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Marek Samulczyk
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cd.  
na str. 
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Środowisko niespełna 20-letniej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Spójnia”, złożone w więk-

szości z pracowników tego samego 
przedsiębiorstwa (byłych Zakładów 
Ziemniaczanych), jest wciąż podzie-
lone. W 2011 r. społecznemu ruchowi 
„Napraw Spójnię” udało się odwołać 
władze, które zadłużyły spółdzielnię 
i rażąco naruszały prawa członków. 
Dziś adresatami zarzutów stali się 
liderzy tego ruchu, od 2012 r. two-
rzący nowy zarząd, który uratował 
spółdzielnię przed upadłością, sku-
tecznie naprawia błędy poprzedni-
ków i rozwija „Spójnię”. Niestety, nie 
bez potknięć.

To rozbicie zaznaczyło się wy-
raźnie podczas walnego zgromadze-
nia członków, zorganizowanego 
w piątek, 6 czerwca w holu Szkoły 
Podstawowej nr 3. Już na początku 

zebrania przewodniczący Rady Nad-
zorczej (RN), Marek Baranowski, 
zgłosił wniosek formalny o wykre-
ślenie z po-
rządku obrad 
wprowadzo-
nych przez 
zarząd punk-
tów mówią-
cych o pod-
jęciu uchwał: 
w sprawie 
zakazu za-
siadania 
w RN przez 
osoby z naj-
bliższej ro-
dziny oraz 
zakazu re-
prezentowa-
nia w tym 
organie jed-

Wciąż niespokojna Spójnia
Przerwane walne zgromadzenie

nego budynku przez więcej niż 
jedną osobę. (W dalszych punktach 
programu były uchwały o odwoła-
niu członków RN – Marka Bara-
nowskiego i jego żony Grażyny). 
Zgłaszający argumentował swój 
wniosek nieistnieniem ustawowe-
go zakazu bycia w RN przez osoby 

spokrewnione. Jedyna niedozwo-
lona relacja dotyczyłaby sytuacji, 
gdy członkowie tej samej rodziny 
byliby zarówno w organie nadzor-
czym, jak i w zarządzie. Zdaniem 
występującego w roli prywatnego 
doradcy, Michała Ceranka, z po-
znańskiej Kancelarii Radców Praw-
nych, wprowadzonego na zebranie 
przez M. Baranowskiego, propono-
wane zapisy ograniczyłyby prawa 
korporacyjne członków i choć spół-
dzielnia może je wprowadzić, będą 
podlegały zaskarżeniu do sądu. Poza 
tym, według przeciwników zakazu, 
w małej, skupiającej całe rodziny 
spółdzielni zawsze będzie problem 
z obsadą władz. Prezes zarządu – 
Marcin Dzierżawczyk – odpierał 
argumenty, twierdząc, że w innych 
spółdzielniach funkcjonują propo-

n
 Marek Baranowski – przewodniczący Rady Nadzorczej „Spójni” 
z listą zarzutów wobec zarządu   fot. Hanna Siatka

n
Młody, prężny zarząd „Spójni” – z mikrofonem prezes Marcin Dzierżawczyk, 
w okularach z prawej jego zastępca Łukasz Borkowski   fot. Hanna Siatka
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W Zielonej Górze odbywał się 22-23 maja 
10. Ogólnopolski Festiwal Krótkiego Me-
trażu Francuskojęzycznego. Lubońskie 

Gimnazjum nr 2 zgłosiło na niego film „Transition”, 
inspirowany książką Antoine’a de Saint-Exupery 
„Mały Książę”, zrealizowany przez AGF Zoom. 

Dobre, bo nagrodzone

Sukces filmowców

n
Atmosfera na festiwalu w Zielonej Górze jak w Cannes

n
Nagrodzona ekipa z lubońskiego Gimnazjum 
nr 2 na Ogólnopolskim Festiwalu Krótkiego 
Metrażu Francuskojęzycznego. Od lewej: Łukasz 
Budzyński, Kornelia Głowacka, Jakub Lesiński, 
Miłosz Latosi i Magdalena Madajczyk-Głowacka

Warsztaty z udziałem prof. Yanna Dantzeran

n
Młodzież z Gimnazjum nr 2 z nagrodami

Film zdobył nagrodę w kategorii gimnazjalnej. Biorący 
udział w festiwalu Miłosz Latosi, Kornelia Głowacka, 
Jakub Lesiński, Łukasz Budzyński i Magdalena Madaj-
czyk-Głowacka nie kryli radości z wyróżnienia.

W drugim dniu festiwalu uczestnicy wzięli udział 
w warsztatach. Lubońska grupa wybrała atelier „Ani-
macja: Pikslacja i Stop Motion” w prowadzeniu Yanna 
Dantzera, profesora sztuk plastycznych i kina audio-
wizualnego z Francji.

M. Madajczyk-Głowacka
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Podczas uroczystej Ogólnopol-
skiej Gali Konkursu Ministra 
Edukacji Narodowej „Mam 6 

lat” w Centrum Nauki „Kopernik” 
w Warszawie 28 maja przedstawiciel 
Rady Rodziców z lubońskiej Szkoły 
Podstawowej nr 3 otrzymał z rąk Jo-
anny Kluzik-Rostkowskiej pierwszą 
nagrodę. Artur Grabowski – ojciec 

Ani z kl. 1 a wraz z innymi dziećmi 
nagrał �lm o tym, jak szkoła przygo-
towała się na przyjęcie sześciolatków 
do 1 klasy z uwzględnieniem zajęć 
ruchowych, a także aktywnego stylu 
życia, bezpieczeństwa i zdrowia. Sam 
wymyślił scenariusz, wybrał „akto-
rów” i zgłosił �lm do konkursu.

M.G.

Dobre, bo uhonorowane

Najlepszy w Polsce

n
Artur Grabowski (w środku z tyłu) w Warszawie wśród reprezentantów innych 
nagrodzonych szkół. Druga z prawej – minister Joanna Kluzik-Rostkowska

Bilet leżał złożony w kostkę, co 
uchroniło jego powierzchnię 
od biologicznych i atmosfe-

rycznych czynników degradujących. 
Doskonale zachował się nadruk – na-
zwy przystanków docelowych i prze-
siadkowych oraz godziny przejazdu 
i dni miesiąca. Nie trzeba znać ję-
zyka niemieckiego, aby zrozumieć 
polsko brzmiące nazwy, np. Górczyn 
– „Gurtschin”, Śródka – „Schrodka” 
czy Sołacz – „Solatsch”.

Bardzo interesujące informacje 
przekazał nam pracownik MPK w Po-
znaniu, Jan Wojcieszak, który zajmu-
je się zbiorami Muzeum Komunika-
cji. Odnaleziony obiekt jest biletem 
tramwajów poznańskich i pochodzi 
z lat 1913-18. Został sprzedany na 
przejazd z Jeżyc na Górczyn z prze-
siadką na Kaponierze. Konduktor 
skasował go w godzinach popołu-
dniowych, około 3-4 (15-16). Trud-
no ustalić dokładną godzinę ze wzglę-
du na drobne ubytki w papierze.

Po lewej stronie biletu, na mar-
ginesie, widnieje nazwa drukarni 
Wydaje się, że produkowane były 
bloczki (książeczki), z których pod-
czas sprzedaży wyrywano pojedyn-
cze bilety o czym świadczą trzy 

równe krawędzie biletu oraz jedna 
poszarpana.

W miarę możliwości i czasu, 
kolejne obiekty odnalezione na wie-
ży kościelnej będą identy�kowane.

Rafał Wojtyniak

Dobre, bo archiwalne 

100-letni bilet
Stary bilet tramwajowy – kolejny zidentyfikowany przedmiot znaleziony 
podczas gruntownych porządków na wieży kościoła św. Barbary

n
100-letni bilet tramwajowy odnaleziony na wieży 
kościoła św. Barbary za 10 Fenigów, na którym 
można odczytać m.in. takie przystanki jak (ory-
ginalna pisownia z biletu): Alt. Markt (Stary 
Rynek), Sapiehapl. (pl. Wielkopolski), Petripl. 
(pl. Wiosny Ludów), Wildator (brama Wildecka 
– skrzyżowanie ul. Krakowskiej z Półwiejską), 
Fabrikstr. (ul. Fabryczna), Breitestr. (ul. Wielka), 
Garberdamm (Garbary), Theaterbrk. (Most 
Teatralny), Jersitz Markt (Rynek Jeżycki), Bism. 
platz (Rynek Wildecki), Augustastr. (ul. Niego-
lewskich), Backerstr. (ul. Piekary), St. Martinst. 
(ul. Święty Marcin)    fot. Rafał Wojtyniak
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Aktualnie squash jest najszybciej 
rozwijającą się dyscypliną spor-
tową w Polsce. Nadarzyła się 

dobra okazja, by promować ten sport 
wśród młodych mieszkańców naszego 
miasta, tym bardziej, że mamy się czym 
pochwalić. Na podium Mistrzostw 
Polski w 9 kategoriach juniorskich, 
wśród reprezentantów samych dużych 
miast pojawia się reprezentantka Lu-
bonia. W trwających od 28 do 31 maja 
Indywidualnych Mistrzostwach Polski 
we Wrocławiu, 11-letnia Dominika 
Lubińska (klub MySquash, Poznań) 
pewnie pokonała w meczu �nało-
wym Natalię Czekaj (Squash4You, 
Kraków) 3:1 (11:9, 7:11, 11:3, 11:2) 
i została Mistrzynią Polski w katego-
rii dziewcząt do lat trzynastu! To jej 
kolejne Indywidualne Mistrzostwo 
Polski po ubiegłorocznym zdobyciu 
tytułu w kategorii GU11 (dziewcząt 
do lat jedenastu). W przyszłym roku 
Dominika wystartuje w wyższej ka-
tegorii – GU15.

P.L.

Dobre, bo na czasie

Mistrzyni Polski w squashu

n
Dominika z trenerem Marcinem Herzo-
giem oraz właścicielem klubu MySquash 
Damianem Malińskim

Squash – dyscyplina sportową polegającą na odbijaniu rakietą piłki 
o ścianę w sposób, który w maksymalnym stopniu utrudni ponowne 
odbicie piłki przez przeciwnika.

W tym roku przypada 70. rocz-
nica wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Z tej okazji 

Wydawnictwo Poznańskie przygotowa-
ło dla pasjonatów historii wyjątkową 
publikację na temat powstańczego 
zrywu. Książka „Warszawa’44” autor-
stwa mieszkańca Lubonia, Mirosła-
wa Orłowskiego, jest niezwykłą opo-

wieścią o losach 
ogarniętego 
powstaniem 
miasta. Napi-
sana żywym 
i przystępnym 
językiem publi-
kacja zawiera 
nie tylko dra-
matyczną hi-
storię powstań-
czego zrywu – 
przebieg działań 
bojowych w po-

szczególnych dzielnicach, operacje 
konkretnych jednostek, a także mi-
gawki z życia codziennego i kultural-
nego w powstańczym mieście – lecz 

również mało wcześniej znane fakty, jak 
choćby te, o plutonie głuchoniemych, 
udziale w powstaniu Cichociemnych 
czy oddziale słowackim. „Warsza-
wa’44”, to także pierwsza w Polsce 
publikacja o tym heroicznym zry-

wie zilustrowa-
na pełnymi dyna-
mizmu scenami 
zrealizowanymi 
przez grupę re-
konstrukcyjną. 
Dzięki temu wy-
ruszamy w wyjąt-
kową, niemalże 
�lmową podróż 
po powstańczych 
miejscach z bo-
haterami tam-
tych wydarzeń. 
Na 136 stronach 
przedstawio-
no nie tylko 63 
dni heroicznej 
walki w obronie 

Dobre, bo wydane

Pierwsza taka powieść

ideałów Polski Niepodległej, ale także 
krótką syntezę konspiracji niepodle-
głościowej oraz genezę wybuchu „Go-
dziny W”. Wartka opowieść okraszona 
jest sytuacyjnymi szkicami w postaci 
map, które uwzględniają stan mili-
tarny powstańców w trakcie dwu-
miesięcznych walk. Książka została 
wydana w twardej oprawie i może 
stanowić doskonały prezent dla osób 
pragnących w sposób łatwy i przy-
jemny uzupełnić lub też pogłębić 
swoją wiedzę w temacie Powstania 

Warszawskiego. „Warszawę’44”, z de-
dykacją i autografem autora można 
nabyć za pośrednictwem redakcji 
„Wieści Lubońskich”.

Mirosław Orłowski

n
Mirosław Orłowski – autor

n
Okładka nowej, oryginalnej książki 
lubonianina Mirosława Orłowskiego 
na temat Powstania Warszawskiego

n
Pierwsza w Polsce publikacja o heroicznym zrywie, zilustro-
wana scenami zrealizowanymi przez grupę rekonstrukcyjną

Zdjęcia do książki wykonali: 
Anna Leszczyńska, Konrad Pod-
wysocki i Studio „Wiedzieć Więcej”. 
W rolę powstańców wcielili się za-
paleńcy z Grupy Rekonstrukcyjnej 
„Walhalla”.
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ul. Żabikowska 45, 62-030 Luboń 

www.skrzat.sklep.pl

Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegółowe informacje dostępne w sklepie.

2690
MATERAC

DO P£YWANIA 
119x61cm

(96104)

890
KÓ£KO DO 
P£YWANIA

56cm
(96102)

790
RÊKAWKI DO 
P£YWANIA 

23x15cm
(96100)

Mieszkaniec Lubonia zapro-
jektował idealny „Przyja-
zny Parkometr”, spełniający 

wymagania poznańskich kierowców, 
za co otrzymał dyplom

Lubonianin Michał Aleksander 
ma 33 lata i jest projektantem stron 
internetowych oraz aplikacji mo-
bilnych w Allegro. Zaledwie dwa 
lata temu przeprowadził się z Dol-
nego Śląska, by zamieszkać w NCL 
(Nowe Centrum Lubonia). Wkrót-

ce zmienia miejsce pracy dla glo-
balnego lidera wśród �rm eduka-
cyjnych – �rmy Pearson IOKI. 
Zajmuje się projektowaniem inter-
fejsów, więc parkometr jako urzą-
dzenie z ekranem był dla niego 
bardzo ciekawym wyzwaniem.

– Wbrew pozorom, bo projekto-
wałem parkometr, uwielbiam jazdę 
na rowerze i to mój podstawowy 
środek transportu. Lubię jednak pro-
jektować i wymyślać rzeczy, które 
pomagają innym. Byłoby super, gdy-
by ktoś skorzystał z mojego projektu 
i ułatwił życie kierowcom w Pozna-
niu – mówi Michał Aleksander 
i dodaje – Wziąłem udział w kon-
kursie na zaprojektowanie idealnego 
parkometru i udało mi się zająć 
III miejsce. Swój projekt oparłem na 
wywiadach przeprowadzonych on-
line z 43 poznaniakami, którzy co-
dziennie zmagają się z poznańskimi 
urządzeniami.

Zaprojektowany parkometr jest 
prosty w użyciu, a jednocześnie 
bardzo funkcjonalny:
 1.  Wyświetlacz zastąpiono e-inkiem 

ograniczającym zużycie energii: 
w dzień zapewnia 100% widocz-
ności i czytelności, a w nocy, po 
naciśnięciu dowolnego przyci-
sku, jest podświetlany.

Dobre, bo przyjazne

Parkometr

n
Michał Aleksander zajął III miejsce w konkur-
sie „Zaprojektuj Przyjazny Parkometr” zorga-
nizowanym podczas UXCAMP 17 maja br. 
w Gdańsku

 2.  Posiada informacje startowe, 
w których widoczny jest okres 
trwania strefy płatnej, oraz przej-
rzysty cennik.

 3.  Opłatę można zrealizować zbli-
żeniowo.

 4.  Można zapłacić bilonem lub 
banknotami (nie trzeba rozmie-
niać pieniędzy na drobne).

 5.  Parkometr wydaje resztę.
 6.  Wybierając czas parkowania, 

widzimy kwotę do zapłaty

Projekt parkometru można zo-
baczyć pod adresem: 

http://makesome.mobi/ 
parkometr/projekt.pdf

KK



6/2014

7

„Samuraj Wielkopolska”. Dwudnio-
wy turniej rozgrywano w kilkuna-
stu konkurencjach z podziałem na 
płeć, grupę wiekową oraz poziom 
sportowego wyszkolenia zawodni-
ków (KYU-DAN).

Pomimo że osiągnięte wyniki nie 
były spełnieniem marzeń pierwsze-
go trenera Marcina Leszczyny, do 
Lubonia tra�ły dwa medale mistrzostw. 
W konkurencji kumite indywidual-

ne juniorów 19-21 lat srebrny 
medal i tytuł wicemistrza Euro-
py zdobył Maciej Kosmacz. 
Sukces tego zawodnika cieszy 
tym bardziej, że 18-latek stosun-
kowo niedawno wznowił trenin-
gi po półrocznej przerwie zwią-
zanej ze stanem zdrowia.

W konkurencji kumite in-
dywidualne dziewcząt 13-14 lat 
(9-8 KYU) III miejsce i brązowy 
medal mistrzostw zdobyła Wik-

DOBRE, BO... 

Podczas kwietniowej sesji RML 
(24.04.2014 r.) lubońscy radni 
podjęli przez aklamację uchwałę 

o nadaniu Medalu „Zasłużony dla 
Miasta Luboń” Irenie Skrzypczak. 
Honorowe odznaczenie wręczyli bur-
mistrz Dariusz Szmyt i przewodni-
czący RML Marek Samulczyk tuż 
po rozpoczęciu kolejnych obrad, 
29 maja.

Wniosek o przyznanie medalu 
długoletniej mieszkance naszego 
miasta – Irenie Skrzypczak – złożył 
Tomasz Kujawa – redaktor naczel-
ny internetowej gazety lokalnej „Echo 
Lubonia”. Pani Irena jest z wykształ-
cenia pedagogiem i od lat prowadzi 
działalność społeczną na rzecz Lu-
bonia oraz jego mieszkańców. Przez 
trzy kolejne kadencje była radną 
Powiatu Poznańskiego (1998-2010). 

Od 2003 r. zasiada 
w Powiatowej Radzie 
Zatrudnienia, jest 
również członkiem 
powiatowej społecz-
nej Rady Osób 
Niepełnosprawnych. 
Aktywnie działa na 
gruncie samorzą-
dowym i społecznym, 
jest m.in. członkiem 
Rady Programowej 
Lubońskiego Uni-
wersytetu III Wie-
ku i „ambasadorką” 
naszego miasta poza 
jego granicami.

PAW

Dobre, bo uhonorowane

Medal dla lubonianki

n
W Sali Sesyjnej lubońskiego magistratu, w obecności rad-
nych, medal Irenie Skrzypczak wręczyli: burmistrz Dariusz 
Szmyt i przewodniczący RML Marek Samulczyk   fot Paweł 
Wolniewicz

W hali widowiskowo-spor-
towej „Arena” w Pozna-
niu odbyły się 24-25 maja 

Mistrzostwa Europy Karate federacji 
FSKA (Funakoshi Shotokan Karate 
Association). Celem zawodów było 
wyłonienie najlepszych zawodników 
Europy w poszczególnych konkuren-
cjach. Stawiło się 620 zawodników 
z 9 państw i 58 klubów. Luboń repre-
zentowali członkowie Klubu Karate 

Dobre, bo medalowe

Miejsca na Mistrzostwach Europy

cd.  
na str. 
64

Maciej Ko-
smacz na 
podium
(z lewej)

n
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Widok bocianiego gniaz-
da na kominie dawnej 
piekarni przy ul. Sobie-

skiego 103 – na przełomie maja 
i czerwca. Widać w nim 4 młode 
– 3 żywe i jedno martwe (wielkości 
podobnej do pozostałych). W ub. 
roku piskląt było 4, o 1 mniej niż 
jajek (najprawdopodobniej albo 
z jajka nic się wtedy nie wykluło, 
albo pisklę zdechło niedługo po 
wykluciu).

Rafał Wojtyniak

Dobre, bo podpatrzone

Nasze bociany

Wieczorem, ostatniego dnia 
maja na koncercie arty-
stów z najpopularniejszymi 

piosenkami ubiegłego roku „Sopot 
TOPtrendy Festiwal 2014 – Najwięk-
sze Przeboje Roku”, zespołowi jednej 
z czołowych polskich piosenkarek 
rockowych – Patrycji Markowskiej 

– towarzyszył lubonianin Krzysztof 
Brych. W Sopocie na operowej scenie 
wystąpili artyści, których przeboje 
w ubiegłym roku podbijały i zdobyły 
szczyty list przebojów, utrzymując się 
wśród najchętniej i najczęściej słu-
chanych piosenek na antenie pol-
skiego radia. Na sopockiej scenie 
wystąpili m.in.: Red Lips, Donatan 
i Cleo, Rafał Brzozowski oraz ze-
spół Bracia. Patrycja Markowska 

zaprezentowała się w przebojowym 
utworze „Dzień za dniem”. Jak wspo-
mina Krzysztof, w kwietniu podczas 
koncertowania w Warszawie nawiązał 
z nim kontakt jeden z członków ze-
społu Patrycji Markowskiej. Wkrót-
ce jej menedżerka zaproponowała 
lubonianinowi występ w Sopocie. 

Otóż, Patrycja Markowska posta-
nowiła do rockowego brzmienia do-
dać elementy folkowe. Wprowadził 
je z powodzeniem Krzysztof Brych, 
który w szkockim stroju towarzyszył 
zespołowi, grając na dudach hiszpań-
skich (Gaita Gaelica), co sprawiło, że 
utwór rzeczywiście zabrzmiał bar-
dziej akustycznie i folkowo.

Luboński artysta od ponad 20 
lat jest związany z zespołem „Jig & Reel 

Dobre, bo TOPtrendy

Występ w Sopocie
Krzysztof Brych w Operze Leśnej

n
Z Patrycją Markowską (3. z prawej) i jej zespołem w Sopocie. Krzysztof Brych 2. z prawej

Maniacs” (JRM), który lansuje mu-
zykę, rytmy i tańce celtyckie. Gra 
na wielu instrumentach, m.in. na: 
akordeonie, dudach hiszpańskich, 
�ażoletach (rodzaj �etów), harmo-
nijkach ustnych, saksofonie oraz 

instrumentach klawiszowych. Od 
lat mieszka w naszym mieście. Jest 
absolwentem SP 3, w dzieciństwie 
zwiedził Europę, występując w chó-
rze chłopięcym profesora Stefana 
Stuligrosza. Przez kilka lat zdobywał 

cd.  
na str. 
39

n
Kadr z telewizora – występ lubonianina w Sopocie 2014
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To miejsce przeznaczone jest na bezpłatną informację o placówkach 
handlowych i usługowych powsta jących w Luboniu. Wszystkich 
zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcją – dotrzemy do 
Państwa, wykonamy zdjęcie, sporządzimy notatkę.

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

Przy ul. Żabikowskiej 49 (Nowy Ry-
nek, obok kwiaciarni Szafran) otwarto 
sklep z odzieżą męską. Punkt jest otwarty 
od pn. do pt. w godz. 9 – 17, natomiast 
w sob. 9 – 14.   
fot. Paulina Sawicka

Na ulicach miasta pojawiają się 
nowe słupy oświetleniowe. 
W tym roku zrealizowano już 

inwestycje na ulicach: Bluszczowej, 
Rumiankowej, Oliwkowej, Leśmiana 
i Korczaka. Oświetlenie zyskają po-
nadto ulice: Fornalska, Konwaliowa, 
Makowa, Sporna, Warzywna, Kali-
nowa, Kasztanowa, Armii Poznań 
(odcinek wzdłuż byłych Zakładów 
Ziemniaczanych) i Ratajskiego. Do-
celowo ma stanąć 153 latarni. Prace 
rozpoczęły się 8 marca br. i miały się 
zakończyć do połowy czerwca. Wyko-
nuje je Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-Handlowo-Usługowe RAGAMA 
Leszek Przybyłek z Rogoźna. Inwe-
stycja kosztuje ok. 306 650 zł. Firma 
udziela 5-letniej gwarancji.

Przypomnijmy, że w ub. roku 
wybudowano oświetlenie na ulicach: 
Rydla, Topolowej, Malwowej, Wio-
sennej, Jesiennej i Pogodnej. W dal-

Będzie jaśniej

n
Ul. Sporną uzbrojono w słupy oświe-
tleniowe   fot. Paulina Sawicka

n Przy okazji stawiania latarni na 
długim odcinku ul. Armii Poznań, 
pozbawionym oświetlenia przez 
bez mała 10 lat (krótko po za-
mknięciu Zakładów Ziemniacza-
nych i sprzedaży gruntów) wykar-
czowano niepielęgnowane żywo-
płoty i usunięto nadmiar naniesio-
nej z jezdni ziemi. Nowoczesne 
lampy są prawie gotowe do eks-
ploatacji   fot. Piotr P. Ruszkowski

szych planach pozostaje 
jeszcze wykonanie oświe-
tlenia m.in. na ulicach: 
Wschodniej, Jana Pawła II 
i fragmencie ul. Kochanow-
skiego (trwa opracowywa-
nie dokumentacji projek-
towej).

Paulina Sawicka

Przy ul. Kościuszki 53 otwarto cukiernię pod 
nazwą „Papillon – Torty Artystyczne” oferujący wy-
pieki z własnej pracowni: torty w stylu angielskim 
(okładane masą cukrową), tarty, ciastka bankietowe, 
serniki, jabłeczniki i wiele innych. Punkt oferuje 
także ciasta na zamówienie. Czynny od pn. do pt. 
w godz. 8 – 17, w sob. 9 – 14. Więcej informacji na: 
www.tortypapillon.pl.   fot. Paulina Sawicka

Funkcjonująca od wielu lat przy ul. Wojska Polskiego 3 A �rma „Dekor-
Mania”, oferująca usługi kompleksowego wykań-
czania okien, rozszerzyła działalność o szycie 
galanterii stołowej, ha�owanie na ręcznikach 

oraz pra-
nie i pra-
sowanie 
�ran. 
Pracow-
nia krawiecka jest czynna od pn. do pt. 
w godz. 10 – 18, natomiast w soboty 
10 – 14 (patrz też str. reklamowe).   

fot. Paweł Wolniewicz

Z początkiem czerwca przy ul Podgór-
nej 19 otwarto warsztat mechaniki pojaz-
dowej „TopGarage” oferujący komplek-
sowe naprawy samochodów osobowych, 
dostawczych 
i ciężaro-

wych, przeglądy okresowe i diagnostykę kom-
puterową. Na czas naprawy warsztat oferuje 
auto zastępcze. Jest czynny od pn. do pt w godz. 
8 – 17 oraz w soboty 8 –14 (czytaj również na 
stronach tekstowych).   fot. Paweł Wolniewicz
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Wykonawca

Generalnym wykonawcą inwe-
stycji przy ul. Niepodległo-
ści (vis-à-vis Kom-Lubu) jest 

PEKABUD – MORASKO Sp. z o.o., 
istniejąca na rynku od 26 lat. Jej sie-
dziba mieści się w Poznaniu przy ul. 
Szarych Szeregów 25. Uczestniczyła 
do tej pory w realizacji 18 dużych 
inwestycji, w tym również jako wy-
konawca generalny (m.in.: Osiedle 
Leśne w Kozichgłowach, blok na os. 
Przyjaźni w Poznaniu, I etap budowy 
poznańskiego Hotelu Puro). Firma 
stawia budynki mieszkalne wieloro-

dzinne, budynki użyteczności publicz-
nej (np. oddział zamiejscowy UAM 
w Pile), domy mieszkalne, budynki 
mieszkalno-usługowe z garażami 
podziemnymi wraz z infrastrukturą 
techniczną. Szacuje się, że od 1988 r. 
oddała do użytku aż 10 tys. mieszkań. 
Obecnie realizuje 6 przedsięwzięć, 
w tym budynki jednorodzinne w na-
szym mieście.

Inwestor i inwestycja
Budowa zespołu budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych przy 
ul. Niepodległości, których inwe-

storem jest NKPN Sp. z o.o., roz-
poczęła się w październiku 2013 r. 
i ma się zakończyć w czerwcu br. 
Na działce o powierzchni ok. 2 300 m2 
powstaną dwa identyczne budynki. 
W każdym będą po cztery miesz-
kania dwupoziomowe, posiadające 
tarasy na dachach oraz balkony. 
Powierzchnia każdego budynku to 
ok. 580 m2. Na sprzedaż przezna-
czono jeden – północny. Drugi dom 
pozostaje do dyspozycji spółki. 4 
mieszkania w stanie deweloperskim 
na sprzedaż to: dwa od ul. Niepod-
ległości o powierzchniach 91 m2 

(koszt jednego – 520 tys. zł) i dwa 
o powierzchniach 127 m2 (610 tys. 
zł). Do każdego lokalu należy ogró-
dek i dwustanowiskowy garaż, usy-
tuowany w bryle, o powierzchniach 
ok. 36 m2. Budynki ocieplony będzie 
styropianem o grubości 20 cm i wy-
posażony w systemy rolet zewnętrz-
nych, instalację elektryczną, wodno-
kanalizacyjną, gazową oraz kablów-
ką. Osiedle będzie zamknięte, 
monitorowane, posiadające dodat-
kowe oświetlenie. Teren zostanie 
utwardzony kostką brukową.

Paulina Sawicka

Inwestycja przy ul. Niepodległości

n
Z lotu ptaka widać, że na działce przy ul. Niepodległości powstały 4 bliźniaki  
(8 domów)   fot. Rafał Wojtyniak

n
Jeden z dwóch budynków stawianych przez firmę PEKABUD – MORASKO przy ul. 
Niepodległości. Z przodu bliźniak mały (mieszkania po 91 m2), a z tyłu doklejony 
do niego bliźniak z mieszkaniami o powierzchniach 127 m2   fot. Paulina Sawicka

cd.  
na str. 
23

Z początkiem maja, tuż przy gra-
nicy naszego miasta z Pozna-
niem, na Kotowie, rozpoczęto 

budowę pierwszego w Polsce osiedla 
domów pasywnych o nazwie PAS-
SIVIA. Inwestorem tego przedsię-
wzięcia jest należąca do mieszkańca 
Lubonia �rma deweloperska NEO-

BUD z ul. Wschodniej 23 A/65 (są-
siedztwo „Wieści Lubońskich”), na-
tomiast osiedle zaprojektował arch. 
Tomasz Mielczyński z poznańskiej 
�rmy BUILDgreen Design, której 
współwłaścicielem jest lubonianin 
Łukasz Stachowiak.

Domy pasywne, będące najnow-
szą generacją budynków energoosz-
czędnych, coraz szybciej zyskują 
uznanie na całym świecie. Szacuje 
się, że dotychczas zbudowano ich 
ponad 45 tysięcy. Dyrektywa Par-
lamentu Europejskiego w sprawie 
charakterystyki energetycznej bu-
dynków zobowiązuje państwa człon-
kowskie, aby do końca 2020 r. wszyst-
kie nowo powstające domy były 
obiektami „o niemal zerowym zu-
życiu energii”. Budynek pasywny 
wyróżnia bardzo niskie zapotrzebo-

wanie na energię do ogrzewania – 
poniżej 15 kWh/m2. Oznacza to, że 
w ciągu sezonu grzewczego do ogrza-
nia 1 m2 mieszkania potrzeba 15 kWh, 

co odpowiada spaleniu 2,3 kg węgla, 
bądź 1,7 m3 gazu ziemnego, czy też 
1,5 l oleju opałowego. Innymi słowy, 
zapotrzebowanie na energię w bu-
dynkach pasywnych jest ośmiokrot-
nie mniejsze niż w tradycyjnych. Na 
ogrzanie takiego domu wystarczy 
500 zł rocznie.

Powstające przy ul. Kotowo 42 
(300 m od granic Lubonia), na dział-
ce o powierzchni 2 700 m2 osiedle 
PASSIVIA, to sześć domów w za-
budowie bliźniaczej – 12 mieszkań 
(„Paweł i Gaweł” – góra i dół) o po-
wierzchni 65 m2 każde, z możliwo-
ścią połączenia dwóch mieszkań 
w dom jednorodzinny (130 m2). Do 
każdego mieszkania należy ogródek 
o powierzchni ok. 100 m2 i miejsca 
parkingowe. Na ogrodzonym tere-
nie osiedla przewidziano infrastruk-

Osiedle pasywne

n
Sześć budynków w zabudowie szeregowej – strona frontowa

Dialog, konkretne działania i re-
alizacja potrzeb mieszkańców 
– to podstawowe zadania, jakie 

stawia przed sobą Lubońska Inicjaty-
wa Obywatelska. LIO jest platformą 
współpracy pełnych pasji społeczni-
ków i doświadczonych samorządow-
ców (m.in. Magdalena Woźniak-Patej, 
Magdalena Nyćkowiak-Filusz, Anna 
Stankowiak-Bożełko, Janusz Dagoń, 
Adam Dworaczyk). W naszym gronie 
mamy specjalistów z wielu branży m.in.: 
prawników, inżynierów, naukowców, 
przedsiębiorców, nauczycieli, oraz ka-
drę zarządzającą.

Naszym celem jest poprawa wa-
runków życia w mieście, wynikająca 
z potrzeb jego mieszkańców. Będzie-

my starto-
wać w wy-
borach samorządowych. Dołożymy 
wszelkich starań, aby Luboń stał się 
miejscem, w którym słucha się jego 
obywateli. Nie obiecujemy rzeczy 
niemożliwych do zrobienia, będzie-
my konkretnie i rzeczowo osiągać 
zamierzone inicjatywy wskazane przez 
mieszkańców.

Jeżeli chcesz nas lepiej poznać 
– zapraszamy na naszą stronę inter-
netową: www.lio.org.pl. Zachęcamy 
także do kontaktu mailowego: ini-
cjatywa@lio.org.pl bądź pod numerem 
662 033 856.

Zapraszamy!
Lubońska Inicjatywa Obywatelska

Lubońska Inicjatywa Obywatelska    

Przejmij inicjatywę!
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GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Przed dwoma miesiącami 
publikowaliśmy list jedne-
go z mieszkańców dotyczą-

cy uciążliwości myjni samocho-
dowej u zbiegu ulic Żabikowskiej 
i Puszkina (czytaj: „WL” 04-2014, 
str. 21). Pisaliśmy wtedy m.in. o po-
sadzeniu przez właściciela na po-
czątku kwietnia drzewek wzdłuż 
chodnika od strony ul. Puszkina. 

Niedawno inwestor zamontował na 
dwóch nieosłoniętych stanowiskach 
bezdotykowej myjni kotary z grubej 
folii, które mają zapobiec wydosta-
waniu się mgiełki wodnej na po-
bliskie: trawnik, chodnik i jezdnię. 
Czy to rozwiąże istniejący problem, 
czas pokaże.

PAW

Śladem naszych interwencji
Uciążliwa myjnia przy rondzie Żabikowskim

n
Czy foliowe ekrany i posadzone drzewka spełnią swoje zadanie i zmniejszą 
uciążliwość myjni w tym miejscu? Zanim zamontowano foliowe kotary, na 
pobliskim trawniku pojawiły się łysiny, a posadzone wcześniej tuje pożółkły. 
Być może przyczyniła się do tego opadająca podczas mycia samochodów 
mżawka z detergentami   fot. Paweł Wolniewicz

Zanim rozpocznie się okres 
wakacyjnego odpoczynku 
wraz z podległymi wydzia-

łami magistratu od ponad miesią-
ca ustalamy jak najmniej uciążliwe 
zmiany w organizacji ruchu samo-
chodowego i w systemie komunikacji 
publicznej. Zakres prac w Luboniu 
jest znaczny, stąd od czerwca, nawet 
do końca września, należy się spo-
dziewać sporych utrudnień w ruchu. 
Liczymy na Państwa wyrozumiałość. 
Inwestycje są konieczne, ale bez za-
mknięcia niektórych ulic niemoż-
liwe do przeprowadzenia.

Zamknięta ul. Sobieskie-
go

W czerwcu będzie zamknięty 
odcinek ul. Sobieskiego od ul. 1 Maja 
do Krętej. W tej części miasta �rma 
SKANSKA kończy swój kontrakt: 
budowę kanalizacji sanitarnej w La-
sku. Zmianie uległy trasy naszych 
autobusów. Dla linii 701 i 614 objazd 
poprowadzono ulicami Poznańską 
i Polną. Wzdłuż nowej trasy wyzna-
czono dodatkowe przystanki. Roz-
mawiałem na temat umożliwienia 
dojścia do nowych przystanków 

z właścicielami posesji. Taką zgodę 
otrzymałem, stąd przystanki „Luboń, 
ul. Polna nż.” oraz „Luboń, ul. For-
nalskiej”. Ponadto wyznaczono przy-
stanek w rejonie ul. Panka. Linia 
nocna 243 została skrócona do ul. 
Parkowej. Objazd dla samochodów 
(tranzyt) poprowadzono ulicami: 
Polną, Poznańską i Krętą. Dojazd 
do posesji jest utrudniony, ale nie 
niemożliwy. Proponujemy miesz-
kańcom wybranie alternatywnego 
dojazdu do domu, np. ul. Walki 
Młodych w dół i ul. Dworcową. 
Zleciliśmy częstsze niż dotychczas 
równanie ul. Dworcowej oraz innych 
dróg w Lasku. Wykonawca poinfor-
mował o utrudnieniach wszystkich 
mieszkańców i prowadzących dzia-
łalność gospodarczą w tym rejonie. 
(Szczegółowy opis objazdów auto-
busów – na str. 13)

Zamknięty wiadukt nad 
Krętą

Po raz kolejny prace torowe 
i budowlane będą wykonywane przy 
wiadukcie na ul. Krętej. W trakcie 
pierwszych dwóch tygodni sierpnia 
wiadukt zostanie wyłączony z ruchu 

Utrudnienia w ruchu
Wakacyjne inwestycje na terenie Lubonia

n
Trasa objazdów w związku z modernizacją wiaduktu kolejowego w ul. Powstań-
ców Wlkp. Zalecany objazd (linia niebieska ciągła) prowadzi ulicami Armii Po-
znań, Dębiecką – tunelem przyautostradowym, wjazd do Lubonia ulicą Niepod-
ległości, wyjazd ulicą Rivoliego (obie będą na czas remontu jednokierunkowe 
z zakazem zatrzymywania!). Drugi możliwy objazd (linia niebieska przerywana) 
prowadzi ul. Armii Poznań, przejazdem kolejowym przy Zakładach Ziemniacza-
nych, dalej Dworcową i ks. Streicha

samochodowego, a wyko-
nawca zaproponował objazd 
przez Wiry.

Zamknięty wiadukt 
nad Powstańców 
Wlkp.

To jedno z poważniejszych 
utrudnień w ruchu, według 
informacji od inwestora, da 
o sobie znać w czerwcu. 
Wykonawca prac moderni-
zacyjnych trasy kolejowej 
Poznań-Czempiń podejmie 
prace budowlane na stacji 
w Luboniu. Dokona również 
modernizacji wiaduktu. Przez 
około 3 miesiące, z przerwą 
w sierpniu, wiadukt będzie 
zamknięty dla ruchu samo-
chodowego. Na okres ok. 
dwóch tygodni będzie rów-
nież wyłączony z ruchu 
pieszego. Objazd dla samo-
chodów wyznaczono ulica-
mi Rivoliego i Niepodległo-
ści, które będą jednokierun-
kowe. Na czas wyłączenia 
z ruchu pieszego Miasto 
zobowiązało wykonawcę do 
zorganizowania autobusowej 
komunikacji zastępczej dla 
uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 3 i Gimnazjum nr 1 na 
odcinku dworzec PKP-sta-
dion. Zależy nam na tym, 
by w końcówce roku szkol-
nego dzieci i młodzież mia-

n
Objazd w związku z budową kanalizacji w ul. 
Sobieskiego ulicami Targową, Poznańską, 
Polną do Krętej cd.  

obok
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cd.  
na str. 
16

cd.  
ze str. 
12

ły bezpieczną drogę do szkoły, a przy 
planowanym wyłączeniu ruchu pie-
szego pod wiaduktem i bez dodat-
kowej komunikacji nie jest to moż-
liwe. Szczegóły ustalimy z dyrekcją 
szkół, z wykonawcą i z naszą spółką. 
Za pośrednictwem dyrekcji szkół 
informacje te zostaną przekazane 
rodzicom.

Zamknięcie odcinka ul. Dwor-
cowej

W związku z tym, że cała in-
frastruktura dworca ulegnie za-

sadniczej przebudowie, wykonaw-
ca potrzebuje miejsca dla swoje-
go sprzętu. Wystąpił do Miasta 
z prośbą o zamknięcie odcinka ul. 
Dworcowej od dworca do ul. Po-
wstańców Wlkp. Taką zgodę otrzy-
mał. Stąd też osoby spacerujące 
tym traktem pieszym prosimy 
o wyrozumiałość z racji jego za-
mknięcia na okres od czerwca do 
końca września.

Mikołaj Tomaszyk
Zastępca Burmistrza Miasta Luboń

Informujemy, że od 2 czerwca 
na około 3 miesiące, w związku 
z prowadzeniem prac kanaliza-

cyjnych, została zamknięta dla ruchu 
ul. Sobieskiego na odcinku od ul. 
1 Maja do Krętej. Wpłynęło to na 
zmiany w funkcjonowaniu trzech linii 
autobusowych: 243, 614 i 701.

Linia nr 243
POZNAŃ GŁÓWNY – … – Lu-

boń, Wojska Polskiego – Luboń, Jana 
III Sobieskiego – LUBOŃ/PARKO-
WA

Nawrót autobusów odbywa się 
na tymczasowym placu przy ul. So-
bieskiego pomiędzy ulicami Parkową 
i Malinową, gdzie ustawiono przy-
stanek tymczasowy.

Linia nr 614
GÓRCZYN DWORZEC – … – 

Luboń, Żabikowska – Luboń, Jana 
III Sobieskiego – Luboń, Targowa – 
Luboń, Poznańska – Luboń, Polna – 
Luboń, Kręta – LUBOŃ/KRĘTA

Autobusy 614 wyjeżdżające z pętli 
Luboń/Kręta w kierunku Górczyna 
nie zatrzymują się na przystanku Lu-
boń/Kręta na ul. Krętej za skrzyżo-
waniem z ul. Sobieskiego.

Linia nr 701
GÓRCZYN DWORZEC – … – 

Luboń, Żabikowska – Luboń, Jana 
III Sobieskiego – Luboń, Targowa 
– Luboń, Poznańska – Luboń, Polna 
– Luboń, Kręta – Wiry, Laskowska – 
… – KOMORNIKI/JEZIORNA

Objazdy
Zmiany na liniach 243, 614 i 701 w związku z pracami 
kanalizacyjnymi na ul. Sobieskiego (od 2 czerwca)

Autobusy linii nr 701 jadące zarów-
no z Górczyna, jak i z Komornik nie 
wjeżdżają na pętlę Luboń/Kręta.

Przystanki:
Z całkowitego użytkowania wyłą-

czono następujące przystanki:
Luboń/Parkowa – w obu kierun-Qn

kach, na ul. Sobieskiego,
Luboń/Ośrodek Kultury nż. – w obu Qn

kierunkach, na ul. Sobieskiego,
Luboń/Podgórna – w obu kierun-Qn

kach, na ul. Sobieskiego,
Luboń/Kręta – w kierunku Komor-Qn

nik, na ul. Krętej (przystanek dla au-
tobusów linii 701)

Na trasach objazdowych zlokali-
zowano następujące przystanki auto-
busowe:

Luboń/Orlen – w obu kierunkach, Qn

na ul. Targowej przy skrzyżowaniu z ul. 
Sobieskiego,

Luboń/Panka – w obu kierunkach, Qn

na ul. Poznańskiej przy skrzyżowaniu 
z ul. Panka,

Luboń/Polna nż. – w obu kierun-Qn

kach, na ul. Polnej przy tymczasowym 
przejściu do ul. Sobieskiego,

Luboń/Fornalskiej nż. – w obu kie-Qn

runkach, na ul. Polnej przy skrzyżo-
waniu z ul. Fornalskiej,

Luboń/Kręta – w kierunku Komor-Qn

nik, na ul. Krętej przy skrzyżowaniu 
z Polną,

Luboń/Kręta – w kierunku Gór-Qn

czyna, na ul. Polnej przy skrzyżowa-
niu z Krętą,

Luboń/Parkowa – na placu przy ul. Qn

Sobieskiego przed sklepem pomiędzy 
ul. Parkową i Malinową

Bilety:
Okresowe bilety trasowane za-

chowują swoją ważność na trasach 
objazdu.

Informujemy, że z przyczyn nieza-
leżnych od Zarządu Transportu Miej-
skiego w Poznaniu terminy prowadzo-
nych prac mogą ulec zmianie.

ZTM

Przekazujemy informacje z kon-
ferencji prasowej na temat re-
alizacji modernizacji linii ko-

lejowej E59 na odcinku Czempiń – 
Poznań pt. „Kolej na przyspieszenie”, 
która odbyła się 22 maja w Centrum 
Konferencyjnym Delta w Poznaniu. 
Było to trzecie spotkanie informa-
cyjne z udziałem dyrektora projektu 
– Tadeusza Sobotnika.

Co zrobiono
Poinformowano, że blisko 29 km 

zmodernizowanych torów, nowa sieć 
trakcyjna oraz 3 przebudowane 
przystanki, to efekty realizacji pierw-
szego etapu modernizacji linii ko-
lejowej E59 na odcinku Czempiń 
– Poznań. Po zakończeniu wszystkich 
prac podróż na tej trasie skróci się 
do 35 minut, a pasażerowie będą 
korzystać z wygodnych i funkcjo-

Roboty PKP
Modernizacja odcinka Czempiń - Poznań

nalnych peronów. Od 27 kwietnia 
pociągi pasażerskie między Czem-
piniem a Mosiną kursują już po obu 
zmodernizowanych torach. Dzięki 
temu, od nowego rozkładu jazdy, 
który wejdzie w życie 14 grudnia, 
pociągi pasażerskie będą mogły roz-
pędzić się na tej trasie do 
160 km/h.

Zakończyła się również moder-
nizacja przystanków osobowych 
w Iłowcu, Drużynie Poznańskiej oraz 
Poznaniu Dębcu. Zainstalowano tam 
m.in. nowoczesne systemy nagło-
śnienia, nowe oświetlenie oraz ta-
blice informacyjne. Perony zostały 
podwyższone, co znacznie ma uła-
twiać wchodzenie i wychodzenie 
z pociągów. Ponadto, dzięki pochyl-
niom, są one w pełni przystosowane 
do obsługi osób z ograniczoną moż-
liwością poruszania się. Bez przeszkód 
będzie można dostać się też na peron 
z dużym bagażem czy z dzieckiem 
w wózku.

Pod koniec maja zakończono 
także prace w torze nr 2 na odcinku 
Luboń – Poznań. Jednak ruch po 
nim zostanie wznowiony dopiero po 
wykonaniu robót związanych z do-
datkową konieczną inwestycją – 
wzmocnieniem konstrukcji wiaduk-
tu kolejowego nad łącznicą towaro-
wą Starołęka-Górczyn – co nastąpi 
dopiero pod koniec sierpnia.

Co jeszcze
W obrębie dalszych inwestycji 

prowadzonych w ramach projektu 
modernizacji linii E 59, zostanie 
zmodernizowany również przysta-
nek w Puszczykowie oraz stacje 
w Mosinie, Puszczykówku, Czem-
piniu i Luboniu. Rozpoczęły się już 
prace modernizacyjne na stacjach 
Czempiń i Luboń. Przypomnijmy, 
że ponadto, projekt zakłada budo-
wę lub modernizację 7 mostów, 
8 bezkolizyjnych przejść dla pieszych 
pod torami, a także 14 przepustów. 

n
Dyrektor projektu – Tadeusz Sobotnik (z lewej), po konferencji w czasie rozmów 
z mediami. Paweł Wolniewicz z Lubonia (2. z prawej)   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Podczas autobusowego objazdu inwestycji, zainteresowanym dziennikarzom 
pokazano m.in. w okolicy Drużyny Poznańskiej budowę za około 10 mln zł eko-
duktu, czyli bezkolizyjnego przejścia dla zwierząt, pod którym, po zasypaniu 
ziemią w tunelach jeździć będą pociągi i przebiegać będzie droga. Na pierw-
szym planie przy torach polskie czujniki „Bombardier” automatycznego systemu 
sterowania sygnalizacją i szlabanami w oddalonym ok. 3 km przejeździe kolejo-
wym   fot. Piotr P. Ruszkowski 
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Ósmego maja został podpisa-
ny 21-stronicowy dokument 
informujący o wynikach Naj-

wyższej Izby Kontroli pod tytułem 
„Wykorzystanie przez wielkopolskie 
jednostki samorządu terytorialnego 
(jst) obiektów sportowo-rekreacyj-
nych”. Najwięcej miejsca poświęcono 
Luboniowi. Jak żadna inna kontro-
lowana gmina, we wszystkich trzech 
badanych kwestiach otrzymaliśmy 
oceny negatywne – najgorsze. W koń-
cowym rozdziale pod tytułem „Istotne 
ustalenia kontroli” czytamy o Lu-
boniu: „Stwierdzone przez NIK 
nieprawidłowości, noszące często 
znamiona niegospodarności i dzia-
łania na szkodę tej jednostki, były 
możliwe tylko przy ewidentnych 
zaniedbaniach i biernej postawie 
władz miasta wobec jednostki za-
rządzającej halą”.

Kontrolę NIK podjęła z własnej 
inicjatywy w celu sprawdzenia spo-
sobu zarządzania wybranymi obiek-
tami i efektywności ich funkcjono-
wania. Do sprawdzenia wytypowa-
no 9 obiektów sportowo-rekreacyj-
nych w: Chodzieży, Gostyniu, Ko-
ścianie, Luboniu, Pile, Rakoniewicach, 
Stawiszynie, Suchym Lesie i Wolsz-
tynie (5 krytych pływalni i 4 hale 
widowiskowo-sportowe) spośród 
29 wybudowanych w województwie 
wielkopolskim w latach 2009-2010. 
Przypomnijmy, że jedną z nich był 
Luboński Ośrodek Sportu i Rekre-
acji. Przegląd LOSiR-u miał miejsce 
latem ubiegłego roku. Szczegółowo 
na temat wyników kontroli luboń-
skiej jednostki pisaliśmy w lutym 
na str. 2 w artykule „LOSiR pod 
ostrzałem NIK-u”. Dziś więcej w kon-
tekście całościowej kontroli wybra-
nych obiektów wielkopolskich.

Trzy kwestie
Oceną NIK-u objęto trzy 

sprawy:
przygotowanie inwestycji w zakre-Qn

sie rozpoznania potrzeb społeczności 
lokalnej, przyjęcia rozwiązań funk-
cjonalno-użytkowych oraz koncep-
cji wykorzystania nowo tworzonej 
infrastruktury;

sposób wykorzystania i zarządzania Qn

obiektami sportowo-rekreacyjnymi, 
w tym zgodność modelu funkcjono-
wania z przyjętymi założeniami;

nadzór jednostek samorządu te-Qn

rytorialnego (urzędów gmin) nad 
zarządzaniem obiektami sportowo-
rekreacyjnymi.

Skontrolowano dziewięć jednos-
tek samorządowych (w naszym 
przypadku Urząd Miasta Luboń 
i odpowiedzialnego za sprawdzaną 
jednostkę Burmistrza – Dariusza 
Szmyta) oraz dziewięć podmiotów 
zarządzających obiektami sportowo-
rekreacyjnymi (u nas zakład budże-
towy – Luboński Ośrodek Sportu 

i Rekreacji i odpowiedzialnego za 
jego działalność dyrektora Zbignie-
wa Trawkę). Przypomnijmy, że 
kontrolą objęto jedynie 2,5 roku 
działalności (od 2011 do I półrocza 
2013).

Podsumowanie kontroli
Łącznie Najwyższa Izba Kontro-

li wydała wielkopolskim placówkom 
ocenę średnią, czyli pozytywną, mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości 
(według 3-stopniowej skali ocen: 
„pozytywna”, „pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości”, 
„negatywna”).

Wykorzystanie
Sposób wykorzystania hal wi-

dowiskowo-sportowych oraz krytych 
pływalni był zgodny z celami okre-
ślonymi w założeniach przyjętych 
na etapie planowania inwestycji 
i odpowiadał oczekiwaniom spo-
łeczności lokalnych. Obiekty te 
służyły przede wszystkim do reali-
zacji zajęć dydaktycznych, sportowych 
i rekreacyjnych oraz organizacji 
imprez o charakterze kulturalno-
rozrywkowym. Przed rozpoczęciem 
inwestycji większość jst dokonała 
niezbędnych analiz i kalkulacji, w celu 
przyjęcia optymalnych rozwiązań 
funkcjonalno-użytkowych nowo 
budowanych obiektów. Jednak tyl-
ko połowa z nich zrealizowała w peł-
ni przyjęte założenia. Odnośnie 
sposobu wykorzystania obiektów, 
odstępstwa od założeń dotyczyły: 
krytych pływalni w Pile i Wolsztynie 
oraz hali widowiskowo-sportowej 
w Luboniu.

Zarządzanie
Pozytywne oceny sposobu za-

rządzania obiektami sportowo-re-
kreacyjnymi otrzymały dwa pod-
mioty: Dotyczyło to Zakładu Usług 
Komunalnych sp. z o.o. zarządzają-
cego halą widowiskowo-sportową 
w Rakoniewicach oraz Centrum 
Rekreacji Wodnej Aqua-Pil sp. z o.o., 
które zarządzało krytą pływalnią 
w Pile. Jednostki te poszukiwały 
możliwości wzbogacenia oferty pro-
gramowej i zwiększenia przychodów 
z prowadzonej działalności. Dyrek-
torzy pozostałych jednostek zarzą-
dzających obiektami sportowo-re-
kreacyjnymi nie widzieli potrzeby 
opracowania strategii marketingo-
wych niezbędnych do racjonalnego 
gospodarowania zarządzanym ma-
jątkiem. W konsekwencji wpływy 
z działalności prowadzonej w tych 
obiektach nie bilansowały kosztów 
ich funkcjonowania. Jedną z przyczyn 
tego stanu był nieumiejętny sposób 
zarządzania obiektami, wynikający 
z braku właściwego przygotowania 
oraz doświadczenia pracowników 
miejskich i gminnych jednostek lub 

Globalne wyniki NIK-u
Na razie 50 tysięcy złotych kary dla Lubońskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji (LOSiR) od powiatowego inspektora nadzoru 
budowlanego. Prokuratura zaczyna śledztwo w kwestiach 
przekazanych do zbadania przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK)

zakładów budżetowych, którym 
powierzano to zadanie. Brakowało 
także motywacji do poprawy wyni-
ków �nansowych, gdyż jst (czytaj: 
urzędy) nie wymagały od zarządza-
jących działań naprawczych i przy-
znawały kolejne dotacje oraz pokry-
wały rosnące straty na działalności. 
W przypadku dwóch jednostek, 
zarządzających Parkiem Wodnym 
„Octopus” w Suchym Lesie i halą 
widowiskowo-sportową w Luboniu, 
NIK sformułowała negatywne oce-
ny ich działalności. Uzasadnione to 
było stwierdzonymi przypadkami 
niegospodarności oraz niepodejmo-
waniem działań w celu poprawy 
pogarszających się wyników �nan-
sowych, a także niezapewnieniem 
bezpiecznych warunków użytkowa-
nia tych obiektów. W obu przypad-
kach NIK jeszcze w trakcie kontro-
li wyegzekwowała od zarządzających 
odpowiednie działania naprawcze.

Nadzór
W dwóch jednostkach samorzą-

du terytoriałnego (gmina Rakonie-
wice i miasto Piła) NIK pozytywnie 
oceniła nadzór nad zarządzaniem 
obiektami sportowo-rekreacyjnymi. 
Drobne uchybienia wskazano w pię-
ciu jst, natomiast oceny negatywne 
otrzymały gminy Luboń i Stawiszyn. 
Zarzut braku właściwego nadzoru 
nad zarządzaniem halami widowi-
skowo-sportowymi w Luboniu i Sta-
wiszynie uzasadniają stwierdzone 
przez NIK nieprawidłowości noszą-
ce znamiona niegospodarności 
i działania na szkodę tych jednostek. 
Dopuszczenie do ich powstania 
wskazuje na bierną postawę władz 
samorządowych wobec ewidentnych 
zaniedbań jednostek zarządzających 
tymi obiektami.

Uwagi końcowe i wnioski 
NIK-u

Planując budowę obiektu spor-
towo-rekreacyjnego, jst powinna 
dążyć do optymalizacji kosztów za-
równo samej inwestycji, jak i utrzy-
mania obiektu w przyszłości, aby nie 
stanowił on nadmiernego i niepla-
nowego obciążenia dla budżetu. 
Służyć temu powinna rzetelnie przy-
gotowana koncepcja funkcjonalno-
użytkowa obiektu, a także odpowied-
nia strategia działania w celu zapew-
nienia atrakcyjnej oferty programo-

wej i odpowiednich przychodów 
z prowadzonej działalności. Wpraw-
dzie realizacja zadań własnych gmi-
ny, polegających na zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb wspólnoty w za-
kresie kultury �zycznej, nie wyma-
ga osiągania zysku i może być do-
towana z budżetu jst, nie wyklucza 
to jednak możliwości komercyjnego 
charakteru świadczenia takich usług 
w celu zmierzania do samo�nanso-
wania tej działalności.

Efektywnemu zarządzaniu obiek-
tami sportowo-rekreacyjnymi nie 
sprzyja powierzanie tych zadań jed-
nostkom i zakładom budżetowym 
utworzonym przez jst. Jednostkom 
tym brakuje motywacji do poprawy 
efektywności działania, gdyż są 
wspierane dotacjami i systematycz-
nie do�nansowywane, dzięki czemu 
funkcjonują w bezpiecznych ekono-
micznie warunkach. W opinii NIK, 
jst powinny w większym zakresie 
powierzać zarządzanie obiektami 
sportowo-rekreacyjnymi profesjo-
nalnym zarządcom (operatorom), 
wyłonionym w przetargach, posia-
dającym właściwe przygotowanie 
i doświadczenie w tej działalności.

Istotne ustalenia kontroli
Wykorzystanie – Spośród 6, 

które zaplanowały rozwiązania funk-
cjonalno-użytkowe umożliwiające 
efektywne wykorzystanie obiektu, 
połowa z nich: Piła, Wolsztyn i Lu-
boń nie zastosowała w pełni przy-
jętych założeń. Na temat Lubonia 
czytamy: budowa hali widowiskowo-
sportowej w Luboniu przebiegała 
z opóźnieniem, a jej przekazywanie 
do użytku odbywało się etapami, 
przez co hala przez okres prawie 
czterech lat wykorzystywana była 
w znacznie ograniczonym zakresie 
w stosunku do założeń.

Zarządzanie – Tylko dwa pod-
mioty zarządzające obiektami spor-
towo-rekreacyjnymi, spośród 9, 
planowały „pozaszkolną” działalność 
w obiektach sportowo-rekreacyjnych 
oraz kalkulowały możliwe do uzy-
skania przychody z tego tytułu. 
W przypadku tych jednostek NIK 
sformułowała pozytywne oceny 
efektywności zarządzania (hala wi-
dowiskowo-sportowa w Rakoniewi-
cach oraz kryta pływalnia w Pile). 
Pozytywne oceny uzasadnione były 
głównie podejmowaniem skutecznych 

cd.  
obok

n
Najwięcj zarzutów i kontowersji NIK-u budzi adaptacja owalu hali widowisko-
wo-sportowej w Luboniu   fot. Piotr P. Ruszkowski
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rządzania od przekształcenia jednostki budżetowej w spół-
kę. W dwóch przypadkach (oprócz Lubonia park wodny 
w Suchym Lesie) NIK sformułowała negatywne oceny 
efektywności zarządzania obiektami sportowo-rekreacyj-
nymi. Uzasadnione to było przede wszystkim niepodej-
mowaniem działań w celu poprawy pogarszającej się 
sytuacji �nansowej, niedopełnieniem obowiązku za-
pewnienia bezpiecznych warunków użytkowania i eks-
ploatacji tych obiektów, a także stwierdzeniem przy-
padków działań niegospodarnych. I tak na temat 
Lubonia czytamy: Dyrektor Lubońskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji dopuścił do użytkowania części 
hali widowiskowo-sportowej bez uzyskania po-
zwolenia na użytkowanie, co naruszało przepisy 
art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-
dowlane. Podjęte przez NIK działania skutko-
wały zaprzestaniem prowadzenia działalności 
w tej części hali, do czasu uzyskania pozwo-
lenia. Najemca części hali dokonał przebu-
dowy obiektu bez zgody burmistrza, a za-
rządzający bezzasadnie zastosował wobec 
najemcy preferencyjną stawkę czynszu, 
chociaż nie wywiązał się on z obowiązku 
udokumentowania wielkości nakładów 
poniesionych na adaptację obiektu (Kwo-
ta nienaliczonego i niepobranego czyn-
szu wyniosła 44 tys. zł). Nie obciążył 
także najemcy, przez okres siedmiu 
miesięcy, kosztami mediów w łącznej 
kwocie 555,90 zł, związanymi z eks-
ploatacją wynajętej części hali. Takie 
działanie spełniało przesłanki na-
ruszenia dyscypliny �nansów 
publicznych, określone w art. 5 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
17.12.2004 r. o odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscypliny 
�nansów publicznych. Warto 
podkreślić, że nie zabezpie-
czono właściwie interesów 
Miasta Luboń w umowie 
dotyczącej najmu mienia 
komunalnego, w zakresie 
zwrotu przedmiotu naj-
mu po wygaśnięciu 
umowy, a zarządzający 
od ponad 4 lat nie wy-
konał zaleceń sformu-
łowanych po okreso-
wych kontrolach 
stanu technicznego 
hali.

Na pozostałe 
nieprawidłowo-
ści stwierdzone 
w jednostkach 
zarządzają1-
cych obiekta-
mi sportowo-
rekreacyj-
nymi skła-
dało się też 
w przy-
padku 
Lubonia 
zanie-
cha-
nie 
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działań 
zmierza-
jących do 
zbilanso-
wania przy-
chodów 
i kosztów 
działalności 
tych jednostek. 
Efektywnemu 
zarządzaniu 
sprzyjały kwali-
�kacje osób za-
trudnionych w tych 
jednostkach. Dy-
rektorzy pozostałych 
jednostek nie widzie-
li potrzeby sporządza-
nia planów o charak-
terze marketingowym, 
niezbędnych do racjo-
nalnego gospodarowania 
zarządzanym majątkiem, 
tj. podejmowania decyzji 
zapewniających efektywne 
wykorzystanie obiektów 
sportowo-rekreacyjnych, np. 
w zakresie organizacji ogól-
nodostępnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych, zawodów i imprez 
kulturalno-rozrywkowych, mimo 
że obowiązki w tym zakresie 
określone zostały w statutach i re-
gulaminach organizacyjnych tych 
jednostek. Niesporządzanie takich 
planów tłumaczyli m.in. faktem 
opracowywania przez nich planów 
budżetowych, które – w ich ocenie – 
w wystarczającym zakresie odzwier-
ciedlały zakres planowanego wykorzy-
stania obiektu i realizacji zadań statuto-
wych. Plany te koncentrowały się jednak 
na stronie �nansowej prowadzonej dzia-
łalności i przewidywały coraz większą do-
tację gminy. Polityka władz samorządowych 
polegała głównie na do�nansowywaniu obiek-
tów sportowo-rekreacyjnych lub pokrywaniu 
pogłębiających się strat, bez egzekwowania od 
zarządzających skutecznych działań napraw-
czych. Dyrektor Lubońskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, komentując tę sytuację, stwierdził, 
że: „…jednostka jest zakładem budżetowym Mia-
sta Luboń, który nie jest nastawiony na osiąganie 
zysku, lecz funkcjonuje przede wszystkim w celu 
wykonywania zadań Miasta”. Dyrektorzy podmiotów 
zarządzających obiektami sportowo-rekreacyjnymi 
wskazywali na brak możliwości dalszego zwiększania 
przychodów i ograniczania kosztów prowadzonej dzia-
łalności lub uzależniali zwiększenie efektywności za-

cd.  
ze str. 
14

cd.  
na str. 
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Burmistrz nie zgadza się z większością zarzutów przedstawionych 
w końcowym raporcie NIK-u, który niedawno dotarł do Urzędu 
Miasta, a którego interesujące fragmenty publikujemy na str. 14. 

Jedyny zarzut, który uznaje D. Szmyt, to fakt użytkowania części hali wi-
dowiskowo-sportowej – owalu bez stosownego pozwolenia. Na pytanie, 
kto zapłaci 50 tys. zł kary nałożonej przez powiatowego inspektora nad-
zoru budowlanego za bezprawne użytkowanie owalu, usłyszeliśmy, że 
karę otrzymał LOSiR, ale najprawdopodobniej nikt jej nie zapłaci, gdyż 
dyrektor, obecnie prezes spółki LOSiR odwołał się do wojewódzkiego 
inspektora nadzoru budowlanego, który na podstawie złożonego za-
żalenia wstrzymał wykonanie kary.

Nie zgadzam się
Z zarzutami braku nadzoru ze strony Urzędu Miasta i wyko-

nywania czegoś w LOSiR-ze bez zgody władz Lubonia, co zapisała 
pani kontrolująca LOSiR, Burmistrz się nie zgadza. Przypomniał, 
że np. o wpuszczeniu operatora zewnętrznego do hali, by dokoń-
czył budowę, w zamian za wynajem, dyskutowano w grudniu 
2012 r. na posiedzeniu Rady Miasta. To ona zadecydowała, że 
nie miasto ma wydać pieniądze na adaptację owalu i wypo-
sażenie w sprzęt, tylko operator zewnętrzny, który zgłosił się 
z pomysłem (czytaj też: „WL”01-2013, str. 17 „Chudy bu-
dżet w 2013 r.”, akapit „Re�eksja”). Miał ulokować tam ok. 
700 tys. zł, na co nie było wciąż stać LOSiR-u ani budżetu 
Lubonia. Przypomnijmy 400 tys. zł miała kosztować ada-
ptacja nieczynnego owalu. Ten wydatek, poczyniony na 
rzecz miasta, miał być odliczany przez 3 lata w czynszu. 
Pozostałe 300 tys. zł to koszt wyposażenia siłowni i sali 
�tness, które są własnością wynajmującego.

Byłem chory
Burmistrz podkreślał, że w czasie trwania kontroli 

miał długie zwolnienie lekarskie, powrócił po cho-
robie krótko przed zakończeniem badania  NIK-u, 
a pełniący wówczas jego obowiązki pierwszy za-
stępca Marian Walny nie potra�ł odpowiedzieć 
na wszystkie pytania kontrolera. Późniejsze wy-
jaśnienia o prowadzonym w Urzędzie Miasta 
kalendarzu spotkań nie zostały uznane przez 
NIK za wystarczający nadzór – tłumaczy D. 
Szmyt. NIK nie uznał kalendarza, w którym 
wpisywano jedynie, kiedy, kto i z kim się spo-
tkał, bez opisu sprawy i co ustalono. Po ra-
porcie NIK, w ramach nadzoru, burmistrz 
wprowadził dodatkowo obowiązek skła-
dania comiesięcznych sprawozdań przez 
kierowników miejskich jednostek.

Bez wrażenia
Z cytatem z „Informacji NIK-u”, 

który wyraźnie mówi o zaniedbaniach 
i biernej postawie władz miasta (czy-
taj w „Globalne wyniki NIK-u”) 
D. Szmyt się nie zgadza, a sam NIK 
nie robi na nim wrażenia.

Z propozycji wydania publicz-
nego oświadczenia w sprawie 
kontroli NIK-u Burmistrz też nie 
chce skorzystać. Poinformował 
jedynie na ostatniej sesji Radę 
Miasta, że w większości nie 
zgadza się z zarzutami, bo 
jego zdaniem są niezasad-
ne. Nie ma zamiaru się też 
kolejny raz odwoływać 
od zapisów zawartych 
w „Informacji NIK-u”, 
gdyż wobec niego nie 
złożono doniesień or-
ganom ścigania.

