużyna Zbója, 1986 r., 
02:02:50, m. 4300, nr 7195; Ernest 
Fichtner, niezrzeszony, 1989 r., 
02:03:36, m. 4384, nr 1353; Magda-
lena Kompf, Run 4 Fun, 1980 r., 
02:03:36, m. 4386, nr 2505; Łukasz 
Meller, niezrzeszony, 1978 r., 02:03:39, 
m. 4393, nr 4575; Jarosław Ptak, 
niezrzeszony, 1973 r., 02:04:48, m. 4523, 
nr 7457; Leszek Grocholewski, nie-
zrzeszony, 1963 r., 02:05:05, m. 4573, 
nr 1107; Andrzej Synowiec, nie-
zrzeszony, 1983 r., 02:05:09, m. 4582, 

nr 732; Marzena Kwaśna, SPP Team, 
1971 r., 02:05:18, m. 4597, nr 4441; 
Anna Kurcius-Smoczyk, niezrze-
szona, 1976 r., 02:07:06, m. 4777, 
nr 2428; Przemysław Nowaczyk, 
niezrzeszony, 1980 r., 02:07:37, m. 4848, 
nr 4068; Krystian Podgórny, nie-
zrzeszony, 1990 r., 02:08:41, m. 4956, 
nr 1840; Paulina Nuckowska, Team 
ASA - Biegiem po zdrowie, 1975 r., 
02:08:50, m. 4967, nr 3509; Małgo-
rzata Płóciennik, niezrzeszona, 
1975 r., 02:10:06, m. 5089, nr 1598; 
Andrzej Drgas, Motor Luboń Team, 
1955 r., 02:10:31, m. 5134, nr 1106; 
Michał Wojtyś, niezrzeszony, 1981 r., 
02:10:31, m. 5138, nr 981; Rafał Peta, 
niezrzeszony, 1977 r., 02:11:50, m. 5285, 
nr 2403; Urszula Nater, niezrzeszo-
na, 1950 r., 02:12:31, m. 5345, nr 4012; 
Wojciech Witowski, PSI Polska, 
1984 r., 02:13:07, m. 5423, nr 254; 
Artur Mikuła, �y2live, 1983 r., 
02:13:50, m. 5501, nr 2324; Łukasz 
Szopka, Avengers, 1985 r., 02:13:58, 
m. 5516, nr 938; Dariusz Sassek, 
niezrzeszony, 1985 r., 02:14:12, m. 5527, 
nr 3792; Marcin Chmielewski, Amek 
Team, 1978 r., 02:14:48, m. 5583, 
nr 1081; Robert Gliszczyński, nie-
zrzeszony, 1974 r., 02:17:01, m. 5719, 
nr 1721; Piotr Dyk, niezrzeszony, 
1980 r., 02:18:22, m. 5826, nr 103; 
Szymon Jazy, niezrzeszony, 1984 r., 
02:18:54, m. 5855, nr 95; Sylwia 
Fechner, Dachser, 1978 r., 02:19:10, 
m. 5874, nr 6459; Filip Kaczanow-
ski, niezrzeszony, 1980 r., 02:20:55, 
m. 5976, nr 7521; Ryszard Walko-
wiak, niezrzeszony, 1963 r., 02:20:59, 
m. 5981, nr 5199; Jarosław Wroch-
na, niezrzeszony, 1984 r., 02:22:03, 
m. 6041, nr 5888; Waldemar Sobi-
siak, Bukowski Klub Biegacza, 1972 r., 
02:23:38, m. 6111, nr 944; Hanna 
Steppa, niezrzeszona, 1988 r., 02:25:29, 
m. 6196, nr 3505; Andrzej Krawiec, 
niezrzeszony, 1985 r., 02:26:07, m. 6212, 
nr 4931; Michał Górecki, niezrze-
szony, 1979 r., 02:28:28, m. 6303, 
nr 731; Iwona Karmolińska-Peta, 
niezrzeszona, 1979 r., 02:31:24, 
m. 6410, nr 2404; Michał Szepke, 
Klub Maratończyka V LO, 1990 r., 
02:31:43, m. 6421, nr 6704; Dariusz 
Iżycki, niezrzeszony, 1963 r., 02:36:10, 
m. 6515, nr 3629; Renata Stankow-
ska, niezrzeszona, 1970 r., 02:39:13, 
m. 6546, nr 62; Leszek Szuwart, 
niezrzeszony, 1987 r., 02:39:51, m. 6555, 
nr 5858; Andrzej Szatkowski, nie-
zrzeszony, 1961 r., 02:40:10, m. 6562, 
nr 1490; Agnieszka Mączkowiak, 
LKB, 1973 r., 02:42:53, m. 6590, 
nr 3833; Jakub Mączkowiak, LKB, 
1972 r., 02:42:53, m. 6591, nr 3832; 
Regina Górniaczyk, niezrzeszona, 
1964 r., 02:43:07, m. 6593, nr 5001; 
Michał Mielcarek, SPP Team, 1989 r., 
02:44:46, m. 6604, nr 5989; Barba-
ra Mińko, niezrzeszona, 1971 r., 
02:47:08, m. 6623, nr 7403.

(MGR, Z)



5/2014

57

SPORT

Pierwszy w cyklu

W niedzielę, 13 kwietnia ro-
zegrano I turniej w bule 
z cyklu „Intermarché Lu-

boń Cup” zorganizowany przez Klub 
„Lubońska Petanka” oraz Luboński 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wzięło 
w nim udział 56 osób. Rozegrano 7 
rund systemem szwajcarskim. Za-
wody przebiegły w miłej atmosferze, 
dostarczając graczom pozytywnych, 
sportowych emocji i zadowolenia 

z celnych rzutów. Niezwyciężo-
nym zespołem okazał się GTW ze 
Śremu (K. Bratek, J. Grewling). Na 
drugim miejscu uplasował się zespół 
„My Słowianie” z Poznania (D. Prą-
dzyński, M. Walich), a trzecią loka-
tę wywalczyła drużyna z Lubonia – 
„JK-a Team” – w składzie K. Sitarz, 

J. Goderski. Drużyny te nagrodzono 
pamiątkowymi pucharami. Wśród 
wszystkich graczy rozlosowano 9 
bonów podarunkowych ufundo-
wanych przez głównego sponsora 
zawodów – Intermarché w Lubo-
niu, a także 3-dwuosobowe zapro-
szenia do „Ogrodu Różanego Café” 
w Luboniu i jedno zaproszenie dla 2 
osób do Baru „Pomes” w Poznaniu 
oraz kilka nagród rzeczowych. Na 
uczestników czekały ciepłe napoje, 

chleb ze smalcem, ciasto i kiełbasa 
z grilla. Zawody te zapoczątkowały 
cykl 6 turniejów „Intermarché Luboń 
Cup”, podczas których 15 najlepszych 
drużyn otrzymuje punkty w zależ-
ności od zajmowanych miejsc. Do 
końcowej klasy�kacji będą się liczyć 
punkty z 5 najsilniejszych turniejów 

Lubońska petanka danej drużyny. Na zakończenie se-
zonu najlepsze zespoły zostaną na-
grodzone.

„Intermarché Luboń Cup” zor-
ganizowano z okazji 60-lecia uzy-
skania praw miejskich przez Luboń. 
Jest współ�nansowany ze środków 
Urzędu Miasta.

