


2/2015

2

Jan Błaszczak, Maciej Gracz, Katarzyna Polero-
wicz-Kelma, Mariusz Marszałkiewicz,  
Paulina Sawicka, Beata Stempczyńska,  
Władysław Szczepaniak, Rafał Wojtyniak, 
Paweł Wolniewicz, Robert Wrzesiński

TEMAT MIESIĄCA

Piotr P. Ruszkowski (redaktor naczelny),  
Hanna Siatka (zastępca redaktora naczelnego), 
Jan Błaszczak, Stanisław Malepszak (członek 
honorowy redakcji), Mariusz Marszałkiewicz, 
Agata Samol, Paulina Sawicka, Beata Stemp-
czyńska, Władysław Szczepaniak, Rafał Woj-
tyniak, Paweł Wolniewicz, Robert Wrzesiński

Chodnik na ul. Kołłątaja, na odcinku od ul. 
11 Listopada do Lipowej   fot. Hanna Siat-
ka, projekt okładki: Piotr P. Ruszkowski

Do powstania tego materiału 
skłoniły nas sygnały, które 
w ostatnim czasie dotarły do 

redakcji od osób niepełnosprawnych. 
Ich życie ma inny wymiar nie tylko 
z powodu ograniczeń zdrowotnych, ale 
często dlatego, że ludziom sprawnym 
brakuje empatii i wyobraźni, które 
mogłyby znacznie ułatwić funkcjo-
nowanie inwalidom. Nie zauważamy 
ich codziennego trudu, zapominając, 
że sami w każdej chwili możemy się 

znaleźć w podobnym położeniu. Par-
kujemy swoje samochody w miejscach 
przeznaczonych dla niepełnospraw-
nych lub w taki sposób, że zastawiamy 
im drogę. Projektujemy i budujemy 
tak, jakby nie żyli wśród nas. Mijamy 
w codziennym pośpiechu przeszko-
dy, które dla nich bywają barierami 
nie do pokonania. Zazwyczaj muszą 
wtedy nadłożyć wysiłku i czasu lub 
zawrócić. Krępują ich sytuacje, gdy 
są zdani na pomoc sprawniejszych.

W 30-tysięcznym Luboniu są 
setki ludzi z orzeczonym stopniem 
inwalidztwa – pełnoprawnych oby-
wateli miasta i kraju, który przed 10 
laty (1 maja 2004 r.) wstąpił do Unii 
Europejskiej. Niwelowanie różnic 
pomiędzy jakością ich życia i życia 
ludzi sprawnych w cywilizowanym 

świecie od dawna już należy do stan-
dardów – w  sferze świadomości 
społecznej, infrastruktury, dostęp-
ności instytucji i usług... Jak pod tym 
względem wygląda Luboń?

Lepiej, ale wciąż źle
U progu bytności Polski w Unii 

opublikowaliśmy pierwszy raport na 
ten temat („WL” 08-2004 – „Luboń 
z perspektywy wózka”, str. 16). Jego 
współautorem był Rafał Marek, 

wówczas członek zespołu redakcyj-
nego „Wieści Lubońskich”, od 2002 r. 
radny, a od 2006 do 2014 r. zastęp-
ca burmistrza Lubonia. Z porusza-
jącym  się na wózku inwalidzkim 
Pawłem Lewandowskim (oboje jako 
mieszkancy osiedla „Lubonianka”) 
przemierzył miasto, zwracając uwa-
gę czytelników na niektóre bariery 
architektoniczne, utrudniające nie-
pełnosprawnym swobodne prze-
mieszczanie się po Luboniu i korzy-
stanie z instytucji publicznych. Jakie 
zmiany zaszły w naszym mieście od 
tamtego czasu?

Z pewnością jest przyjaźniej, ale 
widok poruszającego się samodziel-
nie po ulicach inwalidy „na kółkach” 
wciąż należy u nas do rzadkości. To 
znak, że ta grupa lubonian wciąż 

Luboń z perspektywy wózka
po 10 latach

napotyka na duże problemy w mie-
ście.