Nie widzia-
łem

Pytany o spo-
sób kontroli np. 
kosztorysu 

powykonaw-
czego, przyznał, 
że nie sprawdzał 
tego, co operator 
zrobił i gdzie są np. 
cegły, o których piszą 
„Wieści” (patrz: „WL” 
05-2014, s.13). Z Urzędu 
Miasta kontrolą jednost-
ki zajmowała się Komisja 
Rewizyjna – tłumaczy D. 
Szmyt. „W środku nie by-
łem, a jak byłem, to okazjo-
nalnie w czasie odwiedzin 
LOSIR-u, i szczegółowo nie 
przyglądałem się, może jakieś 
dodatkowe ocieplenie wykona-
no, nie wiem, takiej analizy nie 
robiłem” – przyznał D. Szmyt. Ma 
zapewnienia ze strony dyrektora 
LOSiR-u, obecnie prezesa Zarządu, 
jak i inwestora, że pieniądze, które 
wynikają z kosztorysu powykonaw-
czego, zostały włożone w owal hali, 
i na wszystko są rachunki potwier-
dzające wydatki, choć sam, podobnie 
jak NIK, i nikt z Urzędu Miasta ich nie 
widział.

Odnośnie projektu dobudowy i ada-
ptacji owalu, Burmistrz przyznał, że widział 
go jedynie przed kilkoma laty, nie pamięta, 
co w nim jest. Prawnicy doradzili, by nie 
udostępniać go ze względu na prawa autor-
skie. Umowy pomiędzy LOSiR-em a operato-
rem burmistrz D. Szmyt też nie widział, gdyż 
w czasie gdy była opracowywana przez radcę 
prawnego Urzędu, nie było go w pracy. Przy-
znał, że na pewno analizował ją jego zastępca R. 
Marek. Skwitował, że to są kwestie, które zostały 
przekazane LOSiR-owi. Prosił dyrektora LOSiR-u, 
by na rozmowę z „Wieściami” przyszedł do Urzędu, 
ale ten odmówił.

Obietnice i propozycje
Podczas naszego spotkania 3 czerwca Burmistrz 

obiecał, że zainteresuje się dokładnie zapisami koszto-
rysu powykonawczego, który dotychczas jedynie prze-
glądał, także tymi cegłami, o których piszą „Wieści”. Po-
prosi o przeanalizowanie punkt po punkcie jego zapisów 
z rzeczywistością.

Propozycja ponownego zwołania konferencji prasowej 
z udziałem dyrektora LOSiR-u, przedstawicieli władz miasta 
itd. (na wzór tej z 3 lutego), by „rozwiać smród”, jaki wokół 
LOSiR-u jest, nie została podchwycona.

Liczy na ...
D. Szmyt oświadczył, że teraz prokuratura bada, na ile zo-

stał zabezpieczony interes miasta, zarzuty bowiem postawiono 
dyrektorowi LOSiR-u, o którego Burmistrz się martwi. Dopowia-
da, że prezes LOSiR-u został wezwany na przesłuchanie w charak-
terze świadka.

– „Najważniejsze jest to, że nieczynna przez lata część hali wresz-
cie żyje a mieszkańcy Lubonia mogą z niej korzystać i to się liczy” – 
skwitował nasz rozmówca.

PPR

Kolejna odmowa
26 maja złożyłem kolejny – 3. wniosek o udostępnienie informacji 

publicznej: Umowy zawartej pomiędzy Zakładem Budżetowym LOSiR-em 
a podmiotem adaptującym i wynajmującym owal, oraz projektu pierwszej 
kondygnacji (parteru) owalu, który został wykonywany w ramach adapta-
cji. 2 czerwca z UM otrzymałem informacje odmowne i przekierowanie do 
spółki LOSiR. Tam też skierowany został wniosek 9 czerwca. Jaka będzie re-
akcja, zobaczymy.

Co myśli Burmistrz
O ustosunkowanie się do końcowego raportu NIK-u w sprawie 
LOSiR-u poprosiliśmy Burmistrza Lubonia Dariusza Szmyta
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Roboty PKP
cd.  
ze str. 
13 Przebudowanych zostanie także 17 

przejazdów, a w miejscu 12 zlikwi-
dowanych powstaną 3 wiadukty 
kolejowe oraz 1 wiadukt drogowy 
tuż za Luboniem w Łęczycy na dro-
dze 430 czyli na przedłużeniu ul. 
Armii Poznań w Lasku. 

Co to da
Dzięki realizacji projektu, po 

zakończeniu wszystkich prac in-
westycyjnych, pociągi pasażerskie 
będą mogły jeździć trasą z pręd-
kością 160 km/h. Nowa infrastruk-
tura kolejowa służyć będzie przy-
najmniej przez najbliższe 30 lat. 
Zakończenie wszystkich prac pla-
nowane jest na koniec przyszłego 
roku. Dzięki inwestycji zostaną 

zlikwidowane liczne ograniczenia 
prędkości, które wynikają ze stanu 
technicznego wysłużonej infra-
struktury kolejowej. Zwiększy się 
bezpieczeństwo i komfort podró-
żowania. Czas przejazdu pociągu 
osobowego z Czempinia do Pozna-
nia potrwa zaledwie 35 minut.

Koszt całego projektu „Moder-
nizacja linii kolejowej E 59 na od-
cinku Wrocław – Poznań, etap III, 
odcinek Czempiń – Poznań” to 
ponad 940 milionów złotych, z cze-
go 667 mln pochodzi ze środków 
Unii Europejskiej – Funduszu Spój-
ności w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko.

O wiadukcie
W najbliższym czasie moż-

na spodziewać się sporych 
utrudnień w ruchu w związku 
z wkroczeniem inwestycji na 
teren Lubonia (czytaj też: na 
str. 12).

Przy okazji porozmawiali-
śmy m.in. z Edwardem Luciń-
skim – kierownikiem kontrak-
tu o kilku kwestiach dotyczących 
Lubonia. Szczególnie ciekawi 
byliśmy zmian na wysłużonym, 
mającym około 100 lat wiaduk-
cie w ul. Powstańców Wlkp. 

Niestety, jak zapowiadaliśmy wcze-
śniej, w związku z tym, że Luboń 
przed laty, w okresie konsultacji, 
nie uczestniczył czynnie w fazie 
tworzenia planów oraz projektów, 
obiekt ten zostanie poddany jedy-
nie li�ingowi (oprócz torowiska 
kolejowego, które będzie praktycz-
nie nowe). Sama konstrukcja przy-
czółków betonowych nie będzie 
ruszana. Tak więc dla pieszych 
i zmotoryzowanych lubonian nie-
wiele się zmieni. Pozostanie ta sama 
szerokość jezdni i chodnika, jaką 
wykonano na przełomie XIX i XX 
wieku. Podobnie prześwit pod wia-
duktem, z powodu rzekomo wyso-
kich wód gruntowych nie zmieni 
się. Nadzieją na nową jakość jest 

to, że podczas prac, podobnie jak 
stało się w Dębcu, okaże się, że 
stan techniczny przyczółków wia-
duktu jest na tyle niezadawalają-
cy, by wytrzymał normy szybkich 
pociągów przez najbliższe 30 lat 
– okres, na który planowana jest 
obecna przebudowa. Zakończenie 
prac przy wiadukcie z miesięczną 
przerwą planuje się do połowy paź-
dziernika.

(I)

n
Ekipa dziennikarzy i oprowadzający pracownicy kolei na zmodernizowanej i 
zautomatyzowanej stacji oraz przejeździe kolejowym w Drużynie Poznańskiej   
fot. Piotr P. Ruszkowski

obowiązku zawiadomienia władz 
gminy o wynajmie pomieszczeń 
i powierzchni hali widowiskowo-
sportowej.

Nadzór jednostek samorządu 
terytorialnego nad zarządzaniem 
obiektami sportowo-rekreacyjnymi. 
Tylko w 2 jst (gmina Rakoniewice 
i miasto Piła), spośród 9 objętych 
kontrolą, NIK pozytywnie oceniła 
nadzór właścicielski nad zarządza-
niem obiektami. Drobne uchybienia 
wskazano w pięciu jst, natomiast 
oceny negatywne otrzymały gminy 
Luboń i Stawiszyn. Zarzut braku 
właściwego nadzoru nad zarządza-
niem halą widowiskowo-sportową 
w Luboniu uzasadniają w pełni wy-
niki kontroli Lubońskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Stwierdzone przez 
NIK nieprawidłowości, noszące 
często znamiona niegospodarności 
i działania na szkodę tej jednostki, 
były możliwe tylko przy ewidentnych 
zaniedbaniach i biernej postawie 
władz miasta Luboń wobec jednost-
ki zarządzającej halą.

Działania NIK po kontroli
Czynności kontrolne przepro-

wadzone zostały od maja do sierp-
nia 2013 r. (w Luboniu 25.06-5.08). 
Adresaci 4 wystąpień pokontrolnych 
(spośród 18) zgłosili 13 zastrzeżeń 
do ustaleń i ocen pokontrolnych. 
Komisja rozstrzygająca NIK uwzględ-
niła w całości lub w części 6 zastrze-
żeń, a 7 oddaliła. W wystąpieniach 
pokontrolnych przekazanych kie-
rownikom jst i samorządowych 
jednostek organizacyjnych NIK 
sformułowała łącznie 40 wniosków 
pokontrolnych. Adresaci wystąpień 
pokontrolnych poinformowali NIK 
o realizacji wszystkich (40) wniosków 
pokontrolnych.

Najwyższa Izba Kontroli skiero-
wała do Prokuratury zawiadomienie 
o uzasadnionym podejrzeniu prze-
kroczenia uprawnień i niedopełnie-
nia obowiązków przez dyrektora 
Lubońskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, tj. przestępstwo ujęte w art. 231 
§1 ustawy z 6.06.1997 r. Kodeks kar-
ny. Ponadto powiadomiła rzecznika 
dyscypliny �nansów publicznych 
o nieustaleniu przez dyrektora LOSiR 
w Luboniu należności jst, tj. czyn 
stanowiący naruszenie dyscypliny 
�nansów publicznych, określony 
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpo-
wiedzialności za naruszenie dyscy-
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„Misją NIK jest dbałość 
o gospodarność i skuteczność 
w służbie publicznej dla Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Wizją NIK-u 
jest cieszący się powszechnym 
autorytetem najwyższy organ 
kontroli państwowej, którego 
raporty będą oczekiwanym 
i poszukiwanym źródłem in-
formacji dla organów władzy 
i społeczeństwa” – czytamy 
w motcie dokumentu

Globalne wyniki NIK-u

Na konferencji z Lubonia byli: 
zastępca burmistrza Mikołaj Toma-
szyk, radny i dziennikarz „Wieści 
Lubońskich” Paweł Wolniewicz 
oraz Piotr P. Ruszkowski

pliny �nansów publicznych. Wyniki 
kontroli uzasadniały także skierowa-
nie przez NIK zawiadomień do po-
wiatowego inspektora nadzoru bu-
dowlanego dla powiatu poznańskie-
go w związku z nielegalnym użytko-
waniem części hali widowiskowo-
sportowej w Luboniu, a także nie-
przeprowadzeniem rocznej kontroli 
okresowej obiektu przez dyrektora 
Parku Wodnego w Suchym Lesie. 
Z odpowiedzi otrzymanych przez NIK 
wynika, że dyrektor Parku Wodnego 
w Suchym Lesie został ukarany man-
datem karnym w wysokości 400 zł, 
natomiast dopuszczenie do użytko-
wania obiektu sportowo-rekreacyj-
nego w Luboniu bez uzyskania po-
zwolenia na użytkowanie zakończy-
ło się wymierzeniem kary w wyso-
kości 50 000 zł.

Inne
W grudniu 2010 r. na terenie 36 

powiatów i miast na prawach po-
wiatów województwa wielkopolskie-
go funkcjonowało 45 krytych pły-
walni oraz 115 hal widowiskowo-
sportowych. Na wybudowanie 29 
z tych obiektów, oddanych do użyt-
ku w latach 2009-2010, samorządy 
wydatkowały ponad 247 mln zł, w tym 
blisko 39 mln zł (15,7%) ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej. (Od redakcji: średnio koszt to 
ok. 8,5 mln zł na obiekt. Przypo-
mnijmy, że hala widowiskowo-spor-
towa łącznie kosztowała podatników 
Lubonia około 16 mln zł – bez kosz-
tów wykończenia części owalnej, 
którą uruchomiono dopiero w kwiet-
niu 2013 r.)

W świetle przepisów ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, 
obiektami sportowo-rekreacyjnymi 
(stanowiącymi majątek publiczny, 
który służy do realizacji zadań pu-
blicznych) należy gospodarować 
w sposób zgodny z zasadami prawi-
dłowej gospodarki, a w szczególno-
ści: zgodnie z przepisami prawa, 
z zachowaniem zasady celowości 
i gospodarności, racjonalnie pod 
względem ekonomicznym i efektyw-
nie, z zachowaniem zasady jawności, 
z umożliwieniem społecznej kontro-
li. – czytamy m.in. w załączniku 
Informacji pokontrolnej NIK.

z „Informacji o wynikach kontroli” 
wydanej przez NIK
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Sprawy, które rażą, bolą, przeszkadzają, bulwersują, nominowane przez czytelników do lubońskiego tytułu „Sól w oku” 

cd.  
na str. 
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Rejon ul. Dworcowej

Po kilku upalnych dniach, w nocy, 
27 maja nad Luboniem przeszła 
burza, a następnie (28 maja) 

ciągłe, ulewne deszcze. Ilość opadów 
spowodowała podtopienia w kilku 
punktach miasta, które tradycyjnie 
odczuwają skutki „mokrej” pogody. 
W połowie dnia zdecydowano się 

zamknąć dla ruchu drogowego frag-
ment zalanej ul. Dworcowej od ul. 
Okrzei do Fabrycznej. Od strony ul. 
Okrzei do ul. Konarzewskiego objazd 
wyznaczono wąską, gruntową ulicą 
Brzechwy, która w krótkim czasie 
również wypełniła się wodą. Dolny 
odcinek ul. Konarzewskiego (od ul. 
Dworcowej) był zalany, ze studzienek 

kanalizacji deszczo-
wej, nienadążają-
cych z odbiorem 
ścieków deszczo-
wych, podobnie jak 
podczas wcześniej-
szych ulew, wytry-
skiwała woda. Ob-
jazd zamknięto.

Na skrzyżowa-
niu ul. Dworcowej 
i Fabrycznej (bez-
pośrednio przed 
zablokowanym 
odcinkiem ul. 
Dworcowej) tra-
dycyjnie przy takiej 
pogodzie powsta-
ło gigantyczne 
bajoro. Niektórzy 
śmiałkowie decy-
dowali się na prze-
jazd przez wodę 
sięgającą podwozia, 
inni zawracali, 
szukając jakiegoś 
objazdu.

Około godz. 15 
w tym rejonie do 
akcji przystąpili 
jedynie pojedynczy 
strażacy. Reszta była 

Widmo ulewy
Obfite deszcze po raz kolejny ujawniły słabe punkty kanalizacji 
deszczowej

n
Ul. Brzechwy – niektórzy mieszkańcy próbowali zabezpieczyć swoje posesje 
przed napływem wody z ulicy, np. workami z piasku, ale przejeżdżające drogą 
samochody spiętrzały ją, niwecząc te zabiegi   fot. Hanna Siatka

n
Notorycznie zalewana wodami opadowymi posesja na skrzyżo-
waniu ul. Brzechwy i Konarzewskiego   fot. Hanna Siatka

prawdopodobnie zajęta w innych 
punktach miasta, wymagających 
tego dnia interwencji.    HS

Ul. 3 Maja i Krańcowa
Kolejny już raz opisujemy pro-

blemy z kanalizacją sanitarną w re-
jonie ul. 3 Maja. Ze studni rewizyj-
nych zainstalowanych w jezdniach 
na skrzyżowaniu z ul. Lemańskiego 
oraz przy ul. Krańcowej a także na 
pobliskim osiedlu domów szerego-
wych i pojedynczych posesjach, przez 
otwory do podnoszenia żeliwnych 
klap, tryskały strumienie nieczysto-
ści zmieszanych z wodą opadową. 
Tak samo jak przed rokiem, najgo-
rzej było na posesji ul. 3 Maja 1 a. 
Napór płynu był tak silny, że pod-
nosił klapę studni rewizyjnej i set-
kami litrów na minutę zalewał po-

łożony niżej ogród. Podobnie jak 
wtedy, przyjechał samochód Aqu-
anetu obejrzeć, co się dzieje. Wów-
czas po ulewie i oględzinach szkód 
przedstawiciele władz miasta oraz 

Aquanetu obie-
cali, że na po-
sesji, gdzie jest 
największy napór 
ścieków, który 
wypycha klapę 
studzienki, będzie 
zamontowany 
specjalny, szczel-
ny zakręcany 
właz.

Przed rokiem 
(porównaj: „WL” 
06-2013, str. 20 

„Gówniany problem”) zastanawia-
łem się też na łamach, czy rządzący 
miastem i odpowiedzialni za kana-
lizę wspólnie rozwiążą problem 
północnego rejonu ul. 3 Maja i po-

Nienadążająca 
z odbiorem kanali-
zacja deszczowa 
o wąskim przekro-
ju wyrzuca nad-
miar wody – ul. 
Konarzewskiego   
fot. Hanna Siatka

n
Sikające ścieki przez 
wszystkie możliwe dziury 
w klapach studzienek 
kanalizacyjnych na osie-
dlu domów szeregowych 
na ul. 3 Maja (naprzeciw 
wlotu w ul. Lemańskie-
go). Jedną ze studzienek 
wylewają się nieczystości 
wprost na piaszczysty 
plac zabaw dla malu-
chów.    fot. Piotr P. 
Ruszkowski

n

n
Skrzyżowanie ul. Fabrycznej i Dworcowej z przejściem dla pieszych – 28 maja   
fot. Hanna Siatka
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Parking przy Pajo Centrum. To, co wyczyniają kierowcy, to już prze-
sada. Proszę zerknąć na zdjęcie. Z wózkiem nie da się przejść. Na 
dodatek kierowca zostawił w samochodzie dziecko w foteliku...

Łukasz
nazwisko znane redakcji

List do redakcji

Dziki parking

Pozdrawiamy 
i zapraszamy 
do wypoczyn-

ku nad rzeką Długą. 
Przyjmujemy zapisy 
na letnie turnusy.

Bezpłatny turnus 
rezerwujemy dla Pana 
Burmistrza wraz z ro-
dziną.
mieszkańcy ul. Długiej

Zdjęcia z zalanej 
podczas opadów ul. 
Długiej i tekst „po-
zdrowień” otrzymali 
również Urząd Miasta 
i Rada Miasta. Ani 
Burmistrz, ani Rada 
nie potwierdzili odbioru przesyłki, 
tylko lokalna gazeta. Chcemy Pań-
stwa zainteresować sprawą, ponieważ 
przed wyborami trzeba rozliczyć 
władzę. Nasza korespondencja z Urzę-
dem trwa od 2010 r. Nasze wspólne 

pieniądze są przeznaczane na wy-
pompowywanie wody po ulewach 
i jeżdżenie walcem.

Maria Słowek
ul. Długa

List do redakcji

Z kurortu nad rzeką Długą

n
Ulica Długa po deszczu

n
Mieszkańcy próbowali ochronić posesję, usypując piasek w miejscu obni-
żenia krawężnika przy wjeździe. Niestety, woda zmyła zabezpieczenie, 
spychając piasek na posesję 

cd.  
ze str. 
17

szukają nielegalnych 
podłączy deszczów-
ki do kanalizacji 
sanitarnej – przy-
czyny. Znając życie, 
biurokrację i entu-
zjazm, z jakim roz-
wiązuje się niektóre 
problemy w naszym 
mieście, prorokowa-
łem, że nikt nie 
kiwnie palcem. A re-
portaż kończyłem 
wówczas słowami: 
„Do następnej ule-
wy! (Obym nie miał 
racji)”. No i wykra-
kałem.

PPR

Widmo ulewy

n
Fekalia zmieszane z deszczówką, pomimo obciążenia kostkami bruku, unoszą 
klapę studzienki rewizyjnej i z impetem kolejny raz zalewają posesję przy 
ul. 3 Maja 1 a   fot. Piotr P. Ruszkowski

Słupy wody wytryskują-
cej z kanalizacji sanitar-
nej na ul. Krańcowej – 
droga prowadząca do 
osiedla Majowego 
i Hotelu Poznańskiego 
(widoczny w tle)   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Pod wiaduktem na ul. 
Powstańców Wlkp. ogra-
niczony ruch – strażacy 
pompują wodę gromadzą-
cą się w tunelu   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
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n
Ulica Długa po deszczu

Jako babcia jednego 
z uczniów chcę napi-
sać parę słów o Szko-

le Podstawowej nr 2, bo 
uważam, że źle się tam 
dzieje. Po pierwsze szkoła 
jest brzydka i odrapana: 
na zewnątrz pobazgrana 
sprejami elewacja sali gim-
nastycznej, a wewnątrz 
brudne ściany, z odcho-
dzącą farbą na koryta-
rzach i wiszącą pajęczyną. 
Codziennie przyprowa-
dzam wnuka, więc widzę, 
jak to wygląda. Śmieszą 
mnie „szopki” odstawia-
ne przy okazji rożnych 
imprez organizowanych 
w szkole i zasłanianie bru-
du kolorowymi pracami 
dzieci!

Szkoła ma dwa boiska jedynie 
w teorii, bo tylko jedno, wyasfalto-
wane, jest otwarte, a drugie, nazy-
wane przez dzieci czarnym albo 
kurzowym, jest wiecznie zamknięte! 
Nauczycielka powiedziała mi kiedyś, 
że zamknięto je, bo dzień wcześniej 
deszcz padał. Jest tam błoto i nie 
chcą, żeby dzieci wnosiły je na butach 
do budynku! Wstyd. Niestety, z mo-
ich obserwacji wynika, że boisko, 

mimo ładnej pogody, 
jest zamknięte przez 
cały czas, bo codzien-
nie widzę taśmę za-
mykającą dzieciom 
wstęp na nie. Jest 
otwierane tylko z oka-
zji festynów – na 
pokaz.

Ostatnio w szkole odbył się ko-
lejny festyn trzeciomajowy z darmo-
wą grochówką, po którym taśma 
wróciła na swoje miejsce. Na mar-
ginesie, pieniądze wydane na gro-
chówkę wyborczą kandydatki na 
burmistrza starczyłyby na ułożenie 
porządnej nawierzchni boiska. Po-
myślał ktoś o tym? Widać, nie. Smacz-
nego!

nazwisko znane redakcji

List do redakcji

Boisko na pokaz

n
Widok na boisko 
asfaltowe z okna 
korytarza szkolne-
go. Ubytki tynku 
w murze i wykuta 
bruzda, prawdopo-
dobnie pod jakąś 
instalację, są tu od 
dawna

n
Brudne ściany i pajęczyny

n
Plastikowa biało-czerwona taśma zagradzająca wejście na „czarne” boisko. 
Wisiała tam od poprzedniego festynu z okazji Drzwi Otwartych. Zdążyła już 
wyblaknąć ze starości. Ławki i stoły ogrodowe postawiono chyba dla szpanu?

Na lubońskich skwe-
rach i ulicach stop-
niowo przybywa 

zieleni. Staraniem Wydziału 
Komunalnego Urzędu Miasta 
z funduszy miejskich zakupiono 
kilkanaście kwietników stoją-
cych i wiszących, które ku za-
dowoleniu mieszkańców zdo-
bią nasz Luboń obchodzący 
w tym roku 60-lecie uzyskania 
praw miejskich. Nie wszyscy 
jednak to doceniają i szanują. 
Pracownicy �rmy Kom-Lub, 
dbający o wygląd kwietników, 
posadzili w nich setki ozdob-
nych kwiatów, których część 
w ciągu kilkunastu godzin, 
niestety, została skradziona. 
Prawdopodobnie zrabowane 
rośliny zdobią teraz niektóre 
ogrody lub zostały sprzedane 
na targowisku.

PAW

Amatorzy pelargonii

n
Jeden z ogołoconych kwietników, ustawiony na 
skwerze u zbiegu ulic Żabikowskiej i Kościuszki 
(w sąsiedztwie budynku OSP). W jego sześciu meta-
lowych pierścieniach zaflancowano ponad 100 
sadzonek pelargonii. Wkrótce kilkadziesiąt skra-
dziono   fot. Paweł Wolniewicz

W gablocie miej-
skiej usytuowa-
nej przy skrzy-

żowaniu ulic Armii Poznań 
i Dąbrowskiego, na planie 
miasta spostrzegawczy lu-
bonianie znaleźli ulicę Pru-
ską (na zdjęciu – central-
nie, oznaczona obwódką). 
Sarkastycznie zastanawiają 
się, czyżby to prowokacja 
i wyrażanie tęsknoty za cza-
sami zaborów. Te, o których 
mowa, skończyły się przed 
96 laty. Miejmy nadzieję, 
że to tylko niechciana li-
terówka. Ot, zwykły błąd, 
literka „k” wpadła gdzie 
nie powinna i z literata 
Prusa zrobiła się Pruska. 
W wykazie ulic pod mapą 
nazwa jest prawidłowa. Na-
prawić jednak trzeba, by 
nie było że...

(I)

Tęsknota za...?

n
Tablica miejska przy 
skrzyżowaniu Armii 
Poznań i Dąbrowskie-
go, gdzie na planie 
miasta znaleźć moż-
na ulicę Pruską    fot. 
Piotr P. Ruszkowski
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radna 
Magdalena Nyćkowiak-Filusz
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Luboń
Masz problem, pomysł na nasze miasto,  
zadzwoń lub napisz!  tel. 662 033 856
e-mail: magdalena@nyckowiak.pl
dyżur 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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Okręgi wyborcze: 1-Żabikowo; 2-Lubonianka; 3-Luboń; 4-Lasek 
Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału; nn-nieobecny

Na wstępie Burmistrz Dariusz 
Szmyt wniósł o zdjęcie z po-
rządku obrad rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie przy-
jęcia „Gminnego Programu nad za-
bytkami dla naszego miasta na lata 
2014-2017”, motywując to nieotrzy-
maniem stosownych uzgodnień od 
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. Radni jednogłośnie przyjęli 
ten wniosek, po czym również pozy-
tywnie zagłosowali za uszczuplonym 
programem obrad. Przy tej okazji nie 
po raz pierwszy nasuwa się pytanie 
związane z zakresem obowiązków 
i kompetencjami Powiatowego i Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w świetle wydawanych decyzji ze-
zwalających na wyburzanie jednych 
z najstarszych budynków wybudo-
wanych w naszym mieście. Wspo-
mnę tylko o starej karczmie u zbiegu 
ulic Żabikowskiej i 11 Listopada (tu 
funkcjonuje obecnie sklep Netto), 
pięknym, zabytkowym domu przy 
ul. 3 Maja, należącym od pokoleń 
do rodziny Michalskich, czy ostatnio 
– ciekawego architektonicznie i oka-
załego, postawionego przed wojną 
domu, stojącego na narożniku ulic 
Armii Poznań i 3 Maja, należące-
go niegdyś do rodziny powstańca 

wielkopolskiego – Józefa Hernesa. 
Decyzje te delikatnie mówiąc, są 
enigmatyczne i budzą wiele kon-
trowersji wśród mieszkańców Lu-
bonia i nie tylko.

Medal dla I. Skrzypczak
Podczas kwietniowej sesji radni 

podjęli przez aklamację uchwałę 
o nadaniu Medalu „Zasłużony dla 
Miasta Luboń” pani Irenie Skrzyp-
czak. W konsekwencji na sesji rela-
cjonowanej, tuż po rozpoczęciu 
obrad to honorowe odznaczenie 
zostało wręczone wyróżnionej miesz-
kance naszego miasta przez Burmi-
strza – Dariusza Szmyta i Przewod-
niczącego RML – Marka Samulczy-
ka (czytaj więcej na str. 7).

Zmiana budżetu
W ramach nie pierwszej w tym 

roku zmiany budżetu zwiększono 
dochody o kwotę 351 905 zł. Między 
innymi wpływy z różnych dochodów 
zwiększono o 137 925 zł z tytułu 
otrzymanego zwrotu podatku VAT, 
zaplanowano także wpływy, nad-
wyżki środków obrotowych Biura 
Majątku Komunalnego w kwocie 
100 000 zł oraz dochody z tytułu 
dotacji celowej otrzymanej z Urzę-

Kolejna zmiana budżetu
Relacja z 45. sesji Rady Miasta Luboń (29.05.2014 r.)

du Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego z przeznaczeniem 
na budowę i przebudowę dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych 
w kwocie 86 000 zł. W sumie do-
chody budżetu zwiększono do kwo-
ty 78 577 248,81 zł. Jednocześnie 
zwiększono wydatki z budżetu o tę 
samą kwotę 351 905 zł, tj. do kwoty 
87 191 462,81 zł. Między innymi 
zwiększono wydatki majątkowe 
o 101 000 zł (w tym na budowę 
i przebudowę dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych 86 000 zł), ponad-
to o kwoty: 82 500 zł na zapłatę 
należnego podatku VAT oraz wy-
nagrodzenie kancelarii prawnej dra 
Krystiana Ziemskiego (za pomoc 
w odzyskaniu przez Miasto podatku 
VAT związanego z budową hali LO-
SiR w 2009 r.), 70 000 zł na zakup 
prawa użytkowania wieczystego 
gruntu Rodzinnych Ogrodów Dział-
kowych (ROD) „Nad Wartą”, 30 000 zł 
z przeznaczeniem na wypłatę od-
szkodowań za brak lokali socjalnych, 
24 780 zł przeznaczono na zryczał-
towane diety członków komisji wy-
borczych w wyborach do Parlamen-
tu Europejskiego oraz 24 587 zł na 
remonty w Szkołach Podstawowych 
nr 1 i 3.

Konsekwencją zmiany w tego-
rocznym budżecie było wprowadze-
nie zmian w „Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2014-2024”, któ-
rą należało do niego dostosować.

Miejski Program Rewitaliza-
cji

Radni podjęli uchwalę dotyczą-
cą aktualizacji Programu Rewitali-
zacji, który jest dokumentem nie-
zbędnym do pozyskania środków 
na realizację zadań inwestycyjnych 

w ramach Wielkopolskiego Progra-
mu Rozwoju Regionalnego oraz 
inicjatywy Jessica. Jest to program 
wieloletni, okresowo uzupełniany 
i obejmuje swym zasięgiem cały 
teren naszego miasta, który podzie-
lono na trzy obszary: Luboń, Żabi-
kowo i Lasek. Wyboru obszarów 
dokonano, uwzględniając wyniki 
analiz stanów kryzysowych dotyczą-
cych: bezrobocia, ubóstwa, przestęp-
czości, przedsiębiorczości mieszkań-
ców i zanieczyszczenia środowi-
ska.

Regulamin wybiegu dla 
psów

Chodzi o regulamin korzystania 
z wybiegu dla psów, który wkrótce 
powstanie na terenie Wzgórza Pa-
pieskiego (po zachodniej jego stro-
nie, w sąsiedztwie parkingu). Wpro-
wadzenie regulaminu pozwoliło na 
uregulowanie spraw dotyczących 
utrzymania czystości i porządku oraz 
bezpieczeństwa na terenie wybiegu, 
który jest bardzo potrzebny w tym 
rejonie naszego miasta. Dokument 
ten jest po prostu zbiorem zasad 
obowiązujących właścicieli puszcza-
jących na wyznaczonym terenie 
swoje psy bez uwięzi.

Wolne głosy i wnioski
W tym punkcie programu obrad 

dyskutowano o ponownych podtopie-
niach niektórych posesji i domostw 
na terenie miasta spowodowanych 
ob�tymi opadami deszczu. Poruszo-
no też kwestię funkcjonowania miej-
skiej komunikacji publicznej, utrudnień 
komunikacyjnych związanych z pro-
wadzonymi inwestycjami w naszym 
mieście (m.in. kanalizacja Lasku czy 
przebudowa dworca kolejowego i mo-

cd.  
obok

2014-06-12 D:\Teksty\aktualne\WL 06-14\roboczy 06\Sesja 45 głosowania.xls 1/1

Głosowania 
radnych podczas 

45. Sesji RML 
(29.05.2014)
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Bartkowiak Patryk FO (2)-kSL z z z z
Bielawski Jakub PO (3) z w w z
Dago Janusz PO (2) p w z z
Dworaczyk Adam FO (2) w w z z
Franek Dorota FO (4)-kSL z z z z
Frckowiak Katarzyna FO (4)-kSL z z z z
Kaczmarek Jan ML (2)-kSL z z z z
Kdra Lechosław WL (3) z z z z
Krzyostaniak Paweł FO (1)-kSL z z z z
Machalska Małgorzata FO (1)-kSL z z z z
Mania Rafał FO (4)-kSL z z nn z
Matysiak Małgorzata FO (3)-kSL z z z z
Nykowiak-Filusz Magdalena PO (1) p w z z
Okupniak Andrzej WL (1) w w z z
Rogowicz Ewa WL (2) nn nn nn nn
Samulczyk Marek ML (3)-kSL w w z z
Stankowiak–Boełko Anna PO (1) p w z z
Suleja-Kot Wanda WL (4) z w z z
Walczak Dariusz ML (4)-kSL z z z z
Wolniewicz Paweł FO (3)-kSL z z z z
Zapłata-Szwedziak Elbieta ML (1)-kSL z z z z

14 12 18 20
3 0 0 0
3 8 1 0
20 20 19 20

Razem "za"
Razem "przeciw"

Razem "wstrzymujcych"
Razem głosowało
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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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Chce być Burmistrzem – Marek Samulczyk

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

i Tadeusz Warmuz („WL” 05-2014, str. 17). Trzecim zadeklarowanym 
kandydatem, który skorzystał z łam „Wieści”, by poinformować o swojej 
decyzji, jest Marek Samulczyk (czytaj obok).

Apel
Wszystkim, którzy mają ambicje zostać burmistrzem naszego mia-

sta w kadencji 2014-2018, przypominamy o udostępnionych szpaltach 
Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców „Wieści Lubońskie”. W spe-
cjalnym cyklu: „Chce być Burmistrzem...” będziemy Państwa przedsta-
wiać mieszkańcom i publikować Wasze opinie, re�eksje, komentarze, 
pomysły itd. Zaledwie 5 miesięcy, które zostały do wyborów samorzą-
dowych, to najwyższy czas, by myśląc poważnie o stanowisku włoda-
rza miasta, dać się poznać swoim wyborcom. Poprawnie pojmowana 
demokracja tego wymaga!

Korzystajcie Państwo z tej okazji!
Redakcja „WL”

Do kandydatów na Burmistrza

Po deklaracji Małgorzaty Ma-
chalskiej (patrz: „WL” 04-2014, 
str. 2) chęć startu w jesiennych 

wyborach samorządowych na Burmi-
strza Lubonia ujawnił Tadeusz War-
muz („WL” 05-2014, str. 17). W tym 
numerze przedstawiamy kolejnego 
kandydata, który zgłosił się do re-
dakcji – Marka Samulczyka. Jest 
przewodniczącym Rady Miasta. 
O�cjalnie zadeklarował chęć kan-
dydowania na najwyższe stanowisko 
władzy wykonawczej podczas spo-
tkania integracyjnego dla radnych, 
które odbyło się 30 maja na poligonie 
strażackim nad Wartą.

Kariera polityczna
Marek Samulczyk dostał się do 

Rady Miasta w 2002 r., po rezygna-
cji Marcina Lecieja. W 1998 r. star-
tował z 7. numeru na liście z Unii 
Wolności, uzyskując drugi po M. 
Lecieju wynik – 43 głosy (patrz: „WL” 
03-2002, str. 2). Jako ciekawostkę 
przypomnijmy, że w okręgu nr 3 
– Starym Luboniu – wraz z M. Sa-
mulczykiem i Marcinem Leciejem 
startowali wówczas: Tadeusz Wali-
czak, Izabela Chodorowska, Marek 
Krakowiak, Jacek Rembacz, Jerzy 
Tomkowiak, Wiesława Miałkas, 
Izabela Gajewska-Głodek i Manuela 
Michalak.

Do Rady Miasta kadencji 2002-
2006 obecny kandydat na Burmistrza 
dostał się z ugrupowania „Lubo-
nianka z Miastem” z 3. miejsca w 3. 
okręgu wyborczym. Wchodząc do 
Rady, uzyskał 5. wynik – 91 głosów. 
Był w niej przewodniczącym Ko-
misji Inwentaryzacyjnej oraz wice-
przewodniczącym Komisji Organi-
zacyjno-Prawnej. Z tego ugrupowa-
nia, które obsadziło 5 na 21 man-
datów, wraz z nim w RML znaleźli się 
wtedy: Włodzimierz Woźniak, Bog-
dan Jędrzejewski, Włodzimierz 
Smogur i Andrzej Sobiło. Razem ze 
Wspólnotą Lubońską i burmistrzem 
Włodzimierzem Kaczmarkiem two-
rzyli klub radnych „Wspólny Luboń”. 
Do Rady Miasta kadencji 2006 r.-
2010 Marek Samulczyk wszedł 
z ugrupowania „Mieszkańcy Lubo-
nia” (dawna „Lubonianka z Miastem”) 
jako lider na liście wyborczej w okrę-
gu nr 3 – Luboń, uzyskując 2. wynik 
– 151 głosów. Przez 4 lata był 2. 
zastępcą przewodniczącego RML. 
W wyborach kadencji 2010-2014 
również startował jako lider ugru-
powania „Mieszkańcy Lubonia” 
w okręgu nr 3. Z tego ugrupowania 
o fotel włodarza miasta ubiegał się 
wówczas Ryszard Olszewski. M. 
Samulczyk uzyskał 2. wynik – 237 
głosów. Został wybrany przewod-
niczącym władzy uchwałodawczej 
(Rady Miasta), bo burmistrz Dariusz 
Szmyt zaproponował stworzenie 
jednego klubu – „Samorządny Lu-
boń”, do którego weszli radni z Sa-
morządowego Forum Obywatelskie-

go (9 mandatów), „Mieszkańcy 
Lubonia” (4 mandaty) i Platforma 
Obywatelska (4).

Zgodnie z zapowiedziami, łamy 
Niezależnego Miesięcznika Miesz-
kańców udostępniamy kandydatom. 
Oto teksty nadesłane przez Marka 
Samulczyka.

Rerkomendacje
Luboń potrzebuje silnego, uczci-

wego, rzetelnego i pracowitego go-
spodarza, który zadba o nasze Mia-
sto, jak o swój dom. Luboń potrze-
buje Marka Samulczyka, najlepsze-
go kandydata na burmistrza, wielo-
letniego radnego, Przewodniczącego 
Rady Miasta w obecnej kadencji – 
taką rekomendację od członków 
Stowarzyszenia Luboń i radnych 
z ugrupowania „Mieszkańcy Lubo-
nia” otrzymał kolejny kandydat na 
najważniejsze stanowisko w mieście. 
Z tymi słowami zgadzają się również 
radni i członkowie Platformy Oby-
watelskiej, popierający Marka Sa-
mulczyka w zbliżających się wybo-
rach samorządowych. – Marek 
Samulczyk to najlepszy kandydat na 
burmistrza – widzący potrzeby miesz-
kańców i miasta, odpowiedzialny, 
konkretny, z dużą wiedzą samorzą-
dową. Popieramy go w 100% – re-
komenduje radna Magdalena Nyć-
kowiak-Filusz, reprezentująca PO 
i Lubońską Inicjatywę Obywatel-
ską.

– Jestem gotowy na to, aby od-
powiedzialnie pracować dla naszego 
Miasta. Wykorzystam swoje doświad-
czenie sprawdzonego i skutecznego 
samorządowca, aby dopilnować in-
westycji drogowych i zracjonalizować 
miejskie wydatki – wymieniał Marek 
Samulczyk, dziękując jednocześnie 
za okazane mu zaufanie. Moją siłą 

Trzeci kandydat

cd.  
na str. 
23

n
Marek Samulczyk z insygnium władzy 
– łańcuchem Przewodniczącego Rady 
– trzeci zadeklarowany kandydat na 
Burmistrza Lubonia

cd.  
ze str. 
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dernizacja linii kolejowej Wrocław-
Poznań) oraz robót drogowych. Rad-
ni powrócili także w dyskusji do 
sprawy przebudowy placu bł. Edmun-
da Bojanowskiego oraz usytuowania 
na nim okolicznościowej ławeczki jego 
imienia. Na koniec nawiązano do 
kontroli przeprowadzonej przez NIK 
w Lubońskim Ośrodku Sportu i Re-
kreacji w aspekcie informacji o jej 
wynikach, zwłaszcza o karze w wyso-

kości 50 000 zł nałożonej na LOSiR 
za dopuszczenie do użytkowania 
obiektu sportowo-rekreacyjnego bez 
uzyskania stosownego pozwolenia 
(Miasto nie zgadza się w określonym 
zakresie z raportem NIK i złożyło w tej 
sprawie zgodnie z literą prawa sto-
sowne odwołanie).

Sesja trwała od godz. 16.30 do 
18.55.

Paweł Wolniewicz

Podobnie jak w przypadku pre-
tendentów na stanowisko Bur-
mistrza, udostępniamy łamy 

Niezależnego Miesięcznika Mieszkań-
ców również wszystkim obywatelom 
Lubonia. Zapraszamy do zadawania 
pytań kandydatom za pośrednictwem 
„Wieści Lubońskich”. Najciekawsze 
będziemy im przekazywali, prosząc 
o możliwie krótkie, rzeczowe od-
powiedzi.

Ponadto zachęcamy Państwa do 
polemik z kandydatami na poru-

szane przez nich kwestie. Będziemy 
preferować dyskusje o Luboniu – 
konkretne, merytoryczne, na argu-
menty.

Mamy nadzieję, że ta nasza 
skromna pomoc w budowaniu jaw-
ności i otwartości życia publiczne-
go umożliwi Państwu lepsze pozna-
nie kandydatów. Tym świadomiej 
dokonamy jesienią wyboru najlep-
szego Burmistrza dla Lubonia.

Korzystajmy z tej okazji!
Redakcja „WL”

Poznajmy kandydatów
Mamy już trzech chętnych na stanowisko Burmistrza Lubonia, 
którzy wystartują w listopadowych wyborach samorządowych: 
Małgorzatę Machalską, Marka Samulczyka i Tadeusza Warmuza
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POLITYKA LOKALNA
Chce być Burmistrzem – Małgorzata Machalska

Wielu mieszkańców żywo 
interesuje się sprawami 
Miasta. Śledzą i komen-

tują decyzje władz, najwyższy czas, 
aby dać im możliwość współdecy-
dowania o tym, na co mają tra�ać 
miejskie pieniądze.

Budżet miasta można porównać 
do budżetu domowego. Tak, jak 
w naszych rodzinach mamy pensje, 
emerytury czy inne świadczenia, 
tak miasto ma dochody. W wypad-
ku Lubonia w 2014 r. zaplanowano 
je na poziomie 78,5 mln zł. Każdy 
z nas przeznacza pieniądze na róż-
nego rodzaju wydatki; zaczynając 
od tych najważniejszych, czyli za-

kupów jedzenia, lekarstw, ubrań, 
opłacenie mieszkania, podręczników 
szkolnych, biletów czy zakupu pa-
liwa na dojazdy do pracy. Jeśli po 
opłacaniu podstawowych potrzeb 
zostają nam pieniądze, możemy 
myśleć o remoncie mieszkania czy 
inwestycjach. Tak samo Miasto 
wydaje pieniądze, zaczynając od 
wydatków bieżących, do których 
zaliczają się przede wszystkim kosz-
ty prowadzenia przedszkoli, szkół, 
urzędów i innych jednostek miej-
skich, utrzymania porządku i czy-
stości czy komunikacji miejskiej. 
To, co pozostaje, może zostać wy-
dane na inwestycje (budowę dróg, 

szkół czy urządza-
nie terenów zielonych 
itp.). Luboń z racji 
swej powierzchni 
i dominującej za-
budowy mieszka-
niowej nie należy 
do najbogatszych 
samorządów. Dla-
tego ważne jest, aby 
wydatkować miej-
skie pieniądze z gło-
wą i rozsądkiem, 
„przyglądając się” 
skrupulatnie każdej 
wydanej złotówce. 
Tym bardziej więc 

Niech również mieszkańcy decydują,
na co trafiają miejskie pieniądze

n
Istotą budżetu obywatelskiego jest dialog pomiędzy mieszkańca-
mi, tworzący podstawę do współpracy z urzędnikami i technika-
mi, w której rolę pomocniczą pełnią organizacje pozarządowe, 
tzw. „ruchy miejskie” i nieformalne grupy społeczne

Frekwencja

Luboń został podzielony na 21 
obwodów głosowania, co wyni-
ka z przymiarek do jesiennych 

wyborów samorządowych, gdzie po 
20 latach powraca się do jednomanda-
towych okręgów wyborczych (ostat-
nie takie miały miejsce w czerwcu 

1994 r.). Niektórzy mieszkańcy na-
rzekali na takie nowości i słabe in-
formacje (oznakowanie przed punk-
tami) w dniu wyborów. Frekwencja 
w naszym mieście 28,09%, choć chyba 
najniższa w historii wyborów i tak była 
lepsza niż w powiecie 27,01%, woje-
wództwie 22,42% czy kraju 23,82%. 

Eurowybory
Przedstawiamy szczegółowe wyniki lubońskich wyborów do 
Parlamentu Europejskiego, jakie odbyły się 25 maja
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29,3% 30,4% 36,5% 27,5%27,0% 30,9% 28,9% 27,1% 17,7% 22,2% 22,6%28,1% 36,0% 29,7% 26,0%

władze Miasta powinny stworzyć 
mieszkańcom możliwość współde-
cydowania o tym, na co wydawane 
są miejskie pieniądze.

Budżet partycypacyjny
Taką możliwość daje tzw. bu-

dżet partycypacyjny nazywany 
również obywatelskim. W ramach 
takiego budżetu to mieszkańcy 
decydują o wydatkowaniu pewnej 
puli pieniędzy publicznych. Woj-
ciech Kębłowski w opracowanym 
przez siebie poradniku: „Budżet 
partycypacyjny – krótka instruk-
cja obsługi” podaje jego kilka cech 
odróżniających go od innego dia-
logu z mieszkańcami. To po pierw-
sze dyskusja z mieszkańcami, 
która odbywa się na specjalnie 
przygotowanych zasadach, nie 
opartych na istniejących ciałach 
politycznych. Dialog jest podsta-
wą do późniejszej współpracy 
mieszkańców z urzędnikami. Po 
drugie, dyskusja dotyczy jasno 
wyodrębnionych środków finan-
sowych. Po trzecie, nie dotyczy 
jednej dzielnicy, rejonu, tylko ob-
szaru całego miasta. Po czwarte, 
jest wiążący (co odróżnia go od 
konsultacji społecznych), bowiem 
propozycje wybrane przez miesz-
kańców muszą być realizowane. 
Wreszcie budżet obywatelski nie 
powinien być procesem jednora-
zowym, lecz długofalowym, orga-
nizowanym rokrocznie przez lata. 
Pierwszym miastem w Polsce, 
które wprowadziło elementy bu-
dżetu partycypacyjnego był Sopot. 
Obecnie z dobrym skutkiem re-

alizuje go kilkadziesiąt samorządów 
w naszym kraju, w tym Poznań, 
Wrocław czy Gdańsk.

Zalety bezdyskusyjne
Czy w Luboniu o tym, na co 

wydatkować pieniądze, powinni 
decydować wyłącznie przewodni-
czący rady, burmistrz czy radni? Nie 
sądzę. Moim zdaniem, powinniśmy 
mieszkańcom pozwolić wybrać. To 
Wy, drodzy Mieszkańcy, wiecie, co 
jest Wam najbardziej potrzebne. 
Możliwość współdecydowania bu-
duje dialog i dyskusję z władzami, 
a tym samym buduje zaufanie. Two-
rzy społeczeństwo obywatelskie, 
zwiększa przejrzystość wydatkowa-
nia środków publicznych. Wreszcie 
aktywizuje mieszkańców, którzy 
mają wtedy realny wpływ na kie-
runki rozwoju miasta. A przecież 
„Burmistrz powinien być mądry 
mądrością swoich mieszkańców”.

Budżet obywatelski to tylko je-
den z moich pomysłów na Luboń, 
zapraszam do dyskusji i dzielenia się 
swoimi uwagami. Czekam na Pań-
stwa spostrzeżenia pod adresem: 
pomyslnalubon@gmail.com

Małgorzata Machalska
kandydat na Burmistrza Lubonia

radna Samorządowego  
Forum Obywatelskiego 

W poszczególnych obwodach Lubonia 
najlepsza frekwencja była w Obwo-
dowej Komisji Wyborczej (OKW) 
nr 13 w SP 1 – 36,55% a najgorsza 
w Luvenie – 17,71%.

Poparcie
Jeżeli chodzi o poparcie dla Ko-

mitetów Wyborczych, to w Luboniu 
zdecydowanie wygrała Platforma 
Obywatelska (PO) 43,52%. Na dru-
gim miejscu z wynikiem 21,70% 
Prawo i Sprawiedliwość (PiS). PO 

w prawie wszystkich – 20 obwodach 
wygrała, najlepszy wynik 53,27% 
uzyskała w OKW nr 5 w Bibliotece 
Miejskiej, najgorszy 32,51% w OKW 
nr 1 w Gimnazjum nr 1. PiS wygrał 
nieznacznie o 1,11%, uzyskując po-
parcie 35,00% przed PO w OKW 19 
(Luvena). Próg 5% wg lubońskich 
wyników przekroczyły: Sojusz Le-
wicy Demokratycznej- Unia Pracy 
(SLD-UP), uzyskując 11,22%, Nowa 
Prawica – Janusza Korwin-Mikke 

cd.  
obok

(źródło: Wojciech Kębłowski 
„Budżet partycypacyjny - krótka in-
strukcja obsługi” dostęp: http://www.
instytutobywatelski.pl/wp-content/
uploads/2013/03/budzet_partycy-
pacyjny.pdf 4.06.2014)
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POLITYKA LOKALNA

(Nowa Prawica JK-M) – 9,53% oraz 
Europa Plus Twój Ruch – 5,45%

Personalnie najlepsze wyniki 
w Luboniu uzyskali: najwięcej – 
1 198 głosów – Agnieszka KO-
ZŁOWSKA-RAJEWICZ (PO), 776 
– Ryszard CZARNECKI (PiS), 772 
– Adam SZEJNFELD (PO), 543 
– Krystyna ŁYBACKA (SLD-UP), 
361 – Marek WOŹNIAK (PO), 303 
– Tadeusz DZIUBA (PiS), 281 – 
lubonianin – Michał ADAMCZAK 
(Nowa Prawica – JK-M), na 8 

miejscu po 212 głosów otrzymali 
Zygmunt KOPACZ (Nowa Prawi-
ca – JK-M) i Michał STULIGROSZ 
(PO).

W tabeli poniżej przedstawia-
my szczegółowe wyniki wyborów 
w Luboniu z podziałem na poszcze-
gólne Obwodowe Komisje. Dla 
porównania także dane z kraju, 
województwa i powiatu.

PPR
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są mieszkańcy i ludzie, którzy mnie 
popierają i wiem, że będą mi poma-
gać w budowaniu lepszego Lubonia 
dla nas wszystkich. Marek Samulczyk 
podkreślił, że podczas swojego urzę-
dowania jako burmistrz będzie sta-
wiał m.in. na: budowę nowych dróg 
(opierając się na wykorzystaniu 
środków zewnętrznych); zwiększe-
nie bezpieczeństwa i czystości w mie-
ście; budowę większej liczby placów 
zabaw oraz zagospodarowanie tere-
nów zielonych; pozyskanie terenu 
pod budowę nowej szkoły oraz po-
prawę warunków w placówkach 
oświatowych i kulturalnych; orga-
nizację większej ilości atrakcji i moż-
liwości spędzania wolnego czasu dla 
lubonian oraz poprawę współpracy 
urzędników i włodarzy miasta z miesz-
kańcami. Priorytetem będzie ure-
gulowanie wód opadowych w Lu-
boniu.

Marek Samulczyk to kandydat 
godny zaufania i poparcia.   „Miesz-
kańcy Lubonia”

Prywatnie
Marek Samulczyk ma 61 lat. Jest 

żonaty (żona Teresa), ma dwóch 
synów: Tomasza i Andrzeja oraz 
wnuczkę Weronikę. Posiada wy-
kształcenie techniczne. Przez więk-
szość życia zawodowego (około 30 
lat) prowadził działalność gospodar-
czą. Własne przedsiębiorstwo na-
uczyło go pracowitości, właściwego 
planowania wydatków, optymaliza-
cji pracy oraz ponoszenia odpowie-
dzialności za swoje decyzje i dzia-

łania. Ma doświadczenie zawodowe 
na stanowiskach kierowniczych oraz 
jako nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu. Od 2002 r. przeszedł wszyst-
kie szczeble w samorządzie teryto-
rialnym od radnego, poprzez prze-
wodniczącego komisji i wiceprze-
wodniczącego Rady w poprzedniej 
kadencji. Po wyborach w 2010 r. 
zdobył zaufanie radnych, którzy 
powierzyli mu stanowisko przewod-
niczącego Rady Miasta Luboń. 
W działalności samorządowej spe-
cjalizuje się w inwestycjach. Jest 
otwarty na współpracę ponad wszyst-
kimi podziałami dla dobra miasta 
i jego mieszkańców. Jego wizja roz-
woju opiera się na współpracy 
z mieszkańcami, lubońskimi przed-
siębiorcami, Starostwem Powiatowym 
i Urzędem Marszałkowskim.   ml

Uzupełnienie od redakcji
Marek Samulczyk pochodzi ze 

Strzałkowa koło Wrześni. Jest ab-
solwentem Technikum Samochodo-
wego w Głogowie. Pracował w Ener-
gopolu 7, później jako kierownik 
magazynu w Zakładach Chemicznych, 
był też instruktorem nauki zawodu. 
Jest na rencie. Od 1977 r. pomagał 
żonie w uprawie pieczarek. Jego 
zainteresowania to: wędkarstwo 
i sport (narty i rower). Jeśli �lmy, to 
tylko dokumentalne, uwielbia po-
dróżować. (Czytaj też: „WL”03-2002, 
str. 2)

Trzeci kandydat

turę drogową z oświetleniem. Na-
leży podkreślić, że domy budowane 
są z materiałów ekologicznych takich, 
jak silka czy izolacje z włókna drzew-
nego. Okna z potrójną szybą będą 
osadzone w ocieplanych ramach, 
natomiast ściany ze-
wnętrzne zyskają do-
datkowe ocieplone 
uszlachetnionym (sza-
rym) styropianem o gru-
bości 31 cm. Jak powie-
dział właściciel �rmy 
NEO-BUD – lubonianin 
Mariusz Rojewski – na-
bywcy mieszkań będą 
mieli możliwość dowol-
nej aranżacji wnętrza 
(rozmieszczenie ścian 
działowych), bez dodat-
kowych kosztów. Za-
kończenie inwestycji jest 
planowane na koniec 
przyszłego roku, nato-
miast na życzenie klien-
ta istnieje możliwość 

szybszego oddania do użytku jed-
nego z mieszkań, czy domów. Koszt 
1 m2 mieszkania wynosi 4 950 zł 
brutto. W przyszłości szef �rmy 
planuje budowę następnych osiedli 
domów pasywnych, prawdopodob-
nie również w Luboniu.

PAW

Osiedle pasywne cd.  
ze str. 

11

n
Budowa pierwszego z sześciu domów pasywnych pionier-
skiego osiedla na ul. Kotowo. Właściciel firmy NEO-BUD 
– Mariusz Rojewski (stoi na froncie) – jest pasjonatem 
budowy domów i mieszkań pasywnych i na bieżąco śledzi 
postępy robót   fot. Paweł Wolniewicz
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1 rata – do 15 kwietnia 2014 r. 
– I kwartał

2 rata – do 15 lipca 2014 r. – 
II kwartał

3 rata – do 15 października 2014 r. 
– III kwartał

4 rata – do 15 stycznia 2015 r. 
– IV kwartał

Indywidualne numery rachun-
ków bankowych, na które powinni 
Państwo dokonywać opłat za odbiór 
odpadów komunalnych od 1 stycz-
nia 2014 r., zostały dostarczone. 
Przypominamy, iż jest to inny numer 
konta, niż obowiązujący w Związku 
Międzygminnym Centrum Zago-
spodarowana Odpadów – SELEKT. 
Osoby, które w 2014 r. dopełniły 
obowiązku złożenia deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, a nie otrzy-

mały indywidualnego rachunku 
bankowego, prosimy o kontakt oso-
bisty lub telefoniczny z Urzędem 
Miasta Luboń pod numerem tele-
fonu (61) 813 00 11 w. 51 oraz 
(61) 813 03 03. Natomiast tych, któ-
rzy wpłacili pieniądze na konto 
Związku Międzygminnego, również 
prosimy o kontakt w celu uzyskania 
dalszych instrukcji postępowania.

Z kolei osobom, które nie wy-
wiązały się z obowiązku złożenia 
deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, przypominamy, że w przy-
padku niezłożenia deklaracji albo 
uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji, bur-
mistrz określa, w drodze decyzji, 
wysokość opłaty.

UML

Opłaty za śmieci
Przypominamy o terminach płatności za odbiór odpadów 
komunalnych
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że wnioski w sprawie budowy 
placu składali rodzice dzieci 
uczęszczających na treningi piłki 
nożnej. Chociaż, jak sam potwier-
dził, plac ten nie ma być parkin-
giem. A z tego, co wiem, dzieci 
raczej nie grają w piłkę na bru-
kowej powierzchni. Tak więc nie 
wiem do końca, czy wnioski były 
i w jakiej sprawie, gdyż tłuma-
czenia burmistrza Marka nie mają 
dla mnie sensu. Plac nie ma słu-
żyć parkującym rodzicom ani 
grającym dzieciom. W dalszej 
wypowiedzi Rafał Marek stwier-
dził, że utwardzony teren przyda się 
na Dni Lubonia, w czym upatru-
ję główny powód budowy.

Mieszkańcy
Wiem, o co wnioskują mieszkań-

cy – o ulice i chodniki. Jest sporo 
dróg gruntowych w Luboniu, po 
których trudno poruszać się w desz-
czowe dni i tutaj przydałaby się na-
wierzchnia. Oczywiście trzeba przy-
znać, że budowa placu nie jest tak 
droga, jak budowa chodników czy 
ulic. Jednakże uważam, że te pienią-
dze mogły być wydatkowane w inny, 
lepszy sposób. Teren obok stadionu 
otrzyma niewątpliwie ładniejszy 
wygląd, ale czy to była inwestycja 
pierwszej potrzeby?

Magdalena  
Nyćkowiak-Filusz

radna

GOSPODARKA

Jeśli brakuje na Twojej ulicy chod-
nika, to znajdziesz go na stadionie 
przy ul. Rzecznej. Właśnie tutaj 

powstaje duży plac (ok. 800 m2) wy-
łożony kostką brukową. Jest to obszar 
pomiędzy asfaltowym boiskiem, na 
którym znajdują się elementy skate-
parku, a budynkiem gospodarczo-
administracyjnym.

Budżet
W budżecie na rok 2014, w pa-

ragra�e dotyczącym obiektów spor-
towych zapisano 100 000 zł „na 
kontynuację prac modernizacyjnych 
na stadionie przy ul. Rzecznej”. Jako 
radna (nie tylko ja) byłam przeko-
nana, że pieniądze te będą przezna-
czone stricte na odbudowę infra-
struktury sportowej, a nie w głównej 
mierze na brukowanie nawierzchni, 
która aktywności sportowej raczej 
nie będzie służyć.

Rada
Temat inwestycji na Miejskim 

Stadionie nie został przez Burmistrza 
i jego zastępców przedstawiony na 

żadnej komisji branżowej. O temacie 
nie słyszała ani Komisja Komunalna 
zajmująca się m.in. inwestycjami w mie-
ście, ani Komisja Sfery Społecznej od 
tzw. spraw miękkich. Jestem przeko-
nana, że gdyby radni byli dokładnie 
poinformowani, na co mają być wy-
dane miejskie fundusze, to spora ich 
liczba nigdy nie przeznaczyłaby takiej 
kwoty na ten cel. Jest wiele ważniejszych 
potrzeb w mieście.

Burmistrz
Na ostatniej, majowej sesji 

burmistrz Rafał Marek powiedział, 

Plac na Rzecznej

n
Kontrowersyjne utwardzanie placu na stadionie przy ul. Rzecznej   fot. Magdalena Nyćkowiak-Filusz

Każda inwestycja miejska po-
winna być wykonywana rze-
telnie, gdyż �nansowana jest 

z publicznych pieniędzy i z założe-
nia musi służyć mieszkańcom przez 
długie lata. Czy tak właśnie będzie 
z chodnikiem na ul. Kasprowicza?

„Okaleczone” podczas prac kra-
wężniki nie zostały wymienione, 
a jedynie załatane zaprawą, co nie 
gwarantuje wysokiej, długoletniej 
trwałości. Szczególną uwagę należy 
zwrócić, na to, że nowe krawężniki 
położone na wjazdach są szersze od 
tych leżących na długości płotów. 
Bulwersuje mnie fakt, że aby zni-
welować różnicę w szerokości, kra-
wężniki przycięto szli�erką pod 
skosem (patrz: zdjęcia), tak aby dojść 
do odpowiednich wymiarów, co 
wygląda fatalnie. Nie sądziłam, że 
obowiązują u nas tak niskie stan-
dardy. Dodatkowo można zauważyć, 
że niektóre oporniki oddzielające 
trawnik od kostki są już popękane. 
Można „doczepić się” jeszcze do 
samego projektu, który zakładał 
różną odległość chodnika od pose-
sji. Raz kostka dochodzi do ogro-
dzenia, raz zostawiony jest szerszy 
pas zieleni, raz węższy, gdzie tu lo-
gika i porządek?

Temat poruszyłam na ostatniej, 
majowej sesji. Liczyłam na to, że 
otrzymam od Burmistrza uspakaja-
jącą wiadomość, że wszystko zosta-
nie wymienione i wykonane rzetel-
nie. W odpowiedzi, zastępca Burmi-
strza, p. Mikołaj Tomaszyk poinfor-
mował mnie, że chodnik został już 
odebrany i, że jeśli mam uwagi, to 
powinnam zgłosić się do inspektora 
nadzoru i z nim dyskutować na ten 
temat. Czy to moja rola? Swoje spo-
strzeżenia przekazałam Burmistrzo-
wi, który zatrudnia osobę odpowie-
dzialną za właściwe wykonanie in-
westycji i to on ma na nią przełoże-

Fatalne wykonanie

Chodnik na ul. Kasprowicza Szanowna Pani Magdaleno
Uprzejmie Panią proszę o nieuprawianie polityki na krawężniku. 

Swoje spostrzeżenia, uwagi co do wykonywanych prac mogła Pani zgła-
szać znacznie wcześniej (jak czynili inni radni), podczas budowy, pod-
czas naszego spotkania z mieszkańcami ul. Mokrej, podczas prac Ko-
misji Komunalnej, czy też w mailu, w którym przesyłałem Pani harmo-
nogram prac „chodnikowych” również w innych częściach miasta. 
Pragnę zaznaczyć, że tegoroczne chodniki budujemy w oparciu o pro-
jekty sprzed kilku lat. Stąd możliwe nieścisłości projektu np. z nowo 
wydzielonymi działkami. Zarówno wykonawca prac, inspektor nadzo-
ru jak i pracownik nadzorujący i ja jesteśmy elastyczni co do możliwych 
z punktu widzenia projektu i sztuki budowlanej zmian. Swoje nowe 
uwagi, wątpliwości będzie Pani mogła rozwiać podczas posiedzenia 
najbliższej Komisji Komunalnej, na którą zaprosiłem inspektora nad-
zoru. Jak zawsze jestem otwarty na spotkania z Panią, z naszymi Miesz-
kańcami i chętnie pomogę, gdy jest to możliwe. Dla pewności podam 
Pani mój mail: mikolaj.tomaszyk@umlubon.pl.

Z wyrazami szacunku
Mikołaj Tomaszyk

zastępca burmistrza

Stanowisko ws budowy chodnika na ul. Kasprowicza

n
Prowizoryczne dopasowanie starych i nowych 
krawężników uzupełnione zaprawą betonową   
fot. Magdalena Nyćkowiak-Filusz

nie. Patrząc na kolejne 
inwestycje w Luboniu, 
zastanawiam się, czy 
zatrudniany inspektor 
nadzoru rzetelnie czu-
wa nad naszymi miej-
skimi inwestycjami? Czy 
Burmistrz i jego Zastęp-
ca nie widzą jakości 
świeżo wykonanego 
chodnika? Z domu wy-
niosłam następująca 
zasadę – wszystko na-
leży wykonywać rzetel-
nie i do końca – bardzo chciałbym, 
aby właśnie tak też było w naszym 
mieście.

Magdalena  
Nyćkowiak-Filusz

radna

n
Niezrozumiały element wchodzący w chod-
nik   fot. Magdalena Nyćkowiak-Filusz

n
W innych miejscach, m.in. pęknię-
te oporniki   fot. Magdalena Nyćko-
wiak-Filusz



6/2014

25

GOSPODARKA

Gdy w 2007 r. rozpoczynałem 
pracę zastępcy burmistrza, 
podczas jednego ze spotkań 

zaczęliśmy analizować sytuację prawną 
obiektu. Jakież było nasze zaskoczenie, 
gdy okazało się, że jest położony na 
terenie Poznania, mało tego, właścicie-
lem większości gruntów jest również 
Miasto Poznań. Dotąd w świadomo-
ści mieszkańców i radnych stadion 
funkcjonował jako miejski, ponadto 
na mapach wydawanych przez Urząd 
Miasta Luboń, obiekt wskazywano 
jako położony w granicach admi-
nistracyjnych Lubonia.

Poszukiwania
Trudno było nam uwierzyć w taki 

stan rzeczy. Wiele osób, które pra-
cowały społecznie przy budowie 
stadionu, mówiło o dokumentach, 
które miały potwierdzać jego przy-
należność do Lubonia. Rozpoczęli-
śmy poszukiwania, jednak, jak się 
okazało, żadnych dokumentów nie 
było. Gorzej, okazało się, że choć 
teren wcześniej należał do Skarbu 
Państwa, miasto Poznań przepro-
wadziło w 1996 r. proces komuna-
lizacji, skutecznie stając się właści-
cielem obiektu wraz ze społecznie 
poniesionymi przez lubonian nakła-
dami. Co robiły wtedy osoby odpo-
wiedzialne za komunalizację w Lu-
boniu? Co robili radni pracujący 
w Komisji Inwentaryzacyjnej, których 
zadaniem było wyszukiwanie grun-
tów do komunalizacji? Na te pytania 
niestety dziś nie znajdziemy już od-
powiedzi.

Rozmowy z Poznaniem
Konieczna stała się regulacja 

spraw własnościowych pomiędzy 
Poznaniem a Luboniem, bowiem 
każde nakłady inwestycje na tym 
obiekcie stawały się z punktu wi-
dzenia prawa własnością Poznania. 
Pierwsze rozmowy nie przebiegały 
zbyt dobrze, tym bardziej, że, jak się 
okazało, cześć działaczy ówczesne-
go klubu sportowego, funkcjonują-
cego na obiekcie, chciała go przejąć 
od Poznania na wyłączność. Proces 
negocjacji, pism i dokumentów trwał 
kilka lat. Zakończył się ustanowie-
niem umowy użytkowania obiektu, 
co nastąpiło w 2012 r. Kolejny etap 
starań zakończył się przyjęciem przez 
Radę Miasta Poznania 8 kwietnia 
2014 r. uchwały w sprawie udziele-
nia boni�katy dla Miasta Luboń, 
w wysokości, 95% od ceny sprzeda-
ży nieruchomości (od red. Luboń 
wg obliczeń zapłaci 203 000 zł). 
Sprawę tę omówiła również Komi-
sja Komunalna Rady Miasta Luboń, 
która przychyliła się do zapropono-
wanego rozwiązania tej zagmatwa-
nej i ciągnącej się przez lata sprawy. 
Choć w odczuciu społecznym za-
równo nakłady jak i nieruchomość 

powinny należeć do Lubonia, to 
niepodważalnie z punktu formalno-
prawnego właścicielem całości nie-
ruchomości było Miasto Poznań. 
Z tej perspektywy takie rozwiązanie 
należy uznać za krok we właściwym 
kierunku. Luboń stanie się pełno-
prawnym właścicielem nierucho-
mości o powierzchni 35 738 m2, 
o wartości oszacowanej przez bie-
głego rzeczoznawcę na 4 060 000 zł. 
Akt notarialny ma zostać podpisa-
ny jeszcze w czerwcu br.