Majówka z bule
1 maja 2014r. Klub „Lubońska 

Petanka” zorganizował „Majówkę 
z Petanque”. Turniej odbył się na 
terenie przy ul. Rzecznej i zgroma-
dził 21 zespołów. Warto zaznaczyć, 
że aż 14 osób bawiło się w naszym 

gronie po raz 
pierwszy! Oprócz 
lubonian w zawo-
dach udział wzię-
li gracze z Dąbro-
wy, Czempinia, 
Śremu i Pobiedzisk. 
Rozegrano 6 rund 
systemem szwaj-
carskim z Buch-
holzem. Triumfo-
wał dublet repre-
zentujący Luboń-
ską Petankę – „Yes 
or no” (Dariusz 
Surdyk, Zenon 
Radziejewski). Na 
drugim miejscu 
uplasował się ze-

spół „Bulogromy” ze Śremu (Mar-
ta i Piotr Wojnowie), a trzecie miej-
sce zajęła czempińska ekipa „Sami 
Swoi” (Łukasz Rochowiak i Marcin 

n
 Zawodnicy stosują różne techniki rzutu 
metalową kulą   fot. Karolina Fabiś

n
Uczestnicy majówki z bule na bocznym stadionie treningowym przy ul. Rzecznej   fot. Karolina Fabiś

Czytelnicy, którzy mają już 
swojego faworyta w nad-
chodzących Mistrzostwach 

Świata w piłce nożnej 2014 mogą 
na kuponie wpisać nazwę państwa, 
z którego pochodzi wybrana repre-
zentacja (tylko jedną). Dozwolone 
jest przesłanie dowolnej liczby ory-
ginalnych kuponów (kserowane nie 
będą brały udziału w losowaniu). Je-
żeli uczestnik naszej zabawy przy-
śle 32 kupony, to może liczyć na 
pewne tra�enie! W tegorocznych 
rozgrywkach, które rozpoczną się 
w połowie czerwca w Brazylii wy-
stąpią bowiem 32 państwa. Będą to: 
Algieria, Anglia, Argentyna, Austra-
lia, Belgia, Bośnia i Hercegowina, 
Brazylia, Chile, Chorwacja, Ekwador, 

Francja, Ghana, Grecja, Hiszpania, 
Holandia, Honduras, Iran, Japonia, 
Kamerun, Kolumbia, Korea Połu-
dniowa, Kostaryka, Meksyk, Niem-
cy, Nigeria, Portugalia, Rosja, Stany 
Zjednoczone, Szwajcaria, Urugwaj, 
Włochy i Wybrzeże Kości Słoniowej. 
Szkoda, że w tym gronie zabraknie 
naszej reprezentacji.

Na kupony czekamy do 12 czerw-
ca (dzień rozpoczęcia Mistrzostw 
Świata). Wśród wszystkich trafnych 
odpowiedzi wylosujemy 3 piłki noż-
ne �rmy „Adidas” ufundowane przez 
Pol-Agri – mechanika pojazdowa, 
sprzedaż, serwis i ogumienie Marek 
Marciniak, Luboń ul. Powstańców 
Wlkp. 48

Władysław Szczepaniak

Kto będzie Mistrzem Świata?
Konkurs

Patronat medialny nad turnie-
jami objęły: e-lubon.pl i „Wieści 
Lubońskie”. Szczegółowe wyniki 
rozgrywek oraz galeria zdjęć znaj-
dują się na stronie: www.facebook.
com/lubonskapetanka oraz www.
lubonskapetanka.pl.

Już teraz serdecznie zaprasza-
my na kolejne turnieje w bule, 
które odbędą się 17 i 18 maja na 
Orliku przy ul. Dojazdowej.

Odbędzie się w terminie od 2 
do 13 czerwca br.

16 czerwca nastąpi wy-
wieszenie list zakwali�kowanych 
i niezakwali�kowanych do przedszko-
la lub oddziału przedszkolnego. 25 
czerwca zostaną wywieszone listy 
przyjętych i nieprzyjętych podczas 
rekrutacji uzupełniającej.

Nabór uzupełniający odbędzie się 
w następujących placówkach:

Przedszkole „Weseli Sportowcy”, ul. Qn

Osiedlowa 19 – 2 wolne miejsca,
Przedszkole Publiczne „Tęczowa Qn

Kraina”, ul. Okrzei 49 – 5 wolnych 
miejsc,

oddział przedszkolny przy Szkole Qn

Podstawowej nr 3, ul. Dąbrowskie-
go 2a – 17 miejsc,

oddział przedszkolny przy Szkole Qn

Podstawowej nr 4, ul. 1 Maja 10 – 37 
miejsc (w tym 25 miejsc dla dzieci 
4-letnich). Miasto planuje otworzyć 
w SP 4 oddział przedszkolny dla 4-latków 
z opieką przez 5 godzin, podczas któ-
rych będzie realizowana podstawa pro-
gramowa oraz opieka nad dziećmi za-
pewniona do godz. 17.

Zasady rekrutacji uzupełniającej 
są takie same jak podczas pierwszej 
rekrutacji. Wniosek należy wypełnić 

na stronie internetowej http://www.
nabor.pcss.pl/lubon/, następnie go 
wydrukować i wraz z odpowiednimi 
załącznikami dostarczyć do przed-
szkola czy oddziału przedszkolnego.

Kryteria rekrutacji również są 
takie same.

Ministerialne:
 1)  wielodzietność rodziny kandyda-

ta – 1 pkt
 2)  niepełnosprawność kandydata 

– 1 pkt
 3)  niepełnosprawność jednego z ro-

dziców – 1 pkt
 4)  niepełnosprawność obojga rodzi-

ców – 1 pkt
 5)  niepełnosprawność rodzeństwa 

– 1 pkt
 6)  samotne wychowywanie kandy-

data w rodzinie – 1 pkt
 7)  objęcie kandydata pieczą zastęp-

czą – 1 pkt
Ustalone przez dyrektora przed-

szkola/szkoły z Burmistrzem:
 1)  obydwoje rodzice pracujący  

– 2 pkt
 2)  dzieci, których rodzeństwo kon-

tynuuje edukację przedszkolną 
w danym przedszkolu – 1 pkt

Romualda Suchowiak
kierownik WOZiK UM Luboń

Uwaga! Rekrutacja uzupełniająca
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Luboniu

Wyzuj). Najlepsze 3 drużyny otrzy-
mały w nagrodę pamiątkowe pu-
chary, a wśród wszystkich uczest-
ników zawodów rozlosowano 
nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Lubońską Petankę.

Karolina Fabiś
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Wiosenne porządki

W sobotę, 12 kwietnia człon-
kowie kół wędkarskich 
w Luboniu po raz kolej-

ny przeprowadzili wiosenną akcję 
sprzątania brzegów Warty oraz jej 
dorzecza (Kocie Doły). Czyszczo-
no również brzegi wyrobiska przy 
ul. Niezłomnych – tzw. staw Edy. 
Zebrano mnóstwo śmieci po pseu-
dowędkarzach i mieszkańcach, co 
świadczy nadal o bardzo niskiej kul-
turze osobistej części społeczeństwa. 
Akcję wędkarzy s�nansował Urząd 
Miasta w ramach zadania: Ekolo-
gia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego. Zarząd 
Koła PZW „Lubonianka” dziękuje 
uczestnikom akcji.    R.Ś.

PZW „Lubonianka”

O puchar zarządu
W niedzielę, 13 kwietnia od-

były się spławikowe zawody węd-
karskie o Puchar Zarządu Koła 
PZW „Lubonianka” na akwenie 
Kocie Doły. W kategorii senior 1. 
miejsce zajął Tadeusz Nowicki 
(2 300 pkt), 2. – Tomasz Łabiński 
(1 720 pkt), a 3. – Tadeusz Pod-
bylski (1 525 pkt). Wśród juniorów 
najlepsza okazała się Monika Leń-
czuk (2 480 pkt), po niej Maksy-
milian Kupsik (870 pkt) i Eryk 
Kupsik (205 pkt).    R.Ś.

PZW przy WPPZ

Zamiast podlodowych
Tegoroczna łagodna zima nie 

pozwoliła na zorganizowanie zawo-
dów podlodowych, co wielu miło-
śników tej formy wędkowania nie-
wątpliwie zmartwiło. Wykorzystując 
piękną wiosenną pogodę, koło po-
stanowiło zamiennie zorganizować 
6 kwietnia zawody spławikowe na 
Kocich Dołach. W sportowej rywa-
lizacji wzięło udział 30 wędkarzy, 
w tym 6 juniorów. Rybami domi-
nującymi były krąpie, płocie i uk-
leje. Wśród seniorów najlepszymi 
okazali się: Tomasz Psiarski – I miej-
sce (2 900 g), Alfred Kremer – II 

Polski Związek Wędkarski

Od 10 do 20 kwietnia w Wielkopolsce 
rozgrywano Mistrzostwa Europy Dru-
żyn Młodzieżowych do lat 18 w Rugby. 