Niepełnosprawnym znacznie 
ułatwiają życie nowoczesne centra 
handlowe, w których na poziomie 
parteru wszystko jest pod ręką – to-
wary, usługi, miejsca konsumpcji, 
odpowiednie WC..., drzwi wejścio-
we otwierające  się automatycznie 
i właściwej wielkości windy, który-
mi można wjechać na piętro (CH 
Pajo). Na wielu głównych ulicach 
są lepszej jakości chodniki z obni-
żonymi krawężnikami na przejściach 
dla pieszych, przy których z myślą 
o niewidomych umieszcza się płyt-
ki ze specjalnymi wypustkami, in-
formującymi o  bliskości jezdni. 
Korzystanie z  tych udogodnień 
dotyczy jednak głównie osób nie-
pełnosprawnych mieszkających 
w  rejonie osiedla „Lubonianka” 
i Żabikowa, gdzie markety te zbu-
dowano (w dużym zagęszczeniu) 
i gdzie unowocześniono infrastruk-

n
Przejście przez parking do sklepu „Spo-
łem” przy ul. Kościuszki. Na pierwszym 
planie nowe, uwzględniające współczesne 
standardy zejście z chodnika z porowaty-
mi płytkami informującymi niewidomych 
o bliskości jezdni. W głębi nieprzyjazny, 
kruszący się krawężnik przy Społem    
fot. Hanna Siatka

cd.  
obok

n
Ten wózek z osobą niepełnosprawną był pchany wyboistą i błotnistą aleją 
Jana Pawła II. Przed dotarciem do podjazdu przy Przychodni Lekarza Ro-
dzinnego z adresem: ul. Wschodnia 25 (w głębi zdjęcia z lewej) musiał 
jeszcze pokonać sterczący krawężnik, nierówny „chodnik” i kolejne kałuże   
fot. Hanna Siatka
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turę drogową. Znacznie oddaleni od 
tych dóbr są bowiem mieszkańcy 
starego Lubonia i Lasku. Mniejsze 
od hipermarketów, nowe placówki 
handlowo-usługowe również coraz 
częściej biorą pod uwagę potrzeby 
osób niepełnosprawnych, umiesz-
czając szerokie wejścia na poziomie 
zero i budując podjazdy. Cóż z tego, 
skoro infrastruktura wokół tych 
nowocześniejszych dużych i małych 
instytucji, najeżona absurdami bu-
dowlanymi, nie pozwala niepełno-
sprawnym do nich dotrzeć?! W 
naszym mieście brakuje też ciągów 
komunikacyjnych, którymi bez prze-
szkód można się przemieszczać po 
mieście – równych chodników z ob-

niżonymi krawężnikami nie 
tylko na przejściach dla pieszych. 
Mało jest prawidłowych pod-
jazdów – o  właściwym kącie 
nachylenia, przebiegających 
przy ścianie, odpowiednio sze-
rokich, z poręczami umożliwia-
jącymi osobom niepełnospraw-
nym samodzielne wciągnięcie się 
na górę. Drzwi wejściowe 
w wielu lubońskich budynkach 
z trudem się otwierają i z im-
petem zamykają z  powodu 
przymocowanych do nich au-
tomatów przywodzących. Nie 
tylko osobie na wózku trudno 
jest wtedy wjechać do wnętrza, 
ale też człowiekowi poruszają-
cemu się o kulach czy prowa-
dzącemu wózek z  dzieckiem. 
Wiele zależy od siły rąk inwa-
lidy i tego, czy wózek jest na-
pędzany elektrycznie, czy też 
nie.

To główne trendy współ-
czesnej lubońskiej infrastruk-
tury dostrzegane z perspektywy 
wózka inwalidzkiego. Podjęliśmy 
próbę przyjrzenia się tej topo-
gra�i z bliska.