Podziękowania
Przejęcie własności od Poznania 

nie byłoby możliwe, gdyby nie dobra 
wola ze strony prezydenta, radnych 
i urzędników Urzędu Miasta Pozna-
nia. Szczególne podziękowania na-
leżą się przede wszystkim prezyden-
towi Poznania R. Grobelnemu, 
wiceprezydentowi M. Kruszyńskie-
mu, radnym RM Poznania P. Mar-
kowskiemu i J. Jędrzejewskiemu i N. 
Napierajowi, urzędnikom Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomości Mia-
sta Poznania, którzy dla dobra 
współpracy mieszkańców obu miast 
wspierali ten proces. Przez cały ten 
czas mogliśmy liczyć na wsparcie 
lubońskiego radnego, a zarazem 
działacza sportowego Jana Kaczmar-
ka, pomógł też radny Jakub Bielaw-
ski. Dziękuję również urzędnikom 
lubońskiego Wydziału Oświaty, 
Zdrowia i Kultury, którzy skrupu-
latnie zabiegali o interes Lubonia.

Konieczne nakłady
Stare przysłowie mówi: „Jaki jest 

koń każdy widzi”. Każdy, kto bywa 
na Rzecznej, zdaje sobie sprawę, że 
potrzebne są tam dalsze, sukcesyw-
ne nakłady, aby obiekt mógł służyć 
zarówno sportowcom, jak i społecz-
ności Lubonia. Trudno było tam 
inwestować większe środki, gdy Mia-
sto nie miało pewności, jak potoczą się 
dalsze losy obiektu. Dziś na 5 minut 
przed wyborami część radnych (m.in. 
Magdalena Nyćkowiak-Filusz), prze-
jawia po raz pierwszy zainteresowa-
nie tym obiektem i środkami, które 
tam są inwestowane. Nie chciałbym, 
aby sprawa stadionu była przedmio-
tem polityki. Powinniśmy raczej 
skoncentrować się na tym, jak stop-
niowo inwestować lub skupić się na 
poszukiwaniu inwestora, który po-
mógłby Miastu doprowadzić obiekt 
do właściwych standardów. Po no-
welizacji prawa wodnego, możliwe 
będzie również zainwestowanie w in-
frastrukturę turystyczną, ścieżki 
rowerowe na wałach przeciwpowo-
dziowych. Być może za parę lat bę-
dziemy mogli przejechać rowerem 
Wartostradą od Naramowic do Lu-
bonia.

Rafał Marek
Zastępca Burmistrza

Stadion wraca do Lubonia
Większość mieszkańców Lubonia co najmniej raz była na 
stadionie przy ul. Rzecznej. Przez lata obiekt ten był miejscem 
organizacji Dni Lubonia i imprez sportowych. Wielu nie zdaje 
sobie sprawy, że miejsce to jest położone na terenie miasta 
Poznania

Oprócz inwestycji wymienio-
nych na str. 12 miasto bę-
dzie prowadzić również te 

zadania, których realizatorem jest 
Wydział Inwestycji. Szczegółowy har-
monogram prac zostanie opracowany 
po rozstrzygnięciu przetargów, m.in 
na budowę ul. Dąbrowskiego, roz-
budowę Szkoły Podstawowej nr 1, 
budowę ul. 1 Maja i Brzechwy. Być 
może uda się ruszyć z budową kanału 
deszczowego w ul. Cieszkowskiego. 
Mamy uzgodnienia ZUDP (Zespół 
Uzgadniania Dokumentacji Projek-
towej), czekamy na zaświadczenie 
o prawie dysponowania gruntem, 
pozwolenie na budowę i kompletu-
jemy dokumenty na przetarg.

Ulice w Nowym Centrum Lu-
bonia

Jak wiadomo, mamy już nie-
zbędne pozwolenia na budowę. 
W jednej sprawie toczy się postę-
powanie odwoławcze, na którego 
rozstrzygnięcie czekamy. Udało 
nam się porozumieć z deweloperem, 
który wybudował kanał sanitarny 
w części ul. Wschodniej. Dokona 
on teraz jego inwentaryzacji, a my 
wznowimy prace projektowe na 
krótszym odcinku – włączając ist-
niejący kanał. Cieszy nas to, że 
mamy uzgodnienia ZUDP na ka-
nał deszczowy w ul. Cieszkowskie-
go. To załatwia ważny temat od-
wodnienia tej części miasta. Przy-
pomnę, że przez długi okres takie 
uzgodnienie nie było możliwe, ze 
względu na brak dostępu do tere-
nów PKP. Udało się nam takie 
uzgodnienia uzyskać. Mam również 
nadzieję, że uda nam się w tym 
roku włączyć część lub całość (w 
zależności od finansów) Nowego 
Centrum Lubonia do systemu 
oświetlenia miejskiego. Rozpoczę-
te prace projektowe finalizują się. 
Jesteśmy na etapie niezbędnych 
uzgodnień, m.in z zarządcami 
wspólnot i opiniowania zebranej 
dokumentacji. Musimy otrzymać 
pozwolenie na budowę i zmierzy-
my się z budżetem miasta, ale mam 
nadzieję, że uzyskane oszczędno-
ści zasilą środki na ten właśnie 
cel.

Droga powiatowa
W najbliższym czasie Zarząd 

Powiatu pochyli się nad złożoną 
przez nas dokumentacją w sprawie 
zmiany statusu części dróg w Lu-
boniu z gminnych na drogę po-
wiatową. Przedstawiliśmy trzy 
możliwe warianty przebiegu dro-
gi z propozycją udziału miasta w jej 
utrzymaniu, np. zimowym. W maju 
spotkałem się z naszymi radnymi 
powiatowymi i zachęciłem ich do 
lobbowania na rzecz tej ważnej 
sprawy. Przypomnę, że chodzi o to, 
by w punktacji składanych wnio-
sków na dofinansowanie budowy 
ulic, zyskać dodatkowe punkty, np. 
za połączenie ul. Wschodniej z dro-
gą powiatową.

Inne sprawy
Na koniec sierpnia odnowimy 

oznakowanie poziome dróg. Aktu-
alnie pracujemy również nad korek-
tą sieci autobusowej. Na podstawie 
badania potoków pasażerskich wi-
dzimy, że w weekendy linią 602 
podróżuje niewielu podróżnych. Stąd 
też rozważamy wycofanie kursów 
weekendowych na tej trasie. Jak 
tylko nasza spółka pozyska mniejszą 
jednostkę autobusową, powrócimy 
do tematu linii nocnej 243 BIS oraz 
do kwestii skomunikowania Parku 
Przemysłowego LUVENA i Dolne-
go Lasku z pozostałymi częściami 
naszego miasta. Dzięki uruchomio-
nej kontroli biletowej, dokonywanej 
również przez Translub, wzrasta 
liczba sprzedanych biletów. To cie-
szy, gdyż uczciwe opłaty za przejazd 
warunkują mniejsze dokładanie 
z budżetu miasta do komunikacji, 
a zaoszczędzone środki możemy 
przeznaczyć na nowe zadania. W wa-
kacje nasze przystanki zyskają ta-
blice z informacją o ich nazwie. Ten 
minimalny system informacji pasa-
żerskiej spełni nasze oczekiwania do 
czasu uruchomienia systemu elek-
tronicznego.

Śmieci
W dalszym ciągu kontrolujemy 

złożone deklaracje śmieciowe. Sys-
tem musimy uszczelnić. Niestety, 
część naszych mieszkańców chcia-
łaby wywozić odpady „na gapę”, np. 
deklarując mniejszą liczbę członków 
rodziny. Ponadto kontrolujemy 
właścicieli nieruchomości nieza-
mieszkałych. Chodzi o to, by na 
koniec roku jak najmniej dołożyć 
do systemu �nansowania gospo-
darki odpadami komunalnymi. Tu 
zależność jest prosta: jeśli ktoś nie 
płaci, kto inny (budżet miasta) musi 
zapłacić za niego, tego zaś nie chce-
my. Budżet Lubonia nie jest z gumy, 
a presja inwestycji w szkołach i na 
drogach jest tak duża, że musimy 
wygospodarować środki na te 
cele.

Spraw jest znacznie więcej. 
Przedstawiam te najważniejsze. 
Wiem, że w kwestii zmian w or-
ganizacji ruchu i komunikacji mogę, 
jak zwykle, liczyć na Państwa wy-
rozumiałość, za co już teraz ser-
decznie dziękuję.

Mikołaj Tomaszyk
Zastępca Burmistrza Miasta Luboń

Wakacyjne inwestycje cd.

najskuteczniejszą 
prasą 

w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!
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nowane ustalenia, uzdrawiające 
sytuację we władzach. Jego zdaniem, 
nie może być też tak, że 2 małe bu-
dynki, z których wywodzą się człon-
kowie RN, rządzą „Spójnią”. Przy-
pomniał, że ponieważ prawo nie 
działa wstecz, ewentualne zakazy nie 
dotyczyłby obecnych członków RN, 
lecz władz kolejnych kadencji. Znacz-
ną większością głosów członkowie 

„Spójni” odrzucili zakwestionowa-
ne punkty programu obrad.

Choć chcącemu zaprezentować 
dokonania zarządu za 2 ostatnie lata 
M. Dzierżawczykowi nakazano sku-
pienie się tylko na roku sprawoz-
dawczym (2013), przedstawiony 
przez niego zakres działań był im-
ponujący. Zarządowi udało się zre-
dukować zadłużenie i osiągnąć 
dodatni wynik �nansowy we wszyst-
kich dziedzinach działania. Prezes 
przedstawił w skrócie efekty pro-
gramu naprawczego spółdzielni, 
z szeroko zakrojonym remontem 
zabytkowych budynków „Spójni” 
włącznie.

W sprawozdaniu Rady Nadzor-
czej M. Baranowski skupił się głów-
nie na formalnych błędach w doku-
mentacji udostępnionej przez zarząd. 
Narzekał na bałagan w papierach 
(m.in. w datowaniu i numeracji 
faktur), na braki, niejasne opisy czy 
wręcz luki w dokumentach �nan-
sowych. Zaopiniowanie przekaza-

nego zbyt późno i nieuporządkowa-
nego bilansu RN uznała za niemoż-
liwe, w związku z czym przewodni-
czący wystąpił z kolejnym wnioskiem 
formalnym – przerwania walnego 
zgromadzenia do czasu uzyskania 
opinii biegłego rewidenta.

Prezes Dzierżawczyk uznał za-
rzuty RN za kłamliwe. Przyznał się 
do błędów formalnych, które, jego 

zdaniem, co pokazuje kon-
dycja „Spójni”, w żaden 
sposób jej nie zaszkodziły. 
Wyjaśnił, że w związku 
z nagłym odejściem pra-
cownicy biura, wszystkie 
formalności spadły w ub. 
roku na 2-osobowy zarząd. 
Prezesi uznali tę sytuację 
za dobry moment, by zre-
zygnować z usług biurowych, 
dzięki czemu zaoszczędzo-
no 40 tys. zł. Zdaniem M. 
Dzierżawczyka, zawirowa-
nia w dokumentacji już 
opanowano. Prezes zarzu-
cił Radzie, że nie przyjęła 
wcześniej jego wyjaśnień 
i skarżył się na trudną 
współpracę z państwem 
Baranowskimi. Przestrzegł, 
że opłacenie usług rewi-

denta znacznie uszczupli budżet 
spółdzielni, potrzebny na koniecz-
ne remonty. Zwyciężyła jednak opi-
nia, że koszt „oczyszczenia sytuacji” 
jest nieważny i po 10-minutowej 
pauzie przegłosowano przerwanie 
walnego zgromadzenia (trwało 3 
godziny), ustalając termin kolejne-
go na 19 września.

Ktoś z sali nazwał obecną sytu-
ację w „Spójni” „łapaniem czarow-
nic”. Należałoby dodać – źle wróżą-
cym tej małej spółdzielni!

HS

Na okładce – Hol SP 3 podczas wal-
nego zgromadzenia członków Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Spójnia”. 
Frekwencja przekraczała 40% (ze 
168 członków obecnych 68). Gdyby 
te proporcje przełożyć na SM „Lubo-
nianka”, to na walne w tej liczącej 
ok. 5300 członków spółdzielni musia-
łoby przyjść ponad 2100 osób   fot. 
Hanna Siatka

GOSPODARKA/LUDZKIE SPRAWY

cd.  
ze str. 
2

W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie w sprawie pozyskania alterna-Qn

tywnych sposobów �nansowania budowy Szkoły Podstawowej nr 5.
Zakończono prace nad programem Ochrony Zabytków.Qn

Miasto prowadzi rozmowy z organizacją pozarządową na temat ka-Qn

stracji i sterylizacji kotów.
Wkrótce Miasto ogłosi konsultacje społeczne dotyczące Zintegrowa-Qn

nych Inwestycji Terytorialnych. Ankieta konsultacyjna będzie dostępna 
na stronie www.lubon.pl

IL

Krótko z Urzędu

20 maja Starostwo Powiatowe Qn

w Poznaniu wydało decyzję o ze-
zwoleniu na budowę ul. 1 Maja. 
Trwają prace nad przygotowaniem 
projektu umowy na wykonanie za-
dania wraz z kanalizacją deszczową. 
Równocześnie przygotowywany jest 
przetarg i umowa na budowę kana-

lizacji sanitarnej, której inwestorem 
jest spółka Aquanet, a miasto Luboń 
będzie pełniło funkcję inwestora za-
stępczego.

Projektanci z biura projektowego Qn

NAP-Projekt złożyli wniosek o wy-
danie decyzji ZRID (Zezwolenie na 
Realizację Inwestycji Drogowej) na 
budowę ul. Brzechwy. W dalszym 
ciągu trwają prace związane z opra-
cowaniem dokumentacji kanalizacji 
sanitarnej w tej ulicy.

Wkrótce rozpoczną się procedury Qn

odbioru budowy oświetlenia w ulicach: 
Konwaliowej, Fornalskiej, Spornej, 
Makowej, Warzywnej, Kasztanowej, 
Kalinowej oraz Armii Poznań i Cy-
ryla Ratajskiego. Termin zakończenia 
inwestycji – 15 czerwca br.

Rozpoczęły się prace związane Qn

z budową chodnika wraz z wjazdami 
na posesje w ul. Morelowej. W ko-
lejnym etapie wykonawca przystąpi 
do budowy w ul. Klonowej i Kon-
waliowej.

Zlecono wykonanie projektu Qn

oraz montaż oświetlenia awaryjnego 
w korytarzu przy sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej nr 2.

Trwają prace przy opracowaniu Qn

projektu przebudowy instalacji hy-
drantowej, zimnej i ciepłej wody 
oraz instalacji cyrkulacji w Szkole 
Podstawowej nr 2.

Zlecono opracowanie projektu re-Qn

montu instalacji centralnego ogrze-
wania w Szkole Podstawowej nr 4.

- Biuro projektowe AC Studio Qn

przedstawiło koncepcję budowy 
„Domu Włodarza”.

25 kwietnia br. Starostwo Powia-Qn

towe wydało pozwolenie na rozbu-
dowę Szkoły Podstawowej nr 1. Trwa 
przygotowywanie dokumentacji do 
ogłoszenia przetargu na realizację.

Trwa opracowywanie dokumen-Qn

tacji projektowej dla budowy kana-
lizacji sanitarnej w ul. Wschodniej 
i ul. Zakątek, oraz sieci wodociągowej 
w ul. Konwaliowej i ul. Owocowej. 
Projektanci czekają na wydanie wa-
runków technicznych dla tych sieci 
przez Aquanet SA.

Rozpoczęto przygotowania do Qn

ogłoszenia przetargu na wytłucz-
niowanie ul. Buczka. Inwestycja ta 
będzie do�nansowana przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wiel-
kopolskiego.

- Wkrótce do Starostwa Powia-
towego oraz Urzędu Miasta Pozna-
nia tra� zgłoszenie wykonania robót 
polegających na remoncie nawierzch-
ni parkingu w ul. Cmentarnej.

Wydział Inwestycji UML

Inwestycje komunalne

n
Tej wiosny miasto zadbało nie tylko o estetyczny wygląd wyspy na rondzie Żabi-
kowskim. Efektownymi roślinami obsadzono również obrzeża wokół ronda, 
zdobiąc te miejsca drobnymi, białymi kamykami. Urządzone rabaty przypomina-
ją pieszym i rowerzystom o przechodzeniu przez jezdnię wyłącznie na wyznaczo-
nych wokół ronda pasach   fot. Paweł Wolniewicz

n
Głosowanie nad przerwaniem walnego zgromadze-
nia. Zarząd wzorcowo przygotował zebranie. Wypro-
dukowano mandaty do głosowania, miejsce wyposa-
żono w ekran i rzutnik oraz nagłośnienie, zadbano 
o napoje na upalne popołudnie   fot. Hanna Siatka

n
„Czepia się pan dupereli, a tymczasem widać, ile się w spółdzielni dzieje” – 
grzmiał z sali jeden z obrońców zarządu   fot. Hanna Siatka

Wciąż niespokojna Spójnia
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Jak nas poinformowała Koordynator 
Kontraktu – Jolanta Kowalczyk 
z Aquanetu – do 21 maja br. wy-

konano 86% zadania i zrealizowano 
90% umów na przyłącza kanalizacyj-
ne do posesji. Powstałe na początku 
robót (wiosną 2013 r.) zawirowania, 
związane głównie z wielkością stu-
dzienek, które planowano posado-
wić na posesjach, zostały zażegnane 
(czytaj: „Kanalizacja Lasku” – „WL” 
05-2013, str. 2). W odpowiedzi na 
apele mieszkańców Aquanet pod-
jął decyzję o możliwości montażu 
mniejszych, plastikowych studzie-
nek o średnicy 425 mm, zamiast 
betonowych o przekroju 1000 mm 
(projekt z 2007 r.). Każdy mógł wy-
brać, jaką studzienkę chce mieć na 
swoim gruncie. Pierwotnie zakła-
dano wykonanie ok. 900 przyłączy 
kanalizacyjnych. Podczas realizacji 
inwestycji okazało się jednak, że ich 
liczba wzrosła do 1 100, na skutek 
podziału niektórych działek, zmian 
właścicieli nieruchomości lub uzy-
skania pozwolenia na budowę dla 
pustych działek.

Przeszkody
Okazało się, że w ramach pla-

nowanej inwestycji nie da się nie-
stety skanalizować ul. Wąskiej (bocz-
na od ul. Sobieskiego w pobliżu 
Podgórnej). Pod drogą tą, która ma 
zaledwie 3 metry szerokości, już 
teraz leżą 3 inne instalacje (wodociąg, 
kable energetyczne i gazociąg), nie 
ma więc miejsca na kolejną – kana-
lizacyjną. Aquanet odstąpił od re-
alizacji zadania w tym miejscu, ale 
podjął próbę rozwiązania patowej 
sytuacji. Bierze pod uwagę popro-
wadzenie kanalizacji przez sąsiedni, 
prywatny grunt, co wymaga dodat-
kowych uzgodnień. Budowa sieci 
w tej ulicy, przy założeniu, że tech-
niczne rozwiązanie zostanie zaak-
ceptowane przez właścicieli gruntów 
i inwestora, nastąpi później w opar-
ciu o odrębny kontrakt.

W przypadku ulic Narcyzowej 
i Leśnej w momencie uzyskiwania 
pozwolenia na realizację kontraktu 
Aquanet nie dysponował uregulo-
wanymi kwestiami terenowo-praw-
nymi, w związku z czym zostanie 
ogłoszony odrębny przetarg (plano-
wany na lipiec br.). Podłączenie 
wspomnianych ulic nastąpi na tych 
samych zasadach, które dotyczą 
obecnie realizowanych, ale już po 
zamknięciu inwestycji.

Jak nas poinformowała Koordy-
nator Kontraktu z Aquanet na po-
czątku czerwca – Rozbieżności loka-
lizacji infrastruktury podziemnej mogą 
spowodować ewentualną zmianę 
terminu zakończenia inwestycji. Jed-
nakże inwestor, wykonawca i UM 
Luboń dołożą wszelkich starań, aby 

inwestycja zakończyła się w możliwie 
najkrótszym czasie i przy jak naj-
mniejszym wzroście ewentualnych 
kosztów.

Ostatnie prace
Obecnie trwają prace związane 

z wykonywaniem przyłączy, realizacją 
sieci bądź z odtwarzaniem nawierzch-
ni, m.in. w ulicach: Topolowej, Łąko-
wej, Dolnej, Krętej, Pszennej i Żytniej 
(aktualny harmonogram odtwarzania 
nawierzchni lub wyrównywania dróg 
publikujemy co miesiąc – patrz. str. 
71). 2 czerwca ruszyły prace przy bu-
dowie kanalizacji sanitarnej w ul. 
Sobieskiego na odcinku od ul. 1 Maja 
do ul. Krętej, w związku z czym ko-
nieczne było zorganizowanie objazdów 
(czytaj na str. 13).

Zrzut
Po zakończeniu inwestycji, kie-

dy Aquanet dokona odbioru i uzyska 
pozwolenie na użytkowanie insta-
lacji, mieszkańcy, którzy mają wy-
konane przyłącza oraz podpisaną 
umowę z Aquanetem, zostaną po-
wiadomieni pisemnie o możliwości 
podłączenia się do sieci. Każdy z od-
biorców zgłosi gotowość swojego 
przyłącza. Po odczycie licznika na-
stąpi zrzut ścieków do sieci.

Koszty
Nie ma jeszcze wyceny wszystkich 

prac związanych z budową kanaliza-
cji w Lasku. Przedstawicielka Aqu-
anetu zapewnia, że nieprzewidziane 
kolizje, tylko nieznacznie wpłyną na 
zmianę kwoty, za którą wykonawca 
(�rma „Skanska”) oferował zrealizo-
wanie inwestycji (17 634 503 zł). 
(Przypomnijmy, że pierwotny kosz-
torys przewidywał 67 mln zł i został 
zwery�kowany do 41 mln; oferty 
przetargowe wahały się od powyżej 
17 do prawie 38 mln zł, najniższą 
zaproponowała Skanska – patrz: 
„Otwarcie ofert” – „WL” 07-2012, 
str. 11). Przeszkody, których, zdaniem 
J. Kowalczyk (Aquanet) nie dało się 
przewidzieć na etapie projektowania 
inwestycji, są rozwiązywane na bie-
żąco. To m.in. przypadek ul. Żytniej, 
dla której potrzebne było wykonanie 
dodatkowego projektu. Były też drob-
ne kolizje (np. ze słupem elektrycznym 
czy kamerą PKP), zwery�kowane na 
podstawie umowy na roboty zamien-
ne lub dodatkowe.

Co z resztą Lubonia?
O to, jak się przedstawia dalszy 

ciąg kanalizowania Lubonia �nan-
sowany przez Aquanet, szczególnie 
w odniesieniu do terenów wzdłuż 
ul. Armii Poznań od ul. Słonecznej 
do Wodnej, a więc m.in. bloków 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Spójnia” 
i powstającego dużego osiedla „War-

Na finiszu
Realizowana przez Aquanet SA budowa kanalizacji w Lasku, 
jedna z największych inwestycji w historii Lubonia (24 km sieci), 
dobiega końca. Zgodnie z umową, podpisaną w grudniu 2012 r., 
prace mają się zakończyć w sierpniu br. W czwartym kwartale 
tego roku mieszkańcy kanalizowanego terenu będą już mogli 
odprowadzać ścieki do sieci

ta Park”, zapytaliśmy rzecznika pra-
sowego Aquanetu – Dorotę Wiśniew-
ską. Dowiedzieliśmy się, że oprócz 
kanalizacji Lasku (zadanie współ�-
nansowane ze środków UE pn. „Aglo-
meracja Poznań – budowa kolekto-
ra Wirskiego i kanałów w zlewni wraz 
z przyłączami w Luboniu”) w pro-
gramie działań inwestycyjnych spół-
ki znajdują się jeszcze następujące 
działania:

- kanalizacja sanitarna w ul. Ar-
mii Poznań „Kolonia PZNF” na 
kwotę 405 000 zł polegająca na bu-
dowie kanału grawitacyjnego o dł. 
ok. 300 m (dokumentacja projekto-
wa w 2014 r., realizacja w 2015);

- kanalizacja sanitarna w ul. 
Cmentarnej, Granicznej, Zielonej 
i Jodłowej na kwotę 805 000 zł – 
budowa kanału grawitacyjnego o dł. 
ok. 800 mb, 3 przepompowni ścieków 
i rurociągów tłocznych (dokumen-
tacja projektowa w 2014 r., realizacja 
w 2015).

Dla wymienionych wyżej zadań 
Miasto Luboń jest inwestorem za-
stępczym (będzie prowadzić inwe-
stycje, które s�nansuje Aquanet).

- Ponadto w programie znajdu-
je się wymiana lub renowacja kana-
lizacji sanitarnej na os. „Lubonian-
ka”, w rejonie ul. Osiedlowej, Żabi-
kowskiej i Źródlanej na kwotę 2,5 mln zł 
(dokumentacja projektowa w 2014-
2015, realizacja w 2017-2018).

- Aquanet będzie też opracowywać 
dwie koncepcje programowo-prze-
strzenne: 1. skanalizowanie rejonu 
południowo-zachodniej części Po-
znania wraz z częścią miasta Luboń 
oraz gminy Dopiewo, które obejmie 
tereny po północnej i południowej 
stronie autostrady w Żabikowie. Ogło-
szono przetarg na wybór wykonaw-
cy, planowane zakończenie opraco-
wania – grudzień 2014.

2. zwodociągowanie i skanalizo-
wanie obszaru po wschodniej stro-
nie ul. Armii Poznań (koncepcja 
planowana do zlecenia w przyszłym 
roku). W projekcie programu dzia-
łań inwestycyjnych Aquanetu na lata 
2014-2023 znajduje się zadanie: „Lu-
boń – kanalizacja sanitarna w ul. 
Armii Poznań na odcinku od ul. 
3 Maja do ul. Ratajskiego. Zadanie 
obejmuje budowę kanału grawita-
cyjnego o długości ok. 730 m, prze-

pompowni ścieków i rurociągu 
tłocznego. Wybudowana w ramach 
obecnego zadania przepompownia 
przy ul. Wodnej, na razie bez roz-
ruchu, czekająca na przyłączenie 
sieci, jest przygotowana na przyjęcie 
w przyszłości ścieków również z nie-
skanalizowanego odcinka terenów 
wzdłuż ul. Armii Poznań (od ul. 
Słonecznej do Wodnej).

Odnośnie nowego osiedla „Warta 
Park” poinformowano nas, że inwestor 
wykonuje sieci wodociągowe i kana-
lizacyjne na swoim terenie – własnym 
staraniem i na własny koszt.

HS

Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Poznaniu in-
formuje, że w sezonie letnim 

uruchomionych zostanie 6 kąpielisk. 
W Poznaniu będą to cztery miejsca 
zlokalizowane nad jeziorami: Maltą, 
Rusałką, Strzeszyńskim i Kierskim 
(w Krzyżownikach). Sezon kąpielo-
wy rozpocznie się tam 15 czerwca 
i potrwa do 31 sierpnia br.

Na terenie powiatu poznańskie-
go czynne będą dwa kąpieliska: 
w Owińskach – Akwen Tropicana 
(od 21 czerwca do 31 sierpnia) i w Nie-
pruszewie nad Jeziorem Niepruszew-
skim (od 1 lipca do 31 sierpnia).

W sezonie letnim można będzie 
korzystać z miejsc wykorzystywa-
nych do kąpieli przy Jeziorze Kór-
nickim (od 1 lipca do 31 sierpnia) 
i przy Ośrodku Kaskada nad Jezio-
rem Kierskim (od 15 czerwca do 
31 sierpnia).

Komunikaty o przydatności 
wody do kąpieli – przez cały se-
zon – będą zamieszczane na stro-
nie Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej (PSSE) w Po-
znaniu.

Cyryla Staszewska
rzecznik prasowy PSSE w Poznaniu

Kąpieliska – lato 2014

Na okładce   2 czerwca Skanska 
rozpoczęła prace kanalizacyjne na 
ul. Sobieskiego. Na zdjęciu – bu-
dowa odcinka od ul. Walki Mło-
dych do ul. 3 Maja   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

n
Budowę kanalizacji w ul. Sobieskiego realizu-
ją 3 brygady. Trwa układanie rury o średnicy 
200 mm na głębokości 2 – 3,5 m na odcin-
kach: od ul. Topolowej do Kurowskiego, od 
Kurowskiego do Walki Młodych (na zdjęciu) 
i od ul. Walki Młodych do 1 Maja   fot. Piotr 
P. Ruszkowski
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Autostrada A-2, odcinek prze-
biegający przez Luboń (Połu-
dniowa Obwodnica Pozna-

nia) funkcjonuje od 2003 r. Droga 
ta oraz zjazdy w Komornikach i Lu-
boniu dały kierowcom dużą wygo-
dę w poruszaniu się. Jednocześnie 
przysporzyły sporego dyskomfortu 
akustycznego dla mieszkańców Lu-
bonia posiadających swoje gospo-
darstwa domowe w sąsiedztwie tej 
ruchliwej trasy. Problem głównie do-

tyczy mieszkańców ul. Granicznej, 
Niezłomnych, zwłaszcza tej części, 
gdzie trasa przebiega na równi z po-
sesjami. Na hałas narzekają również 
mieszkańcy bloków w pierwszej linii 
zabudowy od strony autostrady.

Jednym z elementów chroniących 
mieszkańców przed hałasem, oprócz 
ekranów akustycznych, miała być 
tzw. zieleń izolacyjna. Przy ciągach 
komunikacyjnych ma ona spełniać 
również inne istotne funkcje: oczysz-
czać powietrze z zanieczyszczeń, być 
schronieniem dla zwierząt, których 

ciągi komunikacyjne zostały prze-
rwane, oraz poprawiać walory kra-
jobrazowe.

Aby ocenić stan roślinności 
wzdłuż lubońskiego odcinka auto-
strady, nie trzeba być specjalistą 
w dziedzinie dendrologii czy bota-
niki. Na omawianym terenie widać 
jedynie pojedyncze, niezbyt wyro-
śnięte drzewa, co jakiś odcinek ro-
śnie krzew – nie ma obecnie ciągło-
ści nasadzenia. Roślinność izolacyj-

na kojarzy się z „zielonym płotem” 
skutecznie chroniącym przed nie-
dogodnościami emitowanymi ze 
wskazanego terenu.

Wielu mieszkańców myśli, że 
za omawiane nasadzenia odpowie-

dzialny jest Urząd Miasta w Lu-
boniu. Tak jednak nie jest. Za 
zieleń wzdłuż autostrady odpowia-
da Autostrada Eksploatacja SA. 
Jak można wyczytać na stronie 
WWW operatora, wzdłuż całego 
pasa drogowego autostrady utrzy-
muje on ponad 540 tysięcy nasadzeń 

Zieleń izolacyjna?
Ocena stanu roślinności wzdłuż lubońskiego odcinka autostrady

n
Nie ma odpowiedniej ochrony akustycznej ani w postaci zieleni, ani ekranów 
odpowiedniej wysokości

n
Zwłaszcza na terenach wzdłuż autostrad (obszary rekultywowane) rośliny są 
narażone na dodatkowy stres: zanieczyszczenie powietrza, zasolenie, zagęsz-
czenie gruntu, silna insolacja i transpiracja, niskie temperatury, obniżenie 
poziomu wód gruntowo-opadowych itd. Niestety, wszystkich negatywnych czyn-
ników nie jesteśmy w stanie wyeliminować. Jednak możemy zmniejszać ich 
nasilenie i wpływ na organizmy roślinne. Czasem grupa czynników kumulują-
cych swe negatywne oddziaływanie w nieco dłuższym czasie może doprowa-
dzać do zamierania roślin wzdłuż autostrad po 1-2 sezonach wegetacyjnych. 
Tak było np. wzdłuż autostrady A-2 na odcinku Poznań – Konin, gdzie do 
2004 r. uschła znaczna część wcześniejszych nasadzeń drzew i krzewów. Po 
wielu dyskusjach eksperci doszli do wniosku, że należy stosować gatunki naj-
bardziej odporne na susze i zanieczyszczenie powietrza

i 1100 hektarów trawników, które 
zostały odtworzone z racji znisz-
czenia pierwotnej szaty roślinnej, 
jaka istniała przez wybudowaniem 
drogi. Luboński odcinek wydaje się 
być zaniedbany. Może trzeba po-
łożyć większy nacisk na podlewa-
nie drzewek lub dobór bardziej 
odpornych gatunków. Na pewno 
nasadzenia trzeba uzupełnić. Przy 
okazji należy zaznaczyć, że roślin-
ność wzdłuż drogi ma niewątpli-
wie ciężkie warunki do prawidło-
wego wzrostu: duża ilość spalin, 

zasolenie, obniżenie podziemnych 
źródeł wody. Te czynniki wpły-
wają na to, że rosnące drzewka 
ciężko nazwać bujnymi i wyro-
śniętymi, a co pewien czas można 
zauważyć kolejną uschniętą rośli-
nę. Z informacji uzyskanej z Urzę-
du Miasta wynika, że pismo w spra-
wie zieleni wzdłuż autostrady 
zostało wysłane do Autostrady 
Eksploatacji SA pod koniec maja, 
teraz czekamy na działania.

Magdalena Nyćkowiak-Filusz
radna

Mój list jest komentarzem do 
artykułu zamieszczonego 
w majowych „Wieściach 

Lubońskich” pt. „Zielone ogrody 
Piotra Konika” (str. 25). Nie jestem 
rodowitą lubonianką, ale mieszkam 
na osiedlu już czterdzieści lat. Je-
stem waszym stałym czytelnikiem. 
Cieszy mnie bardzo, że obecny Pre-
zes spółdzielni deklaruje współpracę 
z władzami naszego miasta. Swego 
czasu było ugrupowanie politycz-
ne o nazwie „Lubonianka z Mia-
stem”. Zastanawiałam się nad tym 
niejednokrotnie, jak to może być, 
że mieszkańcy bloków Lubonian-
ki nie są częścią miasta Lubonia, 
tylko muszą się do niego przyłą-
czać. Kiedy św. pamięci burmistrz 
Kaczmarek kończył swoją ostatnią 
kadencję, zapytałam go, co zrobił 
dla Lubonianki? Odpowiedział, cy-
tuję: „Lubonianka nie jest aktywna”. 
Powtórzenie tych słów na zebraniu 
członków spółdzielni nie zmobili-
zowało jednak ówczesnego zarządu 
do podjęcia współpracy z władza-
mi miasta.

Następna sprawa, nad którą 
chciałam się skupić w moim liście, 
to podtytuł: „Koty tak, szczury nie”. 
Nieprawdą jest, że szczury od kotów 
trzymają się z daleka. W piwnicy 
bloku, w którym mieszkam, swego 
czasu żyły koty i szczury, nie prze-
szkadzając sobie wzajemnie. Do-
piero wyłożona kilkakrotnie truci-
zna na szczury spowodowała ich 
wyginięcie (zdechły).

Sympatycy kotów twierdzą, że 
to czyste zwierzęta. Każde zwierzę 
jest czyste na swój sposób, ale każ-
de pozostawia odchody, których 
już do czystych nie możemy zaliczyć. 
Koty załatwiają swoje potrzeby �-
zjologiczne na trawnikach, ale przede 
wszystkim w piasku. Skutki tego są 
takie, że dzieci biegające po traw-
nikach wnoszą pozostałości po 
kocich kupach na butach do miesz-
kań, a czasem zdarza się, że i na 
ubraniach. Widziałam osobiście, 
jak kot załatwił swoje potrzeby 
w piaskownicy dla dzieci, zagrzebał 
i odszedł. Po niedługim czasie w tej 
samej piaskownicy bawiły się dzie-
ci. Na osiedlu jest bardzo dużo 
sympatyków zwierząt, szczególnie 

psów, które lokatorzy trzymają 
w mieszkaniach. Niektóre są bardzo 
duże. Nie brakuje również kotów, 
które również są trzymane w miesz-
kaniach i innym mieszkańcom 
osiedla nie zatruwają życia. Sym-
patycy kotów wolno żyjących na 
osiedlu niech zabiorą je do miesz-
kań, niech otoczą opieką te czyste, 
za jakie je uważają, zwierzęta. Jed-
ni mieszkańcy trzymają w miesz-
kaniach psy i koty, a dla innych 
robi się wyjątek, zezwalając by bie-
gały wolno. Błąkające się po traw-
nikach i piaskownicach koty po-
winny być albo wywiezione do 
schroniska dla zwierząt, albo uśpio-
ne.

Jestem jak najbardziej za tym, 
abyśmy żyli w zgodzie. Stare polskie 
powiedzenie mówi: „Zgoda budu-
je, niezgoda rujnuje”. Zgoda będzie 
wówczas, jeżeli prawo dla wszystkich 
będzie równe. Nie może być tak, 
że jeden jest uprzywilejowany, 
a drugi z tego powodu cierpi. To 
jeszcze bardziej zaostrza kon�ikt.

Na jednym z parkingów przy 
ul. Kościuszki jest tabliczka z na-
pisem: „Parkując, myśl o innych”. 
W tym wypadku miałoby zastoso-
wanie powiedzenie: „Trzymając koty 
na wolnym wybiegu w osiedlu, myśl 
o innych”. Czynsz do spółdzielni 
wszyscy płacą równo, bez wyjątków. 
Wszyscy też mają prawo bez wy-
jątków żyć w możliwie jak najbar-
dziej czystym środowisku. Tak, jak 
ktoś powiedział: „Niech prawo 
znaczy prawo, a sprawiedliwość, 
sprawiedliwość. Proszę sobie wy-
obrazić, że miłośników kotów jest 
tyle, ile mieszkań na osiedlu i w każ-
dym mieszkaniu są koty, które 
luzem spacerują sobie po trawnikach 
i piaskownicach osiedla, wówczas 
trawniki zamieniłyby się w gnojow-
niki, a smród i brud w epidemię.

Pragnę również nadmienić, że 
poprzednie władze spółdzielni 
ustawiły kilka budek dla kotów, 
dlatego żeby załagodzić kon�ikt 
między przeciwnikami a zwolen-
nikami obecności kotów. Przeciw-
nicy zamykali okna w piwnicach 
przed kotami, zaś zwolennicy wy-
bijali szyby w tych oknach.

mieszkanka ul. Żabikowskiej

List do redakcji

Ani szczury ani koty
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Położona pomiędzy ul. Wojska 
Polskiego i Buczka krótka ul. 
Owocowa (boczna od grunto-

wego odcinka ul. Morelowej) powsta-
ła przed kilkunastu laty przy okazji 
podziału gruntów prywatnych. We 
wcześniejszych planach miejskich 
miała być przedłużeniem do ul. Po-
przecznej i stanowić równoległy do 
Wojska Polskiego ciąg z ulicą Staszica. 
Początkowo, prócz zabudowań go-
spodarczych na działkach od stro-
ny ul. Buczka, nie było tu żadnych 
domów. Przed kilku laty powstały, 
ale funkcjonują w pionierskich wa-
runkach. Energię elektryczną czerpią 
z ulic sąsiednich, wodę – z hydrofo-
ru, a gaz – z butli. W związku z za-
leżnością od sąsiadów, tylko jeden 
z trzech postawionych tu budynków 
mieszkalnych (czwarty w budowie) 

posiada wejście od ul. Owocowej, reszta 
komunikuje się z drogami leżącymi 
w pobliżu. Dopiero przed miesiącem 
pociągnięto tędy kabel elektryczny. 
Trwa opracowywanie dokumentacji 
projektowej dla budowy wodocią-
gu. Mieszkańcy mają nadzieję, że 
po uruchomieniu przesyłu prądu, 
na ich ulicy stanie choćby jedna latar-
nia. W tym zarośniętym, odludnym 
zaułku czują się bowiem nieswojo. 
Dotąd sami dbali o porządek na dro-
dze. Niedawno miasto wykarczowało 
wysokie zielsko, porastające nieza-
gospodarowaną krawędź od strony 
ul. Buczka. Po raz pierwszy drogę 
wyrównano i utwardzono tłuczniem. 
Dzięki tym zabiegom ulica stała się 
szersza i przestronniejsza.

HS

Droga XXI wieku

n
Choć zamieszkała, ul. Owocowa dotąd istniała jedynie na mapie. Pozbawiona 
mediów i zainteresowania ze strony gospodarzy miasta, była zarośniętym, 
ciemnym zaułkiem   fot. Hanna Siatka

Tradycyjnie w okre-
sie wiosenno-let-
nim miasto zle-

ciło wykonanie remon-
tów cząstkowych ulic 
asfaltowych. W tym 
roku przetarg na te 
prace wygrała spółka 
INFRAKOM z Kościana, 
która zrealizuje zadanie 
za 383 164 zł. Potrzeby 
są znacznie większe niż 
możliwości budżetu mia-
sta, pieniędzy wystarczy 
na załatanie 5 900 m2 
naszych dróg. Kościań-
ska �rma ma czas na 
wywiązanie się z zada-
nia do końca wakacji. 
Zdążyła już odremonto-
wać ul. 11 Listopada od 
granicy z Komornikami 
oraz ul. Poniatowskiego 
w okolicy pętli auto-
busowej i Traugutta. 
Ubytki w nawierzch-
ni wypełniono już też 
na ulicach dochodzą-
cych do skrzyżowania 
w rejonie OSP – Żabi-
kowskiej i Pułaskiego. 
Na innych odcinkach obu tych dróg 
prace będą kontynuowane w później-
szym okresie. Łatanie przewidziano 
również na ul. Dworcowej (fragment 
pomiędzy byłymi Zakładami Ziem-
niaczanymi i Chemicznymi) oraz 
na ul. 3 Maja (od ul. Dąbrowskiego 
do Armii Poznań) i Dąbrowskiego 
(wylot w ul. Armii Poznań) – po-
prawki zabezpieczeń wykonanych 
wcześniej „na zimno”. Tegoroczne 
naprawy obejmą również ul. Krętą 
(okolice pętli autobusowej). Tam 
prace rozpoczną się po zakończe-
niu budowy kanalizacji sanitarnej 

przez �rmę Skanska. Cząstkowy 
remont nawierzchni zaplanowano 
ponadto na ulicach Niepodległości 
i Rivoliego (2 100 m2). W związku 
z remontem wiaduktu kolejowego 
i koniecznością zamknięcia ul. Po-
wstańców Wlkp. (od 23 czerwca), 
prace drogowe na tych ulicach uza-
leżnione są od inwestycji PKP.

Jeśli wystarczy środków, zosta-
ną załatane również pojedyncze 
ubytki na innych ulicach w mie-
ście.

HS

Łatanie ulic

n
Przygotowane do wypełnienia świeżym asfaltem fragmen-
ty jezdni ul. Żabikowskiej w okolicy skrzyżowania z Puła-
skiego i Kościuszki (30.05.2014 r.)   fot. Hanna Siatka

Od 2 czerwca przy ul. Sobieskiego trwa-
ją prace związane z budową kanalizacji. 
Ulica ta w wielu fragmentach stała się 

nieprzejezdna. Kierowcy, starając się pokonać 
utrudnienia w ruchu, poruszają się często z dużą 
prędkością nieutwardzonymi drogami bocznymi, 
czego efektem są unoszące się na wysokość kilku 
metrów tumany kurzu.

Paulina Sawicka

Świata nie widać…

n
Przejeżdżające ul. Kurowskiego auto ciężarowe, za którym uno-
szą się tumany kurzu, pośród nich ledwo widoczny, idący chodni-
kiem pieszy   fot. Paulina Sawicka

Unoszący się w powietrzu szary pył – uciążliwość dla 
przechodniów i mieszkańców pobliskich domów   
fot. Paulina Sawicka

n

W czwartek, 19 czerwca 
(Boże Ciało) trans-
port publiczny będzie 

funkcjonował według świątecz-
nego rozkładu jazdy.

Autobusy linii 611 będą do-
jeżdżać tylko do pętli Luboń-Ża-
bikowo (bez kursów do Auchan-
Sycowska). A autobusy linii 703 
będą kursować bez wjazdów do 
Auchan-Sycowska (kursy przez 
ul. Głogowską)

W piątek, 20 czerwca trans-
port publiczny będzie funkcjo-
nował według sobotniego roz-
kładu jazdy.

ZTM

Autobusy 
w Boże Ciało
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W tym roku Luboń skorzystał 
z do�nansowania, w ra-
mach „Programu zwięk-

szania lesistości powiatu poznańskie-
go” realizowanego przez Starostwo 
Powiatowe. 29 kwietnia 2014 r. Rada 
Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę 
w sprawie udzielenia Miastu Luboń 
pomocy �nansowej w formie dotacji 
celowej w kwocie 20 000 zł. Łącznie 
ze środkami Miasta na nasadzenia 
w ramach zwiększania programu 
lesistości wydano 43 000 zł.

W ramach umowny, na terenie 
parku Papieskiego oraz, uzupełnia-
jąc zieleń wzdłuż dróg, nasadzono 
85 sztuk drzew (klon pospolity 
Schwedleri, klon pospolity Globo-
sum, lipa drobnolistna, platan klo-
nolistny, sosna czarna, dąb szypuł-
kowy Fastigiata), które zostały ob-
jęte 3-letnią opieką pielęgnacyjną. 

Dodatkowo w ramach nasadzeń 
zastępczych �rma Aquanet nasadzi-
ła 21 lip drobnolistnych. Miasto 
zadbało również o otocznie ronda. 
Zdaniem zastępcy burmistrza Ra-
fała Marka: Niezbędne jest zwięk-
szanie nasadzeń nowych drzew, jak 
również udostępnianie nowych tere-
nów zielonych mieszkańcom. Potrze-
bę tę potwierdzają ankiety zebrane 

przez lubońskie mamy, działające 
w ramach projektu Mam dziecko – 
pracuję. Jeszcze w tym roku, po wnio-
sku radnej Małgorzaty Machalskiej, 
miasto przystąpi do projektowania 
ścieżki pieszo- rowerowej, która po-
łączy lubońską ul. Niezłomnych 
z terenem poznańskich szacht, na 
których równolegle tego typu inwe-
stycję przeprowadza rada osiedla 
Świerczewo. Na przełomie września 
i października natomiast ma zostać 
przeprowadzona rewitalizacja i re-
waloryzacja Parku Siewcy.

W kolejnych latach wydaje się 
niezbędne zintensy�kowanie dzia-
łań w tym zakresie. W kolejce cze-
kają tereny nadwarciańskie (w tym 
przy stadionie na ul. Rzecznej). Po 
tegorocznej nowelizacji prawa wod-
nego stało się bowiem możliwe 
wytyczanie szlaków pieszo-rowero-

wych na wałach przeciwpowodzio-
wych. Warto przypomnieć, że 
w ostatnich latach zasadzono na 
terenie Lubonia ponad 500 drzew 
(m.in. aleje jesionów wyniosłych 
wzdłuż ul. Kościuszki, kasztanowce 
czerwone wzdłuż ul. Konarzewskie-
go, platany przy ul. Nad Żabinką, 
Wschodniej oraz ul. Łącznik.)

Joanna Cichoń

Więcej drzew w Luboniu
Miasto corocznie szuka możliwości zwiększenia liczby drzew 
i krzewów, bowiem jednym z problemów Lubonia jest zbyt mała 
ilość zieleni

n
Na Wzgórzu Papieskim przy alei prowadzącej do krzyża posadzono rząd krze-
wów, a za nim czarne sosny

n
Wzdłuż innej alejki parku Papieskiego posadzono drzewa liściaste

Jesteśmy nieformalną grupą ro-
dziców z Lubonia i okolic. Dzia-
łamy w imieniu swoim i innych, 

chcemy zrobić jak najwięcej dla nas 
i naszych dzieci, tak aby Luboń sta-
wał się miastem coraz bardziej nam 
przyjaznym. Większość z nas stano-
wią rodzice, jednak otwarcie czeka-
my na każdego, kto chce wpłynąć na 
polepszenie życia w Luboniu.

Pod koniec 2013 r. grupa luboń-
skich mam spotkała się na warszta-
tach organizowanych przez Funda-
cję Aktywności Lokalnej w ramach 
innowacyjnego projektu „Mam 
dziecko – pracuję”. Cykliczne spo-
tkania szkoleniowe pozwoliły zgłę-
bić szeroko pojęty temat work-life 
balance, co w wielkim skrócie ozna-
cza równowagę pomiędzy życiem 
zawodowym i prywatnym. Dowie-
działyśmy się, jak możemy polepszać 
i usprawniać nasze codzienne funk-
cjonowanie, co dla nas – rodziców 
– jest niezwykle ważne. Warsztaty 
obejmowały takie tematy, jak m.in. 
autoprezentacja i komunikacja in-
terpersonalna, planowanie własne-
go rozwoju, zarządzanie sobą w cza-
sie, umiejętność negocjacji i rozwią-
zywania kon�iktów. Miałyśmy też 
okazję wraz z partnerami nauczyć się 

noszenia dziecka w chuście. Spotka-
łyśmy się z wieloma ciekawymi 
osobami, w tym m.in. z doradcami 
zawodowymi, psychologiem a tak-
że neurologopedą. Różnorodność 
tematyczna warsztatów pokazała 
nam, jak wiele jest obszarów w na-
szym życiu, nad którymi możemy 
pracować i które mają wpływ na 
funkcjonowanie rodziny. Każdy z tych 
obszarów jest ważny i nawet nie-
wielkie zmiany przyczyniają się do 
poprawy w relacjach partner-part-
nerka-dziecko oraz do zwiększenia 
satysfakcji z bycia pracującym i ak-
tywnym rodzicem.

Warsztaty były też dla nas szan-
są na oderwanie się od codziennych 
spraw i obowiązków, dały możliwość 
skupienia się na sobie i własnym 

rozwoju. Przede wszystkim jednak 
były świetną okazją do nawiązania 
nowych znajomości. Pokazały, jak 
istotne dla rodziców są same spo-
tkania, jak silna jest potrzeba roz-
mowy, wymiany poglądów i doświad-
czeń, jak ważna jest możliwość 
kontaktu z innymi. Zintegrowały-
śmy się i nie wyobrażałyśmy sobie, 
aby nasze spotkania miały zakoń-
czyć się wraz z warsztatami.

Powstanie „Lubońskiej Pozytyw-
ki” było pewnego rodzaju naturalną 
tego konsekwencją. Przekonałyśmy 
się, że jako grupa mamy mnóstwo 
pomysłów i energii, że wspólnie 
możemy zrobić coś dla nas i naszych 
dzieci. Warto podkreślić, że Luboń 
pokazał otwartość na dialog. W ra-
mach projektu równolegle z warsz-
tatami w Urzędzie Miasta odbywa-
ły się spotkania międzysektorowe, 
w których brali udział przedstawi-
ciele sektorów prywatnego, publicz-
nego i pozarządowego a także ro-
dzice i inni mieszkańcy miasta. 
Omawialiśmy m.in. temat Lubonia 
jako miejsca przyjaznego rodzicom 
i dzieciom oraz ustaliliśmy, co moż-
na realnie poprawić. Zwróciliśmy 
uwagę głównie na problem terenów 
zielonych i rekreacyjnych w naszym 

mieście i kwestię przystosowania 
miejsc publicznych do potrzeb ro-
dziców i ich dzieci. Nie da się ukryć, 
że w Luboniu wiele jest do zrobienia 
w tym temacie. Terenów zielonych 
niestety brakuje, a istniejące wyma-
gają zmian. Latem nie ma gdzie 
pospacerować, odpocząć czy posie-
dzieć w cieniu. Wzgórze Papieskie 
jest bardzo nasłonecznione, a spę-
dzanie tam czasu w upale nie każ-
demu służy, zwłaszcza małym dzie-
ciom. Jednak miejsc, gdzie można się 
udać, jest bardzo mało. Są natomiast 
inne tereny, które można by przy-
stosować do potrzeb rekreacyjnych. 
Wymaga to jednak podjęcia kon-
kretnych działań i przede wszystkim 
zwrócenia uwagi na ten problem.

Lubońska Pozytywka
Strefa Aktywnych Rodziców

Podczas festynu z okazji Dnia 
Dziecka organizowanego przez 
Ochotniczą Straż Pożarną oraz sklep 
„Skrzat” nasza grupa rodziców, przy 
nieocenionej pomocy pań Małgo-
rzaty Machalskiej i Małgorzaty Ma-
tysiak, zorganizowała stanowisko 
strefy rodzica. Miałyśmy okazję 

porozmawiać z mieszkańcami mia-
sta na temat terenów zielonych 
i zbadać ich potrzeby w tym zakre-
sie. Dziękujemy wszystkim, którzy 
zechcieli poświęcić nam swój czas! 
Już z samych rozmów jednoznacz-
nie wynika, że terenów zielonych 
w naszym mieście brakuje. Wielu 

n
Stoisko Lubońskiej Pozytywki, czyli Strefy Aktywnych Rodziców podczas obcho-
dów Dnia Dziecka zorganizowanych przez OSP i sklep „Skrzat”    
fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
obok



6/2014

31

LUDZKIE SPRAWY  

mieszańców, aby spędzić czas w oto-
czeniu zieleni, niestety opuszcza 
miasto. Większość z naszych roz-
mówców chciałaby poprawy tej 
sytuacji!

„Lubońska Pozytywka – Strefa 
Aktywnych Rodziców” ma wiele 
pomysłów i planów. Marzy nam się 
miejsce, w którym mieszkańcy mo-
gliby miło spędzać czas. Mamy 
świadomość, że nie stworzymy na-
gle w centrum miasta parku z wiel-
ką liczbą drzew, chcemy zatem 
skupić się na tym, co jest możliwe 
do zrobienia. Jest kilka miejsc w Lu-
boniu, które wspólnymi siłami moż-
na by przekształcić w całkiem przy-
jazne zielone strefy. Trzeba jednak 
o to zawalczyć, pokazać, że nam – 
mieszkańcom – jest to potrzebne. 
Pokażmy więc, że jesteśmy chętni 
do działania, że chętnie sami posa-
dzimy drzewa czy posprzątamy, np. 
„szachty”. Chcemy zielonego i przy-
jaznego otoczenia, nie boimy się 

przy tym pobrudzić i napracować 
– bez pracy nie ma kołaczy!

Wiele jest kwestii, które można 
wspólnie poprawić, potrzebne jest 
do tego zaangażowanie rodziców 
i innych mieszkańców. Narzekać na 
to, co jest, oczywiście można, jednak 
nie poprawi to sytuacji.

Zapraszamy wszystkich chętnych 
do przyłączenia się do nas! Zapra-
szamy na nasz fanpage na Facebooku: 
„Lubońska Pozytywka – Strefa Ak-
tywnych Rodziców”. Będziemy na 
nim umieszczać informacje o spo-
tkaniach naszej grupy i wydarzeniach, 
w których weźmiemy udział. Za-
praszamy również do kontaktu e-
mailowego: rodzice.lubon@gmail.
com

Przy okazji chciałybyśmy także 
serdecznie podziękować Fundacji 
Aktywności Lokalnej za możliwość 
uczestniczenia w projekcie „Mam 
Dziecko – pracuję”, dzięki któremu 
powstała nasza grupa.

Alicja Konstantyn-Tokarska
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Przy ul. 
Żabikow-
skiej 47 

spotkałem cie-
kawostkę przy-
rodniczą. Jednej 
z pomnikowych 
lip znudził się sa-
motny żywot i za-
prosiła do swej 
rozległej dziupli 
bez. „Hyczka – 
bzina” odwdzię-
czyła się i pięknie 
przyozdobiła lipę 
swym kwieciem. 
W kółku zazna-
czono kwitnącą 
hyczkę.

Zbigniew Jurga

Dobre, bo unikalne

Symbioza drzew

Codziennie narzekamy na 
różne bolączki. Ciekawi 
byliśmy, co w Luboniu 

najbardziej doskwiera przecięt-
nemu mieszkańcowi. Spośród 
sygnałów, jakie otrzymujemy, 
wybraliśmy cztery najczęściej się 
powtarzające.

Jak się okazuje, największą 
uciążliwością są dziurawe uli-
ce. Wskazania takiego doko-
nało 41,5% pytanych. Tu ko-
mentowano: „A ile obiecywa-
no, że się zmieni”, „Puścić 
burmistrzów i radnych wła-
snymi samochodami po al. Jana 
Pawła II z prędkością, jaką 
nakazują znaki, a połamane 
zawieszenie murowane”, „Naj-
lepiej świadczy to, że sam bur-
mistrz przesiadł się na wóz 
terenowy!”, „Chodniki są bez-
nadziejne”, „Złamałam rękę” 
„O mało nie powiesiłem się autem 
przy pętli autobusowej na końcu ul. 
11 Listopada”, „Lubońskie ulice to 
masakra”, „Ul. Wschodnia i al. Jana 
Pawła II, same dziury i pełno kurzu. 
To skandal, jak wygląda Nowe Cen-
trum Lubonia!!!”, „Zbliżają się wy-
bory, choćby przypalali mnie roz-
palonymi węglami, to nie zagłosuję 
na starą ekipę i jej namaszczoną 
kandydatkę. Luboń to jedna wielka 
dziura i kurz”, „Dziura na dziurze, 
a na reszcie ulic błoto zamiennie 
z kurzem, I jak żyć?”, „Te ciągłe obiet-
nice wyborcze o budowie dróg to 
kpina w żywe oczy!”, „Widziałam, 
jak udeptywali nogami gorący asfalt 
i to ma być skuteczne łatanie 
dziur?”.

Na drugim miejscu z wynikiem 
ponad 24% znalazł się hałas pocho-
dzący od samolotów F-16. Tu do-
rzucano: „Czasami cholery można 
dostać”, „Człowiek siebie nie słyszy”, 
„Przed południem często jest taki 
hałas, że nie można prowadzić lek-
cji”, „Dużo gadają, a nic nie robią”, 
„Najgorsze są nocne loty, wystra-
szone dzieci budzą się z płaczem”, 
„Pies dostaje ataku ze strachu, mąż 
ciężko chory”, „Czasami latają gru-
bo po godz. 22 a w ciągu dnia tak 
nisko, że uszy bolą”.

Na trzecim miejscu wskazano 
psie kupy, które drażnią prawie 15% 
pytanych. Na końcu sugerowanych 
przez nas uciążliwości znalazł się 
dym z kominów, na który wskazało 
ponad 10,5%. Tu odnotowaliśmy 
komentarz : „Nie wszyscy jeżdżą, 
ale wszyscy czują”, „W jakim pod-
ręczniku od przyrody było napisane, 
że śmieci się pali?”.

7,2% pytanych podawało też inne 
uciążliwości. Tu najczęściej wymie-
niano: „Korki uliczne”, „Parkowanie 
w niedozwolonych miejscach”, „Brak 
dostatecznej ilości parkingów”, „Kurz 
lub błoto (dotyczy głównie Nowego 
Centrum Lubonia)”, „Zakupy w Lu-
boniu”, „Brud i bałagan”, „Brak miejsc 
zielonych”, „Za mało sklepów, szcze-

gólnie w Lasku”, „Mało placów zabaw”, 
„Brak oświetlenia ulicznego”, „Brak 
ścieżek rowerowych”, „Straż Miejska”, 
„Parkowanie na chodnikach”, „Ro-
werzyści na chodnikach”, „Duży ruch 
uliczny”, „Uciążliwość niektórych 
�rm prywatnych”, „Piski samocho-
dami na parkingu Pajo po godz. 20”, 
„Żule na pętli Żabikowo”, „To, że nasi 
radni są bezradni!!!”, „Mohery”, 
„Źródlana, zielsko po szyję wkoło 
budynku socjalnego, nikt o to nie 
dba, nawet ci, którzy dostali od mia-
sta mieszkania. Na tych darmozjadów 
idą moje podatki?”

Znalazły się też trzy na 346 osób, 
które udzieliły odpowiedzi, jakiej 
nie przewidzieliśmy w tym sondażu: 
„Wszystko mi się podoba”. Zakwa-
li�kowaliśmy je do grupy „inne”.

Kilkanaście osób wskazało na 
wszystkie cztery wymienione w son-
dażu uciążliwości, około 50 osób 
zaznaczało więcej niż jedną niedo-
godność. Przykładowe komentarze: 
„Wiosną i latem kupy, zimą i jesienią 
dym z kominów, a dziurawe drogi 
(np. Źródlana) zawsze”, „Nierówne 
chodniki, żywopłoty i drzewa ogra-
niczające widoczność na skrzyżo-
waniach, brak koszy na śmieci, straż 
miejska nie reagująca na chamsko 
rozrabiających gimnazjalistów”.

Władza Lubonia burmistrzowie 
i radni typowała podobnie jak miesz-
kańcy. Najwięcej 16 na 24 głosy 
otrzymały dziury, dalej 11 – F-16, 
po 7 – kupy i dym oraz 6 innych. 
Kilku wskazało wszystkie uciążliwo-
ści, kilku też typowało więcej niż 
jedną bolączkę. Włodarzowi miasta 
– burmistrzowi D. Szmytowi – oprócz 
dymów przeszkadza brak należyte-
go odwodnienia miasta i kanalizacji 
w niektórych rejonach Lubonia.

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
Co jest dla Pani/Pana najbardziej uciążliwe w mieście? (dziurawe 
ulice; dymy z kominów; psie kupy; hałas F-16; inne)
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Co jest najbardziej uciliwe 
w Luboniu

Pamiętaj!
23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca.

Wszystkim Tatom życzymy 
zdrowia, cierpliwości i czasu dla 
swoich dzieci oraz umiejętno-
ści ich słuchania, a także prze-
konania o tym, że rodzina to 
przyszłość naszego narodu.
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Ania

Ania to młoda mieszkanka No-
wego Centrum Lubonia. Jest 
mamą 3-letniej Mai. Przed 

urodzeniem dziecka pracowała w do-
brze prosperującej �rmie. Sytuacja 
ekonomiczna dawała jej poczucie bez-
pieczeństwa, więc wraz z mężem zde-
cydowali się na dziecko. Mała rosła 
i była pociechą rodziców. Przy oka-
zji codziennych spacerów z wózkiem 
Ania poznawała nowe koleżanki… 
W zasadzie sielanka.

Teraz mama
Minął rok od urodzenia Mai 

i Ania poczuła silną potrzebę bycia 
wśród ludzi. Czuła, że tematy do-
tyczące dziecka ją przytłaczają, że, 
potocznie mówiąc, „zapuściła się”, 
a rutyna dnia codziennego zabiła 
w niej kreatywność i chęć działania. 
I choć możliwości powrotu do pra-
cy sprzed ciąży nie było, bo w sta-
rej �rmie nastąpiła restrukturyzacja 
i likwidacja stanowiska, to na ho-
ryzoncie pojawiła się nowa propo-
zycja. O tyle ciekawa, że w Luboniu, 
dobrze płatna i z możliwością bra-
nia pracy do domu (tzw. homewor-
king) w razie np. choroby dziecka. 
Zatem zaczęło się poszukiwanie 
odpowiedniego żłobka bądź klubu 
malucha (niania z różnych powodów 
nie wchodziła w grę). Ale wraz z nim 
pojawiły się problemy: po pierwsze 
– wyrzuty sumienia, że ambicje 
mamy okazały się ważniejsze niż 
dobro malucha; po drugie – łzy 
dziecka; po trzecie – sprawy eko-
nomiczne. Bo skoro już o pieniądzach 
mowa, to lubońskie żłobki (niepu-
bliczne) wcale nie są tanie. Pobyt 
malucha z wyżywieniem to koszt 
rzędu 500-800 zł. Jeśli mama wra-
ca do pracy na pół etatu, to po do-
liczeniu kosztów dojazdu oraz wy-
datków w aptece, których w pierw-
szym roku pobytu dziecka w pla-
cówce jest sporo, pieniędzy zostaje 
niewiele.

Zatem Maja poszła do żłobka, 
a Ania do pracy. Jednak ciągłe cho-
roby, wydatki na leki i zmęczenie 
doprowadziły do tego, że Ania po-
żałowała podjętej decyzji. Ale stało 
się. Skoro powiedziało się A, to teraz 
trzeba być konsekwentnym. Minął 
ciężki czas, mała polubiła „ciocie” 
w żłobku, a mama jakoś ogarnęła się 
w pracy.

Przedszkole
Nadszedł jednak rok 2014, 

a z nim czas na przedszkole. I tu 
zaczęły się schody. Najpierw wybór 
placówki, później rekrutacja. I cho-
ciaż zewsząd się słyszy, że dosta-
nie się do państwowego przedszko-
la graniczy z cudem, to jednak Ania 
wciąż wierzyła, że jej się poszczę-
ści… Nic z tego. Informacja, któ-
ra ukazała się na monitorze po 
wpisaniu kodu aktywacyjnego: 
„Twoje dziecko nie zostało przy-
jęte do przedszkola”, przekreśliła 

nadzieję na niskie opłaty. Tymcza-
sem czytamy w gazecie, że miejsc 
w placówkach publicznych wcale 
nie jest tak mało… Kto zatem je 
zabiera? Otóż, w formularzu zgło-
szeniowym widzimy, że bezcenne 
punkty dostaje się za: pracujących 
obojga rodziców, rodzeństwo w tym 
przedszkolu, wielodzietność, nie-
pełnosprawność (kandydata, ro-
dziców, rodzeństwa) czy samotne 
wychowywanie. Warunkiem, żeby 
dziecko dostało się do największe-
go lubońskiego przedszkola było 
uzyskanie minimum 3 punktów. 
Ania pyta zatem: Skąd je wziąć, 
skoro Maja jest naszym pierwszym 
dzieckiem, żyjemy w związku mał-
żeńskim i nikt z nas nie jest niepeł-
nosprawny? Punkt dostaniemy za 
to, że pracujemy. Ale czy jest spra-
wiedliwe, że skoro zarabiamy i od-
prowadzamy podatki do budżetu 
miasta, to miasto nie chce nam po-
móc? Dajemy dużo, a nie dostajemy 
nic! A może władza wychodzi z za-
łożenia, że skoro pracujemy, to stać 
nas na opłacenie niepublicznego 
przedszkola?

Wniosek nasuwa się jeden – nie 
opłaca się być normalną rodziną! 
Zatem ludzie zaczynają kombinować 
i na przykład nie pobierają się, żeby 
dokumenty matki potwierdzały, że 
samotnie wychowuje. Albo (co za-
krawa na paradoks) ludzie się roz-
wodzą, żeby mieć lżej �nansowo. 
Czy tak powinna funkcjonować 
polityka prorodzinna? Co prawda, 
rząd przedłużył urlop macierzyński 
do roku, prawo jednak prawem, 
a życie życiem. W wielu �rmach 
jest niestety tak, że szef z góry usta-
la zasady: pracujesz do 8 miesiąca, 
wracasz po pół roku, ale o�cjalnie 
jesteś na rocznym urlopie. Dla kogo 
w takim razie jest to prawo? Bo na 
pewno nie dla dziecka… Gdy wi-
dzi się matkę, która skoro świt nie-
sie na rękach opatulone i śpiące 
dziecko, by je oddać do żłobka, bo 
sama musi być w pracy na 7.30, to 
naprawdę żal serce ściska. I znowu 
dylemat – czy dać dziecku dłuższe 
dzieciństwo z mamą w domu i nie 
mieć pewności powrotu do pracy, 
czy zagryźć wargi i od najmłodszych 
miesięcy malucha wcisnąć go w ten 
nakręcony system?