Polski Związek Rugbistów zwrócił się z prośbą 
do naszego miasta o udostępnienie miejsca na 
ćwiczenia. Jak się dowiedzieliśmy od dyrekto-
ra SP 1 – Grzegorza Anioły – na treningi wy-
dzierżawiono boisko przy ul. Szkolnej, którym 
szkoła zarządza. Na płycie trenowały od 8 do 18 
kwietnia reprezentacje Rosji, Portugalii i Włoch. 

Najazd rugbystów

n
Międzynarodowy trening rugbystów na boisku Stelli przy ul. Szkolnej   fot. Władysław Szczepaniak

W tym czasie mogliśmy zaobserwować duże 
grupy zawodników przemieszczających się z lu-

bońskich hoteli Max i Poznańskiego, w których 
przebywali – na boisko i z powrotem.

Władysław Szczepaniak

(2 410 g), Tadeusz Przewoźny – III 
(2 310 g). Wśród juniorów starszych: 
I – Krzysztof Wiciak (1 345g), II – 
Mikołaj Kaczmarek (1 190 g) i ju-

niorów młodszych: I – Walter Hun-
ter (1 915 g), II – Dawid Kalinowski 
(465 g).

Amur zwycięzca
Zawody spławikowe, zorgani-

zowane 26 kwietnia na zbiorniku 
Śrem Gaj, zgromadziły 35 uczest-
ników, których na miejsce przywiózł 
wynajęty przez koło autokar. Łowio-
no głównie płocie, krąpie i wzdręgi, 
a nagrodę za największą rybę zdo-
był Ryszard Piasecki, łowiąc amura 
o wadze 1 615 g. Najlepszymi se-
niorami okazali się: I miejsce – Al-
fred Kremer (5 720 g), II – Michał 

Czekalski (3 140 g), III – Marek 
Zawielak (3 090 g). Wśród juniorów 
starszych triumfował Mikołaj Kacz-
marek (1 780 g), a drugi był Dawid 
Jazdończyk (1 635 g). Najlepszym 
juniorem młodszym był Walter 
Hunter (2 050 g), a po nim Tycjan 
Czornik (880 g).

Chimerycznie
Zawody spinningowe rozegrano 

3 maja na zalewie Radzyny. Z po-
wodu znacznego oddalenia łowiska, 
koło zapewniło dojazd autokarem 
wszystkim zainteresowanym – łącz-
nie 22 osobom. Gwałtowne załama-
nie pogody w dzień przed zawoda-
mi sprawiło, że okonie i szczupaki 
brały bardzo chimerycznie. Tym 
bardziej zwycięzcom należą się gra-
tulacje. Seniorzy: I miejsce – Euge-
niusz Wiciak (łowca największej 
ryby zawodów – szczupak 1 865 g), 
II – Leszek Stachowiak (1 160 g), 
III – Mirosław Krenc (845 g). Wśród 
juniorów sklasy�kowany został tyl-
ko Walter Hunter (400 g).

Podsumowanie
Po wszystkich rozegranych za-

wodach najlepszych 6 seniorów, 4 
juniorów oraz łowcę największej 
ryby nagrodzono bonami warto-
ściowymi od 20 – 70 zł, które mogą 
zrealizować w sklepie wędkar-
skim.

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich miłośników wędkarstwa do 
udziału w zawodach.   Alfred Kre-
mer (sekretarz koła)n

Sterty śmieci zgromadzone w workach – wynik akcji porządkowej przeprowa-
dzonej przez lubońskich wędkarzy. Organizatorem akcji było Koło PZW „Lubo-
nianka”

n
Zwycięzcy zawodów spinningowych na Radzynach, od lewej: Eugeniusz Wiciak, 
Mirosław Krenc, Leszek Stachowiak oraz junior Walter Hunter

n
Zdobywca I miejsca na Kocich Dołach – Tomasz Psiarski – odbiera nagrodę 
z rąk prezesa koła Tadeusza Kabata
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Kronika Straży Miejskiej 
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04.04 – lubonianka zgłosiła kradzież Qn

dwóch krzyży (mosiężnego i z brązu) 
z nagrobka rodziców na cmentarzu 
w Żabikowie.

06.04 – z terenu niezabezpieczonej Qn

posesji przy ul. Niepodległości skradzio-
no mercedesa (straty 20 000 zł).

06. 04 – nieznany sprawca uszkodził Qn

mercedesa zaparkowanego na ogrodzo-
nej posesji przy ul. Okrzei. Samochód 
został podpalony przy użyciu nieusta-
lonej substancji. Spowodowane tym 
uszkodzenia są war-
te 5 000 zł).

08.04Qn  – na posesji 
przy ul. Sobieskiego 
policjanci ujawnili 
miejsce przechowy-
wania skradzionych 
samochodów (więcej obok).

10.04 – przy ul. Łącznej policjanci Qn

zatrzymali celem doprowadzenia do 
aresztu śledczego poszukiwanego męż-
czyznę. W trakcie akcji znieważył umun-
durowaną policjantkę używając wulgar-
nych słów oraz gróźb pozbawienia 
zdrowia i życia.

12.04 – przy ul. Źródlanej poznańscy Qn

policjanci zatrzymali mężczyznę posia-
dającego narkotyki.

13.04 – nieznany sprawca przebił 4 Qn

koła, wyrwał wycieraczki przedniej szy-
by i złamał antenę samochodu zapar-
kowanego przy ul. Wschodniej.

14.04 – z niestrzeżonego parkingu Qn

przy ul. Wschodniej skradziono hondę 
(straty 32 000 zł).

14.04 – do jednego z mieszkań domu Qn

przy ul. Armii Poznań wtargnęły 3 nie-
znane osoby. Jedna z nich groziła miesz-
kańcom pozbawieniem ich życia, naka-
zując opuszczenie lokalu. Mężczyzna 
kierujący groźby kilkakrotnie uderzył 
jednego z mieszkańców kijem bejsbo-
lowym w nogi.

17.04 – policjanci zatrzymali przy ul. Qn

Poniatowskiego mężczyznę kierującego 
samochodem pomimo orzeczonego przez 
sąd zakazu kierowania pojazdami me-
chanicznymi.

17.04 – przy ul. 11 Listopada zatrzy-Qn

mano mężczyznę kierującego samocho-
dem pomimo, że posiadał zakaz kiero-
wania pojazdami mechanicznymi.

18.04 – ze stacji benzynowej „Shell” Qn

przy ul. Żabikowskiej nieznany sprawca 
skradł paliwo o wartości prawie 
600 zł.

19.04 – przy ul. Lipowej nieznany Qn

sprawca ukradł mieszkance Poznania 
torebkę z dokumentami, kartą banko-
matową i pieniędzmi.

19.04 – na terenie CH Factory przy Qn

ul. Dębieckiej (objęty monitoringiem) 
nieznany sprawca skradł z kieszeni spodni 
mieszkańcowi Puszczykowa saszetkę 
z dokumentami, kartą płatniczą i gotów-
ką w kwocie ponad 2 000 zł.

19.04 – z niestrzeżonego parkingu Qn

przy ul. Traugutta skradziono samochód 
marki Citroen (straty 39 000zł).

22.04 – nieznany sprawca włamał się Qn

do piwnicy bloku przy ul. Osiedlowej 
i skradł piłę łańcuchową „Stihl” o war-
tości 1 500 zł.

24.04 – policjanci zatrzymali spraw-Qn

cę pobicia 39-letniego lubonianina, 
uderzonego pięścią w twarz i kopanego 
po nogach. Sprawca kierował wobec 
pokrzywdzonego groźby karalne.

25.04 – przy ul. Qn

Kochanowskiego 
nieznany sprawca 
włamał się do zapar-
kowanego tam BMW 
i skradł: konsole 
z zegarami, panele: 

z nawigacją i klimatronikiem, radiood-
twarzacz, cztery kołpaki oraz symbol 
BMW z maski pojazdu (straty ok. 
18 000 zł).

25.04 – z warsztatu przy Armii Poznań Qn

skradziono volkswagena (straty 
20 000 zł).