Zakupy z podwózką
Większe placówki handlowe 

w  Luboniu są pod względem do-
stępności na przyzwoitym, europej-
skim poziomie. Jak się rzekło, przo-
dują tu centra handlowe. Dojazd na 
wózku do Pajo, Intermarchè czy 
Factory, choć położonych przy ru-
chliwych ulicach, jest możliwy. Po-
konanie nowych chodników przy ul. 
Żabikowskiej (od niedawna) i Dę-
bieckiej nie sprawia niepełnospraw-
nemu dużego problemu. Gorzej jest 
z dotarciem do tych super sklepów 
z  oddalonych, mniej przyjaznych 
rejonów miasta oraz z wydostaniem się 
z  pobliskiej Lubonianki, w  której 
wciąż wiele jest wysokich krawęż-
ników. Mieszkaniec osiedla, na wóz-
ku, sobie tylko znanymi trasami, robi 
to nadkładając drogi. Stosunkowo 
nowe w pejzażu Lubonia rondo Ża-
bikowskie, z obniżonymi krawężni-
kami, jest do pokonania. To droga 
do pasażu handlowego i Biedronki 
lub dalej do Factory. Niewygodne 
skosy na przejściu przez ul. Puszki-
na niepełnosprawny omija, poko-
nując wózkiem jezdnię w  okolicy 
wyjazdu z  myjni samochodowej. 
W centrach mamy szerokie, auto-
matycznie rozsuwające  się drzwi 
wejściowe (w Factory – oprócz wy-
magających zręczności obrotowych 
są zwykłe, niestety, otwierane od 
wewnątrz), podaż różnych towarów 
i usług dostępnych na jednym po-
ziomie oraz odpowiednie odstępy 
między regałami. Po załatwieniu 
zakupów można tam wypić kawę, 
a w razie potrzeby skorzystać z do-
stosowanej dla wózków ubikacji 
(niestety w Pajo niedostępna, wy-
korzystywana jako pomieszczenie 
socjalne). Markety typu Netto i Bie-
dronka też są przygotowane na 
przyjęcie niepełnosprawnych klien-
tów (automatyczne drzwi, duża 
powierzchnia sklepowa), choć kom-
fort robienia zakupów jest tu niższy 
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(np. brak WC). Dojazd do Netto 
przez skrzyżowanie ulic Kościuszki 
i 11 Listopada z sygnalizacją świetl-
ną jest dziś już przyjazny, choć gdy-
by niepełnosprawny miał wpływ na 
wykonanie podjazdu na chodnik od 
strony sklepu, nie zostawiłby usko-
ku. Biedronka przy ul. Sikorskiego 
jest natomiast dostępna jedynie od 
ul. Unijnej. Od strony osiedla wjazd 
jest możliwy dopiero po pokonaniu 
ruchliwego, wyboistego parkingu. 
Podobny układ mamy przy sklepie 
Społem przy ul. Kościuszki – wjazd 
do wewnątrz przez szerokie, auto-
matyczne drzwi, ale dostępu do 
sklepu strzegą krawężniki. Z  tego 
samego powodu nie do pokonania 
są też wszystkie dojścia do tej pla-
cówki od strony osiedla. Do „Chaty 
Polskiej” przy ul. 11 Listopada oprócz 
schodów prowadzi wprawdzie pod-
jazd przy ścianie, ale w środku, mię-
dzy regałami, jest zbyt ciasno, by 
wózek, nie tylko inwalidzki, mógł 
swobodnie manewrować. Osoba „na 
kółkach” wjedzie przez automatycz-
ne drzwi do sklepu „Społem” przy 
ul. ks. Streicha, zrobi zakupy w skle-
pie „Spar” przy ul. Sobieskiego 
(osobnym problemem jest dotarcie 
do niego z powodu złej jakości chod-
ników w tej dzielnicy Lubonia) oraz 
w nowej, jedynej w tamtym rejonie 
placówce handlowej – markecie 
„Lewiatan” – przy niedawno wybu-
dowanej (po europejsku) ul. Polnej 
(automatyczne drzwi z poziomu zero 
i dostateczna przestrzeń). Dostęp do 
mniejszych placówek handlowo-
-usługowych często zagradzają scho-
dy, podesty i inne przeszkody. Jako 
przykład może służyć pierzeja han-
dlowa przy placu Edmunda Boja-
nowskiego z wystającymi w kierun-
ku wąskiego chodnika podestami 
przy niektórych placówkach, czy 
pasaż przy ul. Sikorskiego. Pozytyw-
nym przykładem jest Centrum Han-
dlowe „Venus” w Lasku. Wszystkie 
instytucje na parterze budynku mają 
drzwi usytuowane na przyziemiu 
(Fresh Market – automatycznie roz-
suwane). Problemem dla wózka, 
również dziecięcego oraz osób po-
ruszających się o kulach jest natomiast 
pokonanie wyboistych chodników 
i wysokich krawężników wzdłuż ul. 
Sobieskiego, których przez lata nie 
zdołały spłaszczyć nawet ciężkie 
samochody.