Zmiany
Nieprzewidziane zmiany często 

popychają nas do szukania nowych 
rozwiązań. Tak też było w przypad-
ku Ani. Wydawać by się mogło, że 
już się wszystko poukładało, aż tu 
nagle Ania dostała wypowiedzenie. 
Najpierw szok i niedowierzanie, bo 
przecież była dobrą pracownicą. 
Sumiennie wypełniała swoje obo-
wiązki, nie zrobiła sobie dłuższej 
przerwy z tytułu urodzenia i wycho-
wania dziecka, więc dlaczego? Padła 
jakaś zdawkowa odpowiedź, według 
Ani, wyssana z palca.

Rodzinie pod górkę
Szanowni Mieszkańcy Lubonia

Z przyjemnością informuje-
my, że na terenie Lubonia 
wprowadzany jest Program 

„Duża Rodzina”, adresowany do ro-
dzin oraz rodzin zastępczych, po-
siadających trójkę lub więcej dzieci 
i zamieszkałych w Luboniu. Zapra-
szamy do zgłoszenia chęci udziału 
w programie. Czekają na Państwa 
liczne zniżki, upusty oraz rabaty! 
Współpracuje z nami wiele �rm 
z naszego miasta!

Aby zostać bene�cjentem Pro-
gramu „Duża Rodzina”, wystarczy 

złożyć >Wniosek o wydanie Kar-
ty „Duża Rodzina”<, która upo-
ważnia do korzystania z ww. ra-
batów. Wniosek jest dostępny 
w siedzibie Urzędu Miasta Luboń 
oraz na stronie internetowej  
www.lubon.pl, w zakładce „Duża 
Rodzina”, bez jakichkolwiek opłat! 
Szczegółowych informacji udzie-
la Wydział Oświaty, Zdrowia i Kul-
tury, tel. 61 813 00 11, wew. 12, 
pok. 017.

Serdecznie zapraszam!
Burmistrz Miasta Luboń

Duża Rodzina

Tata

Dobrze chociaż, że Jacek, mąż 
Ani, miał pewną pracę. Znów na 
jego barkach spoczęła troska o ro-
dzinny budżet. Przy okazji narodzin 
dziecka mówi się głównie o kobiecie, 
a przecież jest jeszcze ojciec. On 
także spełnia niebagatelna rolę. Co 
z tego, że nie spędza tyle czasu z dziec-
kiem, co mama. Co z tego, że nie 
chodzi z maluchem na szczepienia… 
Jego rolą jest zapewnienie funduszy 
na życie rodziny. W czasach, kiedy 
praca kobiety w okresie urodzenia 
i wychowania dziecka jest tak nie-
pewna, to właśnie ojciec musi za-
pewnić stabilizację. Mężczyźni do-
skonale zdają sobie z tego sprawę 
i dlatego pracują po godzinach, łapią 
wszelkie „fuchy”, zakładają własne 
�rmy, które mogą być źródłem do-
datkowych dochodów, a że ucieka 
im przez to czas na bycie ojcem, to 
już inna kwestia. Jeśli spojrzeć na 
lubońskie place zabaw, to można 
zauważyć pewną prawidłowość: od 
poniedziałku do piątku dzieci są 
głównie z mamami, w weekend – to 
tatusiowie przejmują opiekę i inicja-
tywę. Nie jest więc tak źle.

Inna opcja
Brak pracy Ani, jedna pensja 

i wydatki: opłata za żłobek, za miesz-
kanie, kredyt hipoteczny i na samo-
chód, wydatki bieżące, itd. – bilans 
staje się coraz bardziej ujemny. Po-
nieważ jednak Ania jest kobietą, 
która zna swoją wartość, zaopatrzo-
na w wiedzę z poradników typu „Jak 
być szefem dla siebie?”, zaczęła szu-
kać w Internecie ofert. Coś ruszyło. 
Znalazła portale typu oferia.pl i tim-

myjob.com, które oferują tzw. pracą 
zdalną. W wolnej chwili Ania otwie-
ra Internet i szuka ofert pracy, któ-
rą może wykonać w domu. Zawiera 
umowę ze zleceniodawcą, a dzięki 
portalowi ma gwarancję, że otrzyma 
wynagrodzenie. Praca idealna dla 
mam – jest w domu, dziecko pod 
ręką, nie trzeba się nikomu tłumaczyć, 
że maluch znowu chory; tyle tylko, 
że nie ma gwarancji stałych wpływów. 
To, ile mama zarobi, zależy od jej 
aktywności i zaangażowania.

Reasumując
Rodzina nie ma łatwego życia. 

Klasyczny podział ról już dawno 
przestał istnieć. Kobiety, z obawy 
przed utratą pracy, zmuszone są 
rezygnować z tego, co im się należy, 
a Bogu ducha winne dzieci stały się 
o�arą kapitalizmu. Jak wytłumaczyć 
maluchowi, że musi iść do przed-
szkola, skoro jego pełnią szczęścia 
jest bycie z mamą? Rzeczywistość 
stawia duże wymagania �nansowe 
i jeśli ktoś nie ma koła ratunkowego 
w postaci dziadków, to naprawdę 
musi wykazać się nie lada kreatyw-
nością. Nic dziwnego, że wiele mło-
dych rodzin decyduje się tylko na 
jedno dziecko. Takie czasy…

Beata Stempczyńska

Interwencje prasowe:

tel. 609 616 290

tel. 609 616 277
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We wtorek, 13 maja odbyła się 
6. edycja Gali Wolontariatu 
Powiatu Poznańskiego, która 

jest formą publicznego uhonorowania 
osób bezinteresownie i z życzliwo-
ścią działających na rzecz mieszkań-
ców powiatu. Tytuł Wolontariusza 
Powiatu Poznańskiego otrzymało 8 
lubonian, członkowie takich organi-
zacji jak: Stowarzyszenie Solidarni 
w Prawdzie i Miłosierdziu (SwPiM) 
– Marek Bartosz i Robert Korcz, 

Stowarzyszenie Społeczny Fundusz 
Ludzi Dobrej Woli (LDW) – Ma-
riola Mroczek i Gerard Matuszew-
ski, Uniwersytet Luboński III Wieku 
(LUTW): Lucyna Gawrońska i Mi-
kołaj Tomaszyk, Uczniowski Klub 
Sportowy Jedynka (UKS 1) – Sławo-
mir Splisgart oraz PTTK – Barbara 
Zaczek. Powiat Poznański w dowód 
uznania za pracę społeczną wręczył 
wyróżnionym statuetki i róże.

(W)

Wyróżnieni wolontariusze

n
Nagodzeni w towarzystwie komisji powiatu poznańskiego: Jolanty Korcz (2. 
z lewej) i Marka Lisa (za J. Korcz) oraz starosty Jana Grabkowskiego (3. od 
lewej). W pierwszym rzędzie od lewej Marek Bartosz (SwPiM), 4. Mariola Mro-
czek i Gerard Matuszewski (LDW), Barbara Zaczek (PTTK), Sławomir Splisgart 
(UKS 1), Lucyna Gawrońska (LUTW). W drugim rzędzie 2. od lewej Mikołaj 
Tomaszyk (LUTW), 4. Robert Korcz (SwPiM). Do pamiątkowego zdjęcia stanęli 
dodatkowo: w 2. rzędzie od prawej Regina Górniaczyk, Lech Bartkowiak i Zbi-
gniew Jankowski

n
Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych z SwPiM ze statuetkami w towarzystwie 
starosty i członków władz powiatowych: Robert Korcz (2. z lewej) i Marek 
Bartosz (2. z prawej)

„Luboń Północ”

Miasto przystąpiło do sporzą-
dzenia tego miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-

strzennego. Przedmiotem jest teren 
o powierzchni około 26 ha, objęty 
granicami obowiązujących planów 
z: 1999, 2005, 2006, 2009 r. (uchwa-
ła do wglądu na www.lubon.pl – BIP 
– Uchwały Rady Miasta kadencji 2010-
2014; nr uchwały 286, lub w Wydziale 
Planowania Rozwoju i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miasta).

Zainteresowani mogli zgłaszać 
wnioski do tego planu – na piśmie 
w siedzibie Urzędu Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, 
w terminie 21 dni od daty ukaza-
nia się niniejszego ogłoszenia (19 
maja 2014 r.).

„Tereny po WPPZ – II etap”
Pierwsze wyłożenie do publicz-

nego wglądu projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Luboń – „Te-
reny po WPPZ – II etap” wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko 
odbędzie się od 12 czerwca do 4 
lipca w Urzędzie Miasta. Materiał 
jest dostępny również na stronie 
internetowej Urzędu pod adresem: 
www.lubon.pl – BIP – Wyłożenie 
planu miejscowego.

Dyskusja publiczna nad przy-
jętymi w projekcie rozwiązaniami 
odbędzie się 30 czerwca (poniedzia-
łek) w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta 
(II p.), o godz. 14.30.

Uwagi do projektu mogą być 
wnoszone w formie pisemnej, ust-
nie do protokołu, za pomocą środ-

ków komunikacji elektronicznej, bez 
konieczności opatrywania ich bez-
piecznym podpisem, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, na adres Urzędu Miasta, 
pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Lu-
boń lub e-mail: o�ce@lubon.pl do 
18 lipca br.

Teren Intermarché
„Teren handlu i usług w rejonie 

ulic: Powstańców Wielkopolskich 
i Żabikowskiej”

Wyłożenie do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wraz 
z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko odbędzie się od 16 czerw-
ca do 7 lipca w Urzędzie Miasta. 
Materiał będzie dostępny również na 
stronie internetowej Urzędu pod 
adresem: www.lubon.pl – BIP – Wy-
łożenie planu miejscowego.

Dyskusja publiczna nad przyję-
tymi w projekcie rozwiązaniami od-
będzie się 30 czerwca w Sali Sesyjnej 
Urzędu Miasta (II p.) o godz. 15.

Uwagi do projektu planu moż-
na wnosić w formie pisemnej, ust-
nie do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicz-
nej, bez konieczności opatrywa-
nia ich bezpiecznym podpisem, 
z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, na adres 
Urzędu Miasta: pl. E. Bojanowskie-
go 2, 62-030 Luboń lub e-mail:  
o�ce@lubon.pl do 21 lipca br.  (S)

Uwaga, plany miejscowe!

Powiat poznański jest jednym 
z 40 w Polsce, który przystąpił 
do realizacji pilotażowego pro-

jektu „Schematom STOP! Wspólne 
działania instytucji pomocy społecznej 
i instytucji rynku pracy – pilotaż”, 
współ�nansowanego ze środków UE 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Środki przeznaczo-
ne na realizację pilotażu to ponad 
700 tys. zł. Partnerami projektu są: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
(MOPS) w Luboniu oraz Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

Podczas realizacji zwracamy 
szczególną uwagę na wysoką jakość 
współpracy pomiędzy tutejszym 
Ośrodkiem a Powiatowym Urzędem 
Pracy oraz innymi instytucjami dzia-
łającymi na terenie gminy Luboń 
i powiatu poznańskiego.

Zarówno instytucje rynku pracy 
jak i instytucje pomocy społecznej 
dążą do tego samego celu: usamo-
dzielnienia osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym, do ich 

powrotu na rynek pracy, a także 
tworzenia przez nie własnych miejsc 
pracy, alternatywnych wobec komer-
cyjnego rynku (np. spółdzielnie 
socjalne).

Głównym celem projektu jest 
stworzenie skoordynowanego sys-
temu współpracy instytucjonalnej 
wobec rodzin zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym z tytułu bez-
robocia lub pozostawania w trwa-
łym pokoleniowym bezrobociu 
i niemożności wyjścia z systemu 
świadczeń pomocy społecznej, 
a także testowe wypracowanie no-
wych instrumentów rodzinnej ak-
tywizacji i integracji społecznej. 
Powołano Powiatowy Zespół Ko-
ordynujący Współpracę (PZKW), 
którego zadaniem było opracowa-
nie i pilotażowe wdrożenie Lokal-
nego Programu Interdyscyplinarnej 
Współpracy, mającego integrować 
działania instytucji pomocy, inte-
gracji społecznej i rynku pracy, 
ujednolicić sposoby pracy z klien-

Nowy projekt MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu – partnerem 
kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tami w oparciu o dostępną infra-
strukturę. Obok tego zespołu dzia-
ła Mobilna Grupa Interdyscypli-
narna (MGI), która opracowała 
„Rodzinny program aktywizacji 
zawodowej, pomocy i integracji 
społecznej”. Członkowie tej grupy 
są opiekunami poszczególnych ro-
dzin, odpowiedzialnymi za podsta-
wową pracę z rodzinami według 
zaakceptowanego przez PZKW 
programu aktywizacji.

Biorąc pod uwagę kryteria wy-
boru (wielodzietność, długotrwałe 
bezrobocie co najmniej jednego 
z rodziców) do udziału w projekcie 
wytypowano po 5 rodzin z Lubonia 
oraz gminy Swarzędz. Każda z rodzin 
przy pomocy swego opiekuna stwo-
rzyła indywidualny plan wyjścia 
z trudnej sytuacji życiowej, korzy-
stając z szerokiego spectrum moż-
liwości oferowanych przez instytu-
cje z terenu całego powiatu. Poza 

cd.  
na str. 
34
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tym w budżecie projektu przewidzia-
no środki �nansowe w wysokości 
ok. 47 000 zł na jedną rodzinę, któ-
re zostaną wykorzystane zgodnie 
z potrzebami uczestników na nie-
zbędne szkolenia, integrację itp. Obok 
zmiany sytuacji �nansowej ogrom-
ną wagę przypisuje się budowaniu 
lub wzmacnianiu więzi pomiędzy 
członkami rodzin, co jest niezwykle 
istotne w budowaniu trwałych zmian 
systemu rodzinnego.

Podczas realizacji pilotażu zakła-
damy utworzenie w Luboniu Centrum 
dla Rodzin, które służyłoby jako 
miejsce spotkań uczestniczącym 
w projekcie, członkom PZKW i MGI; 
natomiast po jego zakończeniu by-
łoby miejscem integracji rodzin i spo-
łeczności lokalnej, tworzenia inicja-
tyw na rzecz rodzin, a przede wszyst-
kim miejscem, gdzie rodziny mogły-
by otrzymać pomoc i wsparcie.

„Schematom STOP!...” jest pro-
jektem innowacyjnym, który swym 
wsparciem obejmuje 400 rodzin 
z całego kraju. Stosowana jest no-
watorska metoda współpracy insty-
tucji rynku pracy i instytucji pomo-
cy i integracji społecznej. Rekomen-
dacje z pilotażu zostaną wykorzy-
stane na poziomie ogólnopolskim 
jako potencjalny model sposobu 
koordynacji działań i współpracy 
instytucji w obu przedmiotowych 
obszarach działania. Rekomendacje 
te posłużą do opracowania wytycz-
nych Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej w sprawie tworzenia Powia-
towych Zespołów Koordynujących 
Współpracę w obszarze przeciwdzia-
łania wykluczeniu społecznemu, 
a także będą mogły być wykorzy-
stane jako uzupełnienie gminnych 
i powiatowych strategii rozwiązy-
wania problemów społecznych.

Jolanta Włodarska
dyrektor MOPS w Luboniu

Mieszkańcy zwracają uwagę 
na niebezpieczny dla pie-
szych wjazd do Intermarché 

z ul. Żabikowskiej. Nie ma tu wy-
znaczonego przejścia (zebry) w ciągu 
chodnika wzdłuż ul. Żabikowskiej 
ani też pobocza dla wchodzących na 
teren sklepu. Znak drogowy „Strefa 

ruchu” sugeruje zaś, że dostęp do In-
termarché jest w tym miejscu prze-
znaczony głównie dla samochodów. 
Niezmotoryzowani już teraz docierają 
do nowego hipermarketu skrótem 
przez „trawnik” w pobliżu przystan-
ku autobusowego.

HS

W strefie ruchu

n
Niebezpieczny dla pieszych wjazd do Intermarché z ul. Żabikowskiej. Wśród 
klientów – matki z wózkami i dziećmi oraz starsi – docierają do sklepu drogą 
dla samochodów   fot. Hanna Siatka

Bezpieczniej

n
Po zachodniej stronie wiaduktu kolejowego, wzdłuż ul. Powstańców Wlkp., na zlecenie 
miasta, firma Kom-Lub wymieniła stare łańcuchowe barierki – na nowe z rur ocynko-
wanych. Zamontowanie nowych 29 dwumetrowych przęseł bez wątpienia zwiększy 
bezpieczeństwo przechodniów korzystających z tego ruchliwego i wąskiego odcinka 
ulicy (zwłaszcza uczniów pobliskich szkół). Czy wybrano dobry czas na tę inwestycję, 
skoro od tego miesiąca PKP przeprowadza gruntowny remont wiaduktu?    
fot. Paweł Wolniewicz

Wkrótce dojdzie do poro-
zumienia miasta z inwe-
storem prywatnym, na 

mocy którego w parku Papieskim 
powstanie wybieg dla czworono-
gów. Wydzielone miejsce powstanie 
na zachodnich krańcach wzgórza, 
wzdłuż północnej strony ul. Unij-
nej, w sąsiedztwie parkingu samo-
chodowego. Teren o wymiarach ok. 

1500 m2 (30x50 m) zostanie opłoto-
wany siatką parkanową i wyposażo-
ny w urządzenia do zabawy z psami 
i ich układania. Przedsięwzięcie to 
ma rozwiązać problem psów swo-
bodnie biegających po wzgórzu, co 
wywołuje niezadowolenie mieszkań-
ców spacerujących (często z dziećmi) 
po tym terenie rekreacji.

PAW

Wybieg dla psów

n
Zastępca burmistrza Mikołaj Tomaszyk i szef firmy Kom-Lub Tadeusz Urban 
uzgadniają w terenie optymalne miejsce dla wybiegu i planują przebieg jego 
opłotowania oraz wyposażenie   fot. Paweł Wolniewicz

Czytam „Wieści Lubońskie”, 
bo jest to pismo zasługują-
ce na pochwałę. Jest niezależ-

ne i otwarte dla wszystkich, którzy 
chcą zaistnieć na szpaltach w spra-
wie zagadnień tyczących naszego 
miasta i powiatu. Nie jest to pismo 
o zabarwieniu politycznym, raczej 
preferuje lokalne problemy społeczne 
i gospodarcze, pismo z naszego wła-
snego podwórka. A szkoda, powinno 

umożliwiać prezentowanie szersze-
go spektrum.

Przyjmuje do publikacji artyku-
ły podpisane pełnym imieniem 
i nazwiskiem, ale też anonimowe, 
sygnowane inicjałami albo też per-
sonalia znane są tylko redakcji. Nie 
mogę się z tym zgodzić. Jak można się 
nie przedstawić z imienia i nazwiska 
pod artykułem, który ma wartościo-
wą treść, mówi o ważnych zdarzeniach 

List do redakcji

Wstyd albo otwartość
i problemach społecznych w naszym 
mieście? Gdyby się chciało podjąć 
polemikę z autorem, to powstaje 
problem, bo jest nieznany. Chowa się 
za inicjałem – wstydzi się swej oso-
by czy jest skromny, nieśmiały, brak 
mu odwagi? Niejednokrotnie zachę-
ca do polemiki, jak w przypadku 
artykułu o konkursie Siewca Roku. 
Przedstawiając się, byłby inaczej 
postrzegany, warto byłoby z nim 
podejmować dyskusję.

Podzielam pogląd autora listu 
„Siewca roku 2013 – polemiki” 
z kwietnia br. (str. 27) i jestem zde-
cydowanie za doskonalszym spo-
sobem przyznawania symbolu uzna-

nia obywatelom naszego miasta, tak 
aby piedestał nagrodzonych miał 
właściwą rangę.

Czy inni czytelnicy też odczu-
wają niedosyt z powodu braku pod-
pisu pod artykułem? Czy traktują 
to jako kamu�aż? Czy ukrywanie się 
pod inicjałami jest poważne, czy 
dziecinne? Jak tu zaistnieć w otwar-
tym społeczeństwie obywatelskim, 
skoro nie wiem, z kim prowadzę 
dyskusję, i kogo czytam? Proszę 
czytelników o wypowiedzi na po-
wyższy temat.

Adam Gabler
prezes Stowarzyszenia  

Ludzi Dobrej Woli

Nowy projekt MOPS
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W piątek,30 maja w Kinie 
„Komeda” w Ostrowie 
Wielkopolskim odby-

ła się Gala Finałowa Miss Wiel-
kopolski 2014. Kinga znalazła się 
wśród 26 finalistek w kategorii „do-
rosłe”. Dziewczyny otworzyły galę, 
prezentując się w strojach kąpielo-
wych, następnie wystąpiły w kolekcji 
letniej, sukienkach wieczorowych, 
a na samym końcu ślubnych. Między 
kolejnymi prezentacjami kandydatek 
odbywały się występy wokalne. Na 
scenie pojawili się: zespół SOLEO”, 
„Mario Bischin” z Rumunii, a tak-
że „Donatan i Cleo” – wykonawcy 
hitu „My Słowianie”; reprezentanci 
Polski podczas tegorocznej Eurowi-
zji. Ci ostatni najbardziej przypadli 
Kindze do gustu. – Podczas finału 
towarzyszyło mi wiele emocji. Przed 
wyjściem strasznie się denerwowa-
łam, aby się nie pomylić, ale gdy już 
pojawiłam się na scenie wszystko 
minęło. Usłyszałam muzykę, a da-
lej jakoś poszło. Wydaje mi się, że 
dałam z siebie wszystko. Musiało 
pójść nawet bardzo dobrze, bo lubo-
nianka została wyróżniona nagrodą 
publiczności i otrzymała „dziką kar-
tę”, która upoważniła ją do startów 
w kolejnych etapach konkursu. Po 
części oficjalnej wszystkich gości 
zaproszono na bankiet koronacyjny 
i after party do najmodniejszego 
klubu Południowej Wielkopolski – 
YOYO Bowling & Club, gdzie w luź-
nej atmosferze można było zakoń-
czyć pełen emocji wieczór. Kolejny 
casting odbywał się w niedzielę, 8 
czerwca w Warszawie, a Kinga tego 
samego dnia miała absolutorium na 
Uniwersytecie Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, dlatego też nie pojawi-
ła się na przesłuchaniu i tym zakoń-
czyła swoją przygodę z wyborami 
miss. Czy żałuje? – Szkoła jest dla 
mnie bez porównania ważniejsza, 
dlatego też nie zrezygnowałabym 
z takiego wydarzenia jak absoluto-
rium dla jakiegoś castingu. Zresztą 
nie chciałabym więcej brać udziału 
w tego typu konkursach. Niektóre 
dziewczyny idą po trupach do celu 
i tylko tym żyją. A modeling – to 
przecież tylko chwilowe. W życiu 
Kingi, jak podkreślała od początku, 
modeling był tylko zabawą, nowym 
doświadczeniem, chęcią spróbo-
wania swoich sił. Obecnie Kinga 
kończy pisanie pracy magisterskiej 
na kierunku Edukacja elementar-
na i terapia pedagogiczna na UAM 
w Poznaniu. Szczerze się cieszy, że 
konkurs dla niej już się zakończył 
i może kontynuować naukę na Uni-
wersytecie. – Konkurs trwał dość 
długo, przeszłam przez wszystkie 
możliwe etapy, aż do finału Miss 
Wielkopolski. Zaprezentowałam się 

w nim najlepiej, jak potrafiłam. Nie-
stety, tego konkursu nie będę do końca 
dobrze wspominać. To już jest ten 
etap, gdzie wyczuwa się silne ner-
wy, rywalizację, stres i raczej nie-
przyjemną atmosferę. Na szczęście 
Kinga zawsze może liczyć na swoją 
rodzinę, która bardzo ją wspiera. 
Na gali byli z nią jej mama i part-
ner, którzy gorąco jej kibicowali. – 
Jestem im za to bardzo wdzięczna, 
zwłaszcza mojej mamie – najlepszej 
przyjaciółce, bo bez jej wsparcia bym 
sobie nie poradziła. Co do przy-
szłości, to drzemie w niej raczej 
duch sportu (po tacie, który jest 
nauczycielem wychowania fizycz-
nego i zawsze starał się zaszczepić 
ducha sportu w całej rodzinie) i jeśli 
miałaby się dalej rozwijać, to raczej 
w tym kierunku. Mimo nienajlepsze-
go nastawienia do konkursu Kinga 
docenia to, że została wyróżniona 
przez publiczność. – To taki mój 
mały sukces – dodaje.

Gratulujemy Kindze sukcesów 
i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz 
o niej usłyszymy!

Maria Wieczorek

Decyzje Miss
Kinga Chylińska, której losy w konkursie Miss Polski 2014 
śledzimy od kilku miesięcy, ma za sobą finał Miss Wielkopolski. 
Lubonianka uzyskała tzw. „dziką kartę” do kolejnego etapu – 
ćwierćfinału – niestety, nie weźmie w nim udziału. Gdy emocje 
opadły opowiedziała, jak przebiegały ostatnie zmagania, dlaczego 
podjęła takie, a nie inne decyzje i co planuje w najbliższej 
przyszłości

n
Kinga Chylińska z nr. 4 na wybiegu 
finału Miss Wielkopolski

Podczas grudniowej akcji cha-
rytatywnej pn. „List do św. Mi-
kołaja” (2013 r.) Samorządowe 

Forum Obywatelskie (SFO) nawią-
zało współpracę ze stowarzyszeniem 

sMBA Poznań – Atlanta, które spełni-
ło marzenia kilkorga dzieci. W maju 
2014 stowarzyszenie to po raz kolejny 
przekazało nam wiele pięknych zaba-
wek, przyborów szkolnych i ubrań. 

W Dniu Dziecka 
prezenty tra�ły 
do kilkunastu 
rodzin, które 
w latach ubie-
głych były ob-
jęte akcją „List 
do św. Mikołaja”. 
Mamy nadzieję, 
że dzięki współ-
pracy z sMBA Po-
znań – Atlanta 
w przyszłym 
roku również 
uda się sprawić 
radość dzieciom 
w tym szczegól-
nym dniu.

SFO

Dzień Dziecka z SFO

n
Prezenty dla lubońskich dzieci od sMBA Poznań – Atlanta

W poprzednim numerze 
„WL” zaniepokojeni ro-
dzice uczniów z SP 1, któ-

rzy nosili ławki i krzesła z jednego 
budynku szkoły do drugiego, opi-
sali swoje wzburzenie tym faktem 
(str. 29 – „Uczniowie w roli traga-
rzy”). Zastanawiam się jednak, czy 
naprawdę jest o co podnosić takie 
larum…? Stara zasada mówi, że szkoła 
ma zarówno uczyć jak i wychowy-
wać. A przecież wychowanie przez 
pracę jest najlepszym z rozwiązań. 
Swe teorie wychowawcze oparli na 
niej chociażby Janusz Korczak czy 
Edmund Bojanowski. Pielenie szkol-
nych ogródków, wyrywanie chwastów 
z bieżni sportowej, sadzenie kwia-
tów wokół szkoły to tylko niektóre 
prace wykonywane niegdyś przez 
uczniów. Nie dosyć, że dzieciaki 
nauczyły się czegoś praktycznego, 
to jeszcze szkoła zyskała. Uważam, 
że nie ma w tym nic hańbiącego. Nie 
znam też dzieci, które by narzekały 
no to, że mają takie „lekcje” i śmiem 
twierdzić, że to głównie rodzice pod-
kręcają tę pretensjonalną atmosferę. 
Czy w takim razie akcja „Sprzątania 
świata” też nie powinna być realizo-
wana? W końcu również prowadzona 
jest w trakcie zajęć dydaktycznych. 
Poza tym, dzieci z SP 1 nie nosiły tych 
krzeseł dla „widzimisię” nauczycieli, 
tylko sprzątały po akcji zbiórki krwi. 
W szkołach nie ma specjalnych służb, 
które by się zajmowały takimi spra-
wami, więc co w tym złego, że silne 
i zdrowe dzieciaki przeniosą kilka 
mebli? To naprawdę nie jest ponad 
ich siły. Uogólniając, młodzież jest 
wygodna; a rodzice nie widzą w tym 
nic złego. W wielu domach jest tak, 

że jak dziecko chce zjeść w swoim 
pokoju, to mama zanosi mu kola-
cję na samo biurko; po czym, po 
kilku minutach przychodzi, żeby 
zabrać brudny talerz. I wymówka 
typu: „niech się dziecko uczy” nie 
jest absolutnie na miejscu, bo postę-
pując tak, wychowujemy egoistów. 
A jak dziecko samo zasmakuje, czym 
jest praca, to lepiej doceni to, co ro-
bią inni i nie będzie się wyśmiewało 
z osób pracujących �zycznie. Sami 
uczymy dzieciaki, żeby się wysługi-
wały innymi i nie zajmowały �zycz-
nymi pracami, a co, jeśli na starość 
będziemy potrzebowali ich pomocy? 
Czy łatwo przełkniemy pytania: „za 
ile?” albo „zrób to sobie sam”?

Czas teraz spojrzeć na drugą 
stronę medalu. Oczywiste jest, że 
aura, która panowała w owym dniu, 
była nieodpowiednia. Poza tym, 
utrata zajęć dydaktycznych też nie 
jest dobra dla uczniów. Z powodze-
niem można było to zrobić np. pod-
czas lekcji WF-u, w którą łatwiej 
wpasować takie zajęcia, przekształ-
cając je w ćwiczenia lub zawody. 
Skoro już mamy tak delikatną mło-
dzież, to dobrym rozwiązaniem 
mogłoby być organizowanie tego 
typu akcji np. przed lekcjami lub 
zaraz po nich. Wówczas mogliby 
przychodzić tylko chętni, którym 
zależy na dodatkowych punktach 
z zachowania.

Czynność, która jest stosowana 
w wielu szkołach, w tym przypadku 
nabrała rozgłosu. Być może i dobrze, 
bo przynajmniej jest pretekst do 
dyskusji i wyciągnięcia wniosków 
przez obie strony.

B.S.

List do redakcji

Wykorzystywanie
czy wychowanie? P o l e m i k i
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Jest autorem lub współautorem 
i producentem takich hitów jak: 
„Wszystkiego na raz”, „Małe rze-

czy”, „W stronę słońca”, „Flirt”, „Czy-
ste szaleństwo”, „Co z nami będzie”, 
„Ważne”, „Sacrum”, „Pierwszy raz”. 
Produkuje utwory w wielu gatunkach 
współczesnej muzyki. Jest genialnym 
samoukiem wyczuwającym aktualne 
trendy, a karierę rozpoczął 12 lat temu 
od produkcji hip-hopu, poszerzając 
swoje umiejętności o inne gatunki 
muzyki. Specjalizuje się w mainstre-
amowych, bardziej komercyjnych 
brzmieniach, jednak jego ostatni al-
bum pokazuje, że dobrze czuje się 
również w alternatywnych. Jak sam 
przyznaje, tworzenie muzyki sprawia 
mu ogromną satysfakcję i czuje się 
doskonale w roli producenta melo-
dyjnych przebojów. Współpracował 
m.in. z Sylwią Grzeszczak, Mezo, Li-
berem, Rafałem Brzozowskim, Asce-
toholix, Eweliną Lisowską, Honoratą 
Skarbek Honey, Joanną Liszowską, 
Patricią Kazadi i Kasią Wilk. Pracował 
m.in. przy programie „Jak oni śpie-
wają”, produkował oprawę dźwięko-
wą wielkich wydarzeń „Poznań dla 
Ziemi – Sting Symphonicity”, nagrał 
album dla Lecha Poznań – „Duma 
i tradycja” zrealizował utwór „Czysta 
gra” dla Drużyny Szpiku – zrealizo-
wał singiel „Masz dar”.

Oto wywiad, którego udzielił 
„Wieściom Lubońskim” w maju 
2014 r.

„Wieści Lubońskie”: Jak zaczę-
ła się przygoda z muzyką? Czy 
kształcił się Pan w tym kierun-
ku?

TABB: Jestem zupełnym samo-
ukiem. Pierwszym epizodem mu-
zycznym, nie bez znaczenia, było 
śpiewanie w chórze Stefana Stuli-
grosza na początku szkoły podsta-
wowej. Nie lubiłem tego, gdy byłem 
mały, bo chłopiec w tym wieku woli 
kopać piłkę, zamiast przez 2 godzi-
ny śpiewać na próbie klasyczny 
repertuar. Natomiast nauczyło mnie 
to rozumienia nut, relacji między 
dźwiękami, ukształtowało mój gust 
muzyczny. Nieocenioną pomocą 
był dynamicznie rozwijający się 
wówczas Internet. Mimo że były to 
czasy powolnych modemów i stron 
wczytujących się kilka minut, zna-
lazłem tam wiedzę, która pozwoli-
ła mi poznać tajniki produkcji 
muzycznej i dała podstawy do dal-
szego rozwoju. Tamten czas to tak-
że przełomowy moment w branży 
muzycznej – właśnie zaczynała się 
epoka nagrywania muzyki w domach. 
Aby spróbować swoich sił w pro-
dukcji czy komponowaniu muzyki, 
nie trzeba było inwestować dużych 
pieniędzy w studia nagrań. Wystar-
czył komputer, przyzwoite głośniki 
i mikrofon. Oczywiście ciężko było 
uzyskać w ten sposób profesjonal-
ne rezultaty, ale nie o to wtedy 

chodziło – ważne, że można było 
wyrazić siebie. Postanowiłem spró-
bować – wraz z kolegami założyli-
śmy hiphopowy zespół „LPS”. Na-
graliśmy pierwszą „demówkę” 
w kilkudziesięciu egzemplarzach, 
które rozeszły się wśród znajomych 
w Polsce, a warstwa muzyczna ze-
brała dobre recenzje. Po tym małym 
sukcesie zgłosił się do mnie kolega 
ze Świerczewa – Owal – i zapropo-
nował mi pracę nad jego pierwszą 
legalną płytą. To wtedy właśnie 
rozpoczęła się hiphopowa część 
mojej muzycznej drogi. Miałem 18 
lat, gdy kolega Owala – Mezo – za-
proponował pracę nad pięcioma 
utworami na płytę „Mezokracja”. 
Szybko znaleźliśmy wspólny język 
i od tego momentu w całości od-
powiadałem za muzyczną warstwę 
jego kilku kolejnych płyt. Wspólnie 
zrobiliśmy piosenkę „Ważne”, która 
z perspektywy czasu, jeśli chodzi 
o rozwój naszych karier, była chy-
ba kluczowa, bo zajęliśmy drugie 
miejsce w Konkursie Premier w Opo-
lu zaraz za Brodką, a wyprzedzając 

„Golec uOrkiestrę”. To był sygnał, 
że to, co robimy, jest bardziej niż 
lokalne, otworzyło nam oczy, że 
piosenka hiphopowa może być 
przebojem na festiwalu i w radiu. 
Wtedy pierwszy raz pojawiła się 
w mojej głowie myśl, że mogę za-
jąć się również komponowaniem 
innej muzyki niż hip-hop, oraz, że 
to już coś więcej niż hobby – być 
może sposób na życie! Później był 
utwór „Sacrum” z Mezo i Kasią Wilk, 
który okazał się jeszcze większym 
hitem, następnie solowa płyta Kasi 
Wilk z przebojem „Pierwszy raz”. 
Kolejny ważny krok to płyta Libe-
ra i Sylwii Grzeszczak z dużymi 
przebojami, które śpiewała cała 
Polska. Od tego czasu zająłem się 
wyłącznie szeroko pojętą muzyką 
popową. Ukoronowaniem mojej 
dotychczasowej pracy jest płyta „Z 
całych sił” nagrana wspólnie z �-
nalistą X-Factor – Grzegorzem 
Hyżym, która ukazała się 27 maja. 
W całości produkcyjnie i muzycz-

TABB wydał płytę z Hyżym
Rozmowa z Bartoszem Zielonym z Lubonia – utalentowanym 
i docenionym producentem muzycznym (pseudonim TABB), 
kompozytorem i realizatorem

nie jest moim dziełem. Piosenki na 
ten album komponowałem spon-
tanicznie w ciągu ostatnich trzech 
lat. Muzyczne szkice lądowały w szu-
�adzie, a ja szukałem odpowied-
niego wokalisty. W tym czasie na-
grywałem płyty z Sylwią Grzeszczak, 
Honoratą Skarbek, single z Natalią 
Szroeder, była też Ewelina Lisowska. 
Grzesiek Hyży ma fenomenalną 
barwę głosu, dokładnie taką, jakiej 
szukałem. Gdy usłyszałem go w pro-
gramie „X-Factor”, to nie zastana-
wiałem się ani przez sekundę, czu-
łem, że jest idealny. Praca nad 
naszą wspólną płytą zajęła rok in-
tensywnej pracy w studiu, przy czym 
trzeba pamiętać, że większość pio-
senek skomponowałem (naszkico-
wałem) już wcześniej. W tej chwi-
li nasz pierwszy singiel, utwór „Na 
chwilę”, jest w pierwszej trójce naj-
częściej granych piosenek w polskich 
radiach. Ta płyta to prezent, jaki 
sobie zrobiłem na 30. urodziny. 
Pracuję już 12. rok i nie mam wąt-
pliwości, że tak już zostanie.

„WL”: Czy artyści sami się do 
Pana zgłaszają?

TABB: Tak to wygląda już od 
samego początku. Udało mi się wy-
pracować dobrą opinię i tak się 
szczęśliwie składa, że zawsze jest 
kolejka chętnych, a ja muszę sporo 

propozycji odrzucać. Współpraca 
wygląda różnie – czasem jest tak, że 
artysta przychodzi do mnie z pio-
senką nagraną w domu (demo), 
czasem graną na gitarze czy pianinie, 
a moim zadaniem jest obudować to 
aranżem, perkusją, basem, klawisza-
mi, smyczkami czy innymi elektro-
nicznymi instrumentami. Dogrywa-
my wokale i chórki. Zwieńczeniem 
tych prac jest nagranie ostatecznej 
wersji wokalu. Często jest też tak, 
że ktoś przychodzi do mnie i mówi, 
że potrzebuje jakiejś fajnej piosenki, 
wtedy praca jest uproszczona, bo 
mam sporo takich gotowych utwo-
rów. Oczywiście nie zawsze uda się 
tra�ć w gust artysty i wtedy kom-
ponuję coś specjalnie dla niego. 
W moim studiu nagrywamy wszyst-
kie instrumenty oprócz żywej per-
kusji, większość partii instrumen-
talnych nagrywam i programuję sam, 
często z użyciem instrumentów wir-
tualnych, które są dziś tak rozbudo-
wane i mają takie możliwości, że 

realizm dźwiękowy jest niemalże 
idealny.

„WL”: Co Pana najbardziej cie-
szy w procesie powstawania pio-
senek? Finał czy raczej początek 
prac?

TABB: W każdy utwór wkładam 
tak dużo pracy i energii, że czasami, 
po skończeniu prac, już nie mogę 
tego słuchać, serio. Tak się zdarza, 
że po drodze jest kilkanaście wersji 
piosenki, zanim tra�my na to, co 
wszystkich przekonuje, więc ja naj-
bardziej lubię ten początkowy, kre-
acyjny etap. To są takie momenty, 
w których czas się zatrzymuje, za-
czynam pracować w nawale pomy-
słów i jakaś wizja się realizuje – to 
bardzo lubię. Szalenie przyjemne jest 
łapanie natchnienia, rytmu, wtedy 
człowiek odpływa i zapomina, że to 
praca. Innego typu satysfakcja to 
�nał projektu, gdy czuję, że minął 
kawał czasu i wreszcie jestem u celu 
– to duża radość i często uczucie 
ulgi, bo zazwyczaj koniec prac jest 
wymuszony jakimś terminem z wy-
twórni, więc przeżywam też sporo 
stresu, czy wszystko uda się ogarnąć 
w terminie. To, co kocham w tej 
pracy, to różnorodność, ponieważ 
nie zamykam się w jednym gatunku 
muzycznym. Robię pop, rock, mu-
zykę klubową, hip-hop, czasem za-
haczę o alternatywę – to jest fajne, 
że codziennie mogę zrobić piosen-
kę w innym klimacie, innym stylu 
– to jest bezcenne, powoduje, że ta 
praca się nie nudzi.

„WL”: Dlaczego wybrał Pan 
Luboń?

TABB: Pochodzę ze Świerczewa 
i sporo ludzi stamtąd przeniosło się 
do Lubonia ze względu na niższe 
ceny nieruchomości i dobrą komu-
nikację. Nie żałuję, że się tu prze-
prowadziłem. Luboń ma minusy 
głównie wizualne i architektoniczne, 
no i brakuje terenów zielonych, ale 
od praktycznej strony jest super. To 
największe skupisko marketów, więc 
można codziennie robić zakupy 
w innym sklepie (śmiech). Bliskość 
autostrady też mi odpowiada i jestem 
ogólnie zadowolony do tego stopnia, 
że planuję osiąść tu na stałe. Zaczy-
nałem swoją pracę w lubońskim 
mieszkaniu na Wschodniej i przez 
blisko 5 lat zrobiłem tam naprawdę 
sporo dobrej muzyki. Warunki były 
dość skromne, ale udało mi się wy-
produkować taki hit jak „Małe rze-
czy” Sylwii Grzeszczak z jej pierw-
szego albumu. Później urodziło mi się 
dziecko i trzeba było odstąpić jeden 
pokój córce, a ja znalazłem inne 
miejsce do pracy. Czasem moja pra-
ca była uciążliwa dla rodziny, po-
nieważ z artystą, z którym pracuję 
zwykle przyjeżdżają także menadże-
rowie czy przedstawiciele wytwórni, 
którzy starają się trzymać rękę na 
pulsie, choć tak naprawdę siedzą 
i tylko czekają (śmiech). W tej chwi-
li mam swoje studio zaledwie 6 km 
od Lubonia, ale planuję powrót 
i prawdę mówiąc rozglądam się za 
miejscem w Luboniu, gdzie mógłbym 
znów pracować w domu.

cd.  
obok

n
Bartosz Zielony – TABB – podczas pracy w nowym studiu nagrań w Plewiskach   
fot. Katarzyna Polerowicz-Kelma
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„WL”: Pracuje Pan ze znanymi 
piosenkarzami. Czy jakieś zabaw-
ne wydarzenie szczególnie zapadło 
Panu w pamięć?

TABB: Najbliższe moje skoja-
rzenie, chyba dlatego, że jest ciepło 
w tej chwili, to nagrania pierwszej 
płyty Honoraty Skarbek, w Luboniu, 
w pokoju o powierzchni 10 m2. Pa-
miętam, że siedziałem przy kompu-
terze i wyglądałem jak tenisista na 
meczu, bo było tak gorąco, że mu-
siałem się co chwilę przecierać ręcz-
nikiem. Wtedy nagrywaliśmy 3-4 
piosenki w jeden dzień, po 3 godzi-
ny na każdy numer, bo Honorata 
przyjeżdżała świetnie przygotowana. 
Mieszkanie nie miało klimatyzacji, 
więc wszyscy śmiali się ze mnie, że 
mam tak ciężką pracę, że muszę się 
wspomagać ręcznikiem – a przecież 
„tylko” klikałem myszką… Maj to 
zresztą często okres wzmożonej pra-
cy, bo każdy chce zdążyć przed wa-
kacjami. (śmiech) 

„WL”: Jakie ma Pan plany na 
najbliższą przyszłość? Kolejna pły-
ta?

TABB: Podoba mi się dłuższa 
praca z jednym artystą. Mam już 
pomysł na kolejną płytę duetową, 
tym razem prawdopodobnie z dam-
skim wokalem, bo uważam, że teraz 
brakuje na rynku czegoś nowego. 
Przyznam, że wcześniej jednak mu-
szę trochę odpocząć. Po wakacjach 
zrobię kilka pojedynczych numerów 
dla różnych osób, a następnie za-
mknę się w studiu na dłużej, by 
zrobić kolejny duet. Jeszcze nie wiem, 
z kim. Będę szukał, śledził programy 
talentowe, przeglądał YouTube... 
Znów chcę znaleźć wokal marzeń!

„WL”: Wobec tego w imieniu 
swoim, redakcji oraz czytelników 
składam Panu serdeczne życzenia 

100 lat pracy w pocie czoła nad 
kolejnymi przebojami, które za-
chwycą słuchaczy muzyki. Dzięku-
ję za rozmowę.

Katarzyna Polerowicz-Kelma

Wybrane wyróżnienia i osią-
gnięcia płyt oraz piosenek, przy 
których pracował Bartosz Zielony 
– TABB – Złote lub Platynowe 
płyty: Sylwia Grzeszczak – „Sen 
o przyszłości” i „Komponując siebie”; 
Mezo – „Eudaimonia”; Agnieszka 
Włodarczyk – „Nie dla oka”; Rafał 
Brzozowski – „Tak blisko”; Peja/
Slums Attack – „N.O.J.A.” i „Sza-
cunek ludzi ulicy”;

Eska Music Awards: Album Roku 
2004 Mezo – „Mezokracja”; Hit Roku 
2006 – Mezo & Tabb – „Ważne”; Hit 
Roku 2007 – Mezo & Tabb feat; Ka-
sia Wilk – „Sacrum”; Album Roku 
2009 Liber & Sylwia Grzeszczak – 
„Ona i on”; Album Roku 2012 Sylwia 
Grzeszczak – „Sen o przyszłości”

VIVA Comet: Charts Award 2012 
– Sylwia Grzeszczak – „Małe rze-
czy”

Przebój Roku RMF FM: 2006 
– miejsce 3. – Mezo & Tabb feat 
Kasia Wilk – „Sacrum”; 2011 – miej-
sce 2. – Sylwia Grzeszczak – „Małe 
rzeczy”;

Gorąca 100 Radia Eska (pod-
sumowanie roku): 2006 – miejsce 
2. – „Sacrum”

Konkurs Superpremiery na 
Festiwalu w Opolu: 2005 – Mezo 
& Tabb – „Ważne”

Superjedynki: 2007 – Album 
Roku hip-hop/r&b – Mezo & Tabb 
feat Kasia Wilk – „Eudaimonia”

Oprócz tego dziesiątki nomina-
cji do wszystkich najważniejszych 
polskich nagród muzycznych (m.in. 
Fryderyki, Superjedynki).

cd.  
ze str. 
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Cofnijmy się 2000 lat wstecz 
do Starożytnego Rzymu i cza-
sów pierwszych cezarów. 

Wiele o nich usłyszymy od Toma-
sza Klimasa – kolejnego Stypendy-
sty Miasta 2013 r., którego sylwetkę 
przedstawiamy dziś w naszym co-
miesięcznym cyklu.

Jest pierwszym opisywanym przez 
nas stypendystą naukowym. Nagro-
dę otrzymał za tytuł �nalisty woje-
wódzkiego konkursu z historii i wie-
dzy o społeczeństwie. Co ciekawe, 
swojej przyszłości zawodowej nie 
wiąże z tymi dziedzinami. Ma 17 lat 
i uczęszcza do Liceum Ogólnokształ-
cącego św. Marii Magdaleny w Po-
znaniu, do klasy biologiczno che-
micznej. Jego wcześniejsze szkoły 
to SP 3 i Gimnazjum nr 1 w Lubo-
niu. W przyszłości planuje zostać 
lekarzem, choć jego marzeniem, jak 
sam przyznaje – raczej nierealnym 
– jest zawód kierowcy rajdowego. 
Samochody, rajdy i wyścigi to ko-
lejna dziedzina, w której się specja-
lizuje. Jego idolem jest kierowca 
wyścigowy Aryton Senna (trzykrot-
ny mistrz świata Formuły 1, zmarł 
po wypadku na torze wyścigowym). 
Kiedyś Tomek trenował przez dwa 
lata siatkówkę, teraz od czasu do 
czasu ćwiczy w domu.

Mówiąc o zainteresowaniach 
Tomka obowiązkowo trzeba wspo-
mnieć o historii. Jego ulubionym 
okresem historycznym jest Antyk. 
Lubi czytać książki, a ostatnio urze-
kła go „Gra o tron” George’a R. R. 

Martina, która 
bije rekordy po-
pularności. Au-
torytetem dla 
Tomka jest św. 
Jan Paweł II, ale 
też Jeremi Clark-
son – twórca 
popularnego 
programu mo-
toryzacyjnego 
„Top gear”.

Tomek już 
na samym po-
czątku rozmowy 
zwrócił naszą 
uwagę swoim 
optymizmem 
i uśmiechem od 
ucha do ucha. 
Wydaje się być 
skromnym, ale 
bardzo ambitnym 
chłopakiem. – 
Niepoważny, 
roztrzepany, tro-
chę niezorgani-
zowany – mówi o sobie. W wolnym 
czasie, jak każdy nastolatek, lubi 
spotykać się ze znajomymi i chodzić 
na imprezy.

W tym roku nie startował jesz-
cze w żadnych konkursach przed-
miotowych, jednak ma takie plany 
na przyszły rok. Życzymy mu dalszych 
sukcesów naukowych i pogłębiania 
wiedzy historycznej.

Marysia Wieczorek  
i Agnieszka Witkowska

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

n
Stypendystę Tomka Klimasa 
– zawsze uśmiechniętego – 
można spotkać na ulicach 
Lubonia na monocyklu (rowe-
rze jednokołowym)  
fot. Maria Wieczorek

W ostatnim wydaniu „WL” 
pisaliśmy o Aleksandrze 
Spychu – jednym z luboń-

skich stypendystów (str. 31). 18 maja 
wraz z partnerką Weroniką Bigaj Olek 
wziął udział w Ogólnopolskim Tur-
nieju Tańca Towarzyskiego „O To-
ruński Piernik”. Zajęli drugie miejsce, 
co sprawiło, że parze nadano klasę 
B w stylu standard. Przypomnijmy, 
że Olek i Weronika osiągnęli już tę 
klasę w tańcach latynoamerykań-
skich i do zdobycia najlepszego ty-
tułu brakują im dwie kategorie. To, 
co z pozoru wydaje się łatwe, wcale 
takie nie było. Aby zdobyć klasę B 
w tańcach standardowych, tancerze 
musieli 6-krotnie stanąć na podium 
i zdobyć 200 punktów.

W najbliższych miesiącach Olek 
chce się przygotować do startów 
w nowej kategorii tanecznej, w tań-
cach latynoamerykańskich i stan-
dardowych. Żeby zrobić to solidnie, 
musi przez całe wakacje ciężko pra-
cować. Sezon taneczny kończy się 
wraz z rokiem szkolnym, więc ko-
lejne zawody odbędą się dopiero we 
wrześniu.

Maria Wieczorek

W klasie B

n
Aleksander Spych i Weronika Bigaj 
zajęli 2. miejsce na ogólnopolskim 
turnieju w Toruniu, dzięki czemu 
awansowali do klasy B

Lubonianka Anna Marcin-
kowska jest jedną z kan-
dydatek do tytułu „Miss 

Polonia Wielkopolski 2014” 
(nie mylić z konkursem „Miss 
Polski”). Ma 18 lat i jest absol-
wentką luboński Szkoły Pod-
stawowej nr 4 i Gimnazjum 
nr 2, a obecnie uczennicą po-
znańskiego LO. Jej celem są 
studia na AWF-ie. Laureatkę 
konkursu poznamy 14 czerwca 
w Czarnkowie, gdzie odbę-
dzie się gala �nałowa. Wtedy 
też jedna z dziewczyn otrzyma 
specjalne wyróżnienie „Głosu 
Wielkopolskiego”.

Na Annę można było 
głosować SMS-em do 20 
maja.

Maria Wieczorek

Kolejna Miss?

Anna Marcinkowska – lubonian-
ka w konkursie „Miss Polonia 
Wielkopolski 2014”

n
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Ekspert diamentów

Andrzej Wojciechowski jako 
jedyny rzemieślnik w Lubo-
niu jest członkiem Stowarzy-

szenia Rzeczoznawców Jubilerskich 
– organizacji od 1989 r. zrzeszającej 
osoby pracujące w branży jubilerskiej, 
a także miłośników sztuki jubilerskiej. 
Do stowarzyszenia należy obecnie 
188 członków zwyczajnych, w tym 
106 nominowanych rzeczoznawców 

z zakresu jubilerstwa i gemmologii, 
posiadających określone specjaliza-
cje. Pan Andrzej posiada nominacje: 
eksperta diamentów, eksperta wyro-
bów jubilerskich i mistrza złotnictwa. 
Aby uzyskać dyplom Certy�kowanego 
Eksperta Diamentów HRD, ukończył 
w październiku 2012 r. kurs w „mie-
ście diamentów” – Antwerpii (Belgia) 
– gdzie spotkał się m.in. z Gabim 

Tolkowskim, jednym z najsłynniej-
szych szli�erzy diamentów, twórcą 
nowych szlifów diamentowych tzw.
„Serii Kwiatowej”. W listopadzie tego 
samego roku pan Andrzej uczest-
niczył w odbywających się również 
w „mieście diamentów” dwudniowych 
warsztatach, podczas których miał 
okazję zapoznać się z diamentami 
o barwach fantazyjnych oraz syn-
tetycznymi. W trakcie swojej wie-

loletniej kariery zawodowej uzyskał 
również tytuł towaroznawcy jubiler-
skiego w zakresie badania, wyceny 
i handlowego obrotu diamentami. 
Mistrz złotnictwa uczestniczy także 
w odbywających się corocznie mię-
dzynarodowych targach jubilerskich, 
m.in. w Gdańsku („Amberif ” – Targi 
Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubiler-
skich), w Warszawie („Złoto, Srebro, 
Czas” – Targi Biżuterii i Zegarków), 
w Krakowie („Jubinale” – targi jubi-
lerskie i zegarmistrzowskie).

Młodzieńczy zapał
Andrzej Wojciechowski od dziec-

ka mieszkał w Luboniu przy ul. 
Sobieskiego 125 (w miejscu, gdzie 
znajduje się jego pracownia), wy-
chowywał się tutaj wśród rodziny 
i znajomych. W Luboniu też uczęsz-
czał do szkoły. Od 27 lat mieszka 
w Poznaniu. Przeprowadził się tam 
w 1987 r. Jako nastolatek często od-
wiedzał swojego szwagra w jego 
pracowni złotniczej przy Starym 
Rynku w Poznaniu. Nosiła wówczas 
nazwę Pracownia Złotnicza Ryszard 
Gąsiorowski. Tutaj po raz pierwszy 
miał styczność ze złotnictwem, ale 
jego prawdziwa przygoda z tym fa-
chem rozpoczęła się w 1978 r., kie-
dy zaczął uczęszczać do szkoły za-
wodowej (Zespół Szkół Mechaniki 
Precyzyjnej w Poznaniu) i kształcić się 
w zawodzie złotnik-jubiler. Po 3 
latach nauki otrzymał świadectwo 

Ekspert diamentów
Andrzej Wojciechowski z 35-letnim doświadczeniem w branży 
złotniczo-jubilerskiej prowadzi pracownię złotniczą i przylegający 
do niej sklep w Luboniu przy ul. Sobieskiego 125

ukończenia szkoły. Następnie w 1982 r. 
zdał egzamin czeladniczy obejmu-
jący zagadnienia z zakresu kamieni, 
chemii złotniczej i technologii pro-
dukcji. W ten sposób nabył podsta-
wową wiedzę i umiejętności. Wiosną 
1988 r. stanął przed specjalną, 5-o-
sobową komisją i zdał egzamin mi-
strzowski. Swój pierwszy zakład 
otworzył w Szczepankowie i prowa-
dził go w latach 1990-2005. W 1998 r. 
otworzył kolejny sklep jubilerski 
w Wągrowcu, a następnie w Luboniu. 
Obydwa punkty funkcjonują do dziś, 
ciesząc się sporym zainteresowa-
niem.

Znane i certyfikowane
Sklep oferuje wyroby z kamie-

niami naturalnymi (m.in. bursztyn, 
diament, sza�r, rubin) i syntetycz-
nymi oraz złoto (także różowe!) 
i srebro. Mistrz kładzie nacisk, by 
wyroby były wykonywane metodą 
rzemieślniczą według indywidualnych 
projektów, by sprostać wymaganiom 
nabywców. Cacka powstające w jego 
pracowni często tra�ają do innych 
punktów jubilerskich w różnych 
rejonach kraju. Początkowo pan 
Andrzej zajmował się jedynie ka-

mieniami syntetyczny-
mi, ale po nabyciu 
doświadczenia rozsze-
rzył działalność o ka-
mienie naturalne. Ich 
autentyczność i jakość 
poświadczana jest na 
miejscu certy�katem 
autentyczności. Sprze-
dawane przez sklep 
dużej wielkości kamie-
nie naturalne są certy-
�kowane przez uznane 
laboratoria gemmolo-
giczne, takie jak IGI, 
GIA oraz HRD. Spro-
wadzane kamienie 
naturalne pochodzą 
głównie z Antwerpii 
i są to przede wszystkim 
diamenty, które wystę-
pują w barwach fanta-
zyjnych.

Więcej informacji 
– www.awi–gold.pl.

Paulina Sawicka
n
Pracownia złotnicza Andrzeja Wojcie-
chowskiego funkcjonuje w Luboniu 
przy ul. Sobieskiego od ponad 15 lat   
fot. Paulina Sawicka

n
Andrzej Wojciechowski ze znanym w świecie szlifierzem diamentów Gabim 
Tolkowskim, który oszlifował unikatowy kamień – Gwiazdę Millenium. Efektem 
jego trwającej blisko 3 lata pracy było powstanie 203-karatowego diamentu

n
Obrączki, do wykonania których użyto stopów 
złota o barwie żółtej, białej i różowej. W damskiej 
oprawiono 30 sztuk brylantów

n
Dyplom Certyfikowane-
go Eksperta Diamen-
tów HRD uzyskany 
przez Andrzeja Wojcie-
chowskiego w paź-
dzierniku 2012 r.

n
Andrzej Wojciechowski oceniający jakość kamienia 
podczas kursu w Antwerpii

n
Andrzej Wojciechowski za ladą swojego sklepu jubilerskiego 
przy ul. Sobieskiego w Luboniu   fot. Paulina Sawicka
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także muzyczne doświadczenie 
w Skandynawii. Obecnie uczy 
w Lubońskim Ośrodku Kultury 
dzieci i młodzież gry na �ażolecie 
i innych dętych instrumentach 
i przy tej okazji zaprasza chętnych 
na cykliczne wtorkowe zajęcia 
muzyczne. W niedalekiej przy-
szłości być może weźmie udział 
w nagraniu nowej płyty Patrycji 
Markowskiej.

PAW

Występ w Sopocie

Kilka dni po występie w Sopocie 
Krzysztof Brych już planuje udział 
w nagraniu nowej płyty Patrycji Mar-
kowskiej   fot. Paweł Wolniewicz

Bez wyroku
Oskarżony o ustawianie przetargów były wiceprezes Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Luboniu, odpowiedzialny za inwestycje – Sta-
nisław N. – nadal pozostaje bez wyroku (czytaj: „WL” 06-2012, 

str. 15). Kolejna rozprawa przed Sądem Rejonowym Poznań Nowe 
Miasto i Wilda odbędzie się 1 lipca br. o godz. 10 w sali 107.

KK

W tomie 2. „Rocznika Histo-
rycznego Lubonia”, wydanego 
w 2012 r., zapoczątkowa-

liśmy publikację biogramów żołnie-
rzy walczących we wrześniu 1939 r. 
Przedstawiliśmy wówczas 126 życio-
rysów lubonian, w tomie 3. (2013 r.) 
publikowaliśmy kolejne 92. Przypo-
minamy, że obecnie przygotowujemy 
następne życiorysy biorących udział 
w walkach na początku II wojny świa-
towej. Wśród redagowanych obecnie 
biogramów osób związanych z Lubo-
niem są m.in.:

Marian Białek Qn (1916-1982), miesz-
kał przy ul. Jagiełły 7.

Franciszek Cholewa Qn (1913-1987), 
mieszkał przy ul. Krótkiej 3.

CzesławQn  Gogłuska (1915-1980), 
mieszkał przy ul. Okrzei 43 a.

Jan Kaczmarek Qn (1905-1993), 
Stefan Kaźmierczak Qn (1913-1993), 

mieszkał przy ul. Jana Mazurka 11.
FeliksQn  Kot (1910-???), mieszkał przy 

ul. Marchlewskiego 8 (Rivoliego)
FeliksQn  Krause (1912-1992), miesz-

kał przy ul. Okrzei 22.
Czesław Lesiński Qn (1911-1984), 

mieszkał przy ul. Strumykowej 5
JózefQn  Ławniczak (1916-1980), 

mieszkał przy ul. Okrzei 22.
StefanQn  Łukasiewicz (1913-1987), 

mieszkał przy ul. Pułaskiego 13.
JózefQn  Nowak (1911-1995), miesz-

kał przy ul. Dzierżyńskiego 1 (Armii 
Poznań).

WincentyQn  Nowak (1913-1983), miesz-
kał przy ul. Powstańców Wlkp. 12.

Bolesław Roch Qn (1915-1999), miesz-
kał przy ul. Jana Panka 11.

Marian Rożek Qn (1909-1991), miesz-
kał przy ul. Dzierżyńskiego 39 (Armii 
Poznań).

Jan Serkowski Qn (1912-1994), mieszkał 
przy ul. Wojska Polskiego 47.

Stanisław Siebert Qn (1914-2001), 
mieszkał w Luboniu przy ul. Dzier-
żyńskiego 39 (Armii Poznań).

Alojzy Szulc Qn (1916-1987), mieszkał 
przy ul. Sobieskiego 99.

JózefQn  Szymanowski (1912-???), 
mieszkał przy ul. Sikorskiego 29 m. 
28.

Kazimierz Świerczyński Qn (1912-
1978), mieszkał przy ul. Okrzei 31.

Edward Tritt Qn (1907-1980), miesz-
kał przy ul. Świerczewskiego 19 
(3 Maja).

Ignacy Walkowiak Qn (1912-1991), 
mieszkał przy ul. Jana Panka 10.

LudwikQn  Walkowiak (1915-1988), 
mieszkał przy ul. Dzierżyńskiego 83 
(Armii Poznań).

Stanisław Walkowiak Qn (1915-1989), 
mieszkał przy ul. Dąbrowskiego 14.

MarianQn  Wendland (1919-2006), 
mieszkał przy ul. Kościuszki 62.

Wszystkich, którzy mogliby po-
móc w uzupełnieniu biogramów, 
posiadają zdjęcia wymienionych lub 
wiedzą, gdzie można szukać rodziny, 
prosimy o kontakt z redakcją lub tel. 
609 616 277.

Szanowni Państwo, jeśli wiecie, 
że Wasz ojciec, dziadek brał udział 
w kampanii wrześniowej 1939 r., był 
związany z Luboniem, a biogram jego 
jeszcze nie został opublikowany , pro-
simy, skontaktujcie się z redakcją.

(I)

Apel do rodzin
Żołnierze 1939 r.
część 4

n

180 lat temu
Dla usprawnienia dowozu cegieł z ce-Qn

gielni żabikowskiej (powstała w grudniu 
1831 r. przy dzisiejszej ul. Powstańców 
Wlkp. na potrzeby budowy cytadeli po-
znańskiej), w czerwcu 1834 r. urucho-
miono kolej żelazną o ciągu konnym. 
Dowoziła budulec na składowisko nad 
Wartą.   (11, s. 48)

75 lat temu
W czerwcu 1939 r. pożegnano po-Qn

wołanego do wojska kierownika szkoły 
w Żabikowie (dzisiejsza SP 2) – Anto-
niego Formanowskiego – który przy-
był na to wydarzenie już w mundurze 
wojskowym. Zginął podczas II wojny 
światowej.   (11, s. 73)

65 lat temu
W czerwcu 1949 r. w SP 2 zakończono Qn

proces wyrównywania poziomu wiedzy 
u uczniów pozbawionych w czasie wojny 
dostępu do nauki.   (13, s. 182)

60 lat temu
23 czerwca 1954 r. Muzeum Arche-Qn

ologiczne rozpoczęło badania na tzw. 
stanowisku Lasek III, leżącym przy 
dzisiejszej ul. Armii Poznań. Kiero-
wała nimi Mieczysława Piaszykowa 
przy pomocy trzech laborantów (do 
16 lipca 1954 r.). Odkryto m.in. bardzo 
dużo fragmentów naczyń ceramicznych, 
siekierki kamienne oraz przęśliki tkac-
kie.   (4, s. 18)

35 lat temu
1 czerwca 1979 r. Szkole Podstawo-Qn

wej nr 1 nadano imię Romana Pasi-
kowskiego – rozstrzelanego w 1944 r. 
w hitlerowskim obozie w Żabikowie 
członka założonej w 1941 r. w Lu-
boniu Komunistycznej Partii Polski; 
od kwietnia 1942 r. kierował życiem 
podziemnym wszystkich grup Polskiej 
Partii Robotniczej (PPR) działających 
w Poznaniu i okolicy.   (8)

30 lat temu
W czerwcu 1984 r. funkcjonariusze Qn

lubońskiego Komisariatu Milicji Oby-
watelskiej ustalili i zatrzymali sprawców 
gwałtu, do którego doszło 18.06.1984 r. 
w byłym obozie hitlerowskim przy ul. 
Niezłomnych.   („Ekspress Poznański” 
z 27 VI 1984 r.)

20 lat temu
13 czerwca 1994 r. na uroczystości Qn

związane z 50. rocznicą powstania Lu-
bońskiego Klubu Sportowego przybył 
m.in. prezes Polskiego Związku Piłki 
Nożnej – Kazimierz Górski.   (8)

16 czerwca 1994 r. w Zakładach Qn

Chemicznych zlikwidowano Dział 
Ochrony i zastąpiono straż przemy-
słową – fachowcami z �rmy ochroniar-
skiej „Meduza”. Była to jedna ze zmian 
po przekształceniu zakładów w Spółkę 
Akcyjną.   (6, s. 73)

15 lat temu
13 czerwca 1999 r. Ojciec Święty Qn

Jan Paweł II ogłosił w Warszawie Ed-
munda Bojanowskiego błogosławionym.   
 (3, s. 247 i 11, s. 172)

Od 13 czerwca 1999 r. obowiązu-Qn

je zmiana nazwy placu Wolności na 
plac bł. Edmunda Bojanowskiego.   
(11, s. 61)

5 lat temu
5 czerwca 2009 r. wygrano pierwszą Qn

w Luboniu sprawę sądową z Wojskowym 
Zarządem Infrastruktury o odszkodo-
wanie za nadmierny hałas samolotów 
odrzutowych F-16 z lotniska w Krze-
sinach.   („WL” 09-2009, s. 24)

5 czerwca 2009 r. biskup Grzegorz Qn

Balcerek wmurował pierwszy bloczek 
betonowy naziemnej części fundamen-
tu świątyni przy ul. Źródlanej (kościół 
pw. św. Jana Pawła II).    („WL” 07-
2009, s. 9)

26 czerwca 2009 r. Niezależny Mie-Qn

sięcznik Mieszkańców „Wieści Luboń-
skie” otrzymał Certy�kat Jakości „Naj-
lepsze w Polsce” w XI edycji konkursu 
usług (dawniej „Dobre, bo polskie”).   
(„WL” 07-2009, s. 5)

27-28 czerwca 2009 r. dokonano wy-Qn

miany wiaduktu kolejowego na linii Po-
znań-Wolsztyn, nad linią Poznań-Wrocław 
przy pętli autobusowej na ul. Armii Po-
znań.   („WL” 07-2009, s. 2-3)

[źródła: 1 – „Architektura przemysło-
wa XX wieku. Luboń k. Poznania” Grażyna 
Balińska, Wrocław 2000; 3 – „Luboń i oko-
lice. 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 Malep-
szak, Luboń 1993; 6 – „Zakłady Chemiczne 
Luboń SA 1914-1999. Tradycja i współcze-
sność”, Andrzej Zarzycki, Luboń 1999; 8 – 
Biblioteka Miejska – „Kalendarium Lubo-
nia” (www.biblub.com); 10 – uchwały Rady 
Miasta Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzieje wsi 
i fundacji Augusta Cieszkowskiego” Sta-
nisław Malepszak, Luboń 1999; 13 –„200 
lat oświaty w Luboniu” Stanisław Malep-
szak i Piotr P. Ruszkowski, Luboń 2008; 
15 – Kronika Komisariatu MO w Luboniu 
(1974-1990); 16 – „Lubonianie w Powstaniu 
Wielkopolskim”, Luboń 2009; 17 – „Rocz-
nik Historyczny Lubonia” – tom 1, Luboń 
2011; 18 – „Rocznik Historyczny Lubonia” 
– tom 2, Luboń 2012]

Mieszkańców, organizacje oraz in-
stytucje prosimy o uzupełnianie naszego 
kalendarium i przesyłanie informacji: te-
lefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną 
lub osobiście.

oprac. HS

Zadanie 
do�nansowane 

przez miasto Luboń

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
czerwiec – okrągłe rocznice

cd.  
ze str. 
8
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Na lubońskiej górce po raz 
kolejny odbyły się impre-
zy z okazji święta wszyst-

kich małych mieszkańców naszego 
miasta. Tym razem organizatorzy 

(Ośrodek Kultury, Urząd Miasta) 
przyspieszyli obchody aż o tydzień 
i być może dlatego na imprezie nie 
było tłumów.