25.04 – nieznany sprawca skradł Qn

cztery dekle kołpaków aluminiowych 
od samochodu opla zaparkowanego przy 
ul. Wschodniej.

26.04 – przy ul. Rivoliego znaleziono Qn

zwłoki w wannie (czytaj obok)
28.04 – przy ul. Poniatowskiego skra-Qn

dziono luboniance rower pozostawiony 
przed sklepem (straty prawie 
1 300 zł).

29.04 – nieznany sprawca, wykorzy-Qn

stując nieuwagę pracowników sklepu 
„Nike” w CH „Factory” przy ul. Dębiec-
kiej, skradł odzież sportową o wartości 
1 200 zł (na miejscu zabezpieczono za-
pis monitoringowy).

Na podstawie danych PolicjiQn

Paweł Wolniewicz

Ogólnopolski telefon zaufa-
nia dla dzieci i młodzieży: 
116 111; www.116111.pl

„Policyjny telefon zaufania 
i 10 minut”

800 130 334 – bezpłatna, ca-
łodobowa infolinia dla mieszkań-
ców Wielkopolski w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Pozna-
niu. Dyżurni przyjmują: sprawy 
dotyczące braku reakcji lub prze-
wlekłego oczekiwania na policję 
w sprawie zgłoszenia przestępstwa 
lub wykroczenia; informacje o ich 
sprawcach, gdy zgłaszający nie chce 
osobiście zawiadomić o przestęp-
stwie i zachować anonimowość; 
o ukrywających się osobach po-
dejrzanych, a także działaniach 
lub powiązaniach przestępczych 
policjantów.

W kwietniu strażnicy miejscy 
wykonali 574 interwencji. 
39 razy podmiotem naszych 

działań były zwierzęta. Ukaraliśmy 
3 osoby za niezachowanie środków 
ostrożności przy trzymaniu psa. Z te-
renu naszego miasta do Przytuliska 
w Przyborówku tra�ł jeden bezpański 
pies, a do Ptasiego Azylu w Poznaniu 
jeden ranny ptak.

26 kwietnia wraz z pracownika-
mi Urzędu Miasta Luboń zorgani-
zowaliśmy na terenie przyległym do 
naszej siedziby piknik pod hasłem 
„Twój czworonożny przyjaciel”. Jego 
głównym przesłaniem było zachę-
cenie właścicieli czworonogów z te-
renu Lubonia do bezpłatnego ich 
zaczipowania.

Niestety, w dalszym ciągu od-
notowujemy przypadki spożywania 
alkoholu w miejscach publicznych. 
Za tego rodzaju wykroczenia na-
łożyliśmy w kwietniu 7 grzywien 
mandatowych. Jedną osobę w sta-
nie nietrzeźwości po naszej inter-
wencji Pogotowie Ratunkowe prze-
wiozło do szpitala. W sumie odno-
towaliśmy 43 interwencje związane 
z alkoholem.

Powodem 76 naszych działań 
było nieprzestrzeganie zapisów „Re-
gulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Luboń”. 
W trzech przypadkach strażnicy byli 
zmuszeni do nałożenia grzywien 
mandatowych. W ostatnim miesią-
cu ukaraliśmy także jedną osobę za 
umieszczanie ogłoszeń w miejscu 
do tego nieprzeznaczonym. Mandat 
karny otrzymał także mężczyzna, 
który zakłócał spokój publiczny.

Wraz z funkcjonariuszami Ko-
misariatu Policji w Luboniu prze-
prowadziliśmy 4 wspólne patrole 
szkolne, natomiast z pracownikami 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej – 17 kontroli w miejscach 
zamieszkania osób korzystających 
z pomocy tej instytucji.

Ponadto zabezpieczaliśmy po-
rządek i bezpieczeństwo podczas 
Drogi krzyżowej w para�i pw. św. 
Jana Bosko oraz podczas uroczysto-
ści związanych z kanonizacją Jana 
Pawła II. Z tej okazji wystawiliśmy 
poczet sztandarowy miasta.

SM

W sobotę, 26 kwietnia mieszkaniec ul. Rivoliego powiadomił 
Pogotowie Ratunkowe, że po wejściu do łazienki w swoim 
domu zastał zwłoki swojej dziewczyny leżące w napełnionej do 

połowy wodą wannie. Przybyły na miejsce lekarz pogotowia stwierdził 
zgon, nie podając przyczyny. Na miejscu dokonano czynności z udziałem 
prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Wilda, lekarza Zakładu Me-
dycyny Sądowej oraz technika kryminalistyki Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu, podczas których wykluczono udział osób trzecich.

PAW

Zwłoki w wannie

Funkcjonariusze Wydziału Kry-
minalnego Komendy Wojewódz-
kiej w Poznaniu, przy wspar-

ciu policjantów lubońskich, ujawnili 
8 kwietnia na terenie posesji przy 
ul. Sobieskiego przechowywanie 
dwóch hond: Accord i Civic, które 
miesiąc wcześniej zostały skradzione 
we Wrocławiu. W pomieszczeniach 

gospodarczych znaleziono również 
części do samochodów różnych ma-
rek, m.in. sześć silników z usuniętymi 
numerami identy�kacyjnymi. Śledczy 
zatrzymali dwóch mężczyzn miesz-
kających w Luboniu podejrzanych 
o paserstwo, którym grozi kara do 
5 lat pozbawienia wolności.

Komisariat Policji

Skradzione hondy

We wspomnienie św. Flo-
riana, w niedzielę, 4 maja 
2014 r., członkowie Ochot-

niczej Straży Pożarnej uczestniczyli 
o godz. 15 w uroczystej mszy św., 
którą odprawił w ich intencji o. 
Piotr Osowski. W uroczystej pro-
cesji strażacy weszli do kościoła ze 

swoim sztandarem, który stanowił 
oprawę mszy św. Podczas kazania 
o. Piotr podkreślił wagę powołania 
strażackiego. Na koniec ks. proboszcz 
Paweł Dąbrowski życzył strażakom 
dalszej opieki św. Floriana oraz miłej 
zabawy w dniu ich patrona.

Władysław Szczepaniak

Święto strażaków

Strażacy 
w odświęt-
nych mundu-
rach i ze 
sztandarem 
podczas mszy 
św. z okazji 
święta patro-
na – św. Flo-
riana   fot. 
Władysław 
Szczepaniak

n
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W kwietniu Ochotnicza Straż 
Pożarna interweniowała 
17 razy (8 miejscowych 

zagrożeń, 6 pożarów, 3 fałszywe we-
zwania). Zdarzenia miały miejsca 
w Luboniu, Poznaniu, Komornikach, 
Łęczycy oraz na autostradzie A-2. 
Wybrane akcje przedstawiają się 
następująco:

04.04 – kolizja pojazdu osobowego Qn

z motocyklem w Łęczycy,
09.04 – sprawdzenie przyczyny Qn

zadziałania czujek przeciwpożaro-
wych w sklepie „Decatlon” w Po-
znaniu,

11.04 – pożar słupa energetycz-Qn

nego przy ul. Zielonej,
17.04 – dachowanie pojazdu oso-Qn

bowego przy ul. Opłotki,
18.04 – pożar samochodu oso-Qn

bowego na autostradzie A-2,
20.04 – pożar kompleksu opusz-Qn

czonych budynków gospodarczych 
w Komornikach, ul. Młyńska,

21.04 – wypadek dwóch pojaz-Qn

dów osobowych na skrzyżowaniu ul. 
Armii Poznań i Dożynkowej,

23.04 – pożar trawy przy ul. Qn

Opłotki,
28.04 – sprawdzenie przyczyny Qn

podtrucia tlenkiem węgla domow-
ników na ul. Wspólnej w Komor-
nikach,

30.04 – pożar trawy przy ul. Ma-Qn

linowej.
N.K.