Bez windy
W ciągu ostatniej dekady popra-

wiła się dostępność niektórych miej-
skich instytucji publicznych, ale 
niepełnosprawni wciąż nie mogą 
w pełni korzystać z ich usług. Prze-
budowane chodniki wokół placu 
Edmunda Bojanowskiego z obniżo-
nymi krawężnikami przy zebrach 
zawiodą osobę na wózku przed 
wejście do Urzędu Miasta, przy któ-
rym powstał łagodny podjazd. W ma-
gistracie przewidziano też ubikację 
dla niepełnosprawnych, z  której 
można skorzystać, prosząc o klucz 
w punkcie informacyjnym w holu. 
Dobrze, że najczęściej odwiedzane 
przez petentów wydziały (Spraw 
Obywatelskich i USC) znajdują się 

na parterze budynku, bowiem z uwa-
gi na brak windy, inne jednostki 
urzędu są dla niepełnosprawnego 
nieosiągalne (w tym sala sesyjna na 
drugim piętrze, otwarta dla miesz-
kańców podczas obrad). Burmistrz 
i urzędnicy z innych wydziałów mu-
szą  się pofatygować do osoby na 
wózku osobiście. Windy nie ma też 
w Bibliotece Miejskiej i w Ośrodku 
Kultury. Do książnicy prowadzi teraz 
nowy chodnik w  ul. Żabikowskiej 
i  podjazd (szkoda, że dość wąski 
i  z  progiem). Wyposażono ją też 
w  ubikację dla osób na wózkach. 
Z uwagi na odkryte podczas remon-
tu błędy w konstrukcji budynku, ku 
zadowoleniu niepełnosprawnych 
czytelników, wypożyczalnię dla do-
rosłych z wieloma ciężkimi wolume-
nami przeniesiono na parter. Osoby 
z dysfunkcją ruchową nadal nie mogą 
jednak korzystać z imprez odbywa-
jących się w sali na piętrze ani też 
z  czytelni i  znajdujących  się tam 
stanowisk komputerowych. Schody 
przed wejściem do Ośrodka Kultu-

n
Do Centrum Handlowego „Venus” w Lasku 
(jedynego w tym rejonie miasta) i przystanku 
autobusowego prowadzą takie chodniki. Oso-
by sprawne, chcąc ominąć słup pośrodku, 
wydeptały „dzikie” przejście. Wózek pokonuje 
je z trudem   fot. Hanna Siatka

n
Spróbujmy wsiąść na wózek inwalidzki 
i podjechać pod ten krawężnik – jeden 
z wielu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lu-
bonianka”. Nic dziwnego, że nieliczni „zmo-
toryzowani” niepełnosprawni, których 
spotykamy na naszych ulicach, porusza-
ją się po jezdniach   fot. Hanna Siatka
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kultura i  sport. W  kate-
gorii „kultura” nagrodę 
zdobył Przemysław Mać-
kowiak, prezes Towarzy-
stwa Miłośników Miasta 
Lubonia. W  „sporcie” 
statuetkę wręczono Le-
chowi Bartkowiakowi, 
opiekunowi Uczniowskie-
go Klubu Sportowego 

„Jedynka”. Natomiast w  kategorii 
„życie publiczne”, Siewca został 
przyznany Matce Generalnej Zgro-
madzenia Sióstr Służebniczek NPM, 
siostrze Rafale Kisiel.

Wyniki konkursu wskazały rów-
nież naszą lubońską piętę achilleso-
wą – biznes. W  tej kategorii nie 
zdecydowano się na wręczenie sta-
tuetki.

Po uroczystym rozdaniu nagród 
odbył  się recital muzyki �lmowej 
Jacka Winkla, a następnie poczęstu-
nek, na którym, zgodnie z tradycją 
Tłustego Czwartku, nie mogło za-
braknąć pączków.   