Atrakcji zaproponowano sporo, 
choć nie wszystkie udostępniono 

bezpłatnie. Na zielonej trawce dzie-
ci mogły wziąć udział w głośnych 
warsztatach gry na perkusji wyko-
nanej z czarnych kanistrów, a tuż 
obok kolorowe postacie prowadziły 

konkursy sprawnościowe w skaka-
niu przez skakankę, rzucie ringiem, 
wyścigach w worku, trzymaniu w pa-
rach baloników głowami – te zawo-
dy nagradzano lizakami. Starsze 
dzieci mogły poznać tajemnicę ma-

Dzieci w parku Papieskim

n
 Wyścigi w workach   fot. Katarzyna Polerowicz-Kelma

n
 Warsztaty gry na „perkusji” – plastikowych kanistrach   fot. Katarzyna Polero-
wicz-Kelma

n
Pokaz ekomody   fot. Władysław Szczepaniak

gicznie dymiących 
kostek suchego lodu, 
zobaczyć, jak paru-
je w małej probów-
ce lub przekonać 
się, że kostka lodu 
i odrobina wody 
potra�ą nadmuchać 
cały balon. Tu jed-
nak zabrakło wy-
obraźni, ponieważ 
suchy lód w rękach 
nieświadomych 
dzieci czy nawet 
rodziców mógł spo-
wodować odmro-
żenia, bowiem jego 
temperatura wyno-
si 78oC, o czym nie 
każdy został poin-
formowany. Tego 
dnia było też tradycyjne malowanie 
twarzy, biegi oraz płatne atrakcje: 
dmuchańce-skakańce, popcorn, wata 
cukrowa i jarmarczne stoiska z za-
bawkami i balonikami. Na scenie 

przez cały czas prezentowały się 
dzieci oraz artyści prowadzący gry, 
zabawy i przedstawienia.

Imprezę zabezpieczali lubońscy 
strażnicy miejscy i strażacy.

KK

n
Zabawy plastyczne   fot. Władysław Szczepaniak

Konkurs kucharzy

W kowbojskim miastecz-
ku przy ul. Kwiatowej, 
podczas „Trzech Dni na 

Dzikim Zachodzie” zorganizowano 
3 maja dla ochotników 
konkurs kowbojskich 
kucharzy. W rywalizacji 
wzięli udział członkowie 
i sympatycy rancza a tak-
że osoby postronne. Ich 
zadaniem było przyrzą-
dzenie z wyznaczonych 
produktów i przypraw dań, 
które smakiem i wyglądem 
upodabniłyby się do po-
traw Dzikiego Zachodu. 
Rywalizacja była zacięta 
i interesująca, w szczegól-
ności przysmaki – goto-
wane i smażone na dużym 
obrotowym grillu. Jakość 
uzyskano dzięki odpowied-
nio palącemu się drewnu. 
Jury oceniało smak, deko-
rowanie i sposób podania dań oraz 
krótką informację nt. przygotowania. 
Wyróżniono wyśmienite westerno-
we przekąski, konsumowane przez 
kowbojów na prerii oraz farmerskie 
rodziny. Na koniec przystąpiono do 
wspólnej konsumpcji.

Piknik Rodzinny
Mieszkańcy Lubonia i okolic 

mogli uczestniczyć 11 maja br. 
w weekendowym pikniku rodzinnym 
połączonym z jarmarkiem rzemio-
sła ludowego oraz przedmiotów 
domowego użytku, zorganizowanym 
przez członków i sympatyków kow-
bojskiego miasteczka, którzy cenią 
sobie tradycję. Artyści wystawiali 
swoje prace na stoiskach, aby przy-
byli mogli podziwiać ich twórczość. 
Sprzedawcy opowiadali o swoich 
rękodziełach. Przekazywano porady 
na temat kupna prezentu lub drob-
nych pamiątek. Podczas imprezy 

działał sklepik z gadżetami kowboj-
skimi i indiańskimi. Atrakcjami dla 
dzieci były: byk rodeo, dojenie kro-
wy, łowienie rybek, mechaniczne 
koniki oraz przejażdżka na kucyku 

„Łatce”. Klimat Dzikiego Zachodu 
zapewniała muzyka country i prze-
chadzający się po terenie miastecz-
ka kowboje oraz damy. Kibice i mi-
łośnicy sportu wzięli udział w o�-
cjalnym otwarciu Ogródka Sporto-
wego „Mexico” oraz baru „U Gra-
barza”. Latem będziemy tam oglądać 
na dużym ekranie mecze piłkarskie 
i walki pięściarskie. Spragnieni i zmę-
czeni mogli usiąść w saloonie na 
drewnianych kozłach z westernowym 
siodłem i zamówić u barmanki Do-
roty chłodne, ku�owe piwo. Funk-
cjonował kowbojski grill, serwowa-
no potrawy prerii. Dziękujemy za 
objęcie pikniku patronatem hono-
rowym przez Burmistrza Miasta – 
Dariusza Szmyta, patronatem me-
dialnym przez „Wieści Lubońskie”, 
„Informator Miasta Luboń” oraz 
Lubońskiemu Dziennikowi Infor-
macyjnemu lubon.TV.

Z miasteczka country

cd.  
obok

n
Jury wręczające nagrodę zwyciężczyni konkursu kowbojskich 
kucharzy   fot. Zbigniew Henciel
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Dzień Dziecka z kowbojami
1 czerwca członkowie i sympa-

tycy miasteczka country zapewnili 
najmłodszym wiele atrakcji i zabaw. 
Dużym powodzeniem cieszyły się 
mechaniczne koniki, które dały dzie-
ciom doznanie samodzielnej jazdy. 
Młodzi miłośnicy Indian, pod opie-

ką Doris i po krótkim instruktażu, 
mogli strzelać z profesjonalnego łuku 
do słomianej tarczy. Wielu zwolen-
ników miała broń pneumatyczna. 

Ze względu na swoje usposobienie, 
popularność zdobył kucyk „Łatka” 
przewożący dzieci w westernowym 
siodle. Śmiałkowie uskuteczniali 
akrobacje powiązane ze skakaniem 
na trampolinie. Maluchy rzucały 
końską podkową do wyznaczonego 
punktu oraz krążkami i kapeluszem 

na poroże jelenia. Atrakcją było wbi-
janie gwoździ tzw. dziurawym młot-
kiem w drewniany pieniek. Podzi-
wiano pokaz zręcznościowy w wy-

n
Dzieci bawiące się w wiosce indiańskiej   fot. Zbigniew Henciel

Śpiewnie

Gwarno i kolorowo zrobiło się 
w sobotnie popołudnie, 31 
maja w Ośrodku Kultury (ul. 

Sobieskiego 97). Wszystko za spra-
wą wykonawców, którzy zjechali się 
na II Luboński Przegląd Zespołów 
Śpiewaczych. Stawiło się 6 zespołów: 
„Komorniczanie”, PZERIJ „Krzyko-
sy”, „Stokrotki” z Tulec, „Olszyna” ze 
Swarzędza, DPS Poznań oraz „Szarot-
ki” z Lubonia. Każdy zaprezentował 
swoje umiejętności wokalne podczas 
indywidualnych występów. Wszyst-
kim śpiewakom przygrywał luboński 
zespół „Ton”. Po części artystycznej 
serwowano obiad, kawę i ciasto. Na 

zakończenie imprezy zespoły otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i kwiaty.

Teatr dla dzieci
Mityczną przeszłość państwa 

polskiego, przedstawioną w ciekawy 
sposób przez aktorów teatru ART-RE 
z Krakowa, mogły poznać dzieci, 
które przyszły do Ośrodka Kultury 
obejrzeć spektakl „Legenda o kniaziu 
Popielu i Piaście Kołodzieju”. Przed-
stawienie oparto na książce Ignacego 
Kraszewskiego pt. „Stara baśń”. Uro-
ku dodała scenogra�a oraz muzyka, 
a także aktorzy przebrani w ludowe 
stroje i tańczący kujawiaka.

M.B.

Z Ośrodka Kultury

Alarm! Na stanowiska! Wzy-
wać wozy! Wszyscy na ul. 
Pułaskiego!... Tak z pew-

nością rozpoczynał się niedzielny 
poranek 1 czerwca w Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Luboniu. Wszy-
scy nasi ochotnicy pojawili się na 
drugim Strażackim Dniu Dziecka 
w Nowym Centrum Lubonia, który 
zorganizowali wspólnie ze sklepem 
„Skrzat”. Podobnie jak w ubiegłym 
roku główną atrakcją imprezy były 

wozy i sprzęt strażacki, hydronet-
ka oraz wysięgnik, który dawał 
szansę na podziwianie panoramy 
miasta. Odbył się również pokaz 
ratownictwa drogowego. Przy okazji 
święta dla milusińskich nie mo-
gło zabraknąć trampoliny, dmu-
chanych zamków i waty cukrowej. 
Przewidziano również kącik pla-
styczny i miejsca do zabawy samo-
chodzikami. Kulminacją festynu 
była wielka loteria z cennymi na-

grodami, ufun-
dowanymi przez 
sponsorów. Dla 
wzmocnienia 
licznie przyby-
łych uczestni-
ków, organizato-
rzy przewidzieli 
tradycyjnie kieł-
baski z grilla 
i grochówkę.

Mariusz  
Marszałkiewicz

Strażacki Dzień Dziecka

n
Jako mama małego chłopca, wierne-
go fascynata straży pożarnej, pragnę 
podziękować strażakom z OSP za 
zorganizowanie festynu z okazji Dnia 
Dziecka. To był naprawdę fantastycz-
ny dzień: wiele atrakcji, darmowe 
jedzenie, nagrody… Dziecko nie 
chciało iść do domu. Zresztą, widać, 
że lubońscy strażacy udzielają się na 
wielu płaszczyznach. Jeżdżą na poka-
zy, przyjmują zaproszenia do szkół, 
gdzie prezentują swój zawód dzie-
ciom… Brawo!   fot. Beata Stemp-
czyńska

konaniu kowboja, który kręcił 
lassem. Szeryf Cordell i jego zastęp-
ca Mały Joe zapraszali przybyłych 
do swojego biura. W areszcie moż-
na było robić pamiątkowe zdjęcia 
oraz nabyć pocztówkę z pozdrowie-
niami za symboliczną złotówkę. 
Dzieci dostawały westernowe pie-
czątki. Zainteresowani mogli od-

wiedzić Ogródek Sportowy „Mexi-
co”, którego gospodarzem jest Wa-
�o Bill i obejrzeć zmagania piłkarzy 
Lecha Poznań i Legii Warszawa na 
dużym ekranie w gronie kibiców. 
Przez cały czas funkcjonował kow-
bojski grill.

Zbigniew Henciel

n
Specjalnie utwo-
rzony płytki 
basen do poka-
zu zabawek 
wodnych. W tle 
– jedna z atrakcji 
oferowanych 
przez OSP – dra-
bina z koszem 
ewakuacyjnym    
fot. Mariusz 
Marszałkiewicz

n
 Atrakcje festynowe zapewniał też sklep z zabawkami „Skrzat”   
fot. Mariusz Marszałkiewicz 

Na łąkę przy ul. Pułaskiego przyszły rodziny nie tylko z blo-
ków Nowego Centrum Lubonia   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
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Z matematyką przez życie

Opowieść o matematyce, z którą 
idziemy pod rękę codzien-
nie, przybliżyła nam czar 

tzw. królowej nauk. Poseł Krystyna 
Łybacka po raz kolejny w ciekawy 
i „ludzki” sposób mówiła o potrzebie 
poznania i rozumienia matematyki, 
o ciekawostkach poznawania praw 
natury w świetle cyfr i logiki w hi-
storii rozwoju człowieka. Poznaliśmy 
również zasługi i anegdoty z życia 
matematyków. Spotkanie odbyło się 
w Bibliotece Miejskiej z inicjatywy 
słuchaczy LUTW. Poprzedni wy-
kład K. Łybackiej wzbudził zainte-
resowanie tematem „Z matematyką 
przez wieki”, stąd kontynuacja. Po 
spotkaniu stwierdziliśmy, że mate-
matykę można nie tylko rozumieć, 
ale i polubić.    Irena Skrzypczak

Wykłady
W poniedziałek, 5 maja odbyło się 

spotkanie z dr. hab. Leszkiem Teuszem 
– pracownikiem Zakładu Literatu-
ry Staropolskiej i Oświecenia Insty-
tutu Filologii Polskiej UAM w Po-
znaniu poświęcone kwestii „Polsz-
czyzna Karola Wojtyły – Jana Paw-
ła II”. 15 maja w SP 2 Andrzej Bo-
lewski wygłosił wykład pt: „Opus 
Dei – prawda i mity”. Szeroko omó-
wił życie i działalność ojca Josema-
rii Escriva (1902-1975) – założycie-
la Opus Dei, którego w 2002 r. Jan 
Paweł II kanonizował. 26 maja od-
był się ostatni wykład Doroty Mo-
lińskiej – pracownika naukowego 
UAM w Poznaniu – z cyklu: „Ar-
chitektura i urbanistyka historycz-
nego Poznania”. Spotkania przybli-
żające dzieje dawnego Poznania były 
bardzo interesujące, a sposób prze-
kazania wiadomości przekonywał, 
że warto znać historię otoczenia, 
w którym żyjemy współcześnie.   

L.G., J.B.

Majówka
W sobotę, 10 maja w ramach 

zajęć Sekcji Turystyki Pieszej stu-
denci pojechali na wycieczkę kra-
joznawczą do Stęszewa, Rakonie-
wic i Woźnik. Drogą krajową nr 5 
Poznań-Wrocław udaliśmy się do 
Stęszewa, leżącego na prastarym 

szlaku handlowym z Dolnego Ślą-
ska. Stęszew otrzymał prawa miej-
skie w 1370 r. z nadania króla 
Kazimierza Wielkiego. W 600. 
rocznicę tego wydarzenia odsło-
nięto na rynku pomnik, upamięt-
niający również powstańców wiel-
kopolskich oraz poległych w cza-
sie II wojny światowej. Zwiedzili-
śmy Muzeum Regionalne, które 
mieści się w najstarszym po ko-
ściele farnym budynku w mieście. 
Znajduje się przy rynku pod nr. 8 
i jest ostatnim z domów podcie-
niowych, powstałych w XVIII w. 
W trzech salach wystawowych 
zgromadzono eksponaty historycz-
ne i etnograficzne obrazujące hi-
storię Ziemi Stęszewskiej: miasta, 
towarzystw i cechów rzemieślni-
czych oraz organizacji społecznych. 
Jest ich około 5 tysięcy. Zbiory 
muzeum pochodzą wyłącznie z da-
rów mieszkańców gminy. Kolejnym 
etapem podróży były Rakoniewi-
ce, gdzie zachował się układ urba-
nistyczny z XVII w. i obszerny 
rynek z 4 domami podcieniowymi 
pozostałymi z dawnej zabudowy 
z XVIII w. W dawnym kościele 
ewangelickim, szachulcowym 
z 1763 r. znajduje się od 1974 r. 
Wielkopolskie Muzeum Pożarnic-
twa z bogatymi zbiorami, m.in. 
wozem bojowym z 1786 r. Obok 
wybudowano w latach 1983-85 
pawilony, gdzie znajdują się zbio-
ry strażackie oraz przyrodnicze 
i regionalne. Następnie udaliśmy się 
do wsi Woźniki, gdzie na jej skra-
ju na zalesionym wzgórzu, otoczo-
nym mokradłami doliny Mogilni-
cy znajdują się samotne zabudo-
wania poreformackiego zespołu 
klasztornego, zbudowanego w la-
tach 1706-23 wg projektu Jana 
Catenazzi i Mateusza Osieckiego. 
Opuszczone i zniszczone pozosta-
łości baroko-
we przejęli 
w 1978 r. 
franciszkanie 
i po gruntow-
nym remon-
cie kościoła 
św. Francisz-
ka odtworzy-
li zabytkowe 
wyposażenie 
rokokowe (7 
ołtarzy, stal-
le, ławy i kon-
fesjonały) 
i częściowo 
zrekonstru-
owali klasztor 
(obecnie dom 
rekolekcyjny). 
W kryptach pod kościołem znaj-
duje się nekropolia Mielżyńskich 
oraz pochowani są zakonnicy. Po 
drodze zatrzymaliśmy się także 
w Drzymałowie, przy głazie-po-
mniku, rozsławionego oporem 
chłopa Michała Drzymały (1857-
1937).    

M.J. Błaszczakowie

Z Uniwersytetu III Wieku
Rajd rowerowo-pieszy

25 maja odbył się 
XIV Powiatowy Rajd 
Rowerowo-Pieszy „Śla-
dami historii” pod 
patronatem wójta Ko-

mornik, zorganizowany przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury, Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Komornickiej i Klub 
Seniora w Komornikach, w ramach 
21. Dni Gminy Komorniki. Wzięło 
w nim udział ok. 140 osób, w tym 
duża grupa pieszych i rowerzystów 
z Lubonia. Wśród nich byli słucha-
cze i uczestnicy LUTW. Do wyboru 
były dwie trasy: rowerowa – „Szla-
kiem im. Stanisława Nowaka”, dłu-
gości ok. 30 km (Komorniki, Szre-
niawa, Hilarówko, Rosnówko, Trze-
baw, WPN i Groby, Wypalanki, 
Konarzewo, Głuchowo, Komorniki; 
przewodnicy trasy: Edward Mączyń-
ski, Roman Morzy z Koła PTTK nr 2 
„Lubonianka” i Włodzimierz He-
igelmann) oraz piesza – ok. 10 km 
(Komorniki, Rosnowo, Waleriano-
wo, jezioro Lug, Rosnówko, Hila-
rówko, Szreniawa, Komorniki; prze-
wodnicy: Franciszka Wasilewska, 
Maria Grześko, Antoni Pawlik oraz 
Jan Błaszczak z PTTK Luboń). Część 
lubonian powędrowała trasą pieszą, 
a część pojechała rowerową. Wszy-
scy spotkali się na stadionie w Ko-
mornikach, gdzie organizatorzy 
przygotowali wiele atrakcji, a wśród 
nich pyszne kiełbaski przygotowane 
przez Koło Gospodyń Wiejskich. 
Natomiast uczniowie z rodzicami 
z Gimnazjum Komorniki polecali 
smakowite placki z owocami oraz 
kawę i herbatę. Uczestnicy rajdu 
otrzymali znaczki rajdowe, smycze 
i drobne upominki ufundowane przez 
GOK, Urząd Gminy i sponsora DHL
-Express.    

M.J. Błaszczakowie

Wykład senatora Łęckiego
W Bibliotece Miejskiej, w ramach 

17. Otwartego Uniwersytetu Powia-
tu Poznańskiego, odbyło się spotka-

nie, na którym dr Włodzimierz 
Łęcki – były wojewoda poznański, 
senator RP i krajoznawca – wygłosił 
wykład pt. „Specy�czne cechy tury-
styczno krajoznawcze powiatu po-
znańskiego”. Na spotkanie przybyli 
przedstawiciele władz powiatu i Lu-
bonia – wiceburmistrz Mikołaj To-
maszyk – przewodniczący Rady 

Programowej LUTW (prowadzący 
spotkanie), członkowie Rady Progra-
mowej LUTW oraz liczni studenci. 
Włodzimierz Łęcki w swoim bardzo 
ciekawym wykładzie omówił najważ-
niejsze walory krajoznawcze najbliż-
szych okolic Poznania, położonych 
na terenie 17 gmin wchodzących 
w skład powiatu, bogato udokumen-
towanych materiałem fotogra�cznym. 
Z wielką pasją mówił o dworach, 
muzeach, miejscach pamięci naro-
dowej i martyrologii Wielkopolan 
i często ginącym już bezpowrotnie 
krajobrazie wiejskim. Przedstawił 
także walory przyrodnicze i kultu-
rowe tych terenów.   Jan Błaszczak

Spotkanie uniwersytetów
24 maja słuchacze LUTW wzię-

li udział w 5. Wielkopolskich Spo-
tkaniach Sportowo-Integracyjnych 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
występując w różnych dyscyplinach 
sportowych. Wyruszyliśmy wczesnym 
rankiem autokarem na trasę do Sie-
rakowa. Wielkopolskie Spotkania 
Sportowo-Integracyjne UTW to 
amatorskie rozgrywki seniorów. Ich 
organizatorami są: UTW Filia w Sie-
rakowie, Gmina Sieraków i Szkoła 
Podstawowa w Sierakowie. Celem 
spotkań jest propagowanie zdrowe-
go stylu życia wśród seniorów oraz 
integracja z młodym pokoleniem. 
Studenci walczyli o puchar „Serce 
Seniora”. Sportową rywalizację po-
przedziła parada ulicami Sierakowa 
prowadzona przez motocykle oraz 
stowarzyszenie „Vivat”. Następnie na 
boisku Orlik odbyła się rywalizacja 
przybyłych na spotkanie drużyn 
seniorów w 10 konkurencjach, w tym 
m.in.: strzelanie z wiatrówki, rzut 
beretem na odległość, bieg w workach, 
kręgle, bieg z woreczkiem, bieg 
w workach, kozłowanie piłką, ukła-
danie „chłopka” z przygotowanych 
elementów czy rzut do celu. Przed-
stawiciele drużyn otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, a zwycięzcy poszcze-
gólnych dyscyplin – puchary i drob-

ne upominki. Nagrodzono trzy 
najlepsze uniwersytety. LUTW wy-
stępował w zawodach po raz pierw-
szy. Po zmaganiach sportowych 
odbyła się zabawa taneczna połą-
czona ze śpiewami.   

M.J. Błaszczakowie

n
Uczestnicy z LUTW w Sierakowie   fot. Jan Błaszczak

n
Krystyna Łybacka podpisuje indeksy 
studentom LUTW
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W czwartek, 15 maja w Gim-
nazjum nr 2 przy ul. Koł-
łątaja odbyła się 12. edycja 

Lubońskiego Dyktanda. Wygląda na 
to, że przedsięwzięcie to nie tylko na 
stałe zagościło w kalendarzu luboń-
skich imprez, ale cieszy się uznaniem 
również daleko poza granicami Na-
szego Miasta.

Patronat nad ortogra�cznymi 
zmaganiami objął Urząd Miasta 
Luboń oraz Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu, a tekst dyktanda przy-
gotował tradycyjnie znany popula-
ryzator poprawnej polszczyzny – 
doktor Jarosław Liberek. Tym razem 
w imprezie wzięło udział 18 zespo-
łów: 6 w kategorii junior – szkoła 
podstawowa, 4 w kategorii junior 
– gimnazjum oraz 8 w kategorii 

seniorów. Kiedy już wszyscy uczest-
nicy przebrnęli przez najeżony or-
togra�cznymi pułapkami tekst 
o „niespełna dwudziestojednoletnim 
Strzeżysławie”, poloniści wraz z dr. 
Jarosławem Liberkiem przystąpili 
do sprawdzania tekstów, a zawod-
nicy i licznie zgromadzeni goście 
obejrzeli przygotowany specjalnie 
na tę okazję program artystyczny. 
W odróżnieniu od poprzednich 
edycji Lubońskiego Dyktanda, tym 
razem miał on poważniejszy cha-
rakter, bowiem był poświęcony 
twórczości zmarłego niedawno po-
ety – Tadeusza Różewicza. Ucznio-
wie Gimnazjum nr 2 recytowali jego 
wiersze oraz przedstawili przygo-
towany przez siebie krótki �lm po-
pularyzujący jego twórczość, a cały 

program okraszony został na-
strojową muzyką. Nie mogło 
oczywiście zabraknąć trady-
cyjnego tortu, który jak co roku 
cieszył się bardzo dużą popu-
larnością, zarówno wśród 
zawodników, jak i wśród pu-
bliczności. Po programie ar-
tystycznym przyszedł czas na 
ogłoszenie wyników. W obu 
kategoriach juniorskich, po-
dobnie jak przed rokiem, 
uczniowie z Tulec nie mieli 
sobie równych. Wśród senio-
rów tym razem zwyciężył 
debiutujący w Lubońskim 
Dyktandzie duet z Gorzowa 

Zmagania ortograficzne

n
Dr Jarosław Liberek (w głębi) dyktuje treść uczestnikom ortograficznej zabawy

Wielkopolskiego: Monika Holka-
Szopa i Marek Szopa. Tym sposobem 
wszystkie trzy statuetki „Złotego 
Pióra” przynajmniej na rok opuści-
ły Luboń. Pozostaje liczyć na to, że 
zarówno lubońscy uczniowie, jak 
i lubońscy seniorzy, zmobilizują się 
na kolejną edycję Lubońskiego Dyk-
tanda.

Gimnazjum nr 2 już po raz 12. 
gościło miłośników poprawnej pol-

szczyzny i po raz 12. przygotowało 
imprezę na wysokim poziomie, 
której sława wykracza daleko poza 
Nasze Miasto. Widząc niesłabnące 
zaangażowanie organizatorów tej 
ortogra�cznej zabawy, należy się 
spodziewać, że w przyszłym roku 
będzie ona równie udana.

Mateusz Tritt

n
Hol Gimnazjum nr 2 podczas Lubońskiego Dyktanda   fot. Mateusz Tritt

n
Okolicznościowy tort 12. edycji Lubońskie-
go Dyktanda   fot. Mateusz Tritt

Niespełna dwudziestojedno-
letni Strzeżysław wygrał casting 
na bohatera dyktanda lubońskie-
go i pozwolił zmyślić historyjkę 
na swój temat. Układający dyk-
tando wymyślił, że nasz bohater 
pochodzi z Babimojszczyzny, jest 
pulchny, czyli nie szczupły. Nale-
ży do wielotysięcznej grupy bez-
żennych mężczyzn pracujących 
w ZUS-ie. Dla niepoznaki ubiera się 
jak gwiazdor hollywoodzki, nie 
toleruje bezhołowia i anarchii. 
Opowiada wszem i wobec, że jest 
bezbożnikiem. Modli się jednak 
w kościele św. św. [Świętych] Pio-
tra i Pawła, a popołudniami czyta 
książki o Biedaczynie z Asyżu, 
czyli o św. [świętym] Franciszku. 
Po kryjomu wysyła e-maile nawo-
łujące do obrócenia wniwecz kno-
wań alterglobalistów. Interesuje się 
ptactwem z okolic cieśniny Bosfor, 
która łączy morze Marmara z Mo-

rzem Czarnym. Podczas wakacji 
odwiedza w Londynie pewnego 
Duńczyka z Kopenhagi, to znaczy 
[tzn.] kopenhażanina, który miesz-
ka niedaleko Mostu Londyńskie-
go. W ogródku hoduje żubrzątka, 
uprawia żonkile, korzeń żeń-sze-
nia i bukszpan. Słucha pseudoroc-
kandrollowych big-bandów. Ceni 
sobie odgłosy zwierząt, np. rżenie 
arabów – koni z Półwyspu Arab-
skiego. Wieczorami uczy się w col-
lege’u produkcji gumożywicy. 
O północy chodzi po dachu willi 
w żakiecie błękitnym o odcieniu 
zielonkawym, a więc zielonkawo-
błękitnym. Dlatego autor dyktan-
da zakończy je wnioskiem, że 
Strzeżysław ma chyba �ksum-dyr-
dum.

przygotował:  
dr hab. Jarosław Liberek

Instytut Filologii Polskiej UAM

Tekst dyktanda

W czwartek, 29 maja o godz. 
17 w holu Gimnazjum nr 2 
przy ul. Kołłątaja 2 od-

był się pierwszy Luboński Piknik 
Wokalny. Początkowo planowano 
ognisko na terenie przyległym do 
pobliskiego Lubońskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, jednak z powo-
du pogody, lokalizacja musiała się 
zmienić. Organizatorzy wykazali się 

kreatywnością i blask ogniska za-
stąpili światłem świec. Na miejscu 
dostępny był również grill-bar oraz 
śpiewniki dla każdego uczestnika im-
prezy. Wśród przybyłych byli m.in. 
członkowie Związku Strzeleckiego 

„Strzelec” oraz studenci Lubońskie-
go Uniwersytetu III Wieku. Na gi-
tarze grała Dominika Barabas, któ-
ra chętnie przyjmowała propozycje 
piosenek spoza repertuaru. Biesiada 
trwała ponad 5 godzin.

Piknik wokalny jest pierwszym 
tego typu projektem w naszym mie-
ście. Wydarzenie zainicjowało Sto-
warzyszenie Kulturalno-Artystycz-

ne „Formoza”. Kolejną taką imprezę 
zaplanowano na 26 czerwca, również 
na godz. 17, na terenie LOSiR-u. 
Wstęp jest bezpłatny! Oby tym razem 
pogoda dopisała!

Maria Wieczorek

Nowa tradycja?

n
Z gitarą Dominika Barabas. W repertuarze były m.in. „Lubię podróże” i „Hisz-
pańskie dziewczyny”   fot. Maria Wieczorek
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Majowe czytanie

W „Galerii na Regale” odby-
ło się 9 maja kolejne głośne 
czytanie dla dzieci z cyklu 

„Cały Luboń czyta dzieciom”. Tym ra-
zem przedszkolaki wysłuchały przygód 
Franklina oraz dowiedziały się, dlaczego 
„Maks nie rozmawia z obcymi”. Ba-
jeczki dzieciom czytała st. sierż. Natalia 
Kasprzak z lubońskiego Komisariatu 
Policji. Na zakończenie czytania dzieci 
otrzymały cukierki.    (BM)

Nowi czytelnicy
12 maja odbyło się uroczyste 

pasowanie na czytelnika. Tym razem 
przybyły dzieci z przedszkola „Ta-
jemnicza Wyspa”, które od tej chwi-
li stały się pełnoprawnymi czytelni-
kami. Przedszkolaki dowiedziały się, 
jak należy postępować z książką, 
aby się z nią zaprzyjaźnić oraz cze-
go absolutnie robić nie wolno. Każ-
dy mógł wypożyczyć swój pierwszy 
egzemplarz, otrzymał pamiątkową 
zakładkę do książek oraz Medal 
Czytelnika.    (BM)

„Portret z magnolią”
12 maja aktorzy teatru „Mój 

Teatr” z Poznania – Izabella Tarasiuk 
i Janusz Andrzejewski – zagrali 
w spektaklu „Portret z magnolią”. 
W bardzo ciekawy i zabawny spo-
sób aktorzy przedstawili relacje 
między kobietą i mężczyzną, które 
nie są proste, nawet w pozornie 
banalnych sytuacjach, na przykład, 
gdy trzeba pozmywać naczynia albo 
wynieść śmieci. Ale jeśli sytuacja 
jest bardziej złożona, relacje rów-
nież się komplikują. W ponadgo-
dzinnym przedstawieniu widzowie 
mieli możliwość pośmiać się z czę-
sto „życiowych” sytuacji, a także 
zastanowić się chwilkę nad własny-
mi związkami… Aktorzy jak zwy-
kle podczas występów w Luboniu 
uzyskali duży aplauz zgromadzonej 
licznie publiczności.   

Jan Błaszczak

Majowy „Promyk”
13 maja, jak co miesiąc, spotkał się 

Klub Ludzi Niewidomych i Słabo-
widzących „Promyk”. Przy kawie 
i słodyczach członkowie wysłucha-
li ślicznego koncertu w wykonaniu 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 
pod kierunkiem Urszuli Ferdynus.   

(BM)

Podróż do Afryki
14 maja za sprawą podróżnika 

Piotra Kowalczyka, zebrani w „Ga-
lerii na Regale” goście wybrali się 
w podróż do dalekiej i ciepłej Afry-
ki. Podróż rozpoczęła się projekcją 
�lmu o krajach Sahary, z oryginalną 
muzyką w tle. Następnie pan Piotr 
opowiadał o krajach Afryki Zachod-
niej, opowieść swą ilustrując pięk-
nymi zdjęciami. Na zakończenie 
spotkania zaciekawieni turyści mo-
gli zadawać pytania i dowiedzieć się 
więcej o afrykańskich podróżach.   

(BM)

„Zaczarowane kalosze”
To tytuł spektaklu dla dzieci, jaki 

odbył się 16 maja. Aktorzy Teatru 
„Arlekin” w zabawny i kolorowy 
sposób opowiedzieli dzieciom, dla-
czego warto być grzecznym i odpo-
wiedzialnym. Przez blisko 45 minut 
przenieśli się wraz z dziećmi w baj-
kowy, kolorowy świat.    (BM)

Dla najmłodszych
22 maja w „Galerii na Regale” 

odbyło się spotkanie autorskie z pi-
sarzem książek dla dzieci, Łukaszem 
Wierzbickim. Uczestnicy przenieśli się 
w świat pełen przygód i niespodzia-
nek. Pisarz, w bardzo ciekawy spo-
sób, opowiedział o swoich trzech 
najchętniej czytanych książkach 
(„Afryka Kazika”, „Dziadek i niedź-
wiadek” oraz najnowszej „Machina 
przez Chiny”). Oprócz opowieści 
dzieci obejrzały krótkie �lmy oraz 
animowane pokazy multimedialne. 
Na zakończenie spotkania pan Łukasz 
rozdawał autografy oraz drobne 
upominki w postaci jakże przydat-
nych zakładek do książek.    (BM)

„Obrazy mówią o nas”
23 maja w „Galerii na Regale” 

odbył się wernisaż malarstwa trzech 
pań: Anny Klimaszewskiej, Anny 
Kruczkowskiej i Lidii Męczywór. 
Anna Klimaszewska (1957) jest ab-
solwentką PWSSP w Poznaniu (1984) 

oraz Podyplomowego Stu-
dium Pedagogiki Sztuki 
w Kaliszu (2001). Dwie 
pozostałe panie (1972) są 
absolwentkami zakopiań-
skiego Technikum Tkactwa 
Artystycznego. Wszystkie 
należą m.in. do Grupy Ar-
tystycznej „Strefa Wyobraź-
ni” i prezentują swoje ob-
razy na jej wystawach. 
Podczas wernisażu zapre-
zentowano głównie akwa-
rele i obrazy olejne.   

Jan Błaszczak

Teatr „Pod Orzeł-
kiem”

28 maja dzieci obej-
rzały spektakl w wykona-
niu aktorów Teatru „Pod Orzełkiem” 
z Białegostoku pt. „Lekcja o Polsce, 
czyli legenda o Wiśle, Smoku Wa-
welskim, Warsie i Sawie”. Profesor 
Hilary Szczebrzeszyński wyławia 
z rzeki koronę Królowej Wisły, 
oddaje zgubę i zostaje obdarowa-
ny opowieściami o nadwiślańskich 
grodach. W swoim podwodnym 
pałacu, za pomocą witrażowych 
lalek, Królowa Wisła przedstawia 
legendy związane z Krakowem 
(Smok Wawelski) i z Warszawą 

(warszawska Syrenka). Spektakl, 
oprócz walorów edukacyjnych, 
pokazywał bogatą gamę lalek i sce-
nografii, które niewątpliwie budzi-
ły duże zaciekawienie zebranych 
dzieci.  

  (BM)

Ostatnie lekcje
29 maja odbyły się ostatnie lek-

cje historii dla najmłodszych w tym 
sezonie kulturalnym z cyklu „Otu-
leni historią”. Temat spotkania brzmiał 
„Motyle dla hospicjum”. Na począt-
ku zajęć Irena Fojt przypomniała 
uczniom o trzech ważnych rocznicach, 
które przypadają w 2014 r.: 60-leciu 
nadania praw miejskich Luboniowi, 
który wcześniej składał się z trzech 
wsi: Żabikowo, Lasek i Luboń; 200. 
rocznicy narodzin bł. Edmunda 
Bojanowskiego i 200. rocznicy uro-
dzin hr. Augusta Cieszkowskiego. 
Następnie uczniowie przystąpili do 
tworzenia barwnych motyli, które 
zostaną przekazane poznańskiemu 
hospicjum.    (BM)

Spotkanie z Bogną Werni-
chowską

2 czerwca podczas spotkania 
literackiego Bogna Wernichowska 
promowała swoją najnowszą książ-
kę „Opowieści polskich dworów”. To 

kolejna wizyta absolwentki Wydzia-
łu Prawa UJ i Studium Dziennikar-
skiego UW, krakowskiej dziennikar-
ki i autorki kilkunastu książek o te-
matyce historyczno-obyczajowej. 
Przez prawie półtorej godziny w bar-
dzo interesujący sposób mówiła 
o polskich dworach znajdujących się 
na terenie Małopolski – o ich wła-
ścicielach i mieszkańcach, ich życiu 
oraz często burzliwych i pogmatwa-
nych dziejach (Kraków – Bronowi-
ce, Nowy Wiśnicz, Modlnica, Krzysz-
kowice, Pleszów, Młoszowa, Kąśna), 
opisanych m.in. w książce „Opowie-
ści polskich dworów”. Można było 
nabyć książki autorki i uzyskać jej 
dedykację.    Jan Błaszczak

Z Biblioteki Miejskiej

n
Autorki i dyrektor Biblioteki Miejskiej (z lewej) podczas wystawy „Obrazy mówią 
o nas”   fot. Jan Błaszczak

n
Teatr „Pod Orzełkiem” ze spektaklem dla dzieci 
„Lekcja o Polsce”

n
Dedykacja Bogny Wernikowskiej dla 
czytelników „WL”   fot. Jan Błaszczak

n
Spotkanie dzieci z Łukaszem Wierzbickim
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Ponad 30 podopiecznych (łącz-
nie z opiekunami 65 osób) ze 
Stowarzyszenia Pomocy Oso-

bom Niepełnosprawnym „Wspólna 
Droga” pod kierunkiem prezes Be-
aty Krystkowiak-Gryczy udało się 
w sobotę, 31 maja na 11. Piknik 
„Razem szczęśliwi!” zorganizowa-
ny przez Goślińskie Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych na boisku 
sportowym w Rakowni koło Muro-
wanej Gośliny. Wszystkich witali: 
prezes tego stowarzyszenia – Ewa 
Pomin oraz Piotr Łabuziński. Przybyło 
500 uczestników z 10 stowarzyszeń, 
fundacji, instytucji opiekujących się 
niepełnosprawnymi: ze Swarzędza, 
Lubonia, Kórnika, Zdun, Szamotuł, 
Poznania, Radziejowa i Murowanej 
Gośliny. Wspólnie z wolontariuszami 
i pracownikami głównego sponsora 
– �rmy Unilever, która przygotowała 
pyszny poczęstunek – w pikniku wzię-
ło udział 681 osób. Poszczególnym 
grupom przydzielono nazwy, głów-
nie zwierząt. Podopieczni lubońskiej 
„Wspólnej Drogi” występowali jako 
„Biedronki”. Wśród gości byli m.in. 
Starosta Poznański Jan Grabkowski 
oraz burmistrz Murowanej Gośliny 
– Tomasz Łęcki. Imprezę prowadził 
Piotr Łabuziński. Złożyły się na nią 

występy m.in. osób niepełnospraw-
nych. Uczestnicy pikniku, w tym tak-
że ze „Wspólnej Drogi”, mieli okazję 

brać udział w licznych konkursach 
i zabawach. Pracownicy �rmy Uni-
lever przygotowali szereg atrakcji. 
W organizację imprezy byli zaan-
gażowani uczniowie Zespołu Szkół 
w Bolechowie oraz Gimnazjum nr 2 
w Murowanej Goślinie. Na pikniku 

Razem szczęśliwi!

n
Pierwsi od lewej - opiekunka z podopiecznym „Wspólnej Drogi” podczas kon-
kursu ubijania piany   fot Robert Wrzesiński

n
Pamiątkowe zdjęcie „Wspólnej Drogi”   fot Robert Wrzesiński

W sobotę, 24 maja, w muszli 
koncertowej parku Wilsona 
odbył się koncert pieśni 

patriotycznej poświęcony 220. rocz-
nicy Powstania Kościuszkowskiego 
(1794 r.). Przed koncertem inicjato-
rzy obchodów, czyli przedstawiciele 
Wielkopolskiego Związku Chórów 
i Orkiestr „Macierz”, złożyli kwiaty 
pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki 
przy ul. Bukowskiej w Poznaniu.

Wykonawcami koncertu były 
trzy zespoły: Chór Mieszany „Hasło” 
z Poznania (dyrygent – Henryk 
Górski), Chór „Bard” z Lubonia 
(Arkadiusz Klemczak) oraz Poznań-
ski Chór Nauczycieli im. Ignacego 
Jana Paderewskiego (Marzena Dryn-
kowska).

Koncert zaczął się o godz. 16. 
Połączone chóry, w liczbie 105 osób, 

wykonały następujące utwory: „Ma-
zurek Trzeciego Maja”, „Hymn do 
miłości Ojczyzny”, „Bartoszu, Bar-
toszu”, „Marsz Sokołów”, „Naprzód, 
drużyno strzelecka”, „Warszawianka”, 
Polonez – „Cześć Ci, Polsko”.

Koncert poprzedziły dwa dni 
rzetelnych prób wszystkich śpiewa-
ków, które prowadzili poszczególni 
dyrygenci. Wspólny śpiew pieśni, 
jednogłosowych i tych rozpisanych 
na cztery głosy, dały wykonawcom 
wiele satysfakcji i radości, choć emo-
cji przed koncertem nie brakowało. 
Całość prowadził dyrektor artystycz-
ny Ryszard Łuczak, a podziękowania 
i kwiaty po koncercie wręczał prezes 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 
„Macierz”, Mariusz Polarczyk.

Zarząd chóru „Bard”
www.chorbard.pl

Chór „Bard” w parku Wilsona

n
Chór „Bard” podczas koncertu patriotycznego w muszli koncertowej parku Wilso-
na w Poznaniu

było m.in. stoisko informacyjne Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie. 
Jedną z atrakcji był udział w festynie 
wozu bojowego Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Murowanej Gośliny. Cie-
kawy był też pokaz tresury wykorzy-
stywanych do dogoterapii psów rasy 

Golden Retriever. Oprócz indywi-
dualnych odbyły się także konkursy 
zespołowe. Wykonano pamiątkowe 
zdjęcie członków wszystkich grup. 
Osoby niepełnosprawne otrzymały 
paczki z upominkami.

Robert Wrzesiński

W Sanktuarium bł. Edmun-
da Bojanowskiego od 23 
maja można było oglądać 

wystawę „Święty Jan Paweł II na ob-
razach”. Kuratorem jest Jan Błaszczak 

(Koło PTTK „Lubonianka” Oddział 
PTTK im. Cyryla Ratajskiego Lu-
boń), a wyboru materiałów dokonali: 
Lucyna Smok (Towarzystwo Przyja-
ciół Dębów Rogalińskich – TPDR) 

i Maria Błaszczak (PTTK). 
Autorzy obrazów: Lucyna 
Smok – artysta malarz, pla-
styk, prezes TPDP w Ro-
galinku, opiekun Pracowni 
Artystycznej w Rogalinku, 
Gmina Mosina – obrazy: 
olej, akwarela i sucha pastela 
oraz Wanda Bartmińska – 
malarz amator – ikony na 
drewnie.

Jan Błaszczak

Św. Jan Paweł II na obrazach
Wystawa

n Wystawa w Sanktuarium   
fot. Jan Błaszczak
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Rada Nadzorcza Spółdzielni 
„Lubonianka” kadencji 2011 
– 2014 spotkała się 3 czerw-

ca na ostatnim posiedzeniu. Walne 
Zgromadzenie Członków wybierze 
12 czerwca nową Radę na lata 2014 
– 2017. Na zakończenie pracy Rada 
podjęła ważną uchwałę dotyczącą 
modernizacji i remontu pieców 
w osiedlowej kotłowni.

Pragnę podziękować Członkom 
obecnej Rady za trzy- lub sześcio-
letnią pracę w Radzie, współpracę 

i zaangażowanie na rzecz spółdziel-
ni i jej mieszkańców. Zgodnie z Usta-
wą o Spółdzielniach Mieszkaniowych 
nie mogę już startować do przyszłej 
Rady (obowiązują tylko dwie ka-
dencje), dlatego z tego miejsca życzę 
dobrej, mądrej i rozważnej pracy 
nowo wybranej Radzie, a także suk-
cesów Zarządowi Spółdzielni w co-
dziennej pracy dla dobra całej spół-
dzielni.

Jan Błaszczak
przewodniczący RN 2008 -2014

Koniec kadencji

n
Wspólne zdjęcie Rady Nadzorczej i Zarządu spółdzielni „Lubonianka” podczas 
ostatniego spotkania   fot. Jan Błaszczak

Na spotkanie w ROD „Pokój” 
przybyli 23 maja prezesi ROD: 
„Bratek”, „Chemik” i „Pokój”, 

a z ramienia Okręgowego Zarzą-
du Polskiego Związku Działkowców 
(OZ PZD) w Poznaniu uczestniczy-
ła w nim dr inż. Magdalena Kles-
sa-Kiec – dyrektor Biura OZ PZD 
Poznań. Szeroko omówiła najważ-
niejsze punkty nowej ustawy o Ro-
dzinnych Ogrodach Działkowych. 
Przedstawiła materiały i dokumenty 

przygotowane przez Zarząd PZD 
w Warszawie na walne zebrania, na 
których działkowcy zdecydują o tym, 
czy pozostają w strukturach PZD, 
czy powołają nowe stowarzyszenia 
ogrodowe. Zebranie prowadził Józef 
Hamrol – przewodniczący Kolegium 
Prezesów lubońskich ROD i jedno-
cześnie prezes ROD „Pokój”.

Jan Błaszczak
prezes ROD „Chemik”

Spotkanie prezesów
Kolegium prezesów lubońskich Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych (ROD)

W tym roku Klub Honorowych 
Dawców Krwi PCK „Lu-
bonianka” im. bł. Edmun-

da Bojanowskiego obchodzi 20-lecie 
istnienia (jubileuszową uroczystość 
zaplanowano na 2 sierpnia). By podzię-
kować członkom za ich działalność, 
w sobotę, 17 maja urządzono piknik 
w Ośrodku Selekcyjno-Szkółkarskim 
Dąbrowa w Nadleśnictwie Pniewy. 

Organizatorem imprezy była człon-
kini Zarządu „Lubonianki” – Irena 
Skrzypczak. Jak powiedziała, dzięki 

piknikowi krwiodawcy spotykający się 
tylko podczas akcji mieli okazję po-
być ze sobą dłuższy czas. Na imprezę 
udali się całymi rodzinami. Już pod-
czas jazdy w autobusie otrzymali pa-
miątkowe plakietki wykonane z okazji 
jubileuszu „Lubonianki”. Spacerowali 
po Ośrodku. Dzieciom stworzono 
możliwość zabawy. Przy pomocy 
rodziców chodziły na szczudłach 

i grały w siatkówkę. Dla najmłod-
szych Irena Skrzypczak przygotowa-
ła niespodzianki. Odbył się konkurs 

Piknik krwiodawców

n
Pamiątkowe zdjęcie uczestników pikniku HDK   fot. Robert Wrzesiński

Od 4 do 10 maja trwał Tydzień Qn

Biblijny. Kapłani zachęcali wiernych 
do częstszego, osobistego sięgania po 
Pismo Święte, oraz czytania Słowa 
Bożego w rodzinie.  Przed eucha-
rystią czytano fragmenty Listu św. 
Pawła do Rzymian.

7 maja, w Sali Jana Pawła II Qn

odbyło się kolejne spotkanie ks. 
proboszcza z członkiniami Róży 
Pań. Swoje spotkanie formacyj-
ne miała też Wspólnota Żywego 
Różańca.

8 maja przy kawie spotkali się Qn

członkowie Klubu Seniora.
9 maja chętni para�anie wzięli Qn

udział w kolejnym Kręgu Biblijnym, 
które poprowadził ks. prof. Janusz 
Nawrot.

Swoje spotkanie formacyjne miał Qn

Para�alny Zespół „Caritas”. Tematem 
było: wybranie – powołanie.

18 maja 78 dzieci z klas trze-Qn

cich przystąpiło do I Komunii św. 
W Białym Tygodniu, 21 maja, odbyły 
pielgrzymkę do Jaszkowa, gdzie bł. 
Edmund Bojanowski założył pierw-
szą ochronkę dla dzieci (dzisiaj mu-
zeum) i Zgromadzenie Sióstr Słu-
żebniczek.

W ramach przygotowań do ob-Qn

chodów 1050. rocznicy Chrztu Polski 
24 maja odbyła się pielgrzymka do 
grobu św. Wojciecha w Gnieźnie – 
pierwszej Stolicy Polski i okolic.

Przez cały maj w świątyni, w przy-Qn

drożnych kapliczkach i w domach 
rozbrzmiewały słowa Litanii Loretań-
skiej i radosny śpiew Chwalcie łąki 
umajone (nabożeństwa majowe).

Według stałego gra�ku, przez cały Qn

maj odbywały się spotkania kręgów 
Domowego Kościoła, scholi i mi-
nistrantów.

A.K.

wiedzy o tematyce krwiodawczej. 
Potem młodzi ludzie rysowali krople 
krwi, za co zostali nagrodzeni. Nie 
zabrakło okazji do rozmów doro-
słych przy ognisku.

Dzięki pieniądzom przekazanym 
przez Starostwo Powiatowe w Po-

znaniu uczestnikom pikniku zapew-
niono smaczny placek oraz wyśmie-
nitą grochówkę. Niestety, deszczo-
wa pogoda zmusiła ich do wcze-
śniejszego powrotu do domu.

Robert Wrzesiński

Z parafii św. Maksymiliana

n
Pierwsza Komunia św. w kościele pw. św. Maksymiliana w Lasku

Sprostowanie
W artykule „Roztańczone wzgórze” („WL” 05-2014, str. 6) na temat 

Krzyża Światowych Dni Młodzieży napisano (na podstawie informacji od 
organizatorów), że w pielgrzymce do Rzymu z para�i pw. św. Jana Bosko 
w Luboniu uczestniczył m.in. Krzysztof Andrzejewski. Poprawne nazwisko 
to Augustyniak. Za błąd przepraszamy.    (red)
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I Komunia św.

W niedzielę, 11 maja o godz. 11 
do I Komunii św. przy-
stąpiło 110 uczniów klas 

trzecich. W przyszłym roku, z po-
wodu dużej liczby, dzieci zostaną 
prawdopodobnie podzielone na dwie 
grupy i przystąpią do sakramentu 
w różnych terminach.

Miejsca siedzące
W kościele para�alnym zamon-

towano sedile, czyli siedziska w pre-
zbiterium. Część po jednej ze stron 
ołtarza ufundowały rodziny dzieci 
pierwszokomunijnych jako dar dla 
para�i. Kształt oparć dostosowano 
do zwieńczeń stacji Drogi krzyżowej 
zawieszonej w bocznej nawie świą-
tyni. Do ścian bocznych, wzdłuż 
których stoją proste ławki, dla kom-
fortu siedzących i ochrony przed 
zabrudzeniem, przymocowano nie-
dawno drewniane „zaplecki”.

Miesięczne nabożeństwa
Trwające przez cały miesiąc na-

bożeństwa majowe odprawiano co-
dziennie w kościele para�alnym po 
wieczornej mszy św. i w Fabianowie 
przy krzyżu o godz. 18. W Komor-
nikach przy �gurze Chrystusa spo-
tykano się na modlitwie w soboty 
i niedziele o godz. 19. Od niedzieli, 
1 czerwca rozpoczęto nabożeństwa 
czerwcowe (do Serca Jezusowego). 
Odbywają się codziennie po wieczor-

nej mszy św., a w Fabianowie w piąt-
ki o godz.18. Oba nabożeństwa od-
prawiane są też w Sanktuarium bł. 
Edmunda Bojanowskiego.

Koła różańcowe
Powstają Róże Różańcowe męż-

czyzn oraz dzieci pierwszokomunij-
nych. Spotkanie w tej sprawie od-
było się w piątek, 23 maja.

Rocznice święceń
W maju przypadły rocznice 

święceń kapłańskich: 22.05. – ks. 
Artura Kosiora, 24.05. – ks. probosz-
cza Bernarda Cegły, a 31.05. – ks. 
Jacka Zjawina.

Akcja patriotyczna
Od kwietnia w zakrystii kościo-

ła zbierano podpisy para�an na 
wniosku o referendum w obronie 
polskich lasów i polskiej ziemi.

Zbiórki
Za 510 zł, zebranych przez dzie-

ci do skarbonek Caritas, zorganizo-
wano paczki dla Ukrainy. Zgroma-
dzono też ponad 400 par okularów 
i 27 kg puszek aluminiowych po 
napojach na cele misyjne, za co pa-
ra�anie otrzymali podziękowania 
od Fundacji Pomocy Humanitarnej 
„Redemptoris Missio”. Niedzielną 
zbiórkę na remonty kościelne z 18 
maja podzielono i połowę zebranej 
kwoty (2 700 zł) zawieziono do pa-
ra�i w Rogowie, gdzie w marcu br. 
spalił się odremontowany niedawno 
kościół.

Święte rocznice
W podziękowaniu za wyniesie-

nie na ołtarze bł. Edmunda Boja-
nowskiego (13 czerwca 1999 r.) 
przez papieża św. Jana Pawła II, 
w 15. rocznicę wydarzenia, 14 czerw-
ca br., na Jasną Górę udaje się piel-
grzymka lubonian, zorganizowana 
przez siostry służebniczki. Wypada 
przypomnieć, że w tym roku (14 
listopada 1814 r.) przypada 200. 
rocznica urodzin patrona zgroma-
dzenia.

Z parafii św. Barbary

n
Pierwsza Komunia św. w kościele św. Barbary   fot. Stefan Krukowski

n
Sedile w prezbiterium kościoła św. 
Barbary   fot. Hanna Siatka

DROGA 
w drodze

W sobotni 
wieczór, 17 maja 
w kościele św. 
Barbary zatrzy-
mał się podczas 
swojego nietypo-
wego tournee 
poznański Teatr 
„Droga”, by zapre-
zentować przed-
stawienie ewan-
geliczne pt. „Zra-
niony Pasterz”. 
Utrzymany w pro-
stej konwencji 
(scenografia i stro-
je) spektakl w for-
mie musicalu, 
oparty na książce 
o. Daniela Ange, 
mówił o miłości Boga do wszystkich, 
nawet do tych, którzy myślą o sobie, 
że urodzili się po to, by przegrać. 
Autorem scenariusza jest założyciel-
ka trupy – Helena Sperska-Abbe, 
spektakl wyreżyserowali Marta Sko-
raszewska i Wojciech Duchant, 
a muzykę stworzył Grzegorz Kopa-
la. Teatr „Droga” powstał w 2000 r. 
Skupia młodych entuzjastów dawa-
nia ludziom nadziei i pobudzania 
wiary w żywego Boga. Próby odby-
wa głównie w Domu Kultury „Na 
Skarpie” Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Osiedle Młodych” w Poznaniu. 

Będąc w drodze, dociera ze swoimi 
spektaklami do różnych miejsc, gdzie 
jest zapraszany. Do tej poznańskiej 
trupy teatralnej należy lubonianka 
Zuzanna Fichtner – wcześniej pra-
cownik Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Luboniu, obecnie 
zaangażowana w ośrodku dla bez-
domnych w Poznaniu. W najbliższym 
czasie wybiera się do Afryki na mi-
sje dla ludzi świeckich, organizowa-
ne przez Misjonarzy Kombonianów 
z Krakowa.

HS

n
Prosty w przekazie i scenografii Teatr „Droga” w kościele św. Barbary. Lubo-
nianka Zuzanna Fichtner – druga z lewej   fot. Hanna Siatka

W sobotę, 24 maja 
o godz. 12 w pa-
ra�i św. Jana Paw-

ła II przy ul. Źródlanej od-
była się msza św. z okazji 
25-lecia posługi kapłańskiej 
ks. proboszcza Pawła Dą-
browskiego. Wśród licznie 
zgromadzonych para�an 
oraz księży z innych para�i, 
udział we mszy św. wzięła 
również najbliższa rodzina 
ks. proboszcza. Kazanie wy-
głosił ks. kanonik dziekan 
Karol Biniaś z para�i Jana 
Bosko. Po mszy św. skła-
dano jubilatowi życzenia. 
Każdy uczestnik euchary-
stii otrzymał pamiątkowy 
obrazek.

Ks. proboszcz Paweł 
Dąbrowski otrzymał świę-
cenia kapłańskie 23 maja 
1989 r. w Katedrze Poznań-
skiej z rąk ks. abp. Jerzego 
Stroby. Był w para�ach: pw. 
Nawrócenia św. Pawła w Po-
znaniu, Matki Bożej Czę-
stochowskiej w Naramowi-
cach, w Chodzieży, w Czarn-
kowie u św. Magdaleny. 
Proboszczem został w 2005 r. 
w para�i św. Stanisława 
Biskupa w Rosku. Od 2012 r. 
prowadzi lubońską para�ę 
św. Jana Pawła II.

Władysław Szczepaniak

Srebrny jubileusz kapłański

n
Ks. Paweł Dąbrowski (w środku) w towarzy-
stwie ks. kan. Karola Biniasia (z lewej) przed 
wejściem do świątyni na uroczystość jubile-
uszową   fot. Władysław Szczepaniak
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W czwartek, 22 maja dzieci 
z Punktu Przedszkolnego 
przy ul. Dąbrowskiego wzię-

ły udział w Przedszkolnym Konkursie 
Recytatorskim, do którego przygoto-
wali ich rodzice. Występy maluchów 
oceniało jury, którego przewodniczą-
cą była dyrektor przedszkola, Gra-
żyna Leciej. Serdecznie gratulujemy 
uczestnikom, a rodzicom dziękujemy 
za trud włożony w przygotowanie 
swoich pociech.

W maju obchodziliśmy Dzień 
Rodziny. W ten sposób pragnęliśmy 
wspólnie uczcić zarówno Dzień Mamy 
i Taty. Przedszkolaki wystąpiły przed 
rodzicami w piosence i wierszu, 
a następnie zaprosiły swoich gości 
do wspólnej zabawy. Rodzice podczas 
warsztatów muzyczno-ruchowych 
poznali zabawy i tańce przedszkol-
ne. Maluchy nie zapomniały także 
o prezentach dla kochanych rodziców 
i wręczyli im własnoręcznie zrobio-
ne Wiosenne Drzewka Szczęścia.

30 maja świętowaliśmy Dzień 
Dziecka. Były zabawy, tańce oraz 
konkursy. Maluchy otrzymały pre-
zenty oraz słodki upominek. W ra-
mach tego wyjątkowego dnia przed-
szkolaki wybrały się również na 
początku czerwca do Multikina na 
projekt „Moja pierwsza wizyta w ki-
nie”.

Nasze przedszkolaki wraz z ro-
dzicami wzięły udział w kolejnym 
festynie rodzinnym, zorganizowanym 
przez SP 3. Frajdę sprawiło dzieciom 
malowanie twarzy, zabawy na dmu-
chanym zamku oraz udział w loteriach 
fantowych. Rodziny uczestniczyły 
też w Maratonie Naukowym, gdzie 
zaproszeni goście pokazywali dzie-
ciom ciekawe rzeczy, m.in. z zakre-
su automatyki, robotyki oraz chemii. 
Podczas maratonu dzieci uczestni-
czyły także w lekcji j. angielskiego 
prowadzoną metodą Helen Doron, 
pokazie 3 D czy zajęciach z zakresu 
ratownictwa medycznego.  

 A. Fliszta

Z Trójeczki

n
Dzień Rodziny w Przedszkolu „Trójeczka”   fot. J. Golak

W środę, 7 maja w sali �rmy 
„Luvena” odbył się pokaz 
taneczny dzieci z Publicz-

nego Przedszkola przy ul. Klonowej. 
Nasze pociechy zaprezentowały tańce 
kaszubskie, do których przygotowy-
wały się kilka tygodni. W przerwie 
występów nagrodzono zwycięzców 
konkursu na serwetkę kaszubską. Rada 

Rodziców przygotowała słodkości 
oraz pierogi, które każdy mógł na-
być. Na koniec dwie nauczycielki za-
prezentowały wszystkim specjalny 
taniec (ze dedykacją dla dyrektor, 
Róży Ostach, którą niespodzianka 
ta zaskoczyła).

A. Szuman

W Małych Talentach

n
Na scenie w Luvenie – dzieci z Małych Talentów

W minionym miesiącu Nie-
publiczne Przedszkole 
przy ul. Szkolnej odwie-

dził teatr iluzji ze spektaklem pt. 
„Magiczny Alladyn”. Pokaz zrobił 
na wszystkich ogromne wrażenie. 
Dzieci bacznie obserwowały poczy-
nania iluzjonisty, który czarował, 
używając magicznego kufra, kart 
do gry, kolorowych chust i monet. 
Jako asystenci magika wystąpiły 
chętne przedszkolaki.

Dzieci po raz kolejny spotkały się 
z panią Grażynką i jej psem. Jak 
zwykle na początku spotkania były 
spontaniczne zabawy i pieszczoty. 
Później przedszkolaki dowiedziały 
się, w jakich sytuacjach psy mogą 
służyć pomocą ludziom.

Klub Małego Muzyka zawitał 
do nas po raz kolejny. Tym razem 
gośćmi byli klezmerzy, grający na 
skrzypcach, akordeonie i baraba-

nie. Artyści zaprezentowali mu-
zyczną opowieść o przyjaźni, bez 
względu na różnice kulturowe 
i tradycje narodowe. Zabrzmiały 
charakterystyczne utwory muzy-
ki żydowskiej, której rytm poderwał 
dzieci do tańca.

Dzieciaki uczestniczyły w �l-
mowym festiwalu pod hasłem „Pali 
się”. Znani bohaterowie dziecięcych 
kreskówek przybliżyli dzieciom 
zawód strażaka oraz nauczyli pod-
stawowych zasad zachowania się 
w momencie zauważenia pożaru. 
Ta lekcja byłaby jednak niepełna, 
gdyby nie praktyka. Dlatego przed 
seansem dzieci spotkały się i roz-
mawiały ze strażakiem w pełnym 
ogniowym rynsztunku, obejrzały 
wozy strażackie i sprzęt gaśniczy, 
a po projekcji bajek uczestniczyły 
w pokazie ratownictwa.

A. Liebner

Z Chatki Skrzatka

Do Publicznego Przedszko-
la przy ul. Konarzewskiego 
zawitali 14 maja strażacy. 

Przedszkolaki dowiedziały się wie-
lu ciekawostek o ich niebezpiecznej 
pracy, zobaczyły narzędzia, który-
mi się posługują. Każdy mógł zało-
żyć strażacki hełm i mundur, a także 
poczuć się jak strażak, siedząc w ka-
binie wozu gaśniczego.

22 maja grupa „Wędrowców” 
wyruszyła w rejs na poszukiwanie 
zaginionego skarbu. Dzieci płynęły 
tratwą, spotykając piratów, Karaibów 
i Indian. Odkryły nieznany ląd, zwie-
dziły krainy: bajkowych domków 
i miniaturowych budowli z całego 
świata. Dzięki wskazówkom ukrytym 
na szlaku rejsu, udało się im odnaleźć 
słodki skarb. Wszystkim smakowa-
ły też upieczone nad ogniskiem 
kiełbaski. Dzieci wróciły bardzo 
zmęczone, ale pełne wrażeń z wspa-
niałej przygody.

Grupy 3 i 4-latków zaprosiły 
rodziców na uroczystość z okazji ich 
święta. Dzieci przedstawiły program 
artystyczny, wiersze, piosenki i tań-
ce, które dostarczyły rodzicom ra-
dości i wielu wzruszeń. Przedszko-
laki obdarowały ich własnoręcznie 
wykonanymi upominkami. Uroczy-
stości zakończyły się 
słodkim poczęstun-
kiem i wspólną za-
bawą.

27 maja odbył się 
ostatni w tym roku 
szkolnym koncert 
Filharmonii Pomy-
słów pt. „Księstwo 
Brdiang-Brdiang”, 
w czasie którego 
dzieci poznały kró-
lową instrumentów 
– harfę. Co miesiąc 
przedszkolaki po-
znawały różne in-
strumenty, ich budo-

wę, gościły w dziwnych, muzycznych 
krainach, np. Tru-tu-tu Town, Los 
Brzdękos, Rio Ram-pam-pam. Dzie-
ci wraz z aktorami tworzyły muzycz-
ne receptury, odkrywały piękno 
repertuaru musicalowego, operet-
kowego, kształtowały swoją wrażli-
wość poprzez opowieści i przygody 
bohaterów, a przede wszystkim pięk-
ną muzykę.

Dzień Dziecka świętowaliśmy 
w osadzie traperskiej w Bolechówku. 
W pięknych okolicznościach przy-
rody dzieci odkrywały tajemnice 
Puszczy Zielonki, tropiły zwierzęta, 
wspinały się na wzniesienia, spraw-
dzając swoją kondycję, karmiły stru-
sie i konie, poznawały wygląd i dzia-
łanie starych przedmiotów, brały 
udział w konkurencjach sprawno-
ściowych (przeciąganie liny, nosze-
nie wiader na nosidle, wyścigi dru-
żyn na drewnianych nartach ), za-
przyjaźniły się z psami rasy husky. 
Przedszkolaki ze smakiem zjadły 
drożdżowy placek i kiełbaski pieczo-
ne na ruszcie nad ogniskiem. Pogo-
da dopisała, dzieci wróciły zadowo-
lone z Dyplomem Młodego Trapera 
w ręku.

M.M.

U TipTopka Odkrywcy

n
Strażacy w Przedszkolu „TipTopka Odkrywcy”
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W nadchodzącym roku szkol-
nym 2014-2015 liczba 
klas pierwszych w Lubo-

niu znacznie się zwiększy (prawie 
o 77%). Było 13 oddziałów, a będą 
aż 23. W Szkole Podstawowej nr 1 
będzie 5 oddziałów – były 4. W Ciesz-
kowiance (SP 2) będzie 9, było 5. 
W „Trójce” będzie 4, były 2. Nato-
miast w Czwórce będzie 5, a były 
2 oddziały. W związku z licznymi 
uwagami ze strony rodziców uczniów, 
którzy od 1 września rozpoczną na-
ukę w lubońskich podstawówkach, 
wyjaśniamy jakie mają prawa.

Dotychczas o przydziale każde-
go dziecka do konkretnej klasy po-
winno było decydować losowanie. 
W tym roku, po zmianie przepisów 
rekrutacyjnych nastąpi przydział 
dzieci do poszczególnych klas wg 
miesiąca urodzin. Wielu rodziców 
nie zgadza się z takim rozwiązaniem, 
bo:

1. Dzieci mieszkające w tym 
samym bloku, a urodzone w innych 
miesiącach roku będą rozdzielane 
do różnych klas. Uniemożliwi to 
rodzicom wspólne przyprowadzanie 
dzieci do i ze szkoły, natomiast dzie-
ciom, które już się dobrze znają, 
utrudni odpisywanie lekcji po dniach 
nieobecności czy wspólną naukę.

2. Grupa zerówkowiczów uro-
dzonych w 2007 roku, która już 
tworzy jedną klasę w szkole, np. „0a”, 
„0b”, jest zgrana i grzeczna, po wa-
kacjach zostanie na siłę rozdzielona 
do kilku różnych klas pierwszych.

3. Dotychczas starano się, by 
w oddziałach była zbliżona liczba 
dziewczynek i chłopców. Jeśli teo-
retycznie wśród dzieci urodzonych 
w styczniu i lutym będzie więcej 
chłopców, to klasa „1a” będzie do-
minująco męska.

To prawda, że zmianie uległy 
przepisy dotyczące rekrutacji do szkół 
podstawowych, ale mówią one o tym, 
że do jednej klasy nie może chodzić 
więcej niż 25 dzieci, jednak żaden 
przepis wcześniej nie uzależniał 
przydziału dzieci do poszczególnych 
klas ze względu na miesiąc urodze-
nia. Sugestia Ministerstwa Edukacji 
Narodowej dotyczyła jedynie zwró-
cenia uwagi, by w miarę możliwości, 
jeśli liczba dzieci w tym samym wie-
ku odpowiada liczebności klasy, nie 
mieszać uczniów z różnych roczni-
ków.