W budynku OSP przy ul. Ża-
bikowskiej 36 trwa całoroczna 
zbiórka karmy i przyborów dla 
psów i kotów ze schroniska w Przy-
borówku. Jeśli ktoś chce przekazać 
większą ilość darów, a nie jest 
w stanie dostarczyć ich do remizy, 
prosimy o kontakt z Norbertem 
Kaźmierczakiem – 661 651 841.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 16 utworzą rozwiązanie, które 
po wpisaniu do kuponu należy do końca maja, na kartce pocztowej, 
dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, patrz: mapka str. 2) 

lub wrzucić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści Lubońskich” na te-
renie miasta. Wśród osób, które poprawnie odgadną hasło, wylosujemy 
nagrodę ufundowaną przez �rmę „Malibu” z ul. Sikorskiego. Rozwiązanie 
krzyżówki zamieszczonej w poprzednim wydaniu brzmiało: „Niedziela 
wielkanocna to święto Zmartwychwstania Pańskiego”. Niestety, z po-
wodu nieoznaczenia pól potrzebnych do wypełnienia kuponu i odgadnię-
cia hasła, rozwiązanie świątecznej krzyżówki okazało się niemożliwe, za 
co serdecznie przepraszamy. Tym bardziej gratulujemy tym czytelnikom, 
którzy pomimo utrudnień, wypełnili diagram i dostarczyli go do redakcji. 
Osoby, które wykazały się tak wielką determinacją nagrodziliśmy. Są to: 
Ewa Wojciechowska z ul. 11 Listopada, Beata Olszewska z ul. Konarzew-
skiego, Henryka Wiórek z ul. Rutkowskiego oraz Anna Kuźnicka z ul. 
Cieszkowskiego. Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji w godzinach 
dyżurów (ul. Wschodnia 23 a/ 62).

Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Nasza krzyżówka

Poziomo:
 4.  pokoik bez okien, sy-

pialnia, nisza
 7.  szpital polowy
 8.  myśliwy polują-

cy w Ameryce płn.
 9.  ruch obrotowy dookoła osi
 10.  bezczelność, brak poszano-

wania zasad etycznych
 11.  nestor
 13.  placówka sprzedaży lo-

sów loteryjnych
 15.  wymarły nielotny ptak z ro-

dziny gołębiowatych
 16.  droga leśna
 17.  część należności pienięż-

nej płatna w terminie
 18.  kobra
 20.  zaćma
 25.  część przedstawie-

nia scenicznego
 27.  żądłówka
 28.  mały samochodzik spor-

towy bez nadwozia
 29.  litera alfabetu greckiego
 30.  gat. kawy brazylijskiej
 31.  okręt wojenny lub krą-

żownik pomocniczy
 32.  pot. despota, autokrata, tyran

Pionowo:
 1.  alumn, diak
 2.  obóz cygański
 3.  towarzystwo, groma-

da współtowarzyszy
 4.  członek przedstawiciel-

stwa dyplomatycznego
 5.  drewniany, dęty instru-

ment muzyczny
 6.  czas między zacho-

dem słońca a nocą
 12.  jaźń
 13.  atak broniącego się przeciwnika
 14.  kierunek w sztuce zry-

wający z tradycją
 15.  syntetyczne włók-

no poliamidowe
 19.  dawn. żaglowiec na ka-

nałach Holandii
 21.  uszkodzenie urządze-

nia przemysłowego
 22.  odmiana kotów, kóz, królików
 23.  licytacja, publiczna sprzedaż
 24.  zespół trzech wokalistów
 25.  przednia strona monety
 26.  wypicie wódki, wina 

na czyjeś zdrowie
oprac. Bernard Stachowiak

Komisariat Policji w Luboniu zaprasza do wzięcia udziału w Po-
wiatowym Policyjnym Programie Znakowania Rowerów „Po-
znański Rower – Bezpieczny Rower”, polegającym zarejestro-

waniu jednośladu poprzez przypisanie mu indywidualnego numeru, 
bez uszkodzenia lakieru. Zainteresowani mogą skorzystać ze znakowa-
nia rowerów przy lubońskim Komisariacie Policji na ul. Powstańców 
Wlkp. 42 w następujących terminach: 9 czerwca, 3 lipca, 20 sierpnia 
w godz. 15-18 oraz podczas Dni Lubonia – 15 czerwca, na stadionie 
przy ul. Rzecznej.

PAW

Znakowanie rowerów
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Z serca

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”.

Zabawa polega na odgadywaniu 
ciekawych i charakterystycznych 
miejsc w Luboniu. Prosimy 

określić, co przedstawia opublikowana 
fotogra�a i gdzie obiekt się znajduje. 
Odpowiedzi można przesyłać (również 
pocztą elektroniczną), dostarczać do 

Redakcji (ul. Wschodnia 23 a lok. 62) 
albo wrzucać do niebieskich skrzynek 
„Wieści Lubońskich” na terenie mia-
sta. Kartki z dopiskiem: „Zgadnij, co 
to” muszą być podpisane imieniem 
i nazwiskiem uczestnika konkursu. 
Wśród tych, którzy nadeślą popraw-

ne odpowiedzi, rozlosuje-
my upominki. Prosimy też 
o nadsyłanie swoich pro-
pozycji (fotogra�i).

Opublikowane w ubie-
głym miesiącu zdjęcie 
przedstawiało fragment 
charakterystycznego bu-
dynku przy wjeździe do 
Lubonia przy skrzyżo-
waniu ulic Armii Poznań 
i 3 Maja – dom Hernesów. 
Spośród poprawnych od-
powiedzi wylosowaliśmy 
tę, którą nadesłała Berna-
deta Pancer z ul. Źródla-
nej. Po odbiór niespodzian-
ki zapraszamy do redakcji 
(ul. Wschodnia 23 a/62) 
w godzinach dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

n
Zabytkowy dom Hernesów przy ul. Armii Poznań   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Jest maj. Adekwatnym tematem na ten miesiąc Maryjny 
jest następujące pytanie: Zgadnij, na fasadzie jakiego 
budynku znajduje się wizerunek Matki Boskiej Królowej 
Polski?   fot. Piotr P. Ruszkowski

Wytęż wzrok

W świątecznym wydaniu prezentowaliśmy dwa zające, które 
różniły się 4 szczegółami. Były to: pędzel, jajko, farbka, brew 
zająca. Wśród poprawnych odpowiedzi wylosowaliśmy dwa 

bony o wartości 70 zł każdy, ufundowane przez Hannę Nowak – sze-
fową salonu „Hanna Style” – Bielizna damsko-męska i dziecięca z ul. 
Puszkina 38 A. Odbiorcami nagród są: Magdalena Czajkowska z ul. 
Sobieskiego i Barbara Bazyli z ul. Mazurka.

Konkurs z koszyczkiem
W poprzednich „Wieściach Lubońskich” tradycyjnie ukryliśmy ko-

szyczek ze święconką. Znajdował się na stronie 6. Wśród poprawnych 
odpowiedzi wylosowaliśmy dwie piękne kołdry antyalergiczne, ufun-
dowane przez Sklep z pościelami, kołdrami i dywanami z ul. Wojska 
Polskiego 5 A. Szczęśliwcami są: Mirosław Kaźmierczak z ul. Żabikow-
skiej oraz Roman Ruszczyński z ul. Sikorskiego.

Zwycięzców konkursów zapraszamy po odbiór nagród w godzinach 
dyżurów redakcji przy ul. Wschodniej 23 A/62.

Władysław Szczepaniak

Rozwiązania świątecznych konkursów

Z okazji Dnia Bibliotekarza Qn pra-
cownikom lubońskich bibliotek – 
życzymy rozwoju tych wszechnic, 
satysfakcji z wykonywanej pracy 
i pomyślności w życiu osobistym.

Wszystkim Qn Strażakom z okazji 
ich święta składamy życzenia po-
myślności i wytrwałości w pełnie-
niu społecznej misji oraz bezpiecz-
nych akcji.

Pani Qn Violetcie Tomczak – dy-
rektor Przedszkola Weseli Sportow-
cy – życzymy z okazji imienin dużo 
zdrowia oraz satysfakcji osobistych 
i zawodowych.

Komendantce Ośrodka ZHP Qn

– Aleksandrze Lorenc –życzymy 
zdrowia, szczęścia, pomyślności 

osobistej oraz rozkwitu idei har-
cerskich w Luboniu.