Mariusz Marszałkiewicz

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

cd.  
na str. 
38

Jak przystało na pięciolatka jest 
pełen energii, skupiony na sobie 
i wciąż zdarza mu się upaść. Jest 

również otwarty na świat, szybko 
przyswajający wiedzę, lecz bardzo 
wrażliwy na krytykę. Ma swoje moc-
ne i słabe strony, które rozwijają się 
z różną intensywnością. Pozostaje 
jednak nadzieja, że przy właściwym 
wsparciu różnice te zostaną szybko 
wyrównane.

Coroczna Gala wręczenia sta-
tuetek Siewcy odbyła się w 12 lu-
tego w Lubońskim Ośrodku Spor-

tu i Rekreacji. Współgospodarzem 
imprezy była burmistrz Małgorza-
ta Machalska. W  przemówieniu 
przypomniała o konieczności wy-
różniania osób, które swoją pasją 
i  zaangażowaniem pozytywnie 
wpływają na rozwój Lubonia. Pod-
kreśliła także potrzebę wprowadze-
nia otwartego dialogu pomiędzy 
mieszkańcami, organizacjami 
i urzędem. Drugi z organizatorów 
uroczystości, przewodnicząca Rady 
Miasta, Teresa Zygmanowska, w swym 
wystąpieniu przedstawiła osobisty 

związek z  postacią hrabiego 
Augusta Cieszkowskiego, a tak-
że zaznaczyła konieczność ak-
tywnego i  szerokiego udziału 
w  życiu miasta. Panie razem 
wzniosły toast za pomyślność 
Lubonia.

Kapituła konkursu swym 
wyborem wskazała mocne ob-
szary działalności lubonian, 
którymi są: sfera publiczna, 

Dobre, bo wyróżnione

Siewca Roku ma już 5 lat!

n
Siostry służebniczki Regina 
Olbrycht (z lewej) i Julita 
Ho�mann występujące 
w imieniu Matki Generalnej 
s. Rafały Kisiel (nagroda 
w kategorii „życie publicz-
ne”)   
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Laureat w kategorii 
„sport” – Lech Bartko-
wiak – ze statuetką Siew-
cy i certy�katem w ręku   
fot. Mariusz Marszałkie-
wicz

n

n
Przemysław Maćkowiak w przedwojennym mun-
durze kapitana 57. Pułku Piechoty odbiera z rąk 
burmistrz Małgorzaty Machalskiej statuetkę Siew-
cy Roku 2014 w kategorii „kultura”. W środku prze-
wodnicząca RML Teresa Zygmanowska, z prawej 
– prowadząca galę kierownik Wydziału Oświaty 
Zdrowia i Kultury – Romualda Suchowiak   fot. 
Mariusz Marszałkiewicz

Nominowani
Podobnie jak w  poprzednich 

latach do tytułu „Siewcy Roku” zgła-
szano kandydatów w 4 kategoriach: 
kultura, sport, biznes, życie publicz-
ne. Kandydaci musieli spełniać kry-
teria określone w Zarządzeniu Bur-
mistrza z 7 stycznia 2015 r. W ka-
tegorii „kultura” liczył  się wpływ 
kandydata na życie kulturalne na-
szego miasta, osiągnięcia w  upo-
wszechnianiu kultury z naciskiem 
na rok 2014 oraz uzyskane nagrody 
i wyróżnienia. W „sporcie” szcze-
gólną uwagę zwracano na popula-
ryzację sportu, sukcesy odniesione 
w minionym roku oraz dotychcza-
sową karierę. W kategorii „biznes” 
miało znaczenie wywieranie  wpływu 

n
Statuetka Siewca Roku 2014   
fot. Mariusz Marszałkiewicz
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DOBRE, BO... 