Rodzice, którzy nie zgadzają się 
na taki podział, mają prawo złożyć 
do dyrektora szkoły prośbę o zacho-
wanie integralności grupy przy re-

krutacji do poszczególnych oddzia-
łów klasy pierwszej i nic nie stoi na 
przeszkodzie, by dyrekcja przychy-
liła się do tej prośby. Podobnie jest 
w przypadku dzieci mieszkających 
w najbliższym sąsiedztwie. Jeśli ro-
dzice stworzą taką listę dzieci z naj-
bliższej okolicy i udadzą się do dy-
rekcji z prośbą o przydzielenie pociech 
do jednej klasy, zaoszczędzą tym 
samym czas i nerwy na późniejsze 
przenoszenie poszczególnych pociech 
między klasami, do którego docho-
dzi co roku we wrześniu. Czasy, gdy 
wszystkie rozwiązania były społe-
czeństwu narzucane „odgórnie” już 
dawno minęły, teraz mamy prawo 
zmienić sposób przydzielenia dzie-
ci do klas, a rodzice mają nawet 
prawo do wnioskowania o zmianę 
przydzielonego wychowawcy.

Maria Jedlińska-Pyssa z Kurato-
rium Oświaty wycofała się z wcze-
śniejszego stwierdzenia, że organi-
zowanie zespołu klasowego leży 
wyłącznie w kompetencji dyrektora 
szkoły, a łączenie w miarę możliwo-
ści dzieci z tego samego rocznika 
w jednej klasie jest tylko sugestią. 
Wydała w maju oświadczenie: „Za-
sady podziału uczniów klasy I szko-
ły podstawowej na oddziały regulu-
je art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2013 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz ustawy o zmianie usta-
wy o systemie oświaty oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1265), w następu-
jącym brzmieniu (ust. 1 i 2):

- W latach szkolnych 2014-2015 
i 2015-2016 podziału uczniów kla-
sy pierwszej publicznej szkoły pod-
stawowej na oddziały dokonuje się 
według roku i miesiąca urodzenia, 
poczynając od uczniów najmłod-
szych.

- Na wniosek rodziców, w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach, 
dyrektor publicznej szkoły podsta-
wowej dokonując podziału może 
przyjąć ucznia do klasy pierwszej 
odstępując od zasady, o której mowa 
w ust. 1.

Jednocześnie informuję, że wy-
mienione zasady odnoszą się do 
wszystkich uczniów rozpoczynających 
naukę w klasie pierwszej szkoły 
podstawowej.”

Zatem rodzice mogą wnioskować 
o zachowanie integralności grupy 
zerowej podczas organizowania kla-
sy pierwszej, a dyrektor może taki 
wniosek rozpatrzyć pozytywnie nie 
łamiąc przepisów.

KK

Wokół pierwszaków
O dużym wzroście liczby klas pierwszych w Luboniu i zasadach 
naboru

W Publicznym Przedszkolu 
przy ul. Sobieskiego od-
był się festyn rodzinny 

pt: „Podróż dookoła świata”. Każda 
z grup zaprezentowała swój układ 
artystyczny, który nawiązywał do 
kultury danego kontynentu. Dzie-
ci skorzystały z licznych atrakcji.

Centrum Edukacji „Atut” po raz 

kolejny zaszczyciło nas swoją obec-
nością, tym razem słuchaliśmy Eg-
zotycznej Muzyki Hawajskiej.

Całym przedszkolem wybrali-
śmy się do Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Luboniu na przedstawie-
nie pt: „Były sobie krasnoludki”, 
którego celem było propagowanie 
dobrego i kulturalnego zachowa-
nia.

Gościliśmy mamę Marcela, któ-
ra przeczytała nam bajkę. Dzieci 

siedziały na dywanie i słuchały w sku-
pieniu. Na koniec Marcel poczęsto-
wał dzieci pysznymi ciastkami i żel-
kami, a jego mama rozdała wszyst-
kim kolorowanki z bajkowymi bo-
haterami.

Wybraliśmy się na wycieczkę do 
ZOO w Poznaniu. Pogoda nam do-
pisała, dzięki czemu mogliśmy zwie-

dzać i jeździć kolejką. Podziwialiśmy 
przyrodę oraz zwierzęta z odległych 
i egzotycznych krajów, a później 
zrobiliśmy sobie mały piknik. Dzie-
ci wróciły do przedszkola pełne 
pozytywnych i niezapominanych 
wrażeń. Bardzo dziękujemy M. To-
maszewskiemu za udostępnienie 
autokarów.

Od listopada ub. roku do końca 
maja realizowaliśmy projekt „Służyć 
i wychowywać do Miłości” według 

Z Pogodnego Przedszkola

n
Maluchy z Pogodnego Przedszkola w ZOO   fot. P. Maciejewska

Tydzień z książką – to czas, 
w którym dzieci z Niepublicz-
nego Przedszkola przy ul. Ko-

pernika 10 tworzyły własne dzieła. 
Najstarsza grupa wykonała pozycję, 
w której przedstawiła swoje zaintere-
sowania i pasje. Nie zabrakło również 
kolorowych książek, które powstały 
w projekcie Rodzic – Dziecko. Po-
nadto rodzice z pełnym zaangażo-
waniem włączyli się w akcję czytania 
naszym przedszkolakom.

Kolejny tydzień został poświę-
cony zasadom dziecięcego savoir-

vivre. Po kilku dniach wszystkie 
grupy wzięły udział w quizie kultu-
ralnym, podczas którego wykazały się 
zdobytą wiedzą.

Zapoznani już z zasadami kul-
tury zerówkowicze odwiedzili mury 
jednej ze szkół. Z ciekawością ob-
serwowali zajęcia prowadzone w 1 
klasie, które zakończyły się wspólną 
zabawą przy muzyce.

Z okazji Dnia Matki wykonali-
śmy prezenty, które były wyrazem 
wdzięczności dla wszystkich mam 
za ich miłość, troskę i zaangażowa-

nie.
Maj zakoń-

czyliśmy festynem 
rodzinnym. Licz-
ne występy, za-
bawy, zajęcia 
plastyczne, clow-
ni oraz dmucha-
na zjeżdżalnia 
wywołały mnó-
stwo radości 
i uśmiechu na 
małych buź-
kach.

M. Wesołowska

Z Czarodziejskiego Ogrodu

koncepcji wychowania bł. Edmun-
da Bojanowskiego. Pracowaliśmy 
wokół trzech wybranych z jego pro-
gramu idei: patriotycznej, religijnej 
(p. Helena Piątek) i zdrowotnej. 
Otrzymaliśmy certy�kat z realizacji. 
13 czerwca dzieci z grupy Śnieżyn-
ki pojadą do Żabikowa. Siostry Słu-

żebniczki NMP zaprosiły nas do 
siebie na Przegląd Piosenki Przed-
szkolnej. Udamy się do Sanktuarium 
bł. Edmunda „odwiedzić” przyjacie-
la dzieci, tego „serdecznie dobrego 
człowieka”.

P. Maciejewska, M. Gajdziel

n
Festyn rodzinny w Czarodziejskim Ogrodzie
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W maju Burmistrz Lubonia 
powołał komisje konkurso-
we w celu wyłonienia kan-

dydatów na stanowiska dyrektorów 
w trzech lubońskich szkołach pod-
stawowych (SP 2, 3 i 4). Przewodni-
czącym wszystkich komisji był Rafał 
Marek – zastępca burmistrza.

SP 2
Konkurs odbył się 27 maja. Ko-

misja w składzie: Rafał Marek, Romu-
alda Suchowiak (kierownik Wydzia-
łu Oświaty, Zdrowia i Kultury Urzędu 
Miejskiego), Dorota Franek (Komisja 
Sfery Społecznej Rady Miasta Lubonia), 
Alicja Rajewicz i Agata Elbanowska 
(Kuratorium Oświaty w Poznaniu), 
Urszula Ferdynus (Rada Pedagogicz-
na SP 2), Maria Gabler (Związek Na-
uczycielstwa Polskiego) oraz Małgo-
rzata Machalska i Krzysztof Konarski 
(Rada Rodziców SP 2), po sprawdze-
niu merytorycznym dokumentów 
aplikacyjnych dwóch kandydatek: 
Lidii Kałwińskiej (lubonianka, dotąd 
wicedyrektor SP 2) i Pauliny Doroża-
ły (spoza Lubonia, ubiegała się o sta-
nowisko dyrektora SP 1 w ub. roku 
– patrz: „WL” 07-2013, str. 10) oraz 
wysłuchaniu ich prezentacji, rekomen-
dowała na dyrektora Cieszkowianki 
Lidię Kałwińską. Pracuje w SP 2 od 
32 lat, w tym od 15 na stanowisku 
wicedyrektora. Urodziła się w Gnieź-
nie, a od połowy lat 70. mieszka w Lu-
boniu. Tu tra�ła do 7 klasy SP 2, 
której wychowawcą był Roman Le-
wandowski. Po ukończeniu V LO 
w Poznaniu podjęła dzienne studia 
na Wydziale Pedagogicznym UAM 
(kierunek nauczanie początkowe). 
Następnie ukończyła studia podyplo-
mowe w zakresie informatyki i tech-
nologii informacyjnej na Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu. Kontynu-
uje tradycje rodzinne, ponieważ jej 
mama – Maria Adamska – była w prze-
szłości dyrektorem SP 2, natomiast 
siostra – Hanna Marcinkowska jest 
obecnie zastępcą dyrektora Gimnazjum 
nr 1. Od 10 lat jest nauczycielem dy-
plomowanym, przed dwoma laty 
została wpisana na ministerialną listę 
ekspertów wchodzących w skład ko-

misji egzaminacyjnych i kwali�kacyj-
nych dla nauczycieli ubiegających się 
o awans na stopień zawodowy.

SP 3
Konkurs odbył się 28 maja. Ko-

misja w składzie: Rafał Marek, Romu-
alda Suchowiak, Paweł Wolniewicz 
(Komisja Sfery Społecznej RML), 
Beata Przyszczypkowska i Justyna 
Kasprzak-Rzeźniczak (Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu), Beata Janicka 
i Małgorzata Hinz (Rada Pedagogicz-
na SP 3), Halina Niedziałkowska 
(Związek Nauczycielstwa Polskiego) 
oraz Patryk Brzeziński i Marzena Ję-
drzejak (Rada Rodziców SP 3) reko-
mendowała na stanowisko dyrektora 
Grażynę Leciej – jedyną kandydatkę, 
dotychczasowego dyrektora Trójki.

SP 4
Konkurs odbył się 28 maja. 

Komisja w składzie: Rafał Marek, 
Romualda Suchowiak, Wanda 
Suleja-Kot (Komisja Sfery Spo-
łecznej RML), Beata Przyszczyp-
kowska i Justyna Kasprzak-Rzeźniczak 
(Kuratorium Oświaty), Aleksandra 
Jędrycha i Magdalena Sosnowska 
(Rada Pedagogiczna SP 4), Hali-
na Niedziałkowska (Związek Na-
uczycielstwa Polskiego) oraz Syl-
wia Nortman i Agnieszka Wójcik 
(Rada Rodziców SP 4) wyznaczy-
ła na stanowisko dyrektora Agniesz-
kę Antczak – jedyną kandydatkę, 
pełniącą dotychczas funkcję wi-
cedyrektora tej placówki. Pracuje 
w SP 4 od 7 lat. Jej sylwetkę przed-
stawialiśmy w październiku 2013 r. 
na str. 46.

29 maja burmistrz Dariusz Szmyt 
zatwierdził wybory dokonane przez 
komisje.

W związku z przejściem na eme-
ryturę Teresa Zygmanowska (dyrek-
tor SP 2) oraz Izabela Poprawka 
(dyrektor SP 4) będą sprawowały 
swoje funkcje do 31 sierpnia tego 
roku, natomiast nowo wybrane pa-
nie obejmą stanowiska z początkiem 
nowego roku szkolnego (1 wrze-
śnia).

PAW

Konkursy na dyrektorów szkół

n
Lidia Kałwińska – nowy dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2   fot. Paweł Wolniewicz

n
Agnieszka Antczak – nowy dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 4   fot. Paweł 
Wolniewicz

Maj w Niepublicznym Przed-
szkolu przy ul. 11 Listopa-
da minął bardzo szybko. 

Czas spędziliśmy na nauce oraz za-
bawie na odnowionym placu zabaw. 
Przygotowywaliśmy się także do wy-
stępów z okazji Dnia Mamy i Taty. 
Gdy już nauczyliśmy się wszystkiego, 

zaprosiliśmy ukochanych rodziców 
na przedstawienia. Wzruszeniom 
nie było końca.

Pod koniec maja odbył się cy-
kliczny koncert, na którym budo-
waliśmy z muzykami wehikuł cza-
su. Było fantastycznie.

Karolina Tomalka-Kałek

Ze Słonecznego Zakątka

Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej w ramach projektu 
„Sprawdź szkołę swojego 

dziecka” przygotowało ankiety dla 
dyrektorów szkół podstawowych, 
Rad Rodziców oraz wizytatorów, 
które mają na celu informowanie 
rodziców starających się o przy-
jęcie dziecka do placówki oraz 
poznanie warunków jej działal-
ności. Minister Edukacji napisa-
ła na www.men.gov.pl: „Wspólnie 
z Wami, dyrektorami szkół i samo-
rządami, chcemy mieć pewność, 
że zrobiono wszystko, by jak naj-
lepiej przygotować podstawówki 
na przyjęcie pierwszoklasistów, 
w tym sześciolatków. Wierzymy, 
że tak już jest w przypadku placów-
ki, którą Państwo wybraliście dla 
swojego dziecka. Możecie ocenić 
to sami, odnajdując wybraną szko-
łę na zamieszczonej mapie Polski. 
(...) Ankiety pomogą sprawdzić, 
czy szkoły są już gotowe, czy też 
są zadania, które dyrektorzy, na-
uczyciele i samorządy muszą do-
pracować, jak najlepiej wykorzy-
stując czas do 1 września.”

Przedstawiamy zestawienie 
ankiet dotyczące czterech szkół 
z terenu Lubonia. Pogrubioną 
czcionką, na szarym tle zaznaczo-
no odpowiedzi rodziców, które 
nie pokrywają się z wersją dyrek-
cji oraz te, które odbiegają od 
przyjętych standardów wyznaczo-
nych obowiązującymi przepisa-
mi.

Szczególnie rzuca się w oczy 
negatywna ocena rodziców z Ciesz-
kowianki (SP 2) dotycząca bezpie-
czeństwa dzieci w szkole, pracy 
świetlicy oraz nieprzygotowania 
miejsca do zabawy i wypoczynku 
(patrz: tabela obok).

W tym roku przeprowadzono 
również wizytacje MEN w szkołach, 
a wizytatorzy musieli odpowiedzieć 
„tak” lub „nie” na 12 pytań:
 1.  Szkoła ma przygotowane po-

mieszczenia do pracy z dziećmi 
6-letnimi w klasie I.

 2.  Szkoła ma przygotowane pomo-
ce dydaktyczne do pracy z dzieć-
mi 6-letnimi w klasie I.

 3.  Szkoła ma przygotowane miej-
sca do zabawy i wypoczynku 
(część rekreacyjna, boisko, 
itp.)

 4.  Szkoła zapewnia uczniom klas I 
miejsca na pozostawianie pod-

ręczników i przyborów szkol-
nych.

 5.  Szkoła dba o adaptację uczniów 
klas I do warunków szkol-
nych.

 6.  Nauczyciele prowadzący zajęcia 
edukacyjne w klasach I posia-
dają wymagane kwali�kacje.

 7.  W szkole działa świetlica.
 8.  Dobór dzieci w grupach świe-

tlicowych uwzględnia etap edu-
kacyjny.

 9.  Grupa świetlicowa liczy nie 
więcej niż 25 uczniów.

 10.  Czas pracy świetlicy dostoso-
wany jest do potrzeb rodzi-
ców.

 11.  Szkoła zapewnia uczniom po-
siłki.

 12.  Szkoła uwzględnia inicjatywy 
rodziców uczniów klas I.

Odpowiedzi wizytatorów w więk-
szości były twierdzące, co jest za-
skakujące, bo nie zgadzają się one 
z odpowiedziami w ankietach ro-
dziców i dyrekcji. Jedynie w przy-
padku SP 1 jedna z odpowiedzi 
wizytatorki, dotycząca świetlicy, 
była przecząca. Co ciekawe, wizy-
tatorzy ocenili Jedynkę i Trójkę 
lepiej niż sami dyrektorzy tych 
szkół! Potwierdzili, że „grupa świe-
tlicowa liczy nie więcej niż 25 
uczniów”, a dyrekcja wcale nie za-
znaczyła tej opcji.

SP 1: 24 kwietnia 2014 r. wizy-
tator Brygida Wieczorek na 11 pytań 
odpowiedziała twierdząco, ale ne-
gatywnie oceniła tylko punkt 8: 
„Dobór dzieci w grupach świetlico-
wych uwzględnia etap edukacyj-
ny”.

SP 2: 21 marca 2014 r. wizytator 
Brygida Wieczorek na wszystkie 
pytania ankiety odpowiedziała twier-
dząco.

SP 3: 28 lutego 2014 r. wizytator 
Katarzyna Wardzińska – wszystkie 
odpowiedzi twierdzące.

SP 4: 21 marca 2014 r. wizytator 
Brygida Wieczorek – wszystkie od-
powiedzi twierdzące.

Analizując tekst i tabelę, można 
stwierdzić, że odpowiedzi stron róż-
nią się od siebie w kwestiach oczy-
wistych. Dlatego obiektywność 
oceny placówek można poddać 
w wątpliwość.

KK

Sprawdź szkołę swojego dziecka



6/2014

51

OŚWIATA

P
yt

an
ia

 a
nk

ie
ty

dy
re

kt
or

a 
sz

ko
ły

 
R

ad
y 

R
od

zi
có

w
 

dy
re

kt
or

a 
sz

ko
ły

 
R

ad
y 

R
od

zi
có

w
 

dy
re

kt
or

a 
sz

ko
ły

 
R

ad
y 

R
od

zi
có

w
 

dy
re

kt
or

a 
sz

ko
ły

 
R

ad
y 

R
od

zi
có

w
 

W
 ja

ki
m

 s
to

pn
iu

, P
an

i(a
) z

da
ni

em
, s

zk
oł

a 
m

a 
pr

zy
go

to
w

an
e 

po
m

ie
sz

cz
en

ia
 i 

po
m

oc
e 

dy
da

kt
yc

zn
e 

do
 p

ra
cy

 z
 6

-la
tk

am
i w

 k
la

si
e 

pi
er

w
sz

ej
? 

do
br

ym
do

br
ym

 
do

br
ym

do
st

at
ec

zn
ym

 
ba

rd
zo

 d
ob

ry
m

 
ba

rd
zo

 d
ob

ry
m

 
ba

rd
zo

 d
ob

ry
m

 
ba

rd
zo

 d
ob

ry
m

 

W
 ja

ki
m

 s
to

pn
iu

, P
an

i(a
) z

da
ni

em
, s

zk
oł

a 
m

a 
pr

zy
go

to
w

an
yc

h 
na

uc
zy

ci
el

i d
o 

pr
ac

y 
w

 k
la

si
e 

pi
er

w
sz

ej
? 

ba
rd

zo
 d

ob
ry

m
 

do
br

ym
 

ba
rd

zo
 d

ob
ry

m
 

do
br

ym
ba

rd
zo

 d
ob

ry
m

 
ba

rd
zo

 d
ob

ry
m

 
ba

rd
zo

 d
ob

ry
m

 
ba

rd
zo

 d
ob

ry
m

 

W
 ja

ki
m

 s
to

pn
iu

, P
an

i(a
) z

da
ni

em
, s

zk
oł

a 
m

a 
pr

zy
go

to
w

an
e 

m
ie

js
ca

 
do

 z
ab

aw
y 

i w
yp

oc
zy

nk
u 

(c
z


 re
kr

ea
cy

jn
a,

 b
oi

sk
o,

 
w

ie
tli

ca
 it

p.
)?

 
do

br
ym

 
do

br
ym

 
do

br
ym

N
ie

 je
st

 
pr

zy
go

to
w

an
e 

ba
rd

zo
 d

ob
ry

m
 

ba
rd

zo
 d

ob
ry

m
 

ba
rd

zo
 d

ob
ry

m
 

do
br

ym

Ja
k 

na
uc

zy
ci

el
e 

pr
ow

ad
z

 z
aj
c

ia
 e

du
ka

cy
jn

e 
w

 k
la

sa
ch

 
pi

er
w

sz
yc

h?
 

Ja
k 

oc
en

ia
 P

an
(i)

 k
om

un
ik

ac
j

 m
i

dz
y 

na
uc

zy
ci

el
am

i a
 ro

dz
ic

am
i 

dz
ie

ci
 w

 n
aj

m
ło

ds
zy

ch
 k

la
sa

ch
? 

ba
rd

zo
 d

ob
rz

e 
do

br
ze

ba
rd

zo
 d

ob
rz

e 
ba

rd
zo

 d
ob

rz
e 

ba
rd

zo
 d

ob
rz

e 
ba

rd
zo

 d
ob

rz
e 

ba
rd

zo
 d

ob
rz

e 
ba

rd
zo

 d
ob

rz
e 

A
nk

ie
ta

 w
yp

eł
ni

an
a 

ty
lk

o 
pr

ze
z 

dy
re

kt
or

ów
 p

la
có

w
ek

P
ro

sz
 

w
yb

ra
 

ok
re
l

en
ia

 o
pi

su
j

ce
 p

ra
c
w

ie
tli

cy
 d

la
 

na
jm

ło
ds

zy
ch

 u
cz

ni
ów

 w
 P

an
i(a

) s
zk

ol
e.

 

P
ro

sz
 

w
yb

ra
 

ok
re
l

an
ia

 o
pi

su
j

ce
 z

ap
le

cz
e 

so
cj

al
ne

 d
la

 
na

jm
ło

ds
zy

ch
 u

cz
ni

ów
 w

 P
an

i(a
) s

zk
ol

e.
 

P
ro

sz
 

w
yb

ra
 

ok
re
l

en
ia

 o
pi

su
j

ce
 s

er
w

ow
an

ie
 p

os
iłk

ów
 d

la
 

na
jm

ło
ds

zy
ch

 u
cz

ni
ów

 w
 P

an
i(a

) s
zk

ol
e.

 

P
ro

sz
 

w
yb

ra
 

ok
re
l

en
ia

 o
pi

su
j

ce
 p

ro
ce

s 
ła

go
dn

eg
o 

pr
ze

j
ci

a 
z 

pr
ze

ds
zk

ol
a 

do
 s

zk
oł

y.
 

C
ze

go
 P

an
i/a

 z
da

ni
em

 o
cz

ek
uj
 

na
jc

z
c

ie
j o

d 
sz

ko
ły

 ro
dz

ic
e 

dz
ie

ci
 

6-
le

tn
ic

h?
 

A
nk

ie
ta

 w
yp

eł
ni

an
a 

ty
lk

o 
pr

ze
z 

ro
dz

ic
ów

C
zy

 P
a

st
w

a 
zd

an
ie

m
 s

zk
oł

a 
za

pe
w

ni
a 

dz
ie

ci
om

 w
ar

un
ki

 
be

zp
ie

cz
e

st
w

a?
 

C
zy

 P
a

st
w

a 
zd

an
ie

m
 

w
ie

tli
ca

 s
zk

ol
na

 s
pr

zy
ja

 ro
zw

oj
ow

i d
zi

ec
ka

 6
 

le
tn

ie
go

 i 
je

st
 u

zu
pe

łn
ie

ni
em

 p
ro

ce
su

 e
du

ka
cy

jn
eg

o 
w

 s
zk

ol
e?

 

C
zy

 P
a

st
w

a 
zd

an
ie

m
 d

zi
ec

i s
 

za
do

w
ol

on
e 

ze
 s

zk
oł

y?
 

W
 ja

ki
 s

po
só

b 
za

go
sp

od
ar

ow
an

a 
je

st
 p

rz
es

trz
e

 w
 k

la
sa

ch
 

sz
ko

ln
yc

h,
 w

 k
tó

ry
ch

 u
cz
 

si
 

sz
e

ci
ol

at
ki

? 
P

ro
sz
 

w
yb

ra


ok
re
l

en
ie

 n
aj

le
pi

ej
 o

pi
su

j
ce

 t
 p

rz
es

trz
e

. 

Ja
ki

e 
in

fo
rm

ac
je

 o
 d

zi
ec

ku
 o

trz
ym

uj
 

P
a

st
w

o 
od

 n
au

cz
yc

ie
la

-
w

yc
ho

w
aw

cy
? 

C
zy

 P
a

st
w

o 
je

st
e

ci
e 

za
do

w
ol

en
i z

e 
sz

ko
ły

 s
w

oj
eg

o 
dz

ie
ck

a?
 

(w
 s

ka
li 

oc
en

 s
zk

ol
ny

ch
)

3
5

4

A
nk

ie
ta

 w
yp

eł
ni

an
a 

pr
ze

z:
 d

yr
ek

cj
 

sz
ko

ły
 o

ra
z 

ro
dz

ic
ów

W
 s

po
só

b 
el

as
ty

cz
ny

 –
 ró
n

y 
cz

as
 z

aj


ed
uk

ac
yj

ny
ch

 (o
dp

ow
ie

d
 p

ok
ry

w
aj
c

a 
si
)

W
 s

po
só

b 
el

as
ty

cz
ny

 –
 ró
n

y 
cz

as
 z

aj


 e
du

ka
cy

jn
yc

h 
(o

dp
ow

ie
d

 p
ok

ry
w

aj
c

a 
si
)

W
 s

po
só

b 
el

as
ty

cz
ny

 –
 ró
n

y 
cz

as
 z

aj


 e
du

ka
cy

jn
yc

h 
(o

dp
ow

ie
d

 p
ok

ry
w

aj
c

a 
si
)

ta
k

ta
k

ta
k 

Ła
w

ki
 /s

to
lik

i u
st

aw
io

ne
 tr

ad
yc

yj
ni

e 
w

 rz
d

ac
h,

 n
a 

ko
c

u 
lu

b 
na

 p
oc

z
tk

u 
m

ie
js

ce
 d

la
 d

zi
ec

i d
o 

za
ba

w
y 

lu
b 

ro
zm

ów
 c

ał
ej

 g
ru

py
 z

 n
au

cz
yc

ie
le

m
 

ta
k

ta
k

ta
k 

Ła
w

ki
 /s

to
lik

i w
 g

ru
py

, p
ół

ko
le

 lu
b 

in
ny

 n
i

 tr
ad

yc
yj

ny
 

sp
os

ób
, k
c

ik
 d

o 
za

ba
w

y,
 s

za
fk

i z
 s

zu
fla

da
m

i c
zy

 in
ny

m
i 

m
ie

js
ca

m
i d

la
 k

a
de

go
 d

zi
ec

ka
 d

o 
pr

ze
ch

ow
yw

an
ia

 
po

dr
c

zn
ik

ów
, z

es
zy

tó
w

, e
fe

kt
ów

 p
ra

cy
 d

zi
ec

i, 
pr

zy
bo

ró
w

 
sz

ko
ln

yc
h 

ni
e 

ni
e 

ta
k 

Ła
w

ki
 /s

to
lik

i u
st

aw
io

ne
 tr

ad
yc

yj
ni

e 
w

 rz
d

ac
h,

 
br

ak
 m

ie
js

ca
 d

o 
za

ba
w

y 
i z

m
ia

ny
 a

kt
yw

no
c

i 
dz

ie
ci

 

od
po

w
ie

dz
i d

yr
ek

to
ró

w
od

po
w

ie
dz

i d
yr

ek
to

ró
w

od
po

w
ie

dz
i d

yr
ek

to
ró

w

oc
en

y 
ro

dz
ic

ów
oc

en
y 

ro
dz

ic
ów

oc
en

y 
ro

dz
ic

ów

G
ru

py
 n

ie
 w

i
ks

ze
 n

i
 2

5 
uc

zn
ió

w
 b

. d
od

at
ko

w
e 

za
j

ci
a 

ro
zw

ija
j

ce
 z

ai
nt

er
es

ow
an

ia
 d

zi
ec

i w
 c

za
si

e 
po

by
tu

 w
 

W
yd

zi
el

on
e 

i w
yp

os
a

on
e 

w
 p

om
oc

e 
m

ie
js

ce
 z

ab
aw

 i 
re

kr
ea

cj
i p

od
cz

as
 p

od
st

aw
ow

ej
 p

ra
cy

 s
zk

oł
y;

 O
dd

zi
el

ne
 

i w
yp

os
a

on
e 

w
 p

om
oc

e 
m

ie
js

ce
 z

ab
aw

 i 
re

kr
ea

cj
i n

a 
bo

is
ku

 s
zk

ol
ny

m
 

Fu
nk

cj
on

uj
e 

st
oł

ów
ka

 

D
łu

go


 o
kr

es
u 

ad
ap

ta
cj

i z
al

e
y 

od
 p

ot
rz

eb
 d

zi
ec

i; 
In

fo
rm

ac
je

 o
 g

ot
ow

o
ci

 d
zi

ec
ka

 d
o 

po
dj
c

ia
 n

au
ki

 w
 

sz
ko

le
 s
 

w
yt

yc
zn

ym
i d

o 
pr

ac
y 

w
 k

la
si

e 
pi

er
w

sz
ej

D
od

at
ko

w
e 

za
j

ci
a 

ro
zw

ija
j

ce
 z

ai
nt

er
es

ow
an

ia
 d

zi
ec

i w
 

cz
as

ie
 p

ob
yt

u 
w

 
w

ie
tli

cy
; D

od
at

ko
w

e 
za

j
ci

a 
o 

ch
ar

ak
te

rz
e 

W
yd

zi
el

on
e 

m
ie

js
ce

 w
 s

zk
ol

e 
dl

a 
kl

as
 I 

- I
II;

 w
yd

zi
el

on
e 

i 
w

yp
os

a
on

e 
w

 p
om

oc
e 

m
ie

js
ce

 z
ab

aw
 i 

re
kr

ea
cj

i p
od

cz
as

 
po

ds
ta

w
ow

ej
 p

ra
cy

 s
zk

oł
y 

Fu
nk

cj
on

uj
e 

st
oł

ów
ka

 

In
fo

rm
ac

je
 o

 g
ot

ow
o

ci
 d

zi
ec

ka
 d

o 
po

dj
c

ia
 n

au
ki

 w
 s

zk
ol

e 
s

 w
yt

yc
zn

ym
i d

o 
pr

ac
y 

w
 k

la
si

e 
pi

er
w

sz
ej

 

 w
yn

ik
i: 

od
po

w
ie

dz
i d

yr
ek

to
ró

w
D

od
at

ko
w

e 
za

j
ci

a 
ro

zw
ija

j
ce

 z
ai

nt
er

es
ow

an
ia

 
dz

ie
ci

 w
 c

za
si

e 
po

by
tu

 w
 

w
ie

tli
cy

; D
od

at
ko

w
e 

W
yd

zi
el

on
e 

i w
yp

os
a

on
e 

w
 p

om
oc

e 
m

ie
js

ce
 z

ab
aw

 
i r

ek
re

ac
ji 

po
dc

za
s 

po
ds

ta
w

ow
ej

 p
ra

cy
 s

zk
oł

y 

W
 s

po
só

b 
el

as
ty

cz
ny

 –
 ró
n

y 
cz

as
 z

aj


ed
uk

ac
yj

ny
ch

 (o
dp

ow
ie

d
 p

ok
ry

w
aj
c

a 
si
)

Ła
w

ki
 /s

to
lik

i u
st

aw
io

ne
 tr

ad
yc

yj
ni

e 
w

 rz
d

ac
h,

 n
a 

ko
c

u 
lu

b 
na

 p
oc

z
tk

u 
m

ie
js

ce
 d

la
 d

zi
ec

i d
o 

za
ba

w
y 

lu
b 

ro
zm

ów
 c

ał
ej

 g
ru

py
 z

 n
au

cz
yc

ie
le

m
 

N
au

cz
yc

ie
l r

oz
m

aw
ia

 z
 ro

dz
ic

am
i, 

pr
ze

ka
zu

je
 

po
zy

ty
w

ne
 i 

ne
ga

ty
w

ne
 in

fo
rm

ac
je

 o
 d

zi
ec

ku
 

N
au

cz
yc

ie
l r

oz
m

aw
ia

 z
 ro

dz
ic

am
i, 

pr
ze

ka
zu

je
 

po
zy

ty
w

ne
 i 

ne
ga

ty
w

ne
 in

fo
rm

ac
je

 o
 d

zi
ec

ku
 

N
au

cz
yc

ie
l r

oz
m

aw
ia

 z
 ro

dz
ic

am
i, 

pr
ze

ka
zu

je
 p

oz
yt

yw
ne

 i 
ne

ga
ty

w
ne

 in
fo

rm
ac

je
 o

 d
zi

ec
ku

 
N

au
cz

yc
ie

l r
oz

m
aw

ia
 z

 ro
dz

ic
am

i, 
pr

ze
ka

zu
je

 
po

zy
ty

w
ne

 i 
ne

ga
ty

w
ne

 in
fo

rm
ac

je
 o

 d
zi

ec
ku

 

ta
k

C
ie

ka
w

ej
 o

fe
rty

 e
du

ka
cy

jn
ej

 z
as

po
ka

ja
j

ce
j p

ot
rz

eb
y 

ed
uk

ac
yj

ne
 d

zi
ec

i; 
In

dy
w

id
ua

liz
ow

an
ia

 p
ra

cy
 z

 
dz

ie
m

i o
dp

ow
ie

dn
io

 d
o 

ic
h 

po
trz

eb
 ro

zw
oj

ow
yc

h;
 

R
oz

w
ija

ni
a 

ta
ki

ch
 c

ec
h 

ja
k 

zd
ys

cy
pl

in
ow

an
ie

, d
ob

re
 

za
ch

ow
an

ie
;  

S
w

ob
od

y 
w

 ro
zw

ija
ni

u 
za

in
te

re
so

w
a

dz
ie

ci
, m

o
liw

o
ci

 ic
h 

ak
ty

w
ne

go
 d

zi
ał

an
ia

D
ob

re
j o

pi
ek

i i
 z

ap
ew

ni
en

ia
 b

ez
pi

ec
ze
s

tw
a 

w
 

sz
ko

le
; C

ie
ka

w
ej

 o
fe

rty
 e

du
ka

cy
jn

ej
 z

as
po

ka
ja

j
ce

j 
po

trz
eb

y 
ed

uk
ac

yj
ne

 d
zi

ec
i; 

In
dy

w
id

ua
liz

ow
an

ia
 

pr
ac

y 
z 

dz
ie
m

i o
dp

ow
ie

dn
io

 d
o 

ic
h 

po
trz

eb
 

ro
zw

oj
ow

yc
h;

 S
w

ob
od

y 
w

 ro
zw

ija
ni

u 
za

in
te

re
so

w
a

 d
zi

ec
i, 

m
o

liw
o

ci
 ic

h 
ak

ty
w

ne
go

 
dz

ia
ła

ni
a 

D
ob

re
j o

pi
ek

i i
 z

ap
ew

ni
en

ia
 b

ez
pi

ec
ze
s

tw
a 

w
 s

zk
ol

e;
 

C
ie

ka
w

ej
 o

fe
rty

 e
du

ka
cy

jn
ej

 z
as

po
ka

ja
j

ce
j p

ot
rz

eb
y 

ed
uk

ac
yj

ne
 d

zi
ec

i; 
In

dy
w

id
ua

liz
ow

an
ia

 p
ra

cy
 z

 d
zi

e
m

i 
od

po
w

ie
dn

io
 d

o 
ic

h 
po

trz
eb

 ro
zw

oj
ow

yc
h;

 R
oz

w
ija

ni
a 

ta
ki

ch
 

ce
ch

 ja
k 

zd
ys

cy
pl

in
ow

an
ie

, d
ob

re
 z

ac
ho

w
an

ie
; 

K
sz

ta
łto

w
an

ie
 u

m
ie

j
tn

o
ci

 w
sp

ół
pr

ac
y 

w
 g

ru
pi

e 
i 

w
za

je
m

ne
go

 w
sp

ie
ra

ni
a 

si
 

w
 n

au
ce

; S
w

ob
od

y 
w

 
ro

zw
ija

ni
u 

za
in

te
re

so
w

a
 d

zi
ec

i, 
m

o
liw

o
ci

 ic
h 

ak
ty

w
ne

go
 

dz
ia

ła
ni

a 

D
ob

re
j o

pi
ek

i i
 z

ap
ew

ni
en

ia
 b

ez
pi

ec
ze
s

tw
a 

w
 s

zk
ol

e;
 

C
ie

ka
w

ej
 o

fe
rty

 e
du

ka
cy

jn
ej

 z
as

po
ka

ja
j

ce
j p

ot
rz

eb
y 

ed
uk

ac
yj

ne
 d

zi
ec

i; 
In

dy
w

id
ua

liz
ow

an
ia

 p
ra

cy
 z

 d
zi

e
m

i 
od

po
w

ie
dn

io
 d

o 
ic

h 
po

trz
eb

 ro
zw

oj
ow

yc
h;

 R
oz

w
ija

ni
a 

ta
ki

ch
 c

ec
h 

ja
k 

zd
ys

cy
pl

in
ow

an
ie

, d
ob

re
 z

ac
ho

w
an

ie
; 

K
sz

ta
łto

w
an

ie
 u

m
ie

j
tn

o
ci

 w
sp

ół
pr

ac
y 

w
 g

ru
pi

e 
i 

w
za

je
m

ne
go

 w
sp

ie
ra

ni
a 

si
 

w
 n

au
ce

; S
w

ob
od

y 
w

 
ro

zw
ija

ni
u 

za
in

te
re

so
w

a
 d

zi
ec

i, 
m

o
liw

o
ci

 ic
h 

ak
ty

w
ne

go
 d

zi
ał

an
ia

 

S
zk

oł
a 

za
pe

w
ni

a 
po

si
łk

i d
zi

ec
io

m
 k

or
zy

st
aj
c

 z
 

ca
te

rin
gu

 

D
łu

go


 o
kr

es
u 

ad
ap

ta
cj

i z
al

e
y 

od
 p

ot
rz

eb
 d

zi
ec

i; 
In

fo
rm

ac
je

 o
 g

ot
ow

o
ci

 d
zi

ec
ka

 d
o 

po
dj
c

ia
 n

au
ki

 w
 

sz
ko

le
 s
 

w
yt

yc
zn

ym
i d

o 
pr

ac
y 

w
 k

la
si

e 
pi

er
w

sz
ej

oc
en

y 
ro

dz
ic

ów

ta
k

ta
k 4

 w
yn

ik
i: 

 w
yn

ik
i: 

 w
yn

ik
i: 

G
ru

py
 n

ie
 w

i
ks

ze
 n

i
 2

5 
uc

zn
ió

w
; D

od
at

ko
w

e 
za

j
ci

a 
ro

zw
ija

j
ce

 z
ai

nt
er

es
ow

an
ia

 d
zi

ec
i w

 

W
yd

zi
el

on
e 

m
ie

js
ce

 w
 s

zk
ol

e 
dl

a 
kl

as
 I 

– 
III

; 
od

dz
ie

ln
e 

i w
yp

os
a

on
e 

w
 p

om
oc

e 
m

ie
js

ce
 z

ab
aw

 
i r

ek
re

ac
ji 

na
 b

oi
sk

u 
sz

ko
ln

ym

Fu
nk

cj
on

uj
e 

st
oł

ów
ka

 

D
łu

go


 o
kr

es
u 

ad
ap

ta
cj

i z
al

e
y 

od
 p

ot
rz

eb
 d

zi
ec

i; 
In

fo
rm

ac
je

 o
 g

ot
ow

o
ci

 d
zi

ec
ka

 d
o 

po
dj
c

ia
 n

au
ki

 
w

 s
zk

ol
e 

s
 w

yt
yc

zn
ym

i d
o 

pr
ac

y 
w

 k
la

si
e 

pi
er

w
sz

ej

S
pr

aw
d

 s
zk

oł
 

Tw
oj

eg
o 

dz
ie

ck
a 

- d
an

e 
za

cz
er

pn
i

te
 z

e 
st

ro
ny

 in
te

rn
et

ow
ej

 M
in

is
te

rs
tw

a 
E

du
ka

cj
i N

ar
od

ow
ej

: w
w

w
.m

en
.g

ov
.p

l
S

P
 1

 
ul

. P
on

ia
to

w
sk

ie
go

 1
7

S
P

 2
 

ul
. 

ab
ik

ow
sk

a 
40

S
P

 3
 

ul
. D
b

ro
w

sk
ie

go
 3

a
S

P
 4

 
ul

. 3
 M

aj
a 

10



6/2014

52

OŚWIATA

Konkurs translatorski

W sobotę, 31 maja w Gimna-
zjum i Liceum im. Kardy-
nała J.H. Newmana przy 

ul. Armii Poznań 27 odbyło się wrę-
czenie dyplomów i nagród �nalistom 
konkursu translatorskiego, skierowa-
nego do szkół gimnazjalnych woje-
wództwa wielkopolskiego. Komisja 
w składzie: Colin Phillips (Wydział 
Anglistyki UAM Poznań) oraz Ewa 
Górczak (Nauczycielskie Kolegium 
Języków Obcych w Starym Tomyślu, 
Gimnazjum i LO im. Kardynała J.H. 
Newmana) przedstawiła następujące 
wyniki konkursu „Rhyme your lines 
into a limerick”: I miejsce przyznano 
Weronice Wrembel ze Społecznego 
Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Le-
dóchowskiej w Poznaniu, ul. Grun-
waldzka 154 (nauczyciel j. angielskiego: 
Aleksandra Kmiecikowska). II lokatę 
zajął Marcin Białek z Zespołu Szkół 
nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich 
we Wronkach, ul. Leśna 17 (nauczy-
ciel j. angielskiego: Daria Sawczuk). 
III miejsce – ex aequo – zajęli Mikołaj 
Chojnik-Konopa, którego limeryk 
został doceniony za bardzo dobrą 
formę (Gimnazjum im. Matki Jadwi-
gi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego, ul. 
Głogowska 147; nauczyciel: Karo-
lina Szantyka-Pawlak) oraz Domi-
nika Zimniak, doceniona za bujną 
wyobraźnię (Społeczne Gimnazjum 

nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej 
w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 154; 
nauczyciel: Aleksandra Kmiecikow-
ska). Wyróżnienia zdobyli: Katarzy-
na Jakubowska z Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich w Do-
lsku (nauczyciel: Beata Pacyńska), 

Zo�a Kruger z Zespołu Szkół nr 2 im. 
Stanisława Staszica w Szamotułach 
(Martyna Kustoń), Zo�a Mąkow-
ska ze Społecznego Gimnazjum nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Po-
znaniu (Aleksandra Kmiecikowska). 
Nagrody zostały ufundowane przez: 
Wydział Anglistyki UAM, Nauczy-
cielskie Kolegium Języków Obcych 
w Starym Tomyślu oraz Stowarzy-
szenie COR AD COR im. Kardynała 
J.H. Newmana.

Pamięć Czerwca
Na 14 czerwca w Gimnazjum 

i LO im. Kardynała J.H. Newmana 
zaplanowano wykład upamiętnia-
jący czerwcowe wydarzenia 1956 r. 
zatytułowany „Skazany na zapo-
mnienie. Zmagania o pamięć Po-
znańskiego Czerwca 1956 w PRL” 
dr. Piotra Grzelczaka związanego 
z Instytutem Historii UAM, nauczy-
ciela Szkół im. Kard. Newmana. 
Celem wykładu jest odpowiedź na 
szereg istotnych pytań ujawniających 
kulisy funkcjonowania sytemu po-
litycznego PRL, w którym stan kon-
troli społecznej nie był możliwy bez 
kontroli pamięci narodu. (Piotr 
Grzelczak – doktor nauk humani-
stycznych w zakresie historii; autor 
obronionej z wyróżnieniem rozpra-
wy doktorskiej pt. „Poznański Czer-
wiec 1956. Walka o pamięć w latach 
1956-1989”, a także kilkunastu ar-

tykułów naukowych poświęconych 
najnowszym dziejom Polski, publi-
kowanych m.in. w „Kronice Miasta 
Poznania”, „Przeglądzie Zachodnim”, 
„Artium Quaestiones” oraz „Dzie-
jach Najnowszych”).

A.F-K.

Ze szkół kard. Newmana

n
Finaliści konkursu translatorskiego w Gimnazjum i Liceum im. Kardynała J.H. 
Newmana przy ul. Armii Poznań 27 (stara SP 3), z nauczycielami i organizato-
rami

Lekarze, epidemiolodzy i dietety-
cy biją na alarm! Polskie dzieci 
i młodzież źle się odżywiają. 

Z badań IŻŻ wynika, że w diecie 
powszechnie występują niedobory: 
wapnia, witaminy D, potasu, magne-
zu i folianów (dotyczy to aż 74-98 % 
młodzieży), a lista niedoborowych 
składników jest niestety znacznie 
dłuższa. Poważnym powodem do 
niepokoju jest obecnie nadmierne 
spożycie składników niepożądanych: 
cukru, tłuszczu i soli.

W efekcie nieregularnego i nie-
zbilansowanego żywienia rozwijają się 
u dzieci i młodzieży różne dolegli-
wości i choroby, w tym m.in. nad-
waga i otyłość. Aż 28 % chłopców 
i 22 % dziewcząt w ostatnich klasach 
szkoły podstawowej ma nadmierną 
masę ciała – wykazało badanie In-
stytutu Żywności i Żywienia we 

współpracy z warszawską Akademią 
Wychowania Fizycznego. Dla po-
równania, z niedowagą boryka się 
około 9,5 % dziewcząt oraz 6 % 
chłopców.

Choć największy udział w kształ-
towaniu nawyków żywieniowych 
dzieci mają ich rodzice i dom ro-
dzinny, to jednak trzeba pamiętać, 
że drugą najważniejszą „instytucją” 
wpływającą na wiedzę i sposób ży-
wienia dzieci jest szkoła. To dlatego 
w Polsce i wielu innych krajach od 
lat toczy się burzliwa dyskusja na 
temat pożądanego asortymentu 
sklepików szkolnych, automatów 
z jedzeniem i piciem oraz szkolnych 
stołówek.

- Sklepiki szkolne odgrywają 
ważną rolę w żywieniu dzieci i mło-
dzieży, zwłaszcza obecnie, w obliczu 

narastania epidemii otyłości. Dla-
tego działalność sklepików szkolnych 
powinna być jak najszybciej upo-
rządkowana i uregulowana, tak aby 
sprzyjały one zdrowiu. Wiele krajów 
szuka rozwiązań, które zagwaran-
tują, że w sklepikach szkolnych będą 
sprzedawane tylko te produkty spo-
żywcze, które nie zwiększają ryzyka 
powstania otyłości i innych prze-
wlekłych chorób niezakaźnych. 
Również w Polsce konieczne jest 
rozwiązanie tego problemu, najlepiej 
poprzez wypracowanie wspólnego 
stanowiska przedstawicieli nauki, 
przemysłu i polityki. Jednym z moż-
liwych rozwiązań jest opracowanie 
listy produktów, które mogą być 
sprzedawane w sklepikach szkolnych. 
Wybór tych produktów musi się 
jednak odbywać w oparciu o jasne 
kryteria, takie jak: normy żywienia 

człowieka, o�cjalne zalecenia żywie-
niowe czy tworzone obecnie przez 
naukowców systemy pro�li żywie-
niowych. Taki model działania zo-
stał wypracowany m.in. w Danii 
i Szwecji – mówi prof. dr hab. Mi-
rosław Jarosz, dyrektor IŻŻ. 

- Dzieci i młodzież powinni 
przestrzegać zasad prawidłowego 
żywienia w domu i w szkole oraz 
przyjąć je za stały element stylu ży-
cia. Oprócz realizowania podstawy 
programowej, szkoła powinna do-
starczać wiedzy o prozdrowotnym 
żywieniu i zapewnić warunki jej 
praktycznego zastosowania podczas 
kilkugodzinnego pobytu ucznia 
w szkole – dodaje prof. dr hab. Ja-
dwiga Charzewska, kierownik Sa-
modzielnej Pracowni Epidemiologii 
i Norm Żywienia w IŻŻ.

Rewolucja w sklepikach 
szkolnych
Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) opracował listę produktów 
spożywczych i napojów, które mogą być dostępne w sklepikach 
szkolnych, ale wskazał też cztery grupy produktów, których nie 
powinno być w szkole

Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom rodziców, nauczycieli, dy-
rektorów szkół, a także przedsiębior-
ców i parlamentarzystów, eksperci 
IŻŻ opracowali propozycję listy 
kategorii produktów spożywczych, 
które powinny być dostępne w skle-
pikach szkolnych.

Poniższa lista rekomendowanych 
przez IŻŻ grup produktów została 
przygotowana w oparciu o aktualny, 
poparty dowodami naukowymi stan 

wiedzy na temat zdrowego odżywia-
nia.

Grupy produktów spożywczych 
i napojów zalecane przez IŻŻ do 
sprzedaży w sklepikach szkolnych:

1. Kanapki – do ich przygoto-
wania zalecane jest użycie: pieczywa 
razowego (pełnoziarnistego: żytnie-
go, pszennego, mieszanego), wędlin, 
(np. szynki, polędwice – drobiowe, 
wołowe, wieprzowe; kryterium ≤ 
10 g tłuszczu/100 g), ryb, jaj, serów; 

n
Na wystawie sklepiku w największej lubońskiej podstawówce (SP 2) trudno 
znaleźć ofertę zdrowej żywności, zamiast tego dzieci kuszone są kolorowymi 
opakowaniami tuczących słodyczy, na dodatek powodujących próchnicę zębów. 
Od września powinny one zniknąć ze sklepików szkolnych. Nie we wszystkich 
lubońskich szkołach jest podobnie. Pozytywnych przykładów poszukamy 
i przedstawimy je w następnych wydaniach   fot. Katarzyna Polerowicz-Kelma

cd.  
na str. 
54
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Papuzińska

We wtorek, 29 kwietnia w Bi-
bliotece Miejskiej odby-
ło się spotkanie z Joanną 

Papuzińską oraz z ilustratorką Elżbietą 
Krygowską-Butlewską. W spotkaniu 
wzięły udział klasy 1 a i 1 c z SP 1. 
Autorka opowiadała o swoich no-
wych książkach. Czytała fragmenty 
„Krasnoludków Pucybutków” oraz 
„Rozwesołków”. Była bardzo poważ-
na dyskusja na temat: „Czy ktoś wi-
dział krasnoludki? Czy są w naszych 
domach?”. E. Krygowska-Butlewska 
opowiadała, w jaki sposób powsta-
ją ilustracje do książek. Uczniowie 
tworzyli swoje „rozwesołki”. Powstały 
bardzo ciekawe prace. Dzieci mogły 
zakupić książki z autografem obu pań. 
W tym czasie chętni czytali fragmen-
ty tekstów. Spotkanie zakończyło się 
wspólnym zdjęciem.    J.J.

U ogrodnika
30 kwietnia kl. 1 c odwiedziła 

gospodarstwo ogrodnicze rodziny 
Tomaszewskich. Naszymi przewod-
nikami byli: pani Sylwia, Małgosia 
i pan Jakub, którzy opowiedzieli 
o swojej pracy. Podziwialiśmy kwia-
ty i rośliny rabatowe, olbrzymie 
szklarnie i tunele foliowe. Z zacie-
kawieniem słuchaliśmy opowieści 
o gatunkach kwiatów i staraliśmy się 
jak najwięcej zapamiętać. Każdy z nas 
posadził swojego kwiatka – barwin-
ka niebieskiego, potem pieliliśmy 
chwasty, rosnące pomiędzy pelar-
goniami, a po pracy czekała na nas 
pizza. Po powrocie do szkoły wyko-
naliśmy prace plastyczne inspirowa-
ne wrażeniami z wycieczki.   Maria 
Sleboda

(wychowawczyni)

Impreza integracyjna
W agroturystyce „Stajnia przy 

grillu” państwa Lamperskich w Ko-
towie, odbyła się rodzinna impreza 
integracyjna kl. 2 b. Wzięli w niej 
udział uczniowie z rodzicami i ro-
dzeństwem. Była to już druga taka 
impreza (rok temu byliśmy w ośrod-
ku edukacji leśnej w Dąbrowie). 
Okoliczność tych imprez to uroczy-
stości z okazji Dnia Mamy, Dnia 
Dziecka oraz Dnia Taty. Dzieci przed-
stawiły program artystyczny, a na-
stępnie wręczyły rodzicom laurki. 
Było mnóstwo atrakcji: plac zabaw 
z dmuchanym zamkiem, gokarty 
i bańki mydlane. Ponadto wszyscy 
wzięli udział w zajęciach szkółki 
jeździeckiej oraz doskonale bawili się 
w gry sportowe. Rodzice zatrosz-
czyli się o wspólny poczęstunek: 
smażone przy ognisku kiełbaski, 
bufet sałatkowy, świeżo ukiszone 
ogórki, samodzielnie wytopiony 
smalec oraz świeże pieczywo. 

  I. Kusy

Projekty
To określenie metody nauczania, 

która jest długoterminową pracą 
indywidualną lub zespołową. Ucznio-
wie samodzielnie planują, zbierają 

potrzebne dane, wykonują prace 
i prezentują wyniki podjętego przed-
sięwzięcia. Nauczyciel przygotowu-
je i koordynuje prace uczniów. 
Uczniowie klas szóstych pracowali 
metodą projektu. Zadania, które 
mięli do wykonania, to zaprojekto-
wanie i wykonanie makiety „Osiedla 
moich marzeń”, wielkości blatu szkol-
nego stolika. Oprócz budynków 
mieszkalnych miały być też budyn-
ki użyteczności publicznej, tereny 
rekreacyjne i zielone. Budynki mia-
ły być zbudowane z graniastosłupów, 
ostrosłupów i brył obrotowych. Wśród 
zaprojektowanych brył dwa różne 
modele miały mieć objętość 720 cm³. 
Uczniowie wykazali się zrozumieniem 
tematu. Ich projekty były oryginal-
ne i estetyczne. Wszystkie prace 
zostały ocenione przez nauczyciela 
matematyki. Najlepsze projekty na-
grodzono 14 czerwca na festynie 
rodzinnym.    A. Szulc 

Alfabet brytyjski
21 maja odbył się w naszej szko-

le konkurs j. angielskiego „How do 
you spell...?”, czyli alfabet brytyjski 
na co dzień. Celem konkursu było 
wyłonienie mistrza literowania. Do 
rywalizacji przystąpiło 10 uczniów 
klas trzecich. Po wielu rundach uda-
ło się wyłonić zwycięzców. Ponieważ 
poziom był wyrównany, a uczestni-
cy bez problemu literowali coraz 
dłuższe wyrazy, jury postanowiło 
przyznać ex aequo trzy pierwsze 
miejsca. Zajęli je: Katarzyna Zalew-
ska (3 a), Emilia Włoszyńska (3 b) 
oraz Beata Siwek (3 a). Przyznano 
wyróżnienia dla Bernadety Dobosz 
(3 b) oraz Oliwii Rybarczyk (3 a). 
W konkursie udział wzięli również 

Z Jedynki Matylda Kopańska (3 c), 
Natalia Woźniak (3 a), 
Tomasz Jankowski (3 a), 
Monika Traczyk (3 c) 
oraz Kacper Krzyżo-
staniak (3 a). Dzięku-
ję rodzicom, którzy 
kibicowali swoim po-
ciechom oraz Joannie 
Pajkert, która czuwała 
nad prawidłowym 
przebiegiem konkur-
su.   

A. Poprawka

Wycieczka
24 maja udaliśmy się 

na wiosenną wyciecz-
kę do Wielkopolskiego 
Parku Narodowego 
(WPN) w ramach na-
szej innowacji „Cztery 
pory roku w turystyce”. Podczas 
spaceru malowniczą ścieżką dydak-
tyczną z Jezior do Pożegowa podzi-
wialiśmy piękno otaczającej nas 
przyrody, szukaliśmy śladów zwierząt 
oraz rozpoznawaliśmy różne rodzaj 
drzew. Na mecie rajdu każdy z nas 

wziął udział 
w teście na te-
mat WPN.   
uczestnicy

Omnibus
26 maja 

w SP 1 odbył się 
12. �nał kon-
kursu „Omni-
bus Miasta 
Luboń 2013-
2014”. Bohate-
rami tego wy-
darzenia byli 
uczniowie ze 
szkół podsta-
wowych. Jury 
w składzie: 

Elżbieta Zapłata-Szwedziak (prze-
wodnicząca Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych), Sławomir Splisgart (prze-
wodniczący Rady Rodziców), 
Grzegorz Anioła (dyrektor SP 1), 
Grażyna Stojecka (nauczyciel SP 4) 
i Michał Szwacki (nauczyciel SP 2) 
po podsumowaniu wyników wszyst-
kich konkurencji ogłosiło, iż po raz 
drugi zaszczytny tytuł „Omnibusa” 
będzie nosił Mateusz Gawrysiak 
(SP 1), który wyprzedził Weronikę 
Karwatkę (SP 4) i Zuzannę Borowiak 
(SP 1). Szkoła otrzymała puchar 
przechodni. Dla Omnibusa trady-
cyjnie dedykowany był utwór „We 
are the Champions” zespołu Queen. 
Wszyscy uczestnicy konkursu zo-

stali obdarowani pamiątkowymi 
dyplomami i rzeczowymi nagroda-
mi. Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom, nauczycielom uczącym, 
gościom i publiczności. Organiza-
torzy: Małgorzata Celler, Hanna 
Hnat, Beata Łakomy, Anna Łuka-
szewska i Joanna Pajkert.   
 H. Hnat

Ważne wydarzenia
Uczniowie klas piątych wyko-

nali rysunki najciekawszych według 
siebie postaci i wydarzeń historycz-
nych. Według dzieci najbardziej 
istotnym momentem naszej historii 
było przyjęcie chrztu przez Mieszka I 
w 966 r. oraz koronacja B. Chrobre-
go w 1025 r. Uczniowie przedstawi-
li także swoją plastyczną wizję misji 
biskupa Wojciecha do Prus w 997 r., 
zakończonej męczeńską śmiercią 
misjonarza oraz zjazdu gnieźnień-
skiego w roku 1000. Dziecięce pra-
ce zostały umieszczone na wystawie 
w holu szkoły, a utrwalona w ten 
sposób wiedza, mam nadzieję, zo-
stanie uczniom na zawsze.   

M. Kubiak

Mistrz manier
Wprowadziliśmy w życie projekt 

„Mistrz/mistrzyni dobrych manier”. 
Miał charakter ogólnoszkolny i re-
alizowany był etapowo, w ciągu 
całego roku szkolnego. W ramach 
projektu przeprowadzono konkursy 
plastyczne. Klasy 1-3 – „Drzewko 
dobrych manier” – 1. miejsce kl. 2 a, 
2. – 1 d, 3. – 3 c. Klasy 4 – „Dobre 
maniery w szkole i w domu” (zwy-
ciężyła kl. 4 d); kl. 5 – „ABC dobre-
go wychowania w kinie, teatrze 
i środkach komunikacji” (wygrała 
5 b); kl. 6 – „Zachowanie się przy 

stole” (wygrała 6 c). 
„Mistrzami dobrych 
manier” w kl. 1-3 zo-
stali: Adrianna Doma-
gała (1 b), Kamil Wroń-
ski (2 b) i Ksawery 
Szkudlarski (1 d), na-
tomiast w kl. 4-6: Jadwi-
ga Hawrusik (6 d) i Oli-
wier Stróżyński (4 d).   

K. Szyk  
i A. Flagmańska

n
Uczestnicy konkursu „How do you spell...?   fot. Joanna Pajkert

n
Jeden z projektów wykonanych przez grupę chłopców z SP 1

n
Mateusz Gawrysiak z SP 1 (2. z prawej) – Omnibus Lubo-
nia 2014 – w towarzystwie, od lewej: Małgorzaty Celler, 
Grzegorza Anioły, Sławomira Splisgarta i Elżbiety Zapłaty-
Szwedziak (z prawej)   fot. Zbigniew Czekała
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wszystkie kanapki powinny zawierać 
dodatek świeżych warzyw.

2. Mleko, napoje mleczne, jo-
gurty, ke�ry, maślanki.

3. Produkty mleczne typu serki 
i desery mleczne (kryterium ≤ 13,5 g 
cukrów/100 g).

4. Zbożowe produkty śniadanio-
we oraz inne produkty zbożowe, bez 
dodatku cukrów oraz o obniżonej 
lub o niskiej zawartości soli/sodu, 
w tym: płatki śniadaniowe, musli; 
chrupki jedno- i wielozbożowe, pie-

czywo chrupkie, wa�e ryżowe, 
maca.

5. Świeże owoce i warzywa przy-
gotowane do bezpośredniego spo-
życia. Zaleca się, aby owoce i wa-
rzywa (w całości lub pokrojone) były 
podzielone na porcje.

6. Suszone owoce i warzywa, 
orzechy, nasiona i migdały, bez do-
datku cukrów oraz bez dodatku soli 
i tłuszczu.

7. Soki warzywne, owocowo-
warzywne, owocowe.

cd.  
ze str. 
52

Rewolucja w sklepikach szkolnych

Chór w Holandii

W dniach 1-5 maja grupa 
uczniów z SP 2, absol-
wentów oraz nauczycie-

li wyjechała do Holandii z okazji 
69. rocznicy wyzwolenia tego kraju 
spod okupacji niemieckiej. Wyjazd 
odbył się z inicjatywy Aliny Mali-
nowskiej. Jesienią 2013 r. gościliśmy 
męski chór „Cantabile” z Klaziena-
veen z Holandii, który koncertował 
w lubońskich kościołach. W ramach 
rewizyty zostaliśmy zaproszeni, aby 
śpiewać na holenderskich uroczysto-
ściach ku czci pomordowanych Po-
laków w czasie wyzwolenia Holandii. 

Z tej okazji ćwiczyliśmy repertuar 
religijno-patriotyczny w języku pol-
skim, angielskim oraz niderlandz-
kim i zaprezentowaliśmy go w 15-
osobowym zespole, prowadzonym 
przez K. Malinowską w holenderskich 
kościołach oraz przy pomnikach po-
ległych Polaków. Nasi uczniowie dali 
również koncerty, grając na skrzypcach 
i pianinie. Towarzyszyły nam chóry 
prowadzone przez p. Jastaka „Pro 
Academica” oraz „Nemrod”. Kilka 
utworów wykonywaliśmy wspólnie 
z holenderskim chórem „Cantable”. 
Daliśmy łącznie 3 koncerty. W wol-
nych chwilach pływaliśmy statkiem 

8. Nektary warzywne, owocowo-
warzywne, owocowe.

9. Przeciery oraz musy owocowe, 
warzywne i owocowo-warzywne z prze-
cierów i soków, bez dodatku cukrów.

10. Naturalna woda mineralna, 
woda źródlana, woda stołowa.

Grupy produktów spożywczych, 
które zdaniem IŻŻ nie powinny być 
oferowane w sklepikach szkolnych:

1. Napoje gazowane i niegazo-
wane z dodatkiem cukrów.

2. Napoje energetyzujące i izo-
toniczne.

3. Słodycze.

4. Słone przekąski: chipsy ziem-
niaczane, smakowe, snacki, słone 
paluszki itp.

(Źródło danych: badania, opra-
cowania i publikacje ekspertów In-
stytutu Żywności i Żywienia)

Do 30 czerwca 2014 r. ministro-
wie zdrowia, edukacji narodowej oraz 
sportu i turystyki mają czas na opra-
cowanie narodowego programu 
zapobiegania nadwadze i otyłości 
u dzieci i młodzieży. Działania są 
efektem raportu NIK o wychowaniu 
�zycznym w szkołach.

KK

po holenderskich 
kanałach, zwiedzi-
liśmy skansen 
w Klazienaveen 
Nord, grobowce 
Hunów i centrum 
miasta Emmen.   

M. Woźny, 
A. Malinowska

Morze
Od 26 do 29 

maja kl. 4 c, 5 a, 
5 b i 6 c przeby-
wały na zielonej 
szkole w Jarosław-
cu. Po przyjeździe 
na miejsce i za-
kwaterowaniu 
wszyscy udali się 
na plażę, a wie-
czorem piekli kiełbaski przy ogni-
sku. Organizatorzy i wychowawcy 
postarali się o to, aby czas spędzo-
ny w ośrodku był owocny, a zajęcia 
atrakcyjne i rozwijające. I tak dzie-
ci wzięły udział w zajęciach pla-
stycznych, podczas których dowie-
działy się wiele interesujących 
rzeczy o perspektywie i rysowaniu 
węglem. Potem przyszedł czas na 
strzelanie z łuku, zumbę i robienie 
kwiatów z krepiny. Okazało się, że 
to typowo dziewczęce hobby przy-
ciągnęło mnóstwo chłopców, bo 
każdy chciał po powrocie dać wła-
snoręcznie wykonanego kwiatka 
swojej mamie, jako spóźniony pre-
zent z okazji jej święta. Poza tym, 
niektóre klasy indywidualnie uda-
ły się na minigolfa i zwiedzanie 
latarni morskiej.   

V. Langner

Zielona szkoła
Od 6 do 9 maja uczniowie klas 

4 a, 4 b, 4 e i 4 f uczestniczyli w za-
jęciach zielonej szkoły w Funce. 
Przygotowano dla nas następujące 
zajęcia przyrodnicze: ornitologia, 
dendrologia, entomologia, limnolo-
gia (badanie czystości wód powierzch-
niowych). Skorzystaliśmy z zajęć 
w ogródkach ekologicznym i meteo. 
Na zajęciach plastycznych uczniowie 
poznawali proste węzły tkackie, do-
wiedzieli się, w jaki sposób powsta-
ją naczynia z glinki ceramicznej, 
wykonali płaskorzeźby w drewnie 
według wybranego szkicu oraz two-
rzyli prace metodą malowania su-
chymi pastelami. Ponadto, uczest-
niczyli w zajęciach z łucznictwa na 

leśnej strzelnicy, wzięli udział w wy-
cieczce rowerowej oraz żeglowali po 
Jeziorze Charzykowskim. Wszystkie 
zajęcia były całkowicie �nansowane 
przez Ministerstwo Ochrony Środo-
wiska.   

B. Kurzawska
Losy pradziadka

Andrzej Gauza z kl. 6 e Szkoły 
Podstawowej nr 2 zdobył 1. miejsce 
w etapie wojewódzkim 5. edycji 
Konkursu Ogólnopolskiego „Losy 
Bliskich i losy Dalekich – życie Po-
laków w latach1914 – 1989”. Napisał 
ciekawą pracę historyczną o losach 
swego pradziadka. 27 maja odebrał 
w poznańskim Muzeum Powstania 
Poznańskiego – Czerwiec 1956 dy-
plom i nagrodę. Konkurs jest orga-
nizowany w Krakowie i tam Andrzej 
pojedzie na etap ogólnopolski.    

A. Walenciak-Galińska

Z Cieszkowianki

n
Dzieci z SP 2 podczas składania wieńca pod pomnikiem pomordowanych Pola-
ków w czasie II wojny w Holandii

n
Koncert chóru z Cieszkowianki w kościele Noorderkerk w Nieuw Amsterdam

n
Andrzej Gauza z organizatorką kon-
kursu   fot. A. Walenciak-Galińska

n
Uczniowie SP 2 uzbrojeni w lunety i lornetki prowadzą 
obserwacje na zielonej szkole



6/2014

55

OŚWIATA

Koncert

We wtorek, 6 maja gościliśmy 
w SP 3 muzyków z Lubu-
skiego Biura Koncertowego. 

Dzięki J. Szczerskiej przenieśliśmy się 
do królestwa Lucjusza Wesołego i jego 
córki Lucynki. Podziwialiśmy taniec 
hinduski, cygański, japoński i włoski 
w wykonaniu A. Obara. Na trąbce 
grał J. Pohl.    M.G.