Magdalenie Woźniak-PatejQn  – 
członkini Zarządu Stowarzyszenia 
Kulturalno-Oświatowego „Forum Lu-
bońskie” – z okazji imienin życzymy 
spełnienia marzeń, samych sukcesów 
oraz wszelkiej pomyślności.

Życzenia urodzinowe dla Qn Męża 
Jana, Syna Szymona i Wnuczki 
Weroniki od żony, mamy, babci 
Maćkowiak.

Kochanej Siostrze – Qn Danucie Esz-
ner – z okazji 50. urodzin – zdro-
wia, szczęścia, pomyślności, mało 
smutków, dużo radości, błogosła-
wieństwa Bożego i życia długiego 
życzy: Iwona z rodziną.

W sobotę, 31 maja nad za-
lewem Kocie Doły zarząd 
Koła Polskiego Związku 

Wędkarskiego „Lubonianka” orga-
nizuje zawody dla młodych sympa-
tyków wędkowania. Współzawod-
nictwo będzie przebiegać w trzech 
grupach wiekowych:

dziewczęta i chłopcy rocznik 2000 Qn

– zbiórka i zapisy od godz. 7 do 8
dziewczęta rocznik 2001-2004 – Qn

zbiórka i zapisy od godz. 11 do 12
chłopcy rocznik 2001-2004 – zbiór-Qn

ka i zapisy od godz. 7 do 8

dziewczęta i chłopcy rocznik 2005-Qn

2006 – zbiórka i zapisy od godz. 11 
do 12.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie 
terminów zbiórek.

Na zawody należy przynieść: 
legitymację szkolną, wędkę, siatkę 
na ryby i przynęty.

Dzieci do lat 13-tu przychodzą 
pod opieką rodziców lub opieku-
nów.

Dla najlepszych przewidziano 
upominki.

Mariusz Nawrocki
sekretarz Koła PZW „Lubonianka”

Festyn wędkarski dla dzieci

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 
„Nasza Jedynka” przy Gimna-
zjum nr 1 we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Sportowo-Rehabili-
tacyjnym START w Poznaniu organi-
zuje Powiatowy Integracyjny Turniej 
Bocci (boccia – sportowa dyscyplina 
paraolimpijska wywodząca od wło-
skiej gry w bule), który odbędzie się 
w piątek, 23 maja br. w godz. od 
14 do 17 w sali gimnastycznej gim-
nazjum przy ul. Armii Poznań 27. 

Turniej objął patronatem burmistrz 
Dariusz Szmyt.

Podczas zawodów będą rywali-
zować 3-osobowe drużyny ze szkół 
z Poznania i powiatu poznańskiego. 
Sędziowaniem zajmą się przedstawiciele 
Stowarzyszenia Sportowo-Rehabili-
tacyjnego START. Rozdanie nagród 
nastąpi o godz. 17 podczas rozpo-
czynającego się festynu szkolnego 
„Lubo nam w Luboniu”.

A.P-M.

Turniej bocci

Wycieczka do Skorzęcina

Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia (TMML) organizuje 1 lip-
ca wycieczkę do Skorzęcina. Informacje: TMML, ul. Sobieskiego 97 
(budynek Ośrodka Kultury – piwnica za pocztą, czwartek w godz. 

14.30-17.30); codziennie telefonicznie: 661 865 398. Decyduje kolejność 
zgłoszeń.    J.K.
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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?

SPORT

17 maja (sobota)
Stella Luboń – KS 1999 Łopuchowo Qn

– boisko, ul. Szkolna – godz. 17

18 maja (niedziela)
II turniej z cyklu „Intermarché Qn

Luboń Cup” – boisko „Orlik”, ul. Do-
jazdowa – patrz też niżej.

7 czerwca (sobota)
Stella Luboń – Pelikan Niechanowo Qn

– boisko, ul. Szkolna – godz. 17

21 czerwca (sobota)
Stella Luboń – OTPS Winogra-Qn

dy Poznań – boisko, ul. Szkolna – 
godz. 16

TURYSTYKA

25 maja (niedziela)
XI Rajd „Śladami Historii” – zbiór-Qn

ka przy „Ogrodzie Pamięci” w Ko-
mornikach – godz. 10  

INNE

30 maja (piątek)
Dzień otwarty i festyn rodzinny Qn

w Żłobku „Liliputki” – ul. Kaszte-
lańska 5 – godz. 15

2-13 czerwca
Rekrutacja uzupełniająca do przed-Qn

szkoli – czytaj na str. 57

7 czerwca (sobota)
Dzień Dziecka – Dzień otwarty Qn

w Żłobku „7 Krasnoludków” – ul. 
Buczka 21 D – godz. 10.30-13.30

11 czerwca (środa)
Otwarte wybory patrona SP 1 – Qn

patrz str. 47

15 czerwca (niedziela)
Wystawa psów „Nasz wierny przy-Qn

jaciel” na rzecz schroniska dla zwierząt 
w Przyborówku – Western City, ul. 
Kwiatowa 30 – godz.15 – szerzej na 
str. 38      (HS)

16 maja, godz. 17 – „Zaczarowane kalosze” – spektakl dla dzieci (od Qn

3 lat) w wykonaniu Teatru „Arlekin” z Białegostoku
19 maja, godz. 19 – Biblioteczny Klub FilmowyQn

20 maja, godz. 17.30 – „Etos pracy organicznej w powiecie poznań-Qn

skim” – wykład prof. Karola Olejnika
21 maja, godz. 18 – warsztaty komputerowe dla seniorówQn

22 maja, godz. 10 – spotkanie autorskie z pisarzem książek dla dzieci Qn

Łukaszem Wierzbickim
23 maja, godz. 19 – „Obrazy mówią o nas” – wernisaż malarstwaQn

23 maja, godz. 16-17.30 oraz 17.30-19 – Działania plastyczne dla Qn

dzieci „Kolorowe malowanie” pod okiem plastyka Przemysława Szy-
dłowskiego

24 maja, godz. 9.15-10.45 oraz 11-12.30 – „Kolorowe malowanie”Qn

26 maja, godz. 10 – III z cyklu wykładów Doroty Molińskiej, pracow-Qn

nika UAM w Poznaniu – „Architektura i urbanistyka historycznego Po-
znania” (w ramach sekcji teatralno-literacko-bibliotecznej Lubońskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku)

26 maja, godz. godz. 16.30, 18 – Klub SzachowyQn

28 maja, godz. 17 – „Lekcja o Polsce, czyli legenda o Wiśle, Smoku Qn

Wawelskim i Warsie i Sawie” – spektakl dla dzieci (od 3 lat) w wykona-
niu Teatru „Pod Orzełkiem” z Białegostoku

28 maja, godz. 18.30 – z cyklu „Świat na wyciągnięcie ręki”Qn

28 maja, godz. 18 – warsztaty komputerowe dla seniorówQn

29 maja, godz. 10 – „Otuleni historią” – lekcje historii dla najmłod-Qn

szych
2 czerwca, godz. 19 – Spotkanie literackieQn

4 czerwca, godz. 18 – warsztaty komputerowe dla seniorówQn

6 czerwca, godz. 16-17.30 oraz 17.30-19 – „Kolorowe malowanie”Qn

7 czerwca, godz. 9.15-10.45 oraz 11-12.30 – „Kolorowe malowanie”Qn

9 czerwca – Wyjazd do Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk Qn

w Kórniku (w ramach sekcji teatralno-literacko-bibliotecznej Lubońskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku)

10 czerwca, godz. 14 – spotkanie w Klubie Ludzi Niewidomych i Sła-Qn

bowidzących „Promyk”
11 czerwca, godz. 18 – warsztaty komputerowe dla seniorówQn

13 czerwca – Dzień Kultury z Biblioteką MiejskąQn

13 czerwca, godz. 16-17.30 oraz 17.30-19 – „Kolorowe malowanie”Qn

13 czerwca, godz. 17 – spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru „Pro-Qn

myk” z Poznania
14 czerwca – Turniej SzachowyQn

14 czerwca, godz. 9.15-10.45 oraz 11-12.30 – „Kolorowe malowa-Qn

nie”
16 czerwca, godz. 19 – Biblioteczny Klub FilmowyQn

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.biblub.com
BM

BIK
Biblioteczny 
Informator 
Kulturalny

19 maja (poniedziałek)
Dyżury radnych dla mieszkań-Qn

ców – godz. 16 – 18 – P. Krzy-
żostaniak – okręg I (Żabikowo) 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanow-
skiego 2; P. Bartkowiak – okręg II 
(Lubonianka) – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42; L. Kędra 
– okręg III (Luboń) – Gimnazjum 
nr 1, ul. Armii Poznań 27; D. Fra-
nek – okręg IV (Lasek) – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97