Ważne rady
15 maja przybyła do naszej szko-

ły policjantka z ważnymi radami. 
Dotyczyły wskazówek dla pasażerów, 
pieszych i rowerzystów. Omówiono 
przepisowy ruch drogowy.    M.G.

Certyfikat
Nasza szkoła kilka razy uczest-

niczyła w ogólnopolskim programie 
„Śniadanie daje moc”. Miło mam 
poinformować, że otrzymaliśmy 
certy�kat. Każdego roku klasy 1-3 
chętnie włączały się w projekt, pro-
mujący zdrowy tryb życia i odży-
wiania. Koordynatorem projektu 
była Irena Gierach, a wychowawcy 
klas pomagali w jego realizacji. Dzię-
ki udziałowi w tym przedsięwzięciu 
uczniowie zwiększyli świadomość 
na temat zdrowego odżywiania się 
i ważnej roli śniadania w diecie.   

M.G.

Maraton
16 maja odbył się 2. Maraton 

Naukowy pt. „Nauka musi fascyno-
wać, rozbudzać marzenia o odkry-
waniu tego, co nieznane. Wówczas 
jest niesamowitą przygodą na całe 
życie”. Uczniowie posłuchali wykła-
du i obejrzeli prezentację pt. „Pies 
– niezawodny przyjaciel człowieka”, 
prowadzoną przez Małgorzatę Paw-
lak, jej córkę Martę i Pawła Wolnie-
wicza. Poruszono tematy: pies – 
przyjaciel człowieka, rasy psów, 
dogoterapia, psy w służbie dla czło-
wieka. Dowiedzieliśmy się o właści-
wościach tlenu, dwutlenku węgla, 
jak wzrastają kryształki soli. Była 
zabawa kolorami oraz niszczenie 
napięcia powierzchniowego. Do-
świadczenia chemiczne przygoto-
wała Agnieszka Korzeniowska. Dr 
Grażyna Plenzler i dr Danuta Na-
pierała (Uniwersytet Przyrodniczy) 
przedstawiły pokaz o źródłach dźwię-
ku, a dr Ryszard Rezler i mgr inż. 
Łukasz Masewicz o właściwościach 

kuchenki mikrofalowej. O czujnikach, 
zasadach działania i konstrukcji 
mechanicznej robota opowiedział 
instruktor Michał Banasiński z Ro-
bo-Laboratorium. Prezentacji tech-
nologicznych i pokazu sprzętu 3D 
dokonał Artur Grabowski. Deco-
upagu krok po kroku nauczyły M. 
Sajkiewicz, J. Orłowska, K. Szcze-
paniak. Uczestniczyliśmy w lekcji j. 
angielskiego metodą Helen Doron 
oraz nauczyliśmy się, jak ratować 
życie i udzielać pierwszej pomocy.   

M.G.

Zaurolandia
19 maja odziały przedszkolne 

pojechały na wycieczkę do Rogowa, 
gdzie zamieszkały dinozaury. Na 
2-kilometrowej trasie umieszczonych 
jest 60 modeli dinozaurów i innych 
wymarłych gadów w skali 1:1, któ-
re wyglądają jak żywe. Ścieżka pro-
wadziła nas przez kolejne dzieje 
Ziemi od początków jej powstania 
do pojawienia się człowieka. Dzieci 
wróciły bardzo zadowolone, ponie-
waż dowiedziały się wszystkiego 

o dinozaurach, największych i naj-
bardziej fascynujących zwierzętach, 
które zamieszkiwały naszą planetę 
przed ponad 150 milionami lat.   

M.G.

Festyn
31 maja już po raz czternasty 

odbył się festyn szkolny. Celem ro-
dzinnego spotkania była szeroko 
pojęta integracja. W części artystycz-
nej wystąpił zespół taneczny „Ogni-
ki”, a następnie obejrzeliśmy „Le-

gendę o Bazyliszku” 
w wykonaniu kółka te-
atralnego. Wręczono na-
grody w 2. powiatowym 
konkursie literacko-pla-
stycznym „Tworzymy 
książki”. Podziwialiśmy 
pokazy zespołów hip-hop 
i ludowego z Ośrodka 
Kultury w Luboniu, do 
którego należą nasi ucznio-
wie. Odbył się również 
konkurs piosenki, wybo-
ry Miss i Mistera szkoły. 
Jak zawsze zachwycili nas 
tańcem i kostiumami ze-

Nowinki z Trójki

społy taneczne „Wstrząs” i „Błyska-
wice”. Na koniec wystąpili najmłod-
si z kółka teatralnego z przedstawie-
niem o Pocahontas. W przerwach 
między występami czas umilał wszyst-
kim zespół „Emi Bend”. Po wyczer-
pującej zabawie można było zrege-
nerować siły, zjadając pyszne ciasta, 
gofry, desery, sałatki owocowe, hot 

dogi czy kiełbasę z grilla. Dla zain-
teresowanych zorganizowano loterię 
fantową, konkurs o szkole dla ro-
dziców i dzieci. Najmłodszym nie-

zwykłą frajdę sprawił dmuchany 
zamek, bieżnia i dwukołowe, elek-
tryczne pojazdy segway oraz malo-
wanie twarzy. G. Leciej składa ser-
deczne podziękowania wszystkim 
rodzicom za zaangażowanie i wkład 
pracy w organizację imprezy.    

M.G.

Niezwykły niemiecki
Realizacja projektu „Deutsch 

Wagen Tour” ma przyczynić się do 
promocji j. niemieckiego oraz kraju 
naszego zachodniego sąsiada, ze 
szczególnym uwzględnieniem kul-
tury. Istotą kampanii jest 5 jeżdżących 
po Polsce oznakowanych samocho-
dów z lektorami oraz różnymi ma-
teriałami i sprzętem audiowizualnym. 
Organizatorem programu jest Go-
ethe-Institut oraz Ambasada Niemiec 
w Warszawie. Deutsch-Wagen od-
wiedził nas 15 maja. Uczniowie nie 
spodziewali się, że będzie tak fajnie. 
Nie było podręczników, dzieci uczy-
ły się przez zabawę: grały w gry, 
rywalizowały w drużynach i zdoby-
wały nagrody. Wszyscy byli niezwy-
kle aktywni, a z lekcji wynieśli wie-
le przydatnych słów i zwrotów. 
Zajęcia DWT prowadziła Paticia 
Krolik.    M. Wichłacz

n
Pracownicy Katedry Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu podczas Maratonu Naukowego w SP 3

n
Oryginalna promocja języka niemieckiego z projektu „Deutsch Wagen Tour” w SP 3

n
Uczniowie SP 3 w Zaurolandii

n
Występ zespołu tanecznego podczas festynu rodzinnego w SP 3   
fot. Paweł Wolniewicz
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„Kangur”

Z przyjemnością informuję, że 
uczniowie SP 4 znaleźli się 
w gronie wyróżnionych i uzy-

skali bardzo dobre wyniki w kon-
kursie. Wyróżnienie zdobyli: Filip 
Dondajewski (2 a), Olga Siwek (4 a), 
Tobiasz Podżerek (4 b). Najwięcej 
punktów wśród uczniów naszej szko-
ły w otrzymał Tymoteusz Karalus 
(5 b). Jego wynik (123,75 pkt.) ozna-
cza, że znalazł się w gronie uczniów 
z wynikami bardzo dobrymi, tuż za 
plecami laureatów. Wszyscy wyróż-
nieni otrzymują od organizatorów 
dyplomy i nagrody, szkoła nagradza 
słodkościami.   

G. Stojecka 
(koordynator konkursu)

Omnibus
8 maja odbył się 24. �nał kon-

kursu wiedzy „Omnibus”. Jego uczest-
nikami było sześciu wspaniałych: 
Przemko Wawrzyniak (6 a), Adrian 
Kozłowski (6 a), Weronika Karwat-
ka (6 c), Zosia Grabus (6 c), Wik-
toria Włodarska (6 c) i Marta Je-
żewska (6 c). Zaproszenie do jury 
przyjęły: dyrektor Izabela Popraw-
ka, Katarzyna Gaweł i Małgorzata 
Piechocka. 24. Omnibusem SP 4 
został Adrian Kozłowski, 2. miejsce 
zajął Przemko Wawrzyniak, a 3. 
Weronika Karwatka. Zwycięzcy 
reprezentowali nas w 12. Omnibu-
sie Miasta Luboń. Dziękuję za pomoc 
Beacie Zboralskiej, Teresie Zgrabka, 
Annie Zamelskiej, Joannie Suchowiak 
i Teresie Łuczak oraz chłopcom ob-
sługującym nagłośnienie: Gracja-
nowi i Bartkowi z 6 c.   

G. Stojecka 
(organizator)

Mistrzostwa
9 maja w SP 2 odbyły się Mi-

strzostwa Lubonia w czwórboju 
lekkiej atletyki. W zmaganiach spor-
towych wzięli uczniowie ze wszyst-
kich szkół podstawowych. Każdy 
zawodnik brał udział w czterech 
konkurencjach lekkoatletycznych: 
bieg 60 m, skok w dal, rzut piłeczką 
palantową i bieg 600 m. – dziew-
częta, 1000 m. – chłopcy. 1. miejsce 
w kategorii dziewcząt zajęły sport-
smenki z SP 2, 2. – SP 1, dalej SP 4 
i SP 3. Indywidualnie, największą 
ilość punktów zgromadziła Magda-
lena Skorlińska (SP 2). Martyna 
Koćmierowska pobiła rekord szko-
ły w biegu na 600 m, uzyskując czas 
1,56, a Martyna Ogonowska wyrów-
nała rekord w skoku w dal – 4,30 m. 
W rywalizacji chłopców zwycięstwo 
odnieśli lekkoatleci z SP 1, 2. miej-
sce – SP 2, 3. – SP 4 i SP 3. Najwięk-
szą ilość punktów uzyskał Dominik 
Olbrych (SP 1).

Sport
13 maja w Puszczykowie odby-

ły się Mistrzostwa Powiatu Poznań-
skiego. Naszą szkołę reprezentowa-
ły: Paulina Kutzner, Martyna Koć-
mierowska, Magdalena Skorlińska, 

Martyna Ogonowska, Hanna Dziwiec, 
Karolina Zagajewska. Dziewczęta 
zajęły 6. miejsce, na 18 zespołów. 
Na wyróżnienie zasługuje Martyna 
Ogonowska, w rywalizacji indywi-
dualnej sklasy�kowana została na 
9. miejscu. Chłopcy uplasowali się 
dopiero na 12. miejscu. Indywidu-
alnie startował Mikołaj Sobierajewicz, 
bijąc rekord szkoły w rzucie piłecz-
ką palantową.    M. Budzyńska

Integracja
15 maja to dla kl. 3 b dzień in-

tegracji kulturowej z mieszkankami 
Singapuru i Filipin oraz wspólna 
praca z uczestnikami Warsztatu 
Terapii Zajęciowej „Pomost”. Miesz-
kanki egzotycznych krajów zade-
monstrowały stroje typowe dla ich 
regionów, interesującymi prezenta-
cjami przeniosły nas w ich niezwy-
kły świat. Był to również dobry czas 
na wery�kację znajomości j. angiel-
skiego i wyciągnięcie wniosku, jak 
ważna jest nauka języków obcych. 
Po tej lekcji Justyna, Kinga, Magda, 
Arek, Patryk, Jarek, Tomek – osoby 
z niepełnosprawnością intelektual-
ną wraz z opiekunkami: Basią i Bo-
żenką, nauczyli nas, jak można 
samodzielnie wykonać pacynki. 
Spotkanie osłodził upieczony przez 
uczniów 3 b placek drożdżowy oraz 
wspólne śpiewy i tańce.   

G. Kulińska

Nocą…
Wyjątkową noc w Wiel-

kopolskim Parku Narodowym 
(WPN) przeżyli uczniowie kl. 
2 c i 2 b z rodzicami i pania-
mi M. Goździewską i D. Fra-
nek. Klasy starsze reprezen-
towały uczennice z 5 c. Przy 
zgaszonych światłach i blasku 
latarek zwiedziliśmy wystawę 
przyrodniczą. Niektóre eks-
ponaty budziły w nas grozę, 
ponieważ ich nocny wygląd 
nie był przyjazny. Potem obej-
rzeliśmy przedstawienie teatru cie-
ni i następnie wyruszyliśmy na teren 
WPN w poszukiwaniu skarbu. Każ-
dy uczestnik musiał rozwiązać test 
przyrodniczy, pytania nie były łatwe 
i tylko dzięki wspólnej pracy dzieci 
i dorosłych udało się nam odnaleźć 
skarb. Starsze dzieci w czasie wy-
prawy doszły nad Jezioro Góreckie, 
gdzie wspólnie z leśnikiem obser-
wowały nocne loty nietoperzy. Mi-
łym zakończeniem nocy w muzeum 
było pieczenie kiełbasek przy ogni-
sku.    D. Franek

Wycieczka
Klasy 2 b i 2 c z M. Goździewską 

i D. Franek poznawały 19 maja uro-
kliwe miejsca Rakoniewic i Wolsz-
tyna. Odwiedziły Wielkopolskie 
Muzeum Pożarnictwa, jedną z naj-
starszych tego typu placówek w Pol-
sce. W Wolsztynie podziwiały pa-
rowozy, które tak pięknie opisał 
w wierszu J. Tuwim, a które nadal 
przewożą pasażerów. Potem cieka-

Ploteczki z Czwóreczki wie spędziły czas w Skansenie Bu-
downictwa Ludowego, gdzie znaj-
dują się sprzęty, narzędzia i przed-
mioty służące mieszkańcom do 
pracy i życia codziennego w zagro-
dzie. Dzieci samodzielnie wyrabia-
ły masło, prały na tarce, mieliły na 
żarnach, młóciły zboże cepami, no-
siły wodę w nosidłach oraz obraca-
ły 400-letni młyn w kierunku wiatru. 
Zwieńczeniem wyprawy było ogni-
sko z kiełbaskami i chleb z wyrobio-
nym przez siebie masłem.   

M. Goździewska

Bezpiecznie
19 maja w sali gimnastycznej 

odbyło się przedstawienie „Bezpiecz-
ni w pobliżu budowy”. Dzieci bawi-
ły się doskonale, poznały zasady 
bezpiecznego zachowania w pobli-
żu placu budowy oraz w ruchu dro-
gowym. Miłym akcentem było wrę-
czenie wszystkim uczestnikom 
odblaskowych opasek. Dziękujemy 
organizatorowi – �rmie „Skanska” 
oraz burmistrzowi M. Tomaszykowi 
za umożliwienie nam udziału w pro-
jekcie.    A. Garstka

Rekolekcje
Jaszkowo to miejscowość zwią-

zana z bł. E. Bojanowskim. Podczas 
szkolnych rekolekcji poznaliśmy 
bliżej jego życie i działalność. 21 maja 
klasy 3 pojechały tam, by przeżywać 
dziękczynienie za przyjętą Pierwszą 
Komunię Świętą. Msza św. w ma-

leńkim zabytkowym kościele, gra 
terenowa, zabawy na świeżym po-
wietrzu i pieczona kiełbaska z ogni-
ska na długo pozostaną w naszych 
wspomnieniach.  G. Kulińska

Projekt
W ramach realizacji ostatniego 

w tym roku szkolnym zadania pt. 
„Projekt Edukacyjny”, 30 maja od-
był się Festiwal 2.0., czyli publiczna 
prezentacja wszystkich projektów 
edukacyjnych platformy Szkoła 
z Klasą 2.0. Uczestnikami byli ucznio-
wie kl. 4-6 wraz z opiekunami pro-
jektów. Festiwal 2.0 prowadziła 
Agnieszka Antczak. Tematyka pre-
zentacji: kl. 4 a i 4 b – „Karta Rowe-
rowa 2014 – pomoce dydaktyczne” 
(Beata Zboralska), kl. 4 b – „Kraina 
Fantazji” (Barbara Wawrzyniak), kl. 
5 a – „Odkrycia geogra�czne” (Mał-
gorzata Piechocka), kl. 5 b – „Świę-
ta w USA” (Anna Dudek), kl. 5 c – „Ile 
waży szkolny plecak?” (Kinga Piór-
kowska), kl. 6 c – „Człowiek Wirtu-

wiański” (Grażyna Stojecka), kl. 6 c 
– „Historia i zabytki Lubonia” (Ha-
nia Matysiak).   

B. Zboralska 
(koordynator)

Rocznica
Z okazji zbliżającej się 70. rocz-

nicy zwycięskiej bitwy pod Monte 
Cassino przygotowaliśmy okolicz-
nościową gazetkę, mającą przypomnieć 
naszym uczniom to chlubne wyda-
rzenie, przełamujące linię Gustawa 
na południu Europy podczas II woj-
ny światowej. Dzięki 2. Korpusowi 
gen. Andersa, 18 maja polskie od-
działy dotarły do opuszczonego na 
wzgórzu przez Niemców klasztoru. 
U jego podnóża znajduje się obecnie 
cmentarz i pomnik, upamiętniający 
to ważne wydarzenie.   

M. Piechocka

Sportowe świetlice
29 maja odbył się coroczny Mi-

tyng Lekkoatletyczny Świetlic Lu-
bońskich „Sportowo – świetlicowo 
2014” zorganizowany przez SP 4 oraz 
Akademię Wychowania Fizycznego 
(AWF) w Poznaniu pod patronatem 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych (GKRPA) 
oraz Miasta Luboń. W zawodach 
uczestniczyli wychowankowie świe-
tlic opiekuńczo-wychowawczych ze 
szkół podstawowych. Mityng prze-
prowadzony został przez studentów 
AWF w czterech konkurencjach: bieg 

50 m, skok w dal, tor przeszkód oraz 
rzut piłeczką. W grupie młodszej (kl. 
1-3) wyłoniono zwycięzców: 1. – 
Jakub Śmiech (SP 2), 2. – Alan Ma-
kowski (SP 3), 3. – 

Kacper Kordowski (SP 1). W gru-
pie starszej (kl. 4-6) wygrał Patryk 
Szczęśniak (SP 4), 2. – Mikołaj So-
bierajewicz (SP 2), 3. – Remigiusz 
Miński (SP 3).   

A. Antczak

Błogosławiony
W ramach obchodów 200-lecia 

urodzin bł. E. Bojanowskiego od-
bywały się liczne zajęcia edukacyjne. 
W ramach szkolnych rekolekcji pro-
wadzonych przez siostrę-służebnicz-
kę, Sancję, przybliżono drogę do 
świętości E. Bojanowskiego i jego 
powołanie. Natomiast w maju ucznio-
wie klas młodszych odbyli wyciecz-
kę do Jaszkowa. Gra terenowa pt. 
„Błogosławiony w Jaszkowie” była 
dla dzieci bardzo atrakcyjna.   

M. Sosnowska

n
Grupa lubońskich uczniów z przedstawicielami GKRPA na stadionie AWF-u w Poznaniu   
fot. Katarzyna Gaweł
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Sukcesy

W Kórniku odbył się powiatowy 
etap 21. Konkursu Wiedzy 
o Samorządzie Terytorial-

nym. Brało w nim udział dwóch na-
szych reprezentantów – Emil Plewa 
(zajął 1. miejsce) i Cezary Linowski 
(3. miejsce). Wszystkim uczestnikom, 
a także ich opiekunce, Alinie Wiatr, 
gratulujemy. 27 maja w Muzeum Po-
wstania Poznańskiego Czerwca ’56 od-
było się podsumowanie wojewódzkiej 
części ogólnopolskiego konkursu hi-
storycznego „Losy bliskich, losy da-
lekich”. Podczas spotkania wręczono 
nagrody i dyplomy. Wśród laureatów 
znalazł się uczeń naszej szkoły Patryk 
Kąkol (2 d), natomiast pośród wy-
różnionych – Lucyna Łuczak (3  d). 
W międzynarodowym konkursie ma-
tematycznym „Kangur” wynik bardzo 
dobry osiągnął Kamil Piechowiak (3 c), 
wyróżnienia otrzymali: Patryk Kąkol 
(2 d), Artur Jackowiak (3 b), Maciej 
Papie (3 b). 19 maja Basia Maćkowska 
(3 b) wzięła udział w �nale ogólnopol-
skiego konkursu transplantologicznego 
„Przeszczep sobie zdrowie”, odbywa-
jącego się pod patronatem Minister-
stwa Zdrowia w Szczecinie. Uczennica 
uzyskała tytuł �nalisty. W konkursie 
startowało ogółem 1200 uczestników. 
Gratulujemy �nalistce oraz jej opie-
kunce, Kindze Zdrojowej.

„Maska”
Zespół teatralny naszej szkoły 

o wdzięcznej nazwie „Cokolwiek” 
(Czarująco Optymistyczni Kabare-
ciarze Oczekujący Licznych Wiel-
bicieli i Entuzjastycznego Klaskania) 
wziął udział w dwudniowym Ogól-
nopolskim Przeglądzie Teatralnym 
„Maska” w Nowym Folwarku koło 
Wrześni. Temat tegorocznego prze-
glądu brzmiał „Śmiechu mi trzeba 
przede wszystkim”. Grupa zaprezen-
towała program kabaretowy „Teraz 
potem” oraz uczestniczyła w warsz-
tatach teatralnych.

Wiadomości sportowe
16 maja na stadionie lekkoatle-

tycznym Olimpii w Poznaniu odby-
ły się Indywidualne Mistrzostwa 
Rejonu Poznań Zachód w Lekkiej 
Atletyce. Stały one pod znakiem 
znakomitych występów reprezentan-
tów naszej szkoły. Sztafeta chłopców 
4x100 m w składzie: Adrian Domb-
kowski, Hubert Stach, Bartłomiej 
Lubczyński, Filip Zarzyński zdobyła 
złoty medal i kwalifikację do Mistrzostw 
Województwa. Brązowe medale zdo-
byli Roksana Krakowska w pchnię-
ciu kulą, Adrian Dombkowski w bie-
gu na 300 m oraz Filip Zarzyński 
w biegu na 100 m. Cała trójka rów-
nież zakwali�kowała się do woje-
wódzkich mistrzostw. 27 maja w Lesz-
nie odbyły się Wojewódzkie Zawody 
w Lekkiej Atletyce. W biegu �nało-
wym na 100 m Filip Zarzyński zajął 
6. miejsce. Sztafeta chłopców (4x100 m) 
w składzie: P. Królikiewicz, H. Stach, 
B. Lubczyński i F. Zarzyński zajęła 
7. miejsce. Na pochwałę zasługuje 

nasza jedyna zawodniczka Roksana 
Krakowska, która w rywalizacji ku-
lomiotem i z wynikiem 9,27 m upla-
sowała się w 2. dziesiątce dziewcząt. 
Z okazji Dnia Dziecka odbył się bieg 
miejski. Filip Wesołowski (1 c) zajął 
1. miejsce w swojej kategorii wieko-
wej. 23 maja w G 1 odbył się Powia-
towy Integracyjny Turniej Bocci, 
zorganizowany przez Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkoły „Nasza Jedynka”. 
W turnieju wzięło udział 7 drużyn. 
Imprezę prowadzili sędziowie ze 
Stowarzyszenia „Start”. Zwyciężyły 
„Skoczki”. 22 maja na boisku Orlik 
odbył się 1. Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 1. 
Do rywalizacji przystąpili uczniowie 
klas 1 i 2 z Gimnazjum w Komorni-
kach, G 4 w Poznaniu, G 2 w Lubo-
niu oraz zespół gospodarzy z G 1. 
Turniej zakończył się zwycięstwem 
drużyny G 4 z Poznania, drugie było 
G 2, a trzecie G 1. Królem strzelców 
został Jakub Giełda (G 4 Poznań), 
najlepszym zawodnikiem wybrano 

Krzysztofa Walczaka (G 2), a bram-
karzem Krzysztofa Jędrzejewskiego 
(G 1). Najlepsze zespoły otrzymały 
puchary, a wyróżnieni zawodnicy 
atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Wizyta europosła
20 maja, w ramach cyklu spotkań 

„Ludzie z pasją” w szkole gościł eu-
roposeł Ryszard Czarnecki – polityk, 
historyk, dziennikarz, działacz spor-
towy, poseł na Sejm, deputowany do 
Parlamentu Europejskiego 3 kaden-
cji, zwycięzca Debaty Młodzieżowej 
organizowanej przez poznańskie 
organizacje młodzieżowe. Spotkanie 
zorganizowała radna Powiatu Po-
znańskiego – Jolanta Korcz. Gość 
odpowiedział na pytania licznie zgro-
madzonych gimnazjalistów. Po wi-
zycie w gimnazjum udał się na spo-
tkanie z włodarzami miasta.    PAW

„Lubo nam…”
23 maja w naszej szkole odbył się 

festyn „Lubo nam w Luboniu”. Wie-
le przygotowań, piękna pogoda, 
udział lokalnych stowarzyszeń i in-
stytucji, wielu gości i...przytra�ła się 

Z Gimnazjum nr 1 nam awaria – brak prądu, który do-
tknął część miasta. Sytuację udało się 
opanować dzięki pomocy lubońskiej 
Straży Pożarnej, która dostarczyła 
agregat prądotwórczy. Wystąpiły dla 
nas dzieci z Domu Kultury, prezen-
tując tańce ludowe, Asia Łuczak, 
Lucyna Łuczak z zespołem, „Anty-
grawitacja”, Dominika Krzyżańska, 
zespół „OTD”, zespół „No Name”, 
kabaret „Cokolwiek”. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkoły sprzedawało na-
leśniki, uczniowie desery, ciasta, 
napoje i kiełbaski. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy uczestnicząc w festynie, 
wspomogli szkołę. Specjalne podzię-
kowania składamy Straży Pożarnej. 
Dochód z imprezy przeznaczony jest 
na specjalny fundusz stypendialny 
dla utalentowanych uczniów.

Sportowo i naukowo
23-25 maja na terenie Między-

narodowych Targów Poznańskich 
odbyła się 8. Międzynarodowa Kon-
wencja Fitness „Eu4ya”. W szkoleniu 
wziął udział nasz nauczyciel WF-u, 
Mateusz Niedźwiedź. 28 maja w Aka-
demii Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu odbyła się 20. Konfe-

rencja Naukowa „Wychowanie �-
zyczne i sport w badaniach nauko-
wych”. Swoje prace naukowe prezen-
towali młodzi badacze z całej Polski, 
jednym z nich był wcześniej wymie-
niony Mateusz Niedźwiedź.

Razem
Kolejna akcja w ramach pracy 

zespołu „Razem dla szkoły – kształ-
tujemy, wspieramy, rozwijamy” za 
nami. Hasło miesiąca „Ja – Rodzina, 
Szkoła, Przyjaciele”. Uczniowi chętnie 
wzięli udział w konkursie na najbar-
dziej oryginalną laurkę z okazji Dnia 
Matki oraz zaprezentowali swoje 
uzdolnienia, umieszczając w kąciku 
pasji prace – rysunki, origami itp. 
Najciekawszą gazetkę w ramach na-
szej akcji wykonała kl. 3 a. 

Koncert
„No Name” i „Antygrawitacja” 

wzięły udział w koncercie charyta-
tywnym, zorganizowanym pod ha-
słem „Im głośniej, tym radośniej”. 
Młodzi muzycy wsparli akcję zor-
ganizowaną przez SP 65 w Pozna-
niu.

Zabawa
27 maja uczniowie klasy 1, 2, 3 f 

wzięli udział w 3. edycji gry fabu-
larnej pt. „Wehikuł czasu” zorgani-
zowanej przez Zespół Szkół Zawo-
dowych nr 2 w Poznaniu. Uczestni-
cy zabawy przenieśli się w czasy 
wielkich odkryć geogra�cznych, 
a konkretnie okres przygotowań do 
wyprawy Krzysztofa Kolumba. Mu-
sieli zdobyć 11 punktów kontrolnych 
na terenie Cytadeli i wykonać 11 
zadań, m.in. zszyć żagiel, chodzić 
po linach rozciągniętych między 
drzewami, strzelać z wiatrówki, itp. 
Wszystkie zadania udało nam się 
wykonać pomyślnie. Poszerzyliśmy 
wiedzę na temat wyprawy Krzysz-
tofa Kolumba, a jednocześnie miło 
spędziliśmy czas.

Konkurs
29 maja w naszej szkole odbył się 

�nał Wojewódzkiego Konkursu Hi-
storycznego dla szkół podstawowych 
„Polska i Polacy w czasie II wojny 
światowej”. W konkursie wzięło udział 
43 uczniów z 23 szkół całego regionu. 
Zwycięzcą został Michał Grobelski 
z SP 1 w Trzemesznie. Kolejne me-
dalowe miejsca zajęli uczniowie z Ze-
społu Szkół (ZS) nr 3 w Kościanie: 
Jakub Ogonowski (2. miejsce) i Alek-
sander Dobroń (3. miejsce). Oprócz 
pierwszej trójki tytuł laureata otrzy-
mali także: Kacper Kołat i Jadwiga 
Korzeniewska z Prywatnej SP 1 w Bie-
drusku, Wojciech Krzyżanek z SP 1 
w Grodzisku Wlkp., Jakub Morawiec 
z ZS w Nochowie, Jakub Praszczyk 
z SP 13 w Poznaniu, Jakub Rzeźni-
kowski z SP 2 w Mosinie oraz Daniel 
Wasiółka z ZS w Racocie.

Wycieczki
Ostatni tydzień maja to tradycyj-

nie w naszej szkole czas wycieczek, 
a zaczęło się od ogólnoszkolnego 
wyjazdu do Włoch, podczas którego 
uczniowie i ich opiekunowie zwie-
dzili Rzym, Florencję i Wenecję. 
Potem nastąpił wysyp wypraw w róż-
ne części naszej ojczyzny. Klasa 2 d 
zaplanowała wycieczkę w Beskidy, 
rejony Żywca i Wisły, podczas której 
były: przejażdżka łodziami w sztolni 
Czarnego Pstrąga, wypad w rejon 
źródeł Wisły, łyczek kultury w chacie 
kawuloka oraz obłędny marsz ze 
Skrzycznego. Cztery niesamowite dni 
w Trójmieście spędziła klasa 1 a. Tra-
dycyjnego zwiedzania było tyle, aby 
młody człowiek się nie przeciążył. 
Reszta to niezwykłe eksperymenty 
i świat podwodny w Gdyni, plażo-
wanie i uroki Gdańska łącznie z przy-
łączeniem się do akcji protestacyjnej 
Greenpeace, samodzielne przygoto-
wywanie posiłku, nauka planowania 
wydatków, życie w domkach przy 
temperaturze 10 stopni, grill i inne 
nieprzewidziane w programie atrak-
cje. Klasy 1 c i 1 e zwiedziły Kaszuby 
i odpoczywały w Łebie, integrując się 
przy ognisku. 2 c i 3 b wypoczywały 
w Kamienicy, 3 a, d i e opanowały 
Jankowo Dolne. Nie zabrakło jedno-
dniowych wypadów do Wrocławia 
i Gniezna czy wycieczek do Poznania 
i Puszczykowa.

GI

n
Występ dzieci z Ośrodka Kultury w tańcach ludowych podczas festynu w G1   
fot. Paweł Wolniewicz
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Bezpiecznie

We wtorek, 15 kwietnia 
w Kostrzynie Wlkp. od-
był się 37. Ogólnopolski 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym. Nasza drużyna zajęła 
2. miejsce. Szkołę reprezentowali: 
Dobrawa Walla (1 h), Weronika 
Kowalczyk (2 f), Paulina Zimliń-
ska (2 g) i Mikołaj Jakubowski (2 e). 
Uczniami opiekował się Krzysztof 
Dzydzan.    GII

Ekonomiści
16 maja Joanna Spychała (3 d), 

Maksymilian Kędziora (3 d) i Kuba 
Lesiński (3 e) wzięli udział w grze 
miejskiej „Inwazja ekonomistów na 
Grunwald” zorganizowanej przez 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Po-
znaniu we współpracy z Narodowym 
Bankiem Polskim. Grę poprzedziło 
szkolenie z zakresu ekonomii, w któ-
rym brali udział trzecioklasiści, 
przeprowadzone przez Jolantę Ko-
morniczak. Uczniowie zmierzyli się 
z zagadnieniami z zakresu banko-

wości, prawa handlowego, ubezpie-
czeń społecznych. Nasza drużyna 
pod opieką Romany Kłos zdobyła 
maksymalną ilość punktów za wszyst-
kie zadania.    GII

Festyn
17 maja odbył się 2. Festyn Ro-

dzinny „Majówka z klasą”. Odbył się 
w budynku szkoły i w sali LOSiR. 
Wszystkie klasy przygotowały swo-
je stoiska, zaskakując pomysłowością 
i różnorodnością oferowanych pro-
duktów. Na scenie odbywały się 
pokazy: występy taneczne (dwie 
grupy z G 2, Studio Tańca „Grawi-
tacja”, hip-hop w wykonaniu absol-
wentów), wokalne (Kamila Mali-
nowska, Kasia Kubacka, Marta 
Pawlak, Klaudia Ziomek, Marta 
Nehring, Łukasz Kalinowski, Karo-
lina Pawłowska, Alicja Galas, We-
ronika Urbaniak, Mikołaj Roszak, 
„Formoza”, „Eskadra”, „Pozor”, zespół 
Piotrka Tomczyka) i teatralne (gru-
pa z G 2). Odbyła się licytacja ksią-
żek oraz podsumowanie gry miejskiej. 
W ramach majowego maratonu 

malowania motyli nasi wolontariu-
sze zachęcali do malowania i zaku-
pu laleczek dla chorej Elizy. Były 
warsztaty z malarstwa, decoupage, 
dekoratorstwa i malarstwa. W sali 
gimnastycznej rozegrano mecze 
między drużynami uczniów, rodzi-

ców i nauczycieli (piłka nożna, siat-
kówka). Były zajęcia spinningu, 
nauka nordic walking i gra w klasy. 
Na zakończenie przyjechali straża-
cy, by zaprezentować sprzęt do ga-
szenia pożaru.    GII

Lekcja historii
19 maja kl. 2 d pod opieką Mag-

daleny Przybylskiej i Pauliny Hąci 
uczestniczyła w lekcji historii naj-
nowszej w Instytucie Pamięci Na-
rodowej.    GII

Muzeum
20 maja kl. 3 a uczestniczyła 

w zajęciach poświęconych historii 
więźniów obozu karno-śledczego 
w Żabikowie. Uczniowie obejrzeli 
wystawę, poświęconą gettom żydow-
skim na terenie Polski. Następnie 
młodzież wysłuchała wykładu na 
temat życia codziennego więźniów 
i obejrzała zgromadzone eksponaty. 
W trakcie zwiedzania uczniowie 
wypełniali karty pracy związane 
z ekspozycją stałą.    GII

Lekcja geografii
22 maja uczniowie z kl. 1 e, 2 b,3 c 

i 3 d pod opieką pań Potockiej-Kacz-
marek, Frąckowiak i Łukomskiej 
udali się do Stacji Ekologicznej w Je-
ziorach, aby wspólnie przeanalizo-
wać formy terenu, które pozostawił 
lodowiec skandynawski.    GII

Siatkówka plażowa
23 maja na boiskach siatkarskich 

w Dolsku odbył się Finał Rejonu 
Wschód w plażowej piłce siatkowej 
chłopców szkół gimnazjalnych. Re-
prezentowali nas Mikołaj Matyla 
(3 c) i Krzysztof Walczak (2 e) pod 
opieką Marcina Zabłockiego. Nasz 
zespół wykazał się sporymi umie-
jętnościami, ale w ostatecznej kla-
sy�kacji uległ bardziej doświadczo-
nym przeciwnikom. Był to jednak 
dobry debiut.    GII

Z Gimnazjum nr 2 Dragony
24 maja na poznańskiej Malcie 

odbyła się 6. edycja Mistrzostw Szkół 
w Smoczych Łodziach „Dragony 
2014”. Do rywalizacji stanęło ponad 
160 uczniów z 13 szkół gimnazjal-
nych. Zwyciężyła załoga Michała 
Garstkiewicza w składzie: Adam 
Gomuła (3 d), Michał Nakonieczny 
(3 d), Tomasz Szulc (2 g), Paweł 
Reksiński (2 f), Dawid Janik (2 g), 

Filip Mączko-
wiak (3 a), Aron 
Ciesieski (3 c), 
Wojtek Stan-
kiewicz (2 c), 
Adrian Mie-
szała (2 a) oraz 
Aleksander 
Nowak (2 h). 
Drugą lokatę 
wywalczyli 
uczniowie G 65 
w Poznaniu, 
którzy na ostat-
nich metrach 
wyprzedzili 
osadę Marcina 
Zabłockiego 
w składzie: 
Mikołaj Maty-
la (3 c), Krzysz-
tof Spychała 
(3 d), Jakub Knitter (3 a), Michał 
Piotrowski (2 c), Dominik Kędzio-
ra (2 c), Dominik Brodowski (2 a), 
Marcel Osiński (2 a), Mikołaj Jaku-
bowski (2 e), Oskar Miłek (2 a) oraz 
Maciej Chudak (3 c).    GII

W sejmie
30 maja w Urzędzie Wojewódz-

kim odbyło się spotkanie z Jadwigą 
Rotnicką (Senator RP), Piotrem 
Florkiem (Wojewodą Wielkopolskim), 
Elżbietą Walkowiak (Wielkopolskim 
Kuratorem Oświaty) oraz młodymi 
posłami z Wielkopolski, wśród któ-
rych znaleźli się uczniowie naszego 
gimnazjum: Marta Pawlak i Jakub 
Lesiński. 31 maja i 1 czerwca Mar-
ta i Kuba uczestniczyli w 20. Sesji 
Sejmu Dzieci i Młodzieży w War-
szawie. Wzięli udział w warsztatach 
i głosowaniu. Było to dla nich ogrom-
ne wyróżnienie.    Marta Pawlak

Muzeum
Uczniowie z kl. 3 b wybrali się 

do Muzeum Poznańskiego Czerwca 
1956 r. Dowiedzieli się wielu cieka-

wych rzeczy na temat życia ludzi 
w PRL-u, przyczyn wystąpienia po-
znaniaków przeciwko władzy ludo-
wej i przebiegu wydarzeń. Młodzież 
zobaczyła, jak wyglądały poznańskie 
ulice w tym czasie. Duże zaintere-
sowanie wzbudziły zdjęcia i biogra-
my uczestników wydarzeń Poznań-
skiego Czerwca.    GII

Finaliści
Joanna Czyżak (3 a) i Fryderyk 

Filipowski (3 a) – wychowankowie 
Hanny Pordąb, zakwali�kowali się 
do �nału Olimpiady Języka Angiel-
skiego.    GII

Sukcesy
Karina Lewicka (2 c), Olga Po-

piół (3 e) oraz Jakub Woźniak (1 g) 
pozytywnie zdali egzamin z j. an-
gielskiego: Karina i Kuba na pozio-
mie PET, a Olga na poziomie KET. 
Uczniowie odbiorą certy�katy z pre-
stiżowego Uniwersytetu Cambridge 
przysłane do ośrodka egzaminacyj-
nego English Club, z którym nasze 
gimnazjum współpracuje w ramach 
międzynarodowego programu języ-
kowego For Alle.    GII

Sklepik
Po remoncie sklepik szkolny 

„Malinka” znowu został otwarty. 
Właścicielka, Maria Godek, z wy-
kształcenia inż. technologii żywie-
nia zapewnia, że nikt nie kupi tutaj 
chipsów, napojów gazowanych lub 
energetycznych. W zamian za to są 
codziennie świeże kanapki, jogur-
ty, owoce i wody mineralne.    

W. Szczepaniak

n
Sklepik ze zdrową żywnością w Gimnazjum nr 2
fot. Władysław Szczepaniak

n
Ekipa Gimnazjum nr 2 – zwycięzcy mistrzostw na Malcie z medala-
mi w zębach

n
Jedno ze stoisk podczas festynu rodzinnego w Gimnazjum nr 2

n
Joanna Spychała, Maksymilian Kędzio-
ra (w środku) i Kuba Lesiński – zwycięz-
cy gry miejskiej w Poznaniu
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Przypomnijmy, w ostatnich 
klasach szkół podstawowych 
odbyły się sprawdziany, bada-

jące wiedzę uczniów kończących ten 
etap edukacji i nie mające decydują-
cego wpływu na dalsze kształcenie 
– gimnazjalne, gdyż zgodnie z pra-
wem edukacja jest obowiązkowa do 
18 roku życia.

Poniżej, w tabeli przedstawiamy 
średnie wyniki egzaminów lubońskich 
szkół podstawowych. Dla porówna-
nia publikujemy też średnie: ogól-
nopolską, wojewódzką i powiatową 
także z poprzednich lat. W tym se-
zonie wprowadziliśmy także pro-
centowe porównanie wyników po-

szczególnych placówek średniej 
krajowej.

Średni wynik uzyskany w skali 
kraju przez szóstoklasistów podczas 

Szkoły w rankingu
Na zakończenie roku szkolnego tradycyjnie przedstawiamy wyniki 
testów przeprowadzonych w szkołach podstawowych

tegorocznego ogólnopolskiego spraw-
dzianu to 25,82 punktów na 40 
możliwych i jest lepszy od ubiegło-
rocznego o 1,8 punktów. W Luboniu 
tegoroczny rezultat 25,17 był po raz 
pierwszy od lat niższy od średniej 
krajowej o 0,65 punktu, ale lepszy 
od wyniku z poprzedniego roku 
o 0,88 punktu.

Najlepszy wynik wśród luboń-
skich szkół podstawowych osiągnę-

ła, po raz pierwszy od lat, Szkoła 
Podstawowa nr 3, której średnia 
uzyskana przez uczniów klas szóstych 
wyniosła 26,80 pkt i była wyższa od 
średniej krajowej o 0,98 pkt.

Wyniki z obecnego sezonu szkol-
nego 2013-2014 podaliśmy z do-
kładnością do setnej, a z poprzednich 
lat zaokrąglone zostały do rzędu 
dziesiętnych.

(I)

2014-06-07 lu705a SP wyniki test 2014.xls

Szkoły   
Podstawowe

Kraj 22,6 100,0% 24,1 100,0% 25,3 100,0% 21,9 100,0% 24,0 100,0% 25,82 100,0%
Województwo 21,9 96,9% 23,7 98,3% 24,7 97,7% 21,9 100,0% 23,4 97,3% 25,17 97,5%

Powiat 22,7 100,4% 24,4 101,2% 25,2 99,8% 22,8 104,1% 24,3 101,3% 26,14 101,2%
Lubo 22,8 100,9% 24,8 102,9% 25,8 102,0% 23,1 105,5% 24,3 101,1% 25,17 97,5%
SP 1 23,6 104,4% 22,2 92,1% 24,5 97,0% 23,2 105,9% 23,1 96,0% 24,35 94,3%
SP 2 23,9 105,8% 27,2 112,9% 25,8 102,1% 24,2 110,4% 25,7 106,9% 25,20 97,6%
SP 3 22,6 100,0% 23,7 98,3% 25,0 98,9% 22,3 101,6% 22,1 91,8% 26,80 103,8%
SP 4 21,2 93,8% 25,4 105,4% 27,9 110,4% 22,5 102,6% 24,4 101,4% 25,33 98,1%

2013-20142010-20112009-20102008-2009 2011-2012 2012-2013

n
Tabela z wynikami tegorocznego sprawdzianu dla klas szóstych szkół podstawowych w porównaniu z latami poprzednimi

Od 17 do 19 maja w hotelu 
„Noclegi po Drodze” przy ul. 
11 Listopada odbywały się 

warsztaty szkoleniowe w ramach Se-
minarium Przedwyjazdowego „Youth 
For Understanding Poland” (jedna 
z największych światowych organi-
zacji społecznych, która zajmuje się 
międzynarodową wymianą młodzie-
ży). Przybyli na nie uczniowie – gim-
nazjaliści i licealiści (18 młodych) 
z całej Polski, którzy wyjeżdżają na 
staż do krajów ościennych (m.in. 

Niemcy, Dania, Włochy, Węgry) 
oraz dalszych (USA), chcąc bliżej 
poznać kraj i kulturę odwiedzanych 
krajów oraz nauczyć się lub dosko-
nalić język obcy. Wraz z opiekunami 
w Luboniu przebywało około 37 osób. 
Seminarium zorganizował Oddział 
Poznański YFU.

Osoby ze szkół lubońskich chcą-
ce wziąć udział w takim wyjeździe 
mogą kontaktować się z biurem 
w Poznaniu info@yfu.org.pl .

Jan Błaszczak

Niecodzienne warsztaty

n
Uczestnicy seminarium w lubońskim hotelu „Noclegi po Drodze”    
fot. Jan Błaszczak

Wycieczka do Łysego Mły-
na

W sobotę, 17 maja 
Komisja Ochrony Przyrody Oddzia-
łu PTTK im. C. Ratajskiego zorga-
nizowała wycieczkę dla dzieci ze 
Szkół Podstawowych 1 i 3 z Lubonia 
z Komornik do Ośrodka Edukacji 
Leśnej w Łysym Młynie koło Bie-
druska. W Ośrodku przywitała 
uczestników sympatyczna Karolina 
Kapałka-Boratyńska. Na początek 
zaprosiła nas na ścieżkę edukacyjną 
długości 1,2 km, biegnącą wokół 
stawów nieopodal młyna. Dzieci 
mogły obserwować różne gatunki 
owadów, zwierząt i roślin. Zobaczy-
ły żeremia bobrów i ślady ich dzia-
łalności. Naszej wędrówce towarzy-
szył śpiew ptaków. Gdzieś w pobli-

żu rozlegał się bardzo charaktery-
styczny, przeciągły głos bąka. Prze-
szliśmy przez malowniczo położony 
mostek, a potem była chwila odpo-
czynku na ławce „pająk”. Dzieci były 
zachwycone opowieściami pani Ka-

roliny. Teren jest porośnięty różno-
rodną roślinnością drzewiastą i krza-
czastą. Żółte kwiaty żarnowca za-
chęcały do robienia zdjęć na ich tle. 
W młynie zobaczyliśmy zabytkowe 
koło młyńskie i żarna. Pani Karoli-
na przybliżyła nam las, żyjące w nim 
owady i zwierzęta oraz ekspozycję 
dotyczącą roli martwego drewna 
w lesie. Obejrzeliśmy wystawę zdjęć 
organizmów żyjących w martwym 
drewnie: owadów, grzybów nadrzew-
nych, śluzowców. Film o pachnicy 
dębowej, rzadko spotykanym owa-
dzie, żyjącym w głębokich dziuplach 
drzew, dzieci obejrzały z wielkim 
zaciekawieniem. W sali wyposażo-
nej w sprzęt optyczny, pod mikro-
skopami obserwowały w dużym 
powiększeniu owady, ich barwy 

i kształty, których nie widzimy ludz-
kim okiem. Na dużym ekranie zo-
baczyły samiczkę jelonka rogacza 
znalezioną na ścieżce edukacyjnej 
oraz niezwykle interesujący �lm pt. 
„Jelonek rogacz”, ukazujący zaciekłą 

Z PTTK

walkę tych pięknych owadów. Na 
zakończenie pobytu w Łysym Mły-
nie, największą atrakcją było mon-
towanie z gotowych elementów 
budek lęgowych i karmników dla 
ptaków, które po wykonaniu powę-
drowały do Lubonia i Komornik. 
Dziękujemy Karolinie Kapałance-
Boratyńskiej, za przybliżenie dzieciom 
świata roślin i zwierząt, pracy leśni-
ków oraz tematyki ochrony środo-
wiska naturalnego. Dziękujemy za 
zaangażowanie i wkład w profesjo-
nalne prowadzenie Ośrodka oraz 

umiejętną pracę z młodzieżą i dzieć-
mi, a także twórczą postawę, która 
znalazła uznanie w oczach organi-
zatorów wycieczki i uczniów.   

M.J. Błaszczakowie

Majówka na Ziemi Lubuskiej
Koło zakładowe PTTK nr 14 przy 

Luvenie zorganizowało w dniach 
15-18 maja wycieczkę w okolice 
Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. Za-
częliśmy od skansenu w Ochli z naj-
ciekawszym obiektem – „domkiem 
winiarza”. Następnie była Świdnica 

cd.  
na str. 
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n
Wycieczka do Łysego Młyna – uczestnicy na ścieżce przyrodniczej    
fot. Jan Błaszczak
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z gotyckim kościołem o bogatym 
wnętrzu i pałacem Kietliczów, w któ-
rym mieści się Muzeum Archeolo-
giczne. Zielona Góra kojarzy się 
z winnicami i winiarstwem. Zabyt-
kowe kościoły pochodzą z wieków 
XVIII i XIX. Jak nazwa wskazuje, 
miasto jest pełne zieleni. Naszą bazę 
stanowił ośrodek nad jeziorem na 
terenie Gryżyńskiego Parku Krajo-
brazowego. W okolicy jest dużo 
lasów z pomnikowym drzewostanem, 
głównie dębami. W drugim dniu 
zwiedziliśmy przecięte Odrą Krosno 
z odbudowaną częścią zamku pia-
stowskiego oraz ciekawym architek-
tonicznie kościołem św. Jadwigi. 
Z drugiej strony miasta nad Bobrem 
widać elektrownię wodną. Pojecha-
liśmy wzdłuż Bobru na południe 
i zatrzymaliśmy się w Lubsku, jednym 
z niewielu miast, które nie zostało 
zniszczone w 1945 r. Zobaczyliśmy 

kościół z przełomu XV i XVI w. ze 
wspaniałymi organami. Kolejną pe-
rełką był zespół pałacowo-parkowy 
Bruhla w Brodach, po zniszczeniach 
wojennych i pożarze częściowo od-
budowany. Wokół pałacu rozpoście-
ra się park krajobrazowy liczący ok. 
90 ha. Następnymi zwiedzanymi 
miejscowościami były Biecz z po-

ewangelickim kościołem oraz Sęko-
wice koło Gubina, a w nich kościół 
szachulcowy na planie ośmioboku. 
W trzecim dniu pojechaliśmy do 
Sulęcina, miasta zniszczonego w 1945 r. 
Następnie zwiedziliśmy miasteczko 
Ośno Lubuskie położone wśród 
wzgórz morenowych, z dużą budow-
lą gotyckiego kościoła oraz renesan-
sowym ratuszem. Kolejnym miejscem 
był Park Narodowy „Ujście Warty” 
w okolicach Słońska, gdzie przez 
lornetki i lunetę obserwowaliśmy 
ptaki (symbolem parku i naszej wy-
cieczki stała się gęś zbożowa). W Słoń-
sku jest też ciekawy kościół pojoan-
nicki. Potem odbyliśmy dwugodzin-
ny spacer po Twierdzy Kostrzyn. 
W ostatnim dniu odwiedziliśmy 
Lubniewice położone nad trzema 
jeziorami. Ciekawostką jest Park 
Miłości im. M. Wisłockiej nad je-
ziorem. Następnie ekspresowo zo-

baczyliśmy Gorzów i Dobiegniew. 
Byliśmy w muzeum O�ag II C, któ-
re znajduje się na terenie obozu 
jenieckiego. Zobaczyliśmy również 
ciekawy kościół gotycki z bogatymi 
portalami. Program wycieczki skoń-
czył się poobiednim spacerem po 
parku przy pałacu w Mierzęcinie.   

Maria Rogacka

Z PTTKcd.  
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Na Ziemi Lubuskiej

Tradycyjnie przed każdymi Mi-
strzostwami w Piłce Nożnej 
(Europy czy Świata) odpyta-

liśmy osoby publiczne, kto zostanie 
Mistrzem Świata 2014 r. na mistrzo-
stwach rozegranych w Brazylii? Ze-
brane typy mistrzów pogrupowaliśmy 
alfabetycznie według liczby głosów 
na poszczególne drużyny. 48 pyta-
nych osób, do których udało nam się 
dotrzeć, dokonało następującego ty-
powania:

Brazylię wybrało 17 osób: Patryk 
Bartkowiak (radny), Zbigniew Ber-
nat (dyr. Translubu w Luboniu), ks. 
Karol Biniaś (kan., proboszcz para-
�i św. Jana Bosko, były kapelan 
Lecha Poznań i LKS-u), Janusz Da-
goń (radny), Paweł Dybczyński 
(komendant Straży Miejskiej w Lu-

boniu), Marek Giese (były trener 
Lubońskiego KS), Jolanta Korcz 
(radna Powiatu Poznańskiego), Pa-
weł Radosław Krzyżostaniak (rad-
ny), Grażyna Leciej (dyrektor SP 3), 
Marek Samulczyk (przewodniczący 
RML, kandydat na Burmistrza Lu-
bonia), Małgorzata Matysiak (rad-
na), Andrzej Okupniak (radny), 
Anita Plumińska-Mieloch (dyrektor 
G 1), Izabela Poprawka (dyrektor 
SP 4), Marek Rafał (II zastępca bur-
mistrza), Wanda Suleja-Kot (radna), 
Paweł Wolniewicz (radny).

Hiszpanię wybrało 11 osób: 
Dorota Franek (radna), Katarzyna 
Frąckowiak (radna), Angelika Kur-
tys (stanowsko ds. promocji miasta 
Luboń), Krzysztof Moliński (prezes 
Stowarzyszenia „Forum Lubońskie”), 

Mistrz Świata?

cd.  
obok

TMS Stella zagra 28 czerwca o godz. 
16 mecz dla 17-letniego Mate-
usza Wajnerta, który mieszka 

w Plewiskach i walczy z rakiem kości. 
Przeciwnikiem będzie drużyna Przy-
jaciół i byłych zawodników zespołu 
z ul. Szkolnej. Klub prosi mieszkańców 
Lubonia i nie tylko o liczne przybycie 
na boisko i wsparcie akcji, by Mateusz 
mógł zdążyć z leczeniem! Organizato-
rem spotkania jest Jan Grzegorzewski 
– zawodnik Stelli Luboń.

Jan Grzegorzewski
  
Apel o pomoc

W styczniu br. zdiagnozowano 
u mojego syna nowotwór złośliwy 
mięśnia podłopatkowego z przerzu-
tami do kości. W ten jeden styczniowy 
dzień w zasadzie całe życie przewró-
ciło nam się do góry nogami, choroba 
najukochańszego dziecka to najgorsze 
co może się przydarzyć.

Mateusz został poddany pierw-
szej chemioterapii pod koniec stycznia, 
obecnie jest po 4 cyklach chemioterapii, 
przed nim jeszcze 5. W najbliższym 
czasie rozpocznie również radiotera-
pię, prowadzoną równorzędnie. Mati 
jest niezwykle dzielnym chłopakiem, 

który nie poddaje się 
i walczy z chorobą, 
starając się nie oka-
zywać słabości i nie 
rozmyślać o niej. 
Mateusz miał swo-
je plany i marzenia, 
których niestety nie 
może w tej chwili 
realizować, a swo-
je życie dzieli teraz 
pomiędzy szpitalem 
a domem.

Nic już nie jest 
w tej chwili waż-
ne, tylko to, żeby 
Mati był zdrowy 
i o to walczymy, 
a Państwo mogą nam w tym pomóc, 
wspierając �nansowo.

Wpłaty na pomoc dla Mateusza 
można dokonywać na konto:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Po-
mocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 War-
szawa; nr konta 15 1060 0076 0000  
3310 0018 2615, z dopiskiem: 23781, 
Wajnert Mateusz – darowizna na po-
moc i ochronę zdrowia

Z góry Wszystkim serdecznie dzię-
kujemy za okazane serce!

Dla Mateusza

Luboński Klub Biegacza w dość 
nietypowy sposób włączył się 
w obchody Roku bł. Edmunda 

Bojanowskiego w Piaskach Wlkp. (po-
wiat gostyński). Lubonianie zawitali 
31 maja do zaprzyjaźnionej gminy 
z wielkim garnkiem zupy, którą roz-
dali uczestnikom Ogólnopolskiego 
Biegu im. Edmunda Bojanowskie-
go. Ostatnie kilometry przemierzyli, 
biegnąc z porcją zupy na plecach. 
Zupa rumfordzka to pożywna zupa 
przygotowywana na wywarze z ko-
ści, tłuszczu zwierzęcego lub skór 
wieprzowych z dodatkiem ziemnia-
ków, kasz i sezonowych warzyw. Bł. 

Edmund Bojanowski rozdawał ją naj-
uboższym i potrzebującym. Przepis 
na zupę dostarczyły siostry służeb-
niczki.

W tegorocznym biegu w Piaskach 
wystartowało 269 zawodników. Zmie-
rzyli się z dystansem 10 km w różnych 
kategoriach wiekowych i kategoriach 
specjalnych. Pierwsze sześć miejsc 
zajęli reprezentanci Ukrainy. Głów-
nym organizatorem imprezy był 
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 
„Grabonóg” przy Zespole Szkół Rol-
niczych w Grabonogu. im. Edmun-
da Bojanowskiego.

(UM)

Pobiegli z zupą
31. Ogólnopolski Bieg im. Błogosławionego Edmunda 
Bojanowskiego z udziałem Lubońskiego Klubu Biegacza

n
Ekipa Lubońskiego Klubu Biegacza z flagami Lubonia wprowadza na stadion 
w Piaskach uczestniczkę końcowego etapu biegu – Małgorzatę Machalską 
w koszulce z wizerunkiem bł. Edmunda Bojanowskiego trzymająca termos 
z zupą rumfordzką

n
Mateusz Wajnert, dla którego 
28 czerwca Stella zagra 
mecz charytatywny

(sonda)
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Magdalena Nyćkowiak-Filusz (rad-
na), Ewa Rogowicz (radna), Piotr 
Paweł Ruszkowski (redaktor naczel-
ny „Wieści Lubońskich”), Elżbieta 
Stefaniak (dyr. Biblioteki Miejskiej 
w Luboniu), Tadeusz Urban (dyr. 
Kom-Lubu), Stanisław Wojski (były 
prezes Lubońskiego KS Fogo, obec-
nie honorowy), Teresa Zygmanow-
ska (dyrektor SP 2) 

Argentynę wybrało 8 osób: Adam 
Dworaczyk (radny), Regina Gór-
niaczyk (dyr. Ośrodka Kultury 
w Luboniu), Lechosław Kędra (rad-
ny), Maciej Kędziora (kierownik 
Hali LOSiR), Małgorzata Machalska 
(radna, kandydatka na Burmistrza 
Lubonia), Rafał Mania (radny), 
Zbigniew Trawka (prezes zarządu 
LOSiR Sp. z o.o.), Dariusz Walczak 
(radny).

Niemcy wybrało też 8 osób: 
Grzegorz Anioła (dyrektor SP 1), 
Jakub Bielawski (radny), Janusz Kacz-
marek (radny), Marek Maciejewski 
(komendant Straży Pożarnej), Mi-

kołaj Tomaszyk (I zastępca burmistrza), 
Dawid Paprocki (prezes Stelli), Anna 
Stankowiak-Bożełko (radna), Jolan-
ta Walczak (dyrektor G 2).

Po jednym typowaniu za Mistrzów 
Świata wybrano:

Anglię: Władysław Szczepaniak 
(dziennikarz, działacz sportowy).

Chile: Dariusz Szmyt (burmistrz 
Lubonia).

Chorwację: Tadeusz Warmuz 
(kandydat na Burmistrza Lubo-
nia)

Holandię: Robert Przyjemski 
(komendant Komisariatu Policji).

Włochy: Karol Bąkowski (wi-
ceprezes Lubońskiego KS Fogo).

Kto szczęśliwie tra�ł, okaże się 
w połowie lipca. Jedną z wymie-
nionych osób spośród tych, które 
właściwie wytypują zwycięzcę mi-
strzostw, wylosujemy do odbioru 
niespodzianki.

oprac.: Władysław Szczepaniak

cd.  
ze str. 
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Do zakończenia rozgrywek 
w klasie okręgowej w sezo-
nie wiosennym stellowcom 

pozostały dwie kolejki. Niewątpli-
wie już tylko zawodnikom w Lubo-
nia przyjdzie powalczyć o 6. miejsce 
w tabeli, z bezpośrednim rywalem 
z tabeli – Piastem Kobylnica. 14 
czerwca dojdzie do bezpośredniego 
pojedynku u przeciwnika. Obecnie 
Stella jest na 6. miejscu z 37 pkt. i ma 
2 pkt przewagi nad Piastem, który 
zajmuje 7. lokatę (35 pkt). Zdobycie 
6. miejsca na koniec rozgrywek na 
pewno usatysfakcjonowałoby dzia-
łaczy i kibiców. W ostatnim czasie 
oprócz spotkania z liderem grupy, 
Stella rozegrała 4 mecze z zespołami, 

które znajdują się w drugiej części 
tabeli. 10 maja pokonała na wyjeździe 
Suchary Suchy Las 2:0. Stellowcy od 
samego początku mieli zdecydowaną 
przewagę we wszystkich formacjach 
i w 14. min. zostało to nagrodzone 
zdobyciem bramki przez Piotra Pala-
cza. Szybkie, składne kontry zawod-
ników z Lubonia w całym meczu 
powodowały, że wiele pracy miała 
obrona gospodarzy. W drugiej poło-
wie zawodnicy z Suchego Lasu mogą 
mówić o wielkim szczęściu, bo gdyby 
stellowcy wykorzystali wszystkie do-
godne sytuacje, to gospodarze mogliby 

zejść pokonani z boiska z większym 
bagażem bramkowym. Ostatecznie 
Stella zdobyła jeszcze drugą bramkę 
w 75. min., a strzelcem okazał się 
Tomek Mroczyński. Wszystkim za-
wodnikom Stelli za ich wielką wolę 
walki w tym spotkaniu należą się 
słowa uznania.

W kolejnym meczu, 17 maja, 
lubonianie podejmowali u siebie KS 
Łopuchowo. Od samego początku 
zaczęli od huraganowych ataków 
i składnych akcji, zdobywając w 35. 
min. bramkę po ładnym uderzeniu 
Piotra Palacza. Długo nie cieszyli się 
jednak prowadzeniem, ponieważ 
goście w tej samej minucie zdołali 
doprowadzić do remisu. W drugiej 

połowie gra się wyrównała, ale stel-
lowcom nie można było odmówić 
ambicji i woli walki. Widać było, że 
za wszelką cenę chcieli rozstrzygnąć 
spotkanie na swoją korzyść. Gdy 
kibice zaczęli już opuszczać stadion, 
dosłownie w ostatnich sekundach 
meczu dali o sobie znać bracia Mro-
czyńscy. Z rzutu wolnego Tomek 
piękną wrzutką dośrodkował na pole 
karne, dokładnie wprost nad głową 
brata – Marcina, który profesjonal-
nie posłał ją do bramki i w ten spo-
sób oboje uratowali jeszcze 2 pkt. 
dla Stelli.

Walka o 6. miejsce 26 maja w wyjaz-
dowym meczu Stella 
pokonała w Puszczy-
kowie zdegradowaną 
do A klasy drużynę Lasu 
Puszczykowo 1:0. Bram-
kę zdobył Marcin Ogro-
dowczyk.

1 czerwca w kolej-
nym wyjazdowym me-
czu z Polonią Poznań 
stellowcy przegrali 3:2, 
pomimo że do przerwy 
prowadzili po bramkach 
Tomasza Mroczyńskie-
go i Marcina Ogrodow-
czyka 2:0! Być może 
zawodnicy z Lubonia 
byli już pewni zwycięstwa, w drugiej 
połowie bowiem w ich drużynie do 
głosu doszła bezradność, którą wy-
korzystali gospodarze, zdobywając 

aż 3 bramki i odnosząc 
potrzebne im do ukła-
du w tabeli zwycię-
stwo.

7 czerwca do Lu-
bonia zawitał lider 
grupy – Pelikan Nie-
chanowo. Już od daw-
na mecz z tym zespołem, 
który już zapewnił so-
bie awans do IV ligi, 
wywoływał duże zain-
teresowanie. Nie wia-
domo czy drużyna 
z Niechanowa chciała 
wygrać ten mecz jak 

najmniejszym kosztem sił, czy po 
prostu zlekceważyła zespół Stelli. Jak 
na lidera zespół z Niechanowa nie 
zaprezentował nic szczególnego. 

Drużyna Stelli, widząc nieporadność 
przeciwnika, zaczęła coraz śmielej 
atakować. Do przerwy był remis 0:0. 
W drugiej połowie w 50. min. Adam 
Rybak zdobył prowadzenie dla Stel-
li. Niestety, po naradzie arbitra głów-
nego z asystentem liniowym, bram-
ka nie została uznana, bo rzekomo 
została zdobyta ze spalonego. De-
cyzja ta wywołała wiele kontrower-
sji. W 55. min. arbiter podyktował 
rzut karny dla Pelikana i zrobiło się 
1:0 dla gości a w 78. min. było już 
2:0. Należy pochwalić zespół Stelli, 
który nie załamał się prowadzeniem 
lidera i po jednej składnej akcji w 89. 
min. Jakub Budych zdobył honoro-
wą bramkę, zmniejszając rozmiar 
porażki do 2:1. Stellę było w tym 
meczu stać, by osiągnąć pozytywny 
wynik. Z pewnością na porażkę nie 
zasłużyła.

Władysław Szczepaniak

n
Prezentacja drużyn przed meczem Stelli z Pelikanem Niechanowo na boisku przy ul. Szkolnej   
fot. Władysław Szczepaniak

Tabela Klasy Okręgowej

 1.  Pelikan Niechanowo 24 68 85-19
 2.  Kotwica Kórnik 24 55 63-19
 3.  Vitcovia Witkowo 24 52 65-20
 4.  Kłos Zaniemyśl 24 48 56-39
 5.  Wełna Rogoźno 24 47 57-32
 6.  Stella Luboń 24 37 34-35
 7.  Piast Kobylnica 24 35 38-39
 9.  TPS Winogrady Poznań 24 29 41-47
 8.  Suchary Suchy Las 24 29 33-53
 10.  Polonia Poznań 24 28 33-49
 11.  KS 1999 Łopuchowo 24 26 33-62
 12.  Warta Śrem 24 24 40-45
 13.  Las Puszczykowo 24 10 20-72
 14.  Lechita Kłecko 24 0 6-73

WS

Po wycofaniu się z rozgrywek pił-
karze Fogo Luboń automatycz-
nie, według przepisów WZPN 

i PZPN, dostali wolną rękę w poszu-
kiwaniu klubu. Nie jest to najlepsze 
rozwiązanie, gdyż klub stracił cały 
majątek, jakim dysponował. Zawod-
nicy mogli odejść za darmo, podczas 
gdy innym klubom Fogo Luboń nie-
jednokrotnie płacił za zawodników 
– powiedział wiceprezes Karol Bą-
kowski. – Nie ma określonych pro-
cedur w takich sytuacjach, dlatego 
też klub na zawodnikach nic nie za-
robił. Szkoda, bo gdybyśmy dostali 
choć parę groszy za piłkarzy, wiele 
spraw wyprostowalibyśmy – zakoń-
czył pełniący obowiązki prezesa K. 
Bąkowski.

Większość znalazła sobie nowe 
kluby. Dwaj bramkarze: Maćkowski 
i Maćkowiak przenieśli się do Unii 

Swarzędz. Fertikowski i Kurminow-
ski wybrali Sokół Kleczew. Przepió-
ra i Siwek przeszli do Gromu Ple-
wiska. Sarbinowski wybrał Unię 
Leszno, Chmielecki – Polonię Środa 
Wielkopolska. Zielonka i Radomski 
udali się za granicę, gdzie pracują. 
Marcin Mroczyński wzmocnił Stel-
lę Luboń, Izydorczyk – Pelikan Nie-
chanowo, Wolkiewicz – Kotwicę 
Kórnik, Wyrwa – Lechię Kostrzyn, 
a Jonasz Jeżewski oraz Dawid Skrzyc-
ki wybrali Victorię Września, z któ-
rą awansowali do III Ligi.

18 czerwca odbędą się w klubie 
wybory. Zaraz po nich zostanie po-
wołany nowy trener. W klubie na 
pewno zostanie Dariusz Ibiorowicz, 
który postanowił wraz z Lubońskim 
odbudować jego potęgę, mimo iż 
miał oferty z wielu klubów III ligi!

WS

Pierwsza drużyna

Nabór do grup młodzieżowych

Fogo Luboń informuje o naborze do roczników juniora starszego. 
Ponadto zachęcamy dzieci do treningów w grupach roczników 
od 2009 do 2000. Informacje można uzyskać u trenerów.

Więcej szczegółów w zakładce „młodzież” na stronie: 
www.lubonski.com

WS
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Awans na Mistrzostwa Polski

Z dwoma medalami powrócili 
nasi młodzi tenisiści stołowi 
z rozgrywanych w Śmiglu 11 

maja wojewódzkich eliminacji Mini 
Olympic Games 2014 (Mistrzostw 
Polski do lat 12). W zawodach uczest-
niczyć mogą dzieci urodzone w roku 
2002 i młodsze. LKTS Luboń odgry-
wał w turnieju czołowe role, czego 
potwierdzeniem jest awans do Fi-
nałów Mistrzostw Polski aż czwór-
ki reprezentantów. Nasz klub 
reprezentowali: Zuzanna Su-
łek, Weronika Dombka, Julia 
Gładysz, Patryk Pyśk i Damian 
Pyśk. Zuzia i Patryk awanso-
wali do �nałowych rozgrywek 
wojewódzkich. Awans wywal-
czyli także Weronika Dombka 
oraz Damian Pyśk. Niewątpliwą 
rewelacją turnieju okazał się 
8-letni Damian Pyśk. Naj-
młodszy wśród uczestników 
z niesamowitą konsekwencją 
pokonywał kolejno wyżej noto-
wanych od siebie zawodników, 
by ostatecznie zakończyć zawo-
dy na 7. miejscu. Z eliminacji 
wojewódzkich kwali�kuje się 
8 najlepszych dziewczynek i 8 
najlepszych chłopców. Turniej 
�nałowy Mistrzostw Polski do 
lat 12 odbędzie się na począt-
ku czerwca. Przypomnijmy, że w ub. 
roku rozegrano go w Warszawie. Zna-
komite, 10. miejsce zajęła Maja Zie-

lińska. Wcześniej zawodnicy LKTS 
będą uczestniczyć w Mistrzostwach 
Polski Młodzików w Radomiu.   

 Piotr Ciszak

5 medali w Wielkopolsce
31 maja odbył się Wielkopol-

ski Turniej Skrzatów i Żaków 
w Gnieźnie. W turnieju wzięło 
udział ponad 80 zawodników 
z całej Wielkopolski, w tym tak-
że dzieci z Lubońskiego Klubu 
Tenisa Stołowego. Tym razem klub 
był reprezentowany przez Julię 
Gładysz, Damiana Pyśka w kate-
gorii Skrzatki/Skrzaci oraz Zu-
zannę Sułek, Weronikę Dombkę 

i Patryka Pyśka w starszej kate-
gorii Żaczki/Żacy. Po raz kolejny 
najmłodsi zawodnicy LKTS udo-
wodnili, że są obecnie w Wiel-
kopolsce bezkonkurencyjni. Do-
wodem są zdobyte medale: 3 
złote i 2 brązowe. Na szczególne 
wyróżnienie zasługują: Zuzia Su-
łek, Patryk Pyśk oraz Damian 
Pyśk, którzy pewnie zwyciężyli 
w swoich kategoriach. Julia Gła-
dysz oraz Weronika Dombka 

uplasowały się na najniższym 
stopniu podium.   

LKTS

Dzień Dziecka
1 czerwca w hali LOSiR-u, jak co 

roku, odbył się turniej z okazji Dnia 
Dziecka w tenisie stołowym (siódmy), 
zorganizowany wspólnie przez LOSIR 
i LKTS. Udział w zawodach był bez-
płatny, a każdy z zawodników otrzy-
mał nagrodę lub upominek. Dla 
dzieci przygotowano również słod-
kości, banany oraz pyszne ciasto 
z rabarbarem, którym bardzo chętnie 
częstowali się również trenerzy, opie-
kunowie i rodzice przybyli na turniej 
wraz z dziećmi do Lubonia. Dla naj-
lepszych zawodników przygotowano 
puchary, medale oraz dyplomy. Tur-
niej rozegrano w 6 kategoriach wie-

Z LKTS
Luboński Klub Tenisa Stołowego Luvena Lubanta

kowych: Dziewczynki 
i chłopcy rocznik 2004 
oraz młodsze, rocznik 
2001-2003 oraz rocznik 
1998-2000. Gościem spe-
cjalnym był Jerzy Grycan 
– wielki miłośnik i pro-
pagator tenisa stołowego, 
były trener kadr narodo-
wych Polski i Australii. 
Obecnie szkoli trenerów, 
a wraz z nimi dzieci w ca-
łej Polsce, realizując pro-
gram „FUNdamenty”. 
Będąc w Luboniu na 
szkoleniu dla trenerów, 
zaszczycił nas swoją obec-

nością i skierował kilka 
słów o tenisie do dzieci 
uczestniczących w tur-
nieju. Zawody przepro-
wadziła bardzo sprawnie 
debiutująca w roli sę-
dziego nasza klubowa 
zawodniczka Joanna 
Drygas. Emocje udzie-
lały się nie tylko zawod-
nikom przy stołach. 
Również rodzice i do-
rośli bardzo przeżywa-
li występy swoich dzie-
ci i często z trybun było 
słychać doping oraz 
oklaski. Serdecznie dziękujemy 
�rmom, dzięki którym przepro-
wadzenie turnieju było możliwe 
i przysporzyło wiele radości dzie-
ciom: Sklep Zabawek Kreatywnych 
„SKRZAT”, MADICAR – Mag-
dalena Klotzka, Luvena SA, Lu-
banta SA, Kom-Lub, Hanna Sty-
le, VITA-SPORT, LOSiR Sp. 
z o.o.

W kategorii dzieci do 2004 
miejsca na podium przypadły: 
1. Julii Gładysz (LKTS Luboń), 
2. Weronice Kaźmierczak (MKTS 
Opalenica) i 3. Mai Waśkowiak 
(UKS Słowian Mrowino). Wśród 
dzieci 2001-2003 pierwsze 3 
miejsca zajęli: 1. Zuzanna Sułek 
(LKTS Luboń), 2. Natalia Skó-
rzewska (GKS Gorzovia Gorzów) 
i 3. Katarzyna Cembrowicz (UKS 
Nałęcz Ostroróg). Zwycięzcami 
w kategorii 1998-2000 okazali 
się: 1. Marika Baczyńska (UZTS 
Barcin), 2. Marta Zielińska (UKS 
Nałęcz Ostroróg) i 3. Zo�a Gi-

zińska (UKS Słowian Mrowino). 
Wśród chłopców rocznika 2004 
najlepszy był Damian Pyśk (LKTS 
Luboń), 2. Krzysztof Gościniak (UKS 
Słowian Mrowino), a 3. Dominik 
Małyszka (UKS Słowian Mrowino). 
W kategorii 2001-2003 wygrali: 1. 
Patryk Pyśk (LKTS Luboń), 2. Kac-
per Ligowski (MKS Spójnia Ośno 
Lubuskie) i 3. Jan Kuźniarek (LKTS 
Luboń). Najlepsi w kategorii wieko-
wej 1998-2000 okazali się: 1. Łukasz 
Kuźniak (UKS Dąb Leszno), 2. To-
masz Magnucki (LKTS Luboń) i 3. 
Dariusz Sałamaszek (LKTS Lu-
boń).   

 LKTS

n
Zawodnicy z trenerami podczas zawodów w Śmiglu

n
Turniej Skrzatów i Żaków w Gnieźnie. Od lewej: prezes WZTS- Tadeusz Nowak, Weroni-
ka Dombka, Julia Gładysz, Zuzia Sułek, Damian Pyśk, Patryk Pyśk, Jacek Drygas, Joan-
na Drygas, Mariusz Pyśk   fot. Krzysztof Sułek

n
Turniej z okazji Dnia Dziecka w hali LOSiR. Od 
lewej: Zuzia Sułek, Julia Gładysz, Damian 
Pyśk, Jan Kuźniarek, Patryk Pyśk   fot Artur 
Gładysz

n
Zawody z okazji Dnia Dziecka. Sędzia główny 
zawodów Joanna Drygas i spiker Arkadiusz 
Zieliński   fot Artur Gładysz

n
Najlepsze zawodniczki turnieju zorganizowa-
nego z okazji Dnia Dziecka w kategorii do 
2004 r. Na najwyższym podium Julia Gładysz 
z Lubonia   fot Artur Gładysz
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Kalina Urbaniak, 2. Sandra Rybczak, 
3. Maja Janiak

kategoria II: chłopcy szkół pod-Qn

stawowych klasy 1-3, roczniki 2006, 
2005 i 2004, dystans 600 m: 1. Pa-
tryk Sajnaj, 2. Dawid Macioszek, 3. 
Kajetan Misiaczyński

kategoria III: dziewczęta szkół Qn

podstawowych klasy 4-6, roczniki 

2003, 2002 i 2001, dystans 800 m: 
1. Jagoda Urbaniak, 2. Zuzanna 
Szumiłowska, 3. Aleksandra Ra-
doszewska

kategoria IV: chłopcy szkół pod-Qn

stawowych klasy 4-6, roczniki 2003, 
2002 i 2001, dystans 800 m: 1. Kry-
stian Bryński, 2. Sebastian Ratajczyk, 
3. Oskar Kaczorowski

kategoria V: dziewczęta szkół Qn

gimnazjalnych klasy 1-2, roczniki 
2000 i 1999, dystans 2000 m: 1. Do-
minika Snela, 2. Wiktoria Łuczak, 
3. Zuzanna Wojtasiak

kategoria VI: chłopcy szkół gim-Qn

nazjalnych klasy 1-2, roczniki 2000 
i 1999 dystans 2000 m: 1. Filip We-
sołowski, 2. Patryk Miedziński, 3. 
Adrian Patuliński

kategoria VII: dziewczęta szkół Qn

gimnazjalnych klasy 3, roczniki 1998, 
dystans 2000 m: 1. Dominika Pałka, 
2. Asia Łuczak, 3. Ola Okupniak

kategoria VIII: chłopcy szkół gim-Qn

nazjalnych klasy 3, rocznik 1998, 
dystans 2000 m: 1. Aleksander Szep-
ke, 2. Stanisław Łabędzki, 3. Patryk 
Matusiak.

Bieg przeprowadzili: Jolanta 
Bednarczyk i Łukasz Budzyński oraz 
uczniowie Gimnazjum nr 2.

Org
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Szerokie uśmiechy dzieci i mło-
dzieży lubońskiej były najlep-
szym podsumowaniem zawo-

dów. Dobrym zwyczajem stało się 
organizowanie imprezy biegowej 
podczas obchodów miejskiego Dnia 
Dziecka. Na starcie tegorocznej edycji 
stawiło się blisko stu uczestników. 
Wszystkim towarzyszyły emocje, 
ale po dobiegnięciu na metę czekały 
medale, woda i uściski rodziców. 

Dumne rodziny w towarzystwie 
znajomych i przypadkowych ki-
biców maszerowały na obiecaną 
watę cukrową.

Imprezę zorganizowali: Ośrodek 
Kultury, Urząd Miasta i Gimnazjum 
nr 2. Sponsorami imprezy byli: Urząd 
Miasta i Leroy Merlin – Komorniki, 
który ufundował cenne nagrody dla 
najlepszych.

Klasyfikacja:
kategoria I: dziewczęta Qn

szkół podstawowych klasy 
1-3, roczniki 2006, 2005 
i 2004, dystans 600 m: 1. 

Bieg na medal

Zwycięzcy kategorii VII i VIII, czyli gimnazjaliści – 
dziewczęta: 1. Dominika Pałka, 2. Asia Łuczak, 
3. Ola Okupniak i chłopcy: 1. Aleksander Szep-
ke, 2. Stanisław Łabędzki, 3. Patryk Matusiak   
fot. Łukasz Budzyński 

Stowarzyszenie „Lubońska Petan-
ka”, LOSiR i Luboński Uniwer-
sytet III Wieku zorganizowali 17 

maja Integracyjną Majówkę. Turniej 
miał charakter rekreacyjno-integra-
cyjny i zgromadził 
kilkadziesiąt osób. 
Zawody przebiegły 
w bardzo sympa-
tycznej atmosferze, 
dostarczając gra-
czom wiele zado-
wolenia i pozytyw-
nych emocji.

Z racji na in-
tegracyjny cha-
rakter turnieju, 
w skład drużyny 
wchodziła osoba 
niepełnosprawna, 
zawodnik w wie-
ku 55+ lub dziec-
ko oraz członek 
Lubońskiej Petan-
ki. Zawody roze-
grano systemem szwajcarskim. 
Niestety, deszcz popsuł plany i roz-
grywki zakończyły się na 4 rundach, 
a nie, jak planowano, na pięciu.

Zwyciężył zespół „Wielkopola-
nie” (Filip Kozłowski, Dawid Musiał, 
Mikołaj Fabiś). Na drugim miejscu 
uplasowała się drużyna „Znad War-
ty” (Wanda Cieloch, Kinga Mater-
na, Piotr Chodorowski), a trzecie 
zajęły „Maki” (Małgorzata Kozłow-
ska, Aleksandra Grzesińska, Karo-
lina Fabiś).

Najlepszych nagrodzono pucha-
rami, a wśród wszystkich graczy 
rozlosowano nagrody. Na uczestni-
ków czekał jak zwykle chleb z pysz-
nym smalcem, słodki poczęstunek, 

kiełbasa z grilla oraz ciepłe napo-
je.

Po raz kolejny okazało się, że 
gra w bule łączy ludzi, przełamując 
wszelkie bariery. Cieszymy się, że 

na turniej licznie przybyły osoby 
niepełnosprawne. Wielu zapewnia-
ło, że jeszcze nieraz pojawią się na 
lubońskim bulodromie.

Integracyjna majówka zorgani-
zowana z okazji 60-lecia lokacji 
Lubonia współ�nansowana była ze 
środków z Urzędu Miasta. Patronat 
medialny nad turniejem objęły: e-
lubon.pl i „Wieści Lubońskie”.

Już teraz serdecznie zapraszamy 
na czerwcowy turniej w bule pod 
patronatem Burmistrza Miasta, 
który odbędzie się w ramach Dni 
Lubonia.

Karolina Fabiś
sekretarz Klubu „Lubońska Petanka”

Petanka

n
Rozgrywki bule na orliku przy ul. Dojazdowej   fot. Lubońska Petanka

W połowie maja rozegrano 
kolejny, 18. Luboński Tur-
niej Szachowy Seniorów 

i Młodzieży. Tym razem rozgryw-
ki odbyły się w salach Szkoły Pod-
stawowej nr 1. Turniej zgromadził 
blisko 30 graczy. 7 rund rozegrano 
w kategoriach open i junior. Pierw-
szą kategorię wygrał Dawid Niekraś 
(16 lat), drugi był Mateusz Janicki 
(11 l.), a trzeci Andrzej Frąckowiak 
(37 l.). W kategorii junior było sporo 
emocji w walce o pierwsze miejsce. 

Z identycznym rezultatem (we wszyst-
kich kryteriach oceny) turniej ukoń-
czyli Mateusz Dokowicz (12 l.) i Mar-
celi Ciesielski (13 l.). Konieczna była 
dodatkowa partia, którą wygrał M. 
Dokowicz. Trzecie miejsce zdobył 
Szymon Grześkowiak (7 l.). Zwy-
cięzcy otrzymali trofea w postaci 
książek, gier, medali i dyplomów. 
Specjalne trofea przygotowano dla 
najstarszych i najmłodszych uczest-
ników spotkania. Wyróżniono jedyną 
reprezentantkę płci pięknej, 10-letnią 

Polę Kierską. Turniej 
sędziował Leon Mi-
klosik, nad całością 
przygotowań czuwał 
p. Janusz Woda, Mag-
dalena Nyćkowiak-Fi-
lusz oraz Anna Stan-
kowiak-Bożełko.

Organizatorzy 
dziękują Dyrekcji SP 1 
i Bibliotece Miejskiej 
za przychylność i po-
moc oraz Urzędowi 
Miasta za współ�nan-
sowanie projektu.

mn

Kolejny turniej rozegrany

n
Dogrywka Mateusz Dokowicz – Marceli Ciesielski

n
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„bardzo urodziwa” grupa studentów 
w wielkim stopniu decydowała o wzo-
rowej organizacji imprezy. Wielkie 
podziękowania należą się partnerom 
imprezy: UM Lubonia, Akademii 
Reissa, TMS Stella Luboń, �rmom 
Termokap, Akropol Inwestycje, Bo-
cian, Quay, Alan Andrzej Kruk, Mona 
Piotr Konopka, Vitasport Arek Bąk 
oraz osobom i grupom, które ko-
rzystając na co dzień z orlika, wspar-
ły organizatorów.   Lucyna Giese

Sportowa współpraca
LOSiR Sp. z o.o. był o�cjalnym 

partnerem Dnia Sportu przy Inea 
Stadionie na ul. Bułgarskiej w Po-
znaniu, gdzie zaprezentował boule 
i speedmintona. Impreza odbyła się 
przy INEA Stadion 24 maja.   

LOSiR

SPORT

toria Kocięda trenująca w grupie 
drugiego trenera – Marcina Kosmal-
skiego.

W kumite drużynowym junio-
rów i seniorów (19-34 lata) druży-
na lubońskiego „Samuraja” w skła-
dzie: Marcin Kosmalski, Konrad 
Taczak, Maciej Kosmacz, Aleksan-
der Kunicki i Wojciech Ostrowski, 
za sprawą kontrowersyjnej decyzji 
sędziów, uplasowała się na czwar-
tej pozycji, zajmując, niestety, miej-
sce poza podium.

Na pochwałę zasługuje postawa 
Wojtka Ostrowskiego, który jako 
debiutant w zawodach międzyna-
rodowych wykazał ogromnego du-
cha walki, a zaprezentowanymi 
umiejętnościami nie odstawał od 
bardziej doświadczonych zawodni-
ków lubońskiej drużyny.    P.K.

Drugi w Europie
Sukces Macieja Kosmacza jest 

zaskakujący, zwłaszcza, że z powodu 
problemów zdrowotnych w ub. roku 
lubonianin nie brał udziału w żadnych 
zawodach. Mimo, że lekarze i bliscy 
odradzali mu starty, uparł się i po-
stanowił spróbować swoich sił. – To 
są jednak Mistrzostwa Europy, naj-

większa impreza w roku, organizo-
wane w Poznaniu, czyli warto zawal-
czyć „u siebie” – mówi. Cykl przygo-
towawczy do tych zawodów trwał od 
września, Maciej wrócił na trening 
na pełnych obrotach dopiero około 
grudnia. Do teraz trudno mu uwie-
rzyć w ten sukces. – Nie byłem w szczy-
towej formie i w tym sezonie już nie 
będę, bo jednak w pół roku cudów nie 
zrobisz. Dlatego wydaje mi się, że po 
mojej stronie była bardziej chęć wy-
granej i serce walki niż kondycja, 
szybkość czy siła.

Konkurencja Macieja była jedną 
z ostatnich, dlatego presja rosła z mi-
nuty na minutę. Zmęczenie robiło 
swoje, sił było coraz mniej. Porażki 
kolegów z klubu wpływały na spadek 
motywacji. Na szczęście była z nim 
rodzina, dziewczyna, przyjaciele 
z klubu i trener. – Pomyślałem sobie 
„Alleluja i do przodu”. Pierwszą wal-
kę wygrał w dość specy�czny sposób, 
bo zdobywając punkt przez kopnię-
cie na tułów. Kolejne pojedynki koń-
czył dość szybko, wygrywając na 
punkty, tak wyglądała droga do �-
nału. Niestety, brak sił powoli zaczął 
dawać o sobie znać, ale Maciej wal-
czył dalej, punkt za punkt. Tak doszło 

Miejsca na Mistrzostwach Europy
cd.  
ze str. 
7

w którym gościnnie wystąpiła 
drużyna studentów AWF wspie-
rana przez lubońskich sympa-
tyków tej uczelni. W kolejnych 
rozgrywkach najlepsi okaza-
li się zawodnicy Stowarzyszenia 
Niezależni dla Powiatu, którzy 
czynnie wspierali organizację 
całego festynu. Kolejne miejsca 
zajęli studenci AWF, Drużyna 
Andrzeja i Zespół Janusza. Walka 
była bardzo wyrównana, każ-
dy zespół zanotował porażkę 
i o końcowym trium�e decy-
dowały bramki.

Organizatorzy serdecznie 
dziękują prof. dr hab. Beacie 
Plucie, kierownikowi Katedry 
Rekreacji AWF w Poznaniu, 
oraz opiekunowi studentów dr. 
Marcinowi Andrzejewskiemu 
za nieocenioną pomoc w or-
ganizacji festynu. Barwna, dobrze 
zorganizowana i w żeńskiej części 

Z LOSiR-u
„Wszystkie dzieci nasze są”

Przez ponad 10 godzin miesz-
kańcy Lubonia bawili się na 
festynie sportowo-rekreacyj-

nym zorganizowanym na boisku Or-
lik przez Luboński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji we współpracy z Katedrą 
Rekreacji AWF w Poznaniu. Liczna 
rzesza studentów aktywnie pomagała 
w organizacji gier, zabaw, konkursów 
oraz turniejów i rozgrywek. Turnieje 
w boule i speedmintonie, konkursy 
umiejętności piłkarskich i koszykar-
skich, mecze w siatkówkę plażową 
oraz turnieje piłkarskie dla dzieci, 
młodzieży jak również oldbojów cie-
szyły się dużym zainteresowaniem 
i przyniosły mnóstwo emocji. Dzięki 
wsparciu partnerów udało się zgro-
madzić wiele atrakcyjnych nagród 

i upominków dla uczestników. Najlepsi 
w poszczególnych konkursach i tur-
niejach otrzymali nagrody w postaci 
sprzętu sportowego. Prawie 200 osób 
cieszyło się z nagród i upominków. 
W zawodach piłkarskich zmierzy-
li się zawodnicy działających na te-
renie Lubonia klubów piłkarskich. 
W turnieju rocznika 2002 najlepsi 
okazali się zawodnicy Akademii Re-
issa, którzy wyprzedzili Stellę Lu-
boń, UKS Dwójkę i UKS Jedynkę. 
W roczniku 2004 także triumfowali 
zawodnicy Akademii Reissa, kolejne 
lokaty zajęli piłkarze UKS Dwójka, 
Stelli i UKS Jedynka. Mecze cieszy-
ły się ogromnym zainteresowaniem 
kibiców, którzy w liczbie ponad 300 
dopingowali młodych piłkarzy. Na za-
kończenie rozegrano turniej oldbojów, 

do dogrywki, czyli 
walki do jednego punk-
tu. Zawodnik z Ukra-
iny okazał się bardziej 
skuteczny. – Po �nale 
byłem zawiedziony 
i czułem wielki niedosyt. 
Dopiero następnego dnia 
obudziłem się i myślę: 
„kurczę, jestem drugim 
zawodnikiem w Euro-
pie”.

Na przełomie lipca 
i sierpnia Maciej ma 
w planach obóz spor-
towy, a od września 
startuje z treningami 
do Mistrzostw Polski, 
które odbędą się 28 
marca 2015 r. Klub 
„Samuraj” chce wysta-
wić na nie drużynę kata 
w nowym składzie: trener Marcin 
Leszczyna, Marcin Kosmalski i Maciej 
Kosmacz. Maciej chciałby także (może 
od września) otworzyć swoją sekcję 
karate i uczyć młodych adeptów. 
O zdrowiu na razie nie myśli. Ma 
nadzieję, że będzie dobrze. Liczy tak-
że na kolejną edycję Stypendystów 
Miasta (jest stypendystą 2013 r.).

– Chciałbym wszystkim zawod-
nikom z klubu podziękować za wspar-
cie, wszystkim kibicom za podnosze-

nie na duchu i wiarę, kiedy mi tej 
wiary brakowało. Chciałbym tez 
pochwalić postawę Wojtka Ostrow-
skiego, który pomimo krótkiego sta-
żu i pierwszego startu w tak dużej 
imprezie, wytrzymał presję i dał bar-
dzo fajne walki. Dziękuję też trene-
rowi za poświęcony czas w przygo-
towaniach.   

Maria Wieczorek

n
Z festynu dla dzieci na orliku zorganizowanego przez LOSiR

n
Z meczu oldboyów, od lewej: Janusz Akuszewski 
(kapitan „Zespołu Janusza”), Marek Giese (sędzia 
główny, LOSiR Sp. z o.o.), Marek Wasiak (kapitan 
drużyny Niezależni dla Powiatu)

n
Na 3. miejscu podium – Wiktoria Kocięda
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POLICJA - STRAŻ 

Kronika Policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986

02.05 – w sklepie Intermarchè przy Qn

ul. Żabikowskiej skradziono mieszkan-
ce Puszczykowa iPhona 5.

05.05 – nieznany sprawca skradł te-Qn

lefon komórkowy z jednej z szafek na 
terenie Gimnazjum nr 2 przy ul. Kołłą-
taja.

10.05 – dokonano włamania do warsz-Qn

tatu na posesji przy ul. Walki Młodych 
i skradziono rower górski.

11.05 – przy ul. Hibnera skradziono Qn

katalizator od samo-
chodu marki Peuge-
ot.

13.05 – przy ul. Qn

Wschodniej niezna-
ny sprawca skradł 
atrapę przednią, tzw. 
grill, od samochodu Volvo.

15.05 – w CH Factory przy ul. Dę-Qn

bieckiej skradziono telefon komórko-
wy.

16.05 – przy ul. Żabikowskiej skra-Qn

dziono katalizator od forda.
16.05 – przy ul. Wschodniej skra-Qn

dziono hondę.
16.05 – mieszkanka ul. Źródlanej Qn

w stanie nietrzeźwym (0,8 promila) 
sprawowała opiekę nad 4-letnią córką 
i 5-letnim synem.

18.05 – przy al. Jana Pawła II skra-Qn

dziono samochód Renault.
18.05 – nieznany sprawca włamał się Qn

do punktu gastronomicznego „Doner 
Kebab” przy ul. Wschodniej i skradł 
sprzęt muzyczny. Na miejscu zdarzenia 
technik kryminalistyki przeprowadził 
oględziny, ujawniając i zabezpieczając 
ślady daktyloskopijne.

18.05 – przy ul. Niezłomnych poli-Qn

cjanci zatrzymali na gorącym uczynku 
mieszkańca Lubonia, który uderzył pię-
ścią w twarz mężczyznę z Katarzynek. 
Poszkodowany ze złamanym nosem 
tra�ł do poznańskiego szpitala.

20.05 – mieszkaniec ul. Źródlanej Qn

zgłosił, że wykorzystując jego dane per-
sonalne oraz sfałszowane zaświadczenia 
o zarobkach i zatrudnieniu, zaciągnięto 
pożyczki kredytowe w kilku bankach na 
łączną kwotę 35 tys. zł.

22.05 – nieznany sprawca skradł Qn

z otwartego samochodu Mazda przy ul. 

Topolowej: nawigację Tom Tom, system 
powiadamiania Yanosik oraz narzę-
dzia.

23.05 – na terenie skupu złomu przy Qn

ul. Armii Poznań podczas wykonywania 
czynności służbowych policjanci ujaw-
nili 65 kg kabli miedzianych oraz liny 
nośnej o wartości 850 zł.

24.05 – skradziono paliwo z baku Qn

samochodu ciężarowego MAN przy ul. 
Sobieskiego.

24.05 – w CH Qn

Faktory przy ul. 
Dębieckiej miesz-
kance Książa Wiel-
kopolskiego skra-
dziono torebkę 
z dokumentami, 

kartami płatniczymi i pieniędzmi.
28.05 – przy ul. Żabikowskiej skra-Qn

dziono atrapę chłodnicy od samochodu 
Volvo.

30.05 – przy ul. Kościuszki czołowo Qn

zderzyły się samochód dostawczy i au-
tobus komunikacji miejskiej (więcej 
czytaj obok).

W maju lubońska policja odnoto-Qn

wała również 4 przestępstwa interne-
towe.

Na podstawie danych Policji
Paweł Wolniewicz

Ogólnopolski telefon zaufa-
nia dla dzieci i młodzieży: 
116 111; www.116111.pl

W maju strażnicy miejscy 
wykonali 501 interwencji. 
W 68 przypadkach nasze 

działania związane były z przekro-
czeniem „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku w na terenie 
Miasta Luboń”. W 6 sprawach in-
terwencje zakończono na drodze 
postępowania mandatowego. Do-
konaliśmy 30 kontroli dowodów wy-
wozu nieczystości stałych i płynnych. 
Rozpoczęliśmy również działania 
związane z kontrolą nieruchomości, 
z których nie wpłynęły do tej pory 
wymagane tzw. „deklaracje śmiecio-
we”. Odnotowaliśmy 68 interwencji, 
których przyczyną było spożywanie 
alkoholu w miejscach publicznych. 
Grzywnami mandatowymi ukarali-
śmy 15 sprawców wykroczeń wobec 
„Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”. 
Interwencji, których podmiotem sta-
ły się zwierzęta, zanotowaliśmy 36. 
Do „Ptasiego Azylu” tra�ły z naszego 
terenu 2 ranne ptaki, zaś do Przytu-
liska w Przyborówku 2 bezpańskie 
psy. Jedna z interwencji dotyczyła 
konia, który sam oddalił się z wy-
biegu.

Wraz funkcjonariuszami Komi-
sariatu Policji w Luboniu przepro-
wadziliśmy 2 patrole szkolne. Od 
czerwca zaś, wzorem lat ubiegłych, 

rozpoczynamy mieszane patrole, 
których zadaniem będzie przede 
wszystkim kontrola miejsc, w których 
najczęściej dochodzi do spożywania 
alkoholu. Dyżurny Komisariatu 
Policji Luboń przekazał nam do 
realizacji 10 interwencji.

Z pracownikami Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej prze-
prowadziliśmy 4 patrole, których 
efektem było dokonanie 32 kontro-
li w miejscach zamieszkania osób 
korzystających z pomocy prawnej 
tej instytucji.

W maju strażnicy miejscy do-
konali również 30 konwojów war-
tości pieniężnych i dokumentów. 
Zabezpieczali ład i porządek podczas 
5 imprez. Byli m.in. obecni 24 maja 
podczas Dnia Dziecka organizowa-
nego przez Ośrodek Kultury. Uczest-
niczyli również w działaniach zwią-
zanych z wyborami do Europarla-
mentu. 3 maja podczas uroczystości 
związanych z rocznicą uchwalenia 
Konstytucji 3 maja wystawiliśmy 
poczet sztandarowy.

2 maja nasze działania skiero-
wane były na minimalizację skutków 
intensywnych opadów deszczu na 
terenie miasta.

Paweł Dybczyński
komendant Straży Miejskiej

W maju Ochotnicza Straż 
Pożarna odnotowała 25 
interwencji w przypad-

kach 4 pożarów oraz 21 miejscowych 
zagrożeń. Zdarzenia miały miejsca 
w Poznaniu, Luboniu, Komornikach 
i Plewiskach.

02.05 – kolizja pięciu samochodów Qn

osobowych na ul. Armii Poznań,
06.05 – pożar przewodów elek-Qn

trycznych w rozdzielni na ul. Nie-
złomnych,

10.05 – pożar wyposażenia warsz-Qn

tatu samochodowego przy ul. So-
bieskiego,

11.05 – wypadek samochodowy Qn

na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i 11 Li-
stopada,

16.05 – usunięcie powalonego Qn

drzewa z drogi na trasie Plewiska-
Gołuski,

16.05 – usunięcie drzewa powa-Qn

lonego na samochód osobowy przy 
ul. Poznańskiej,

24.05 – wypadek samochodowy na Qn

ul. Poznańskiej w Komornikach,
28.05 – pożar podbitki su�towej Qn

w budynku mieszkalnym na ul. Bę-
dzińskiej w Poznaniu,

28.05 – sprawdzenie przy-Qn

czyny zadziałania monitoringu 

Kronika Strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

W piątek, 30 maja około 3.30 
na ul. Kościuszki doszło 
do czołowego zderzenia 

samochodu dostawczego marki Mer-
cedes (zjechał na przeciwległy pas 
ruchu) z prawidłowo jadącym au-
tobusem marki MAN nocnej linii 
243. Przybyli na miejsce zdarzenia 

ratownicy medyczni reanimowali 50-
letniego kierowcę mercedesa, po czym 
w ciężkim stanie przetransportowa-
li go do szpitala. Ul. Kościuszki na 
pewien czas została częściowo wy-
łączona z ruchu. Niestety, kierowca 
mercedesa zmarł po przewiezieniu 
do szpitala.  PAW

Tragiczny wypadek

n
Miejsce wypadku na ul. Kościuszki w nocy 30 maja   fot. lubonTV

800 130 334 – „Policyjny telefon 
zaufania i 10 minut” – bezpłatna, 
całodobowa infolinia dla miesz-
kańców Wielkopolski w Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji w Po-
znaniu. Dyżurni przyjmują: sprawy 
dotyczące braku reakcji lub prze-
wlekłego oczekiwania na policję 
w sprawie zgłoszenia przestępstwa 
lub wykroczenia; informacje o ich 
sprawcach, gdy zgłaszający nie chce 
osobiście zawiadomić o przestęp-
stwie i zachować anonimowość; 
o ukrywających się osobach po-
dejrzanych, a także działaniach 
lub powiązaniach przestępczych 
policjantów.

przeciwpożarowego w Hotelu „Po-
znański” przy ul. Krańcowej,

28.05 – wypadek samochodowy Qn

na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Po-
niatowskiego,

30.05 – wypadek samochodowy Qn

na ul. Kościuszki (czytaj obok).
Ponadto 28 maja, po przejściu na-

wałnicy, 10-krotnie interweniowaliśmy, 

wypompowując wodę z zalanych posesji. 
Działania ratownicze prowadziliśmy 
dwukrotnie na ul. Powstańców Wlkp. 
oraz na Dworcowej, Krańcowej, Dą-
browskiego i Andersena; w Poznaniu 
na ulicach: 28 Czerwca, Sycowskiej 
i Kołłątaja oraz w Plewiskach na ul. 
Fabianowskiej.  N.K.
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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”.

Z okazji 65. urodzin – Qn Halinie Mi-
chalskiej – dużo zdrowia, szczęścia, 
pomyślności, mało smutków, dużo 
radości, błogosławieństwa Bożego 
życzą Zo�a i Zbyszko z rodziną.

Redaktorowi naczelnemu „Wieści Qn

Lubońskich” – Piotrowi Pawłowi 
Ruszkowskiemu – z okazji imienin 
życzymy dalszych sukcesów wydaw-
niczych, trafnych pomysłów na roz-
wój pisma, ciekawych tematów oraz 
zdrowia i czasu na swoje pasje.

Z okazji 65. urodzin i imienin – Qn

drogiemu Władkowi Szczepania-
kowi –życzymy samych pięknych, 
mądrych chwil, dużo zdrowia, słońca 
w Twoim oknie, niech Twe serce na 
deszczu nie zmoknie, cudownych 
przyjaciół i wspaniałych dni życzą 
H. J. Michalscy z rodziną.

Wiceprezesowi Stowarzyszenia Qn

„Forum Lubońskie” – Pawłowi An-
drzejczakowi – życzymy zdrowia, 
szczęścia, radości z przeżywanych 
chwil w rodzinie oraz pomyślności 
zawodowej.

Z okazji 65. urodzin i zbliżają-Qn

cych się imienin – Halinie Michal-
skiej – w dniu tak pięknym i wspa-
niałym życzę Tobie sercem całym 
zdrowia, szczęścia i pomyślności, sto 
lat życia i radości. Być może masz 
i inne życzenia, więc też życzę ich 
spełnienia – mąż.

Naszemu niezastąpionemu Ko-Qn

ledze redakcyjnemu – Władkowi 
Szczepaniakowi – życzymy z okazji 
imienin zdrowia, szczęścia, pocie-
chy z wnucząt, wielu trafnych ob-
stawień w sportowych rozgrywkach 
oraz nieustawania w dzieleniu się 
humorem.

Kochanej Babci – Qn Halinie Mi-
chalskiej z okazji 65. urodzin dużo 
zdrówka, uśmiechu na twarzy i speł-
nienia najskrytszych marzeń życzą 
Paulina z Marcinem.

Z okazji imienin – naszemu Koledze Qn

redakcyjnemu Pawłowi Wolniewi-
czowi – życzymy zdrowia i szczęścia, 
sukcesów w pracy społecznej i zawo-
dowej, a także dalszego dzielenia się 
optymizmem i humorem.

Halinie MichalskiejQn  w dniu 65. 
urodzin – Mamo moja, niech się śmieje 
buzia Twoja, niech Ci znikną troski 
i złości, żyj mi w zdrowiu i miłości. 
Do nóg Twoich teraz padam i ży-
czenia Tobie składam. Żyj mi Mamo 
moja miła, byś szczęśliwa w życiu 
była – życzy córka z mężem.

Wszystkiego najlepszego z okazji Qn

imienin kochana Wandziu życzą Ci 
moc zdrowia, radości i miłości oraz 
spełnienia najskrytszych marzeń – 
Lucyna z synkiem.

Wandzie KołodziejQn  z okazji imienin 
– moc najserdeczniejszych życzeń, 
zdrowia, pomyślności oraz pocie-
chy z wnuka składają M. z mamą 
oraz babcią.

W tym dniu szczególnym, peł-Qn

nym radości, niech aura rodzinnej 
otoczy Cię miłości. Z okazji 65. uro-
dzin i imienin Haliny Michalskiej – 
dużo zdrowia, szczęścia, ob�tych łask 
Bożych, błogosławieństwa Bożego 
na dalsze lata z całego serca życzą 
L. H. Rogalowie z rodziną.

Drogiej siostrze – Qn Wandzie Koło-
dziej – z okazji imienin dużo zdro-
wia, pomyślności życzą siostra Maria 
z rodziną.

Wszystkiego najlepszego z okazji Qn

urodzin dla Tali – Irkoskiego – Ar-
shii życzą członkowie miasteczka 
kowbojskiego w Luboniu.

Dla Qn Bartka Wilczka – udane-
go startu w dorosłe życie, szczęścia 
i radości w dniu 18. urodzin życzą 
Rodzice i siostra Patrycja.

Z okazji imienin naszej Mamie, Qn

Teściowej i Babci – Wandzie Koło-
dziej – dużo zdrowia i szczęścia życzą 
synowie, synowa, wnuki oraz Asia.

Dyrektor SP 3 – Grażyna Leciej – Qn

życzy wszystkim Uczniom i Rodzi-
com radości i wypoczynku podczas 
wakacji. Wytchnienia w otoczeniu 
przyrody, wspaniałych przygód oraz 
szczęśliwych i bezpiecznych powro-
tów do domu i szkoły.

Wszystkiego najlepszego z oka-Qn

zji urodzin dla Bogdana P. życzą 
członkowie kowbojskiego miastecz-
ka w Luboniu.

Kolacja we dwoje
Mojemu Mężowi – Qn Michałowi 

Frankowskiemu – w 1. rocznicę na-
szego ślubu. Ja wstawię się za Tobą, 
w radości i w potrzebie. Na lepsze 
i na złe. Agnieszka.

Z okazji 30. rocznicy ślubu Rodzi-Qn

com – Wandzie i Łucjanowi Biliń-
skim – bukiet najpiękniejszych życzeń 
składają Monika, Paweł i Piotr.

Z okazji trzeciej rocznicy ślubu Qn

– Małgorzacie i Maciejowi Kacz-
markom – dużo szczęścia, radości 
i zamieszkania w upragnionym domu 
życzy rodzina Brzosków.

Z okazji perłowej rocznicy ślubu Qn

Wandy i Łucjana Bilińskich serdeczne 
życzenia zdrowia, szczęścia, miłości 
oraz błogosławieństwa Bożego życzy 
Lucynka B.

Kochanym Rodzicom – Qn Iwonie 
i Jozefowi Franelakom – z okazji 
39. rocznicy ślubu – dużo zdrowia 
i miłości, spełnienia marzeń oraz łask 
Bożych na dalsze lata życia życzy córka 
Magdalena z rodziną.   (sms)

Kochanym rodzicom – Qn Wandzie 
i Adamowi Buczma – z okazji 45. 

rocznicy ślubu dużo zdrowia, bło-
gosławieństwa Bożego oraz opieki 
Matki Bożej na dalsze lata życzy cór-
ka z rodzinami.

Z okazji 30. rocznicy ślubu – Qn Wan-
dzie i Łucjanowi Bilińskim – dużo 
zdrowia, szczęścia i wiele łask Bo-
żych na dalsze lata życzą Krystyna 
i Waldek z dziećmi.

Agnieszce i Rafałowi SiadakQn  w 15. 
rocznicę ślubu życzymy miłości, wza-
jemnej życzliwości, wyrozumiałości 
i szczęścia na dalszej drodze wspól-
nego życia – koleżanki.   (sms)

Z okazji 30-lecia ślubu Qn Wandy i Łu-
cjana Bilińskich życzymy zdrowia, 
radości i miłości oraz błogosławieństwa 
Bożego – Lucyna z synkiem.

Na „Kolację we dwoje” do re-
stauracji „Miodziojadło” przy pl. 
Edmunda Bojanowskiego 1 wy-
biorą się w tym miesiącu państwo 
Wanda i Adam Buczma. Życzymy 
przyjemności. Prosimy o kontakt 
z redakcją.

Zgodnie z porozumieniem 
podpisanym przez Miasto 
z Komendami Wojewódzką 

i Miejską Policji w Poznaniu utwo-
rzono specjalne patrole, w skład któ-
rych wchodzą policjant i strażnik 
miejski. W piątki i soboty w sezonie 
letnim te łączone patrole będą się 
pojawiały w punktach, gdzie jest 

sprzedawany alkohol, oraz tych 
miejscach publicznych na terenie 
miasta, gdzie się alkohol spożywa. 
Na realizację porozumienia Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych przeznaczyła 
8 000 zł.

PAW

Dodatkowe patrole

W środę, 28 maja o godz. 17 
w sali multimedialnej na 
terenie �rmy Luvena SA 

odbyło się spotkanie konsultacyj-
ne dotyczące projektu rewaloryza-
cji oraz rewitalizacji parku Siewcy. 
Zorganizowano je w celu zapoznania 
mieszkańców okolicznych terenów 
z koncepcją dotyczącą przebudowy 
parku oraz w celu uzyskania cennych 

wskazówek oraz spostrzeżeń miesz-
kańców terenów sąsiednich.

Pomimo niesprzyjającej aury, na 
spotkanie przybyła grupa mieszkań-
ców. Po wystąpieniu zastępcy bur-
mistrza Rafała Marka oraz prezesa 
Luveny Grzegorza Zagozdy i zapo-
znaniu się z prezentacją przedstawio-
ną przez projektant Lidię Tokarską, 
mieszkańców poproszono o wypeł-

nienie ankiety 
dotyczącej parku. 
Uzyskane uwagi 
i sugestie zostaną 
przeanalizowane 
i z pewnością 
część pomysłów 
zostanie uwzględ-
niona w projek-
cie.

UML

Konsultacje społeczne

n
Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji parku Siewcy
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Nasza krzyżówka

Poziomo:
 3.  teren przeznaczony do 

biegów sportowych
 7.  wyprawa karawano-

wa we wsch. Afryce
 8.  Eugeniusz, pisarz fr. – na-

pisał „Tajemnica Paryża”
 9.  waltornia
 10.  przyjaciel Tytusa i Romka
 11.  gat. kawy brazylijskiej
 12.  obszar niskiego ciśnie-

nia atmosferycznego
 14.  człowiek cierpiący na 

chorobę nerwową
 16.  król z tragedii Szekspira
 18.  zszyte skóry futerkowe
 19.  dno
 20.  obchodzi imieniny 15 lipca
 22.  przedstawiciel pań-

stwa za granicą
 27.  drzewo lub krzew iglasty
 29.  metoda bezgotówko-

wych rozliczeń
 30.  łukowaty skok konia
 31.  muz. krótka aria
 32.  dziesięcioro przykazań 

Starego Testamentu

 33.  imitacja, osłona chłod-
nicy w samochodzie

Pionowo:
 1.  ciężarki gimnastyczne
 2.  właściciel gospodar-

stwa rolnego
 3.  dostojnik kościelny, 

zwierzchnik diecezji
 4.  wysłużony pracownik
 5.  cesarz rzymski, pod-

palił Rzym
 6.  umowa o pracę
 13.  Izabela w szkole
 14.  konkubina
 15.  odmiana gipsu
 17.  miesiąc postu u muzułmanów
 21.  japoński wachlarz
 23.  wieżyczka na meczecie
 24.  klątwa kościelna
 25.  klamra łącząca pięciolinię
 26.  postać kobieca w pozie 

modlitewnej (w sztuce)
 27.  ptak żyjący nad wodą
 28.  pismo skierowane do sądu

oprac. Bernard Stachowiak

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie, które 
po wpisaniu do kuponu należy do końca czerwca, na kartce pocz-
towej, dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, patrz: mapka 

str. 2) lub wrzucić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści Lubońskich” na 
terenie miasta. Wśród osób, które poprawnie odgadną hasło, wylosujemy 
nagrodę ufundowaną przez �rmę „Malibu” z ul. Sikorskiego. Rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej w poprzednim wydaniu brzmiało: „Trzech 
ogrodników”. Nagrodę wylosowała: Dorota Przebierała z ul. Kwiatowej. 
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a/ 62).

Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Zabawa polega na odgadywa-
niu ciekawych i charaktery-
stycznych miejsc w Luboniu. 

Prosimy określić, co przedstawia 

opublikowana fotogra�a i gdzie 
obiekt się znajduje. Odpowiedzi 
można przesyłać (również pocztą 
elektroniczną), dostarczać do Re-
dakcji (ul. Wschodnia 23 a lok. 62) 
albo wrzucać do niebieskich 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 poprawne 
odpowiedzi, rozlosujemy upomin-
ki. Prosimy też o nadsyłanie swoich 
propozycji (fotogra�i).

Opublikowane w ubiegłym mie-
siącu zdjęcie przedstawiało wizeru-

Zgadnij, co to?

n
Zgadnij, przy jakiej ulicy znajduje się ta oryginalna zabudowa z 1907 r. z inicja-
łami „A C”?   fot. Rafał Wojtyniak

nek Matki Boskiej 
Królowej Polski na 
fasadzie przedwojen-
nej, zabytkowej ka-
mienicy przy ul. 
3 Maja 16. Spośród 
poprawnych odpowie-
dzi wylosowaliśmy tę, 
którą nadesłała Beata 
Bulczyńska z ul. Dą-
browskiego. Po odbiór 
niespodzianki zapra-
szamy do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a/62) 
w godzinach dyżu-
rów.

(red)
n
Zabytkowa kamienica przy ul. 3 Maja 16   fot. Piotr P. 
Ruszkowski
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Ujednolicamy zapis zapowiedzi imprez, spotkań, zebrań, posiedzeń 
władz miasta, akcji, turniejów itp. Od dziś możecie je Państwo znaleźć 
w jednym miejscu. Niektóre sygnały zebrane poniżej posiadają rozwi-
nięcie, zamieszczone w innym miejscu gazety, o czym informujemy.

Apelujemy do organizacji i czytelników o przekazywanie nam za-
powiedzi.

Co, gdzie, kiedy

16 czerwca, godz. 16 – wernisaż Qn

działań plastycznych „Kolorowe ma-
lowanie” – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowski 42

16 czerwca, godz. 19 – Biblio-Qn

teczny Klub Filmowy – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowski 42

21 czerwca, godz. 16 – Stella Lu-Qn

boń – OTPS Winogrady Poznań – 
boisko, ul. Szkolna

21 czerwca, godz. 13 – spotkanie Qn

z Ivanem Grixti – artystą z Malty (sze-
rzej str. 68) – Gimnazjum i Liceum 
im. Kardynała J. H. Newmana przy 
ul. Armii Poznań 27 (stara SP 3)

22 czerwca (niedziela) godz. 8-14 Qn

– Akcja poboru krwi w Szkole Pod-
stawowej nr 1 ul. Poniatowskiego 
16. Organizator Klub HDK PCK 
„Lubonianka”

23 czerwca, godz. 10 – zakończe-Qn

nie zajęć sekcji teatralno-literacko-
bibliotecznej (Luboński Uniwersytet 
III Wieku) – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowski 42

23 czerwca, godz. 16.30 i 18 – Klub Qn

Szachowy – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowski 42

23 czerwca, godz. 19 – wernisaż Qn

wystawy „Św. Jan Paweł II w obrazach” 

– Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ski 42

24 czerwca, godz. 17.30 – posie-Qn

dzenie Komisji Komunalnej RML – 
Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskie-
go 2, pok. 201

26 czerwca, godz. 17 – drugi Lu-Qn

boński Piknik Wokalny Formozy – 
teren LOSiR-u, ul. Kołłątaja 2

27 czerwca, godz. 19-20.30 – „Wokół Qn

sztuki, wokół fotogra�i” – wykłady, 
prezentacje, warsztaty prowadzi dr 
Dariusz Głowacki – Ośrodek Kul-
tury, ul. Sobieskiego 97

28 czerwca, godz.  16 – mecz cha-Qn

rytatywny – boisko Stelli, ul. Szkolna 
(więcej patrz: str. 60)

7 lipca, godz. 16-18 – dyżur radnej Qn

Anny Stankowiak-Bożełko – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2

7 lipca, godz. 16-18 – dyżur radne-Qn

go Adama Dworaczyka – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowski 42

7 lipca, godz. 16-18 – dyżur rad-Qn

nego, przewodniczącego RML Marka 
Samulczyka – Gimnazjum nr 1, ul. 
Armii Poznań 27

7 lipca, godz. 16-18 – dyżur radnej Qn

Wandy Sulei-Kot – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97

Chcesz spędzić aktywnie czas 
i dowiedzieć się, w jaki spo-
sób prawidłowo chronić swoje 

najbliższe środowisko, co się dzieje 
z odpadami po wyrzuceniu ich do 
kosza lub nauczyć się rozpoznawać 
ptaki z Twojego najbliższego oto-
czenia?

Przyjdź na Wielkopolskie Dni 
Ochrony Środowiska organizowane 
w weekend 7 – 8 czerwca w godz. 
10 – 18. Obchody odbędą się w po-
znańskim Ogrodzie Botanicznym 

UAM przy ul. Dąbrowskiego 165 
(pętla tramwajowa: Ogrody). Głów-
nymi organizatorami wydarzenia są 
Stowarzyszenie Centrum Promocji 
Ekorozwoju, Ogród Botaniczny UAM 
i Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego.

Bliższe informacje na 
http://www.dziensrodowiska.pl/

org

Dni Ochrony Środowiska

Stowarzyszenie „Cor ad Cor” im. 
Kard. J.H. Newmana zaprasza 
dzieci i młodzież do skorzystania 

z propozycji wakacyjnych przygoto-
wanych pod kątem rozwoju zdolności 
manualnych i językowych.

Dla dzieci i młodzieży od lat 10 – 
sztuka decoupage’u, scrapbooking’u, 
lepienia w glinie i szydełkowania.

Dla młodzieży od lat 13 – warsz-
taty języka angielskiego (3 godziny 
dziennie przez 5 dni); program au-
torski, opracowany na podstawie form 
sprzyjających jednocześnie wypoczyn-
kowi – �lm, literatura, teksty popu-

larnych utworów muzycznych, gry 
i zabawy werbalne.

Terminy turnusów: warsztaty pla-
styczne: 30 czerwca – 4 lipca, – warsz-
taty językowe: 7 – 11 lipca.

Zajęcia odbywają się w godz. 9.30 
– 12.30. Koszt: 130 zł/os. za turnus.

Miejsce: zabytkowy budynek 
szkolny (stara SP 3) przy ul. Armii 
Poznań 27, tel. 793 130 703.

Liczba miejsc jest ograniczona, 
decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na: 
www.szkolynewmana.pl lub 
www.coradcor.pl

A.F-K.

Letnie warsztaty

Gimnazjum i Liceum im. Kar-
dynała J. H. Newmana przy 
ul. Armii Poznań 27 (stara 

SP 3) zaprasza, szczególnie młodzież, 
na spotkanie z Ivanem Grixti – ar-
tystą z Malty, który opowie o swo-
jej twórczości i zaprezentuje część 
obrazów ze swojej kolekcji. Będzie 
to z pewnością niezwykłe między-
kulturowe doświadczenie, a także 
możliwość poznania wyjątkowej 

osobowości. Spotkanie i prezenta-
cja odbędą się w języku angielskim. 
Zapraszamy do galerii internetowej 
artysty: kontempart.com. Liczba miejsc 
jest ograniczona, dlatego prosimy 
poinformować nas o planowanym 
przyjściu pod nr. tel. 793 130 703 
lub e-mailem: sekretariat@szkoly-
newmana.pl. Czas spotkania: 21 
czerwca (sobota) o godz. 13.

A.F-K.

Spotkanie z Ivanem Grixti

Luboński Ośrodek Sportu i Re-
kreacji Sp. z o.o. po raz kolejny 
organizuje warsztaty letnie dla 

dzieci i młodzieży. Oferuje trzy ty-
godniowe turnusy w następujących 
terminach: 30 czerwca – 4 lipca,  
7 – 11 lipca i 14 – 18 lipca.

Uczestnicy będą się mogli zapo-
znać z wieloma dyscyplinami spor-
tu. W programie znajdą się zajęcia 
ze sportów walki, tenisa stołowego, 
speedmintona, bule czy gier zespo-

łowych. Organizatorzy przewidzie-
li także zajęcia artystyczne. Każdemu 
uczestnikowi LOSiR zapewnia pro-
fesjonalną opiekę trenerów, wyży-
wienie i dobrą zabawę.

Koszt uczestnictwa w turnusie 
– 180 zł od osoby. Decyduje kolejność 
zgłoszeń, które należy kierować pod 
numer telefonu: 61 899 22 35 lub 
losir@losir.eu

LOSiR

Wakacje w LOSiR-ze

Zmienił się numer telefonu Po-
gotowia Ratunkowego dla lu-
bonian.

W godzinach 18 – 8 oraz sobo-
ty i niedziele czynny jest telefon 
podstacji pogotowia przy ul. Puła-
skiego 15 w Luboniu – 61 864 88 94 
– która udziela pomocy doraźnej 

w porze, kiedy nieczynne są Przy-
chodnie Lekarza Rodzinnego.

W przypadku nagłych zachoro-
wań i wypadków przez całą dobę 
można dzwonić pod numery: 112 
lub 999.

HS

Uwaga!
Nowe numery telefonów do pogotowia

Towarzystwo Miłośników Miasta 
Lubonia (TMML) organizuje 
3 lipca wycieczkę do Skorzę-

cina. W programie zaplanowano 
zwiedzanie kościoła oraz muzeum 
z przewodnikiem w mieście Giecz. 
Informacje są dostępne w siedzibie 

TMML przy ul. Sobieskiego 97 (bu-
dynek Ośrodka Kultury) – piwnica 
za pocztą – w czwartki od godz. 
14.30-17.30 oraz telefonicznie co-
dziennie pod nr. tel. 661 865 398. 
Decyduje kolejność zgłoszeń!

J.K.

Wycieczka do Skorzęcina

Rusza kolejna akcja Stowarzyszenia „Solidarni w Prawdzie i Miło-
sierdziu” polegająca na pomocy w wyposażeniu dzieci do nowego 
roku szkolnego.

Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą zgłaszać się do siedziby 
stowarzyszenia przy ul. Leśmiana 7 w poniedziałki: 23 czerwca, 7 lipca i 21 
lipca w godz.12 – 13 oraz w czwartek, 31 lipca w godz.16 – 17.

Stowarzyszenie SPM

Wyprawka szkolna
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6.05.2014 r.
Michał Skrok ur. 1959 r.Qn

14.05.2014 r.
Irena Franciszka Czarnecka  Qn

 ur. 1927 r.

Zgony 23.05.2014 r.
Jerzy Maliński ur. 1938 r.Qn

24.05.2014 r.
Zo�a Talaga ur. 1925 r.Qn

27.05.2014 r.
Władysława Maria Waligóra  Qn

 ur. 1929 r.
Cezary Biderman

zastępca kier. USC Luboń

Śluby
10.05.2014 r.

Robert Tadeusz Ambrosius  Qn

 i Ewa Marczak
9.05.2014 r.

Dawid Piotr Skompski  Qn

 i Marita Magdalena Jurga
10.05.2014 r.

Krzysztof Matyszkiewicz  Qn

 i Joanna Anna Marciniak
16.05.2014 r.

Adrian Łukasz Kubiak  Qn

 i Agnieszka Lisowska
17.05.2014 r.

Dariusz Piotr Rogalka  Qn

 i Joanna Kubowicz

23.05.2014 r.
Robert Bogusław Twardowski Qn

 i Paulina Anna Gajewa
30.05.2014 r.

Błażej Kędziński  Qn

 i Karolina Magdalena Pyrzewicz
Jacek Andrzej Bednarek  Qn

 i Hanna Maria Cyprian
31.05.2014 r.

Artur Walczak i Anna Cieśli-Qn

czak
2.05.2014 r.

Adam Wilski i Anna Gajewicz Qn

  (USC Mogilno)

Dwie pary nie wyraziły zgody na 
publikację danych osobowych

Serdeczne wyrazy współczucia

p. Zbigniewowi Ziółkowskiemu
z powodu śmierci

Żony
składają

przyjaciele ze Stowarzyszenia „Wspólnota Lubońska”

23 maja 2014 r. zmarł

Jerzy Maliński
wieloletni pracownik lubońskiego  

Urzędu Miasta  
(od 1 sierpnia 1986 r. do 31 lipca 2007 r.)

Urodził się w 1938 r. w Poznaniu. Od 1999 r. 
mieszkał w Luboniu. Z zawodu był geodetą. 
W lubońskim Urzędzie kierował wydziałem 
gospodarki gruntami. 18 marca 2003 r. przeszedł 
na emeryturę. Przez ponad 4 kolejne lata (od 
1 kwietnia 2003 do 31 lipca 2007 r.) pracował 
jeszcze jako specjalista na pół etatu.

Powszechnie znana była jego pasja fotogra-
fowania (szczególnie przyrody), którą rozwijał 
od młodzieńczych lat.

O Jerzym Malińskim pisaliśmy m.in. w kwietniu 2007 r. na str. 29 i w mar-
cu 2013 na str. 5.

n
Jerzy Maliński z albumem swo-
ich zdjęć   fot. Mariusz Mar-
szałkiewicz

Serdeczne podziękowania Księdzu Proboszczowi  

Kanonikowi Karolowi Biniasiowi z para�i św. Jana Bosko 

w Luboniu za sprawowanie Mszy św. i ceremonii  

pogrzebowej, Rodzinie, Sąsiadom, Przyjaciołom,  

Znajomym, Delegacjom, Zespołom: Rektorskim  

i Kanclerskim oraz wszystkim Współpracownikom  

z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

za o�arowane modlitwy, liczne intencje mszalne,  

złożone wieńce i kwiaty oraz udział w ostatniej drodze 

naszej kochanej Mamy,  

Teściowej, Babci, Siostry i Cioci

śp. Stanisławy Wełniak

składają syn i córka z rodziną.

Pani Bernardecie Masewicz
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają rodzice dzieci z klasy 0 a  
wraz z wychowawcą Marią Gabler  

oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

Joannie, Paulinie i Jakubowi Rogalkom
składamy wyrazy serdecznego współczucia

z powodu śmierci
Męża i Tatusia

śp. Macieja Rogalki

uczniowie i rodzice klasy „VI b” i „IV a” z wychowawcami,
dyrekcja, pracownicy oraz cała społeczność 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu
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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 – pomoc doraźna  
pon.-pt. godz. 18-8; sob., niedz.
– tel. 61 864 88 94, 
wypadki, nagłe zachorowania  
– tel. 112 lub 999

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,  
sekretariat@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. Poniatowskiego 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 (Przy-
chodnia), tel. 785 874 382, pn. 11.30–18,  
wt. 9 – 15, śr. 10.30 – 17 

Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 97 (Ośrodek 
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

Uwaga!  Przypominamy, że bezpłatne ogłoszenia na kuponach „PRACA” przyjmu-
jemy wtedy, gdy dotyczą oferowania stanowiska pracy (np. przyjmę fryzjerkę, po-
szukujemy magazyniera) lub, jeśli osoba �zyczna poszukuje pracy (etatu), np. tokarz 
z prawem jazdy kat. B szuka stałego zatrudnienia. Często zdarza się, że bezpłatne 
kupony wykorzystywane są jako oferowanie usług.   (red)

Korepetycje
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 matematyka, �zyka; tel. Qn

694 488 264   (IV-VI-ws)

Język niemiecki – korepetycje; tel. Qn

600 351 347   (097)
Doświadczony nauczyciel – opieka Qn

nad dziećmi w wieku szkolnym – do-
wozy własnym samochodem na wszel-
kiego rodzaju zajęcia dodatkowe; tel. 
794 428 023   (298)

Praca
Zakład dekarski przyjmie dekarzy – pra-Qn

cowników; tel. 606 666 153   (r-tw)
Sprzątanie, mycie okien; tel. 793 486 047   Qn

(ig)
Pracownik – montaż placów zabaw, Qn

wymagane prawo jazdy, dyspozycyjność; 
tel. 602 459 339   (r)

Poszukujemy majstra terenów zieleni Qn

z wykształceniem ogrodniczym i pra-

wem jazdy kat. B i T; tel. 61 810 10 12, 
606 225 012   (h-VI)

Poszukuję pracy �zycznej; tel. Qn

797 390 903   (r-VI)
Firma poszukuje pani do sprząta-Qn

nia, popołudniami dwa razy w tygo-

dniu – umowa zlecenie; tel. 509 203 804   
(m-VI)

Chętnie zaopiekuję się Państwa pocie-Qn

chą. Mam doświadczenie w opiece nad 
dziećmi (referencje). Studiuję zaocznie 
Pedagogikę; tel. 696 300 525   (m-VI)

cd.  
obok
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cd.  
ze str. 
64

Poszukujesz swojego zaginio-
nego pupila lub chcesz za-
adoptować psiaka, zajrzyj do 

zakładki „Zaginione zwierzęta” na 
stronie internetowej Urzędu Miasta 
Luboń. Są tam informacje nt. schro-
niska w Przyborówku k. Szamotuł, 
gdzie tra�ają bezdomne zwierzęta 
z Lubonia. Przed wizytą w schroni-
sku trzeba się skontaktować z Wandą 
Jerzyk tel. 501 770 118, 886 368 528;  
e-mail:  
weronika@przytuliskauwandy.pl.

Zanim zwierzę tra� do Przybo-
rówka, przez 24 godziny przebywa 
w „Kom-Lubie” (tel. 61 813 05 51). 

Apelujemy o powiada-
mianie właścicieli o ich 
wałęsających się psach 
lub poinformowanie 
„Kom-Lubu”. Można też 
pomóc zwierzętom 
w schronisku w Przybo-
rówku i przynieść dary 
do: OSP, Gimnazjów nr 1 
i 2, Szkół Podstawowych 
nr 1, 3 i 4, Urzędu Mia-
sta lub „Kom-Lubu” 
(koordynująca akcję – 
Magdalena Kryś).

PAW

Zaginione zwierzęta

n
Znaleziony na terenie 
naszego miasta, pięk-
nie umaszczony i przyja-
zny dla ludzi Shrek 
czeka na swojego nowe-
go pana, marząc zapew-
ne o powrocie do Lubo-
nia   fot. www.lubon.pl

Przedstawiamy harmonogram korekty i wymiany nawierzchni asfalto-
wej na kolejnych ulicach w Lasku po pracach kanalizacyjnych (patrz 
też: „WL” 03-2014, str. 24, 04-2014, str. 21 oraz 05-2014, str. 28). Prace 

zaplanowane na lipiec mogą ulec opóźnieniu w zależności od tempa robót 
kanalizacyjnych.

Odtworzenie asfaltu nastąpi w najbliższym czasie na następujących ulicach 
(podano termin zakończenia prac): ul. Sobieskiego (wraz z przyłączami) – 2 
lipca, ul. Kwiatowa (wraz z przyłączami) – 14 sierpnia, ul. Walki Młodych – 
18-19 sierpnia, ul. Romana Maya (komora przewiertu) – 19 sierpnia, ul. So-
bieskiego – 20-22 sierpnia, ul. Podgórna – 25-26 sierpnia.

MGr

Zobacz, kiedy wyrównają
twoją ulicę – cd.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, 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 apteki w Luboniu:

16.06 – 22.06 – „Fama Vit”, ul. Kościuszki 51; tel. 61 810 31 85Qn

19.06 – „Arnika”, ul. Streicha 27; tel. 61 828 17 72Qn

23.06 – 29.06 – „Arnika”, pl. Bojanowskiego 3; tel. 61 813 02 82Qn

30.06 – 06.07 – „Osiedlowa”, ul. Żabikowska 62; tel. 61 810 25 70Qn

07.07 – 13.07 – „Złoty Lek”, ul. Żabikowska 16; tel. 61 813 08 11Qn

14.07 – 20.07 – „Arnika”, ul. Streicha 27; tel. 61 828 17 72Qn

(daty – wg tabeli ze starostwa powiatowego)
W podanych terminach wymienione apteki są dostępne na zgło-

szenie telefoniczne, w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia 
lub zdrowia pacjenta.

(red)

Dyżury aptek
W nocy, niedziele i święta

Zatrudnię ucznia od 01 września. Nauka Qn

zawodu – mechanik poj. samochodowych. 
Wiry, tel. 61 8 106 786   (m-VI)

Poszukuję uczciwej, starannej Pani z okolic Qn

Wir do pomocy przy sprzątaniu domu, 1x 
w tygodniu; tel. 537 898 721   (r-VI)

Poszukuję Pana do prac ogrodowo-Qn

porządkowych z okolic Wir, praca 1x 
w tygodniu, sezonowo; tel. 506 020 038   
(r-VI)

Od zaraz zatrudnię na stanowi-Qn

sko tapicer/klejczy – Komorniki; tel 
61 869 34 10, rekrutacja@personalny-
serwis.com   (m-VI)

Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą Qn

starszą; tel. 696 791 166   (r-VI)
Zatrudnię do sprzątania raz w tygo-Qn

dniu u starszej osoby; tel. 601 248 173   
(h-183 VI)

Usługi
Projektowanie, zakładanie i konserwacja Qn

ogrodów, oczka wodne, fontanny, ogrody 
zimowe, akwaria, rozdrabnianie i utyliza-
cja gałęzi, tel. 501 595 730   (rr-do)

Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   Qn

(r-bs)
Karcher – czyszczenie: dywanów, wy-Qn

kładzin, tapicerek meblowych i samocho-
dowych. Czyszczenie, konserwacja skór 

– auto – dom. Polerowanie, zabezpie-
czenie lakieru. Wystawiam faktury VAT. 
Tel. 600 217 065   (m-172 VI)

Remonty; tel. 696 896 204   (295)Qn

Cyklinowanie parkietów, lakierowa-Qn

nie; tel. 618 133 945   (299)

Nieruchomości
Rybojedzko gm. Stęszew – sprze-Qn

dam działkę budowlaną, uzbrojoną 
700 m2 przy jeziorze, tel. 600 322 991   
(h-115 VI-VI)

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe Qn

o powierzchni 48m2 w Luboniance ul. 
Żabikowska 46. Kontakt telefoniczny 
501 725 953   (m-VI-161)

Poszukuję mieszkania lub pokoju dla Qn

dwóch osób w granicach 500 zł; kontakt 
504 468 438   (r-VI)

Poszukuję garażu do wynajęcia, Lu-Qn

boń; tel. 667 612 467   (k-VI)

Inne
Sprzedam Fiata Uno Fire 1000, rocz-Qn

nik 2000, przebieg 177 tys., blachówa 
do naprawy, pierwszy właściciel; tel. 
609 616 277   (r-VI)

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)

Wolne pokoje na I Komunię św. na Qn

rok 2015 w restauracji; tel. 781 635 708   
(h-164 VI)

Pokoje dla �rm i pracowników; tel. Qn

781 635 708   (h-164 VI)
Sprzedam Opla Astrę 1,6, rocznik 1998, Qn

przebieg 283 tys., nowy rozrząd, tłumiki, 
sprzęgło, cena 1000 zł; tel. 609 616 290   
(h-VI) 
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