22 maja (czwartek)
Posiedzenie Komisji Sfery Qn

Społecznej RML – Urząd Mia-
sta, pl. E. Bojanowskiego 2, pok. 
201 – godz. 17

27 maja (wtorek)
Posiedzenie Komisji Organi-Qn

zacyjno-Prawnej RML – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, 
pok. 201 – godz. 17

Posiedzenie Komisji Komu-Qn

nalnej RML – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2, pok. 201 – 
godz. 18

28 maja (środa)
Posiedzenie Komisji Budżetu Qn

i Finansów RML –Urząd Miasta, 

pl. E. Bojanowskiego 2, pok. 201 
– godz. 17

29 maja (czwartek)
Sesja Rady Miasta Luboń Qn – Urząd 

Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, sala 
sesyjna – godz. 16.30

2 czerwca (poniedziałek)
Dyżury radnych dla mieszkań-Qn

ców – godz. 16 – 18 – M. Machal-
ska – okręg I (Żabikowo) – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; M. 
Samulczyk – okręg II (Lubonian-
ka) – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42; J. Bielawski – okręg III 
(Luboń) – Gimnazjum nr 1, ul. 
Armii Poznań 27; K. Frąckowiak 
– okręg IV (Lasek) – Ośrodek Kul-
tury, ul. Sobieskiego 97

16 czerwca (poniedziałek)
Dyżury radnych dla mieszkań-Qn

ców – godz. 16 – 18 – M. Nyćko-
wiak-Filusz – okręg I (Żabikowo) 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanow-
skiego 2; J. Dagoń – okręg II (Lu-
bonianka) – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42; P. Wolniewicz 
– okręg III (Luboń) – Gimnazjum 
nr 1, ul. Armii Poznań 27; R. Ma-
nia – okręg IV (Lasek) – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97

HS

Otwarte posiedzenia władz

Klub „Lubońska Petanka” i LO-
SiR zapraszają do udziału 
w II turnieju bule w z cyklu 

„Intermarché Luboń Cup” w niedzie-
lę, 18 maja na boisko Orlik przy ul. 
Dojazdowej. Rozpoczęcie rozgrywek 
o godz. 10. Zamknięcie listy startowej 
w dniu zawodów o godz. 9.30!

Turniej zostanie rozegrany sys-
temem szwajcarskim na dystansie 
6 rund z limitem czasu 40 minut. 
Jest przewidziany dla dubletów, ale 
dopuszczamy również udział zespo-
łów 3-osobowych. Kule do gry za-

pewniają organizatorzy. Dla uczest-
ników przewidziano ciepły posiłek, 
napoje i nagrody. Wpisowe: dorośli: 
15 zł, dzieci i młodzież (szkoła pod-
stawowa i gimnazjum): 5 zł, człon-
kowie „Lubońskiej Petanki”: 10 zł.

Cykl turniejów „Intermarché 
Luboń Cup” jest organizowany z oka-
zji 60-lecia uzyskania praw miejskich 
przez Luboń i jest współ�nansowa-
ny ze środków z Urzędu Miasta. 
Patronat medialny nad turniejem 
objęły: e-lubon.pl i „Wieści Luboń-
skie”.   K.F.

Intermarché Luboń Cup 2

Luboński Piknik Wokalny jest 
pierwszym tego typu projek-
tem. Zapraszamy wszystkich 

lubonian oraz mieszkańców okolic 
naszego miasta do wspólnego muzy-
kowania w blasku ogniska! Złączmy 
pokolenia muzyką, wspólnie na nowo 
odkrywając najpiękniejsze polskie 
piosenki ostatniego półwiecza.

Czwartek, 29 maja o godz. 17 
– Luboński Ośrodek Sportu i Re-
kreacji, ul. Kołłątaja 2

Na miejscu dostępny będzie 
również grill bar, oraz śpiewniki dla 
każdego uczestnika imprezy. Wstęp 
wolny!

Stowarzyszenie „Formoza”

Piknik wokalny
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Ochotnicza Straż Pożarna 
i sklep „Skrzat” organizują 
1 czerwca w godz. 11 – 18 

festyn z okazji Dnia Dziecka na te-
renie zielonym przy al. Jana Pawła II 
(Nowe Centrum Lubonia).

Każdy uczestnik będzie miał 
możliwość zapoznania się z zasada-
mi udzielania pierwszej pomocy oraz 
poznać pracę strażaków. Sklep „Skrzat” 

przygotował wyścigi zdalnie stero-
wanymi motorówkami oraz konkur-
sy dla dzieci z nagrodami. Inne 
atrakcje to: dmuchany plac zabaw, 
zjeżdżalnia, trampolina, piłkarzyki, 
basen z piłeczkami, prezentacja po-
jazdów strażackich i ratowniczych. 
Przewidziano też bezpłatny poczę-
stunek.

OSP

Dzień Dziecka w NCL

02.04.2014 r.
Teodor Król ur. 1933 r.Qn

05.04.2014 r.
Jan Wasielewski ur. 1949 r.Qn

17.04.2014 r.

Zgony Henryk Marek Wesołek  Qn

 ur. 1931 r.
26.04.2014 r.

Sara Anna Węcławek  Qn

 ur. 1995 r.
29.04.2014 r.

Janina Marciniak ur. 1924 r.r.Qn

Wiesława Voelkel
kierownik USC

Śluby
10.04.2014 r.

Bartosz Piotr Łukomski  Qn

 i Natalia Laskowska
12.04.2014 r.

Grzegorz Przydanek  Qn

 i Karolina Iwona Buszewska
25.04.2014 r.

Maciej Dariusz Boruczkowski  Qn

 i Agata Hanna Obremska

Michał Szymczak  Qn

 i Paulina Agnieszka Siminiak
26.04.2014 r.

Jakub Taciak  Qn

 i Marta Strączkowska
30.04.2014 r.

Łukasz Zgrabka  Qn

 i Monika Małgorzata Nowicka

W kwietniu zawarto 9 związków 
małżeńskich. 3 pary nie wyraziły zgo-
dy na publikację danych.

Jest jedno słowo, które nie zna granic,
Słowo miłości, ciepła, zaufania:

Mama

Naszej Koleżance Hani Wabiszewskiej i jej Rodzinie
serdeczne wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci

MAMY

składają koleżanki z Biblioteki Miejskiej w Luboniu

Serdeczne podziękowanie dla Księdza Grzegorza Koralew-
skiego za sprawowanie Mszy św. i ceremonii pogrzebowej.

Dziękujemy za oprawę Mszy św. Chórowi „Bard”, Rodzinie, 
Sąsiadom, Znajomym i Przyjaciołom za ofiarowaną modlitwę, 
liczne intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty oraz udział 
w ostatniej drodze mojego kochanego męża, ojca, dziadka 
i teścia

śp. Stanisława Samulczyka
żona z synami i rodzinami.

Osobne podziękowanie dla Zakładu pogrzebowego Kędziora 
Zbigniew za zorganizowanie uroczystości pogrzebowej.

Umieść wspomnienie

Udostępniamy łamy rodzinom osób zmarłych w celu przedsta-
wienia krótkich biogramów ku pamięci potomnym. W ten 
sposób pomagamy tworzyć kronikę lokalną. Wystarczy przesłać 

do redakcji (ul. Wschodnia 23A/62 lub e-mail: redakcja@wiescilubonskie.pl) krótki 
życiorys zmarłego (ok. 1000 znaków) oraz jego zdjęcie. W biogramie powinny się 
znaleźć podstawowe dane (imię i nazwisko zmarłego, data i miejsce urodzin oraz 
śmierci) a także informacja o tym, od kiedy i przy jakiej ulicy w Luboniu mieszkał 
oraz kilka słów na temat jego zawodu i wykonywanej pracy, a także ewentualnej 
przynależności do organizacji, zaznaczając szczególnie te aspekty życia, które mają 
związek luboński.

Wspomnieniom osób publicznie znanych, z powodów oczywistych, poświęcimy 
więcej uwagi. Zgromadzone materiały mogą być także wykorzystane w cyklicznych 
publikacjach – „Roczniku Historycznym Lubonia”.

Deklarujemy pomoc w zredagowaniu tekstu. Publikacja jest bezpłatna.
Redakcja „WL”

foto

Poszukujesz swojego zaginionego 
pupila lub chcesz zaadopto-
wać psiaka, zajrzyj do zakład-

ki „Zaginione zwierzęta” na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Luboń. 
Są tam informacje nt. schroniska 
w Przyborówku k. Szamotuł, gdzie 
tra�ają bezdomne zwierzęta z Lu-
bonia. Przed wizytą w schronisku 
trzeba się skontaktować z Wandą Je-
rzyk tel. 501 770 118, 886 368 528; 
e-mail:weronika@przytuliskauwan-
dy.pl.

Zanim zwierzę tra� do Przybo-
rówka, przez 24 godziny przebywa 
w „Kom-Lubie” (tel. 61 813 05 51). 
Apelujemy o powiadamianie wła-
ścicieli o ich wałęsających się psach 
lub poinformowanie „Kom-Lubu”. 
Można też pomóc zwierzętom 
w schronisku w Przyborówku i przy-
nieść dary do: OSP, Gimnazjów nr 1 
i 2, Szkół Podstawowych nr 1, 3 i 4, 
Urzędu Miasta lub „Kom-Lubu” 
(koordynująca akcję – Magdalena 
Kryś).

PAW

Zaginione zwierzęta

n
Dodek – przed dwoma laty został znaleziony 
na terenie Lubonia – przez kilka godzin  
podczas pikniku Straży Miejskiej (czytaj na 
str. 38),miał nadzieję, że ponownie zamiesz-
ka w Luboniu. Niestety nikt z uczestników 
imprezy nie zaadoptował tego przemiłego 
psiaka   fot. Paweł Wolniewicz
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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

Ogłoszenia drobne
Korepetycje
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
Sprzątanie, mycie okien, zakupy – Qn

pomogę; tel. 504 312 582   (m-V)
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)
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)

Pracownik – montaż placów zabaw, Qn

wymagane prawo jazdy, dyspozycyjność; 
tel. 602 459 339   (r)

Zatrudnię sprzedawcę na 1/4 etatu do Qn

sklepu monopolowego w Luboniu. Pra-
ca w soboty i niedziele; tel. 664 437 303 
(r-V)

Firma Scheidt & Bachmann Polska Qn

z siedzibą w Luboniu zatrudni Panią, wiek 
do 40 lat, do prowadzenia sekretariatu. 
Wymagana komunikatywna znajomość 
j. niemieckiego lub rosyjskiego, obsługi 
pakietu O�ce i urządzeń biurowych. 
Miejsce pracy wymaga, aby kandydatka 

posiadała bardzo dobrą aparycję oraz 
była osobą komunikatywną, prawo jaz-
dy kat. B. CV, zdjęcie i list motyw. na 
adres biuro@signal-f-sb.pl

Młody, dyspozycyjny, szuka stałej Qn

pracy – branża produkcja, kierowca, 
mile widziana umowa o pracę; tel. 
608 191 200   (m-V)

Młody chłopak podejmie się prac Qn

porządkowych (korzenie, trawy itp.) 
– na terenie Lubonia; tel. 515 813 525   
(m-V)

Doświadczona, bez nałogów zajmie się Qn

dzieckiem; tel. 510 439 104   (m-V)
Opiekunka chętnie zaopiekuje się Qn

Państwa pociechą. Mam doświadcze-
nie w opiece nad dziećmi (referencje). 
Studiuję zaocznie Pedagogikę; tel. 
696 300 525   (m-V)

Usługi
Płytki, szpachlowanie, malowanie, Qn

panele, nida; tel. 696 896 204   (296)
Projektowanie, zakładanie i konser-Qn

wacja ogrodów, oczka wodne, fontanny, 

cd.  
obok
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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)

cd.  
ze str. 
64

ogrody zimowe, akwaria, rozdrabnia-
nie i utylizacja gałęzi, tel. 501 595 730   
(rr-do)

Remonty; tel. 696 896 204   (295)Qn

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)

Wycinka, przycinka drzew i wywóz Qn

gałęzi; tel. 502 762 216   (r-132 IV-V)
Szafy wnękowe, meble, kuchnie na Qn

wymiar. Czterdzieści lat na rynku, Lu-
boń, ul. Fabryczna 49; tel. 502 390 846 
www.stolart.pl.tl   (r-139 V)

Nieruchomości
Podejmę współpracę lub wynajmę Qn

pomieszczenie magazynowo-produk-
cyjne (ciche rzemiosło) – pow. 200m2; 
tel. 605 25 15 25   (m-138-V)

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)

Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam Qn

działkę budowlaną, uzbrojoną 700 m2 przy je-
ziorze, tel. 600 322 991   (h-115 VI-VI)

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe Qn

o powierzchni 48 m2 w Luboniance, ul. 

Żabikowska 46. Kontakt telefoniczny lub 
sms: 501 725 953   (h-137 V)

Oddam w najem lokal 50 mQn 2 w dobrym 
punkcie (przy kościele) na działalność 
gospodarczą (bistro, zakład fryzjerski 
itp.); tel. 509 127 704   (h-141 V)

Oddam w najem część domu z sa-Qn

modzielnym wejściem; tel. 509 127 704   
(h-141 V)

Wynajmę mieszkanie w Luboniu na Qn

ul. Sikorskiego – 3 pokoje, 62 m2; tel. 
501 720 846 lub 516 166 506   (297)

Oddam w najem pokój 1-osobowy Qn

z używalnością kuchni i łazienki osobie sa-
motnej; tel. 61 813 05 88   (h-151 V)

Inne
Sprzedam łóżko piętrowe oraz szafę Qn

3 m szerokości z lustrem pośrodku; tel. 
604 430 782   (m-156-V)

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)

Informujemy, że gabinet PERFECT-Qn

DENT z ul. Poniatowskiego 20 przyj-
muje pacjentów do 18. roku życia 
w dniach: wt. 8-14, śr. 12-18, pt. 8-11. 
Tel. 797 246 248, 618 130 901. Gabinet 
Stomatologiczny na ul. Poniatowskie-
go 24 A przyjmuje dorosłych i dzieci 
w dniach: pn., czw., pt. 12-18, wt. i śr. 
8-14. Kontakt: Bartosz-Sandowska – tel. 
697 842 761, Lewicka-Rajewicz – tel. 
518 256 325   (m-V)

Sprzedam nowy prysznic z baterią, Qn

70 cm, 350 zł; tel. 501 385 336.   (r-159 
V)

Zgodnie z uchwałą Rady Powia-
tu, w porze nocnej (w godz. 22 
– 8) oraz w niedziele, święta 

i w inne dni wolne od pracy (w godz. 
14 – 18) dostępne są następujące ap-
teki w Luboniu:

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
02.06 – 08.06 – „Alga”, ul. Żabi-Qn

kowska 66; tel. 61 899 41 27
08.06 – „Złoty Lek”, ul. Żabikow-Qn

ska 16; tel. 61 813 08 11

09.06 – 15.06 – „Ogólnodostępna”, Qn

ul. Kręta 9; tel. 61 810 55 93
16.06 – 22.06 – „Fama Vit”, ul. Qn

Kościuszki 51; tel. 61 810 31 85
19.06 – „Arnika”, ul. Streicha 27; Qn

tel. 61 828 17 72
(daty – wg tabeli ze starostwa 

powiatowego)
W podanych terminach wymie-

nione apteki są dostępne na zgło-
szenie telefoniczne, w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia życia lub 
zdrowia pacjenta.

(red)

Dyżury aptek
W nocy, niedziele i święta
