Ma 22 lata. Jest ab-
solwentką SP  2 
w  Luboniu, Gim-

nazjum Sióstr Zmartwych-
wstania Pańskiego i LO nr 21 
w Poznaniu. Obecnie jest na 
pierwszym roku studiów ma-
gisterskich w Wyższej Szko-
le Bankowej i mieszka w Ko-
mornikach. Od półtora roku 
zajmuje się modelingiem. Jak 
sama mówi, nie jest to łatwa 
droga, wymaga wielu poświęceń 
i zaangażowania. Początkowo 
zamieszczała swoje zdjęcia na 
portalu dla modelek, dzięki 
czemu zwróciła na sobie uwa-
gę innych i po krótkim cza-
sie mogła wybierać z licznych 
propozycji współpracy. Wzięła 
udział w  sesjach dla marki 
„Pepco”, „Just Unique” – �r-
my zajmującej się produkcją 
odzieży, „Eclair Nail” – salonie 
urody i kosmetyki, w reklamie 
kamer samochodowych, trzech 

teledyskach oraz wielu 
sesjach fotogra�cznych. 
Na co dzień interesu-
je się fotogra�ą, nie tylko 
pozowaniem, ale także 
robieniem zdjęć; modą, 
muzyką, podróżowa-
niem oraz gotowaniem. 
Ma kilka pomysłów na 
przyszłość – chciała-
by prowadzić restau-
rację, założyć funda-
cję na rzecz zwierząt, 

Dobre, bo piękne

W drodze po tytuł
Lubonianka Paulina Mikołajczak zakwali�kowała się do pół�nału 
konkursu Miss Wielkopolski 2015 (etap konkursu Miss Polski)

n
Kandydatka do tytułu Miss na co dzień   
fot. Paulina Mikołajczak

n
Paulina Mikołajczak podczas sesji zdjęciowej (do portfolio)   
fot. Łukasz Ratajak

n
Jedno z ujęć modelki, 
kandydatki na Miss, 
w portrecie studyjnym   
fot. Łukasz Ratajak

n
Autoportret w scenerii egzotycznej   fot. Paulina Mikołajczak

otworzyć prywatne przedszkole 
anglojęzyczne, ale przede wszystkim 
marzy o tym, aby stworzyć pełną, 
ciepłą rodzinę. Kandydatka może 
poszczycić się modelowymi wymia-
rami: 87 – 57 – 87, przy wzroście 
167 cm. Jak twierdzi, nigdy nie 
musiała przesadnie dbać o sylwetkę 
i, aby utrzymać formę, kilka razy 
w tygodniu uczęszcza na zajęcia 
sportowe. Aktualnie Paulina przy-
gotowuje się do pół�nału, który 

odbędzie się 27 lutego w poznańskim 
klubie „Pacha”. Wszystkie kandydatki, 
by jak najlepiej wypaść w konkursie, 
muszą się nauczyć prezentowania na 
scenie, pewności siebie i  rozmowy 
z  ekspertami. Obecnie przygotowa-
nia nie pochłaniają zbyt wiele czasu 
– mówi Paulina, jest jednak pewna, 
że kolejny etap (�nał, zaplanowany na 
25 kwietnia) będzie znacznie bardziej 
absorbujący.

Agata Samol
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Dobre, bo skojarzone

Pies i kot

n
Pilnujący placu budowy przy ul. Wschodniej owczarek niemiecki 
strzeże wielkiego, żółtego kota (CAT-a – sprzętu budowlanego)   
fot. Mariusz Marszałkiewicz

cd.  
na str. 
48

Od piątku, 16 stycznia do nie-
dzieli, 18 stycznia, dzięki go-
ścinności dyrektor Gimna-

zjum nr 1 – Anity Plumińskiej-Mie-
loch, w murach tej szkoły trwał obóz 
Związku Strzeleckiego (ZS) „Strzelec”. 
Na zaproszenie lubonian: komen-
danta Obwodu Wielkopolskiego, 
porucznika Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” – Łukasza Kołcza i jego 

żony Aleksandry (dowódcy 
lubońskiej jednostki) – do 
naszego miasta przyjechało 
ponad 100 strzelców z całe-
go obwodu wielkopolskiego: 
Poznania, Kalisza, Konina, Ja-
rocina, Zielonej Góry oraz po 
raz pierwszy goście z organi-
zacji: Młodzieżowy Legion 
im. Generała Gorgiego Ma-
zniashvilego z Gruzji.

Celem zgrupowania było 
wewnętrzne szkolenie spe-
cjalistyczne drużyn i jednos-
tek strzeleckich z  zakresu 
prowadzenia działań ewa-
kuacyjno-poszukiwawczych 
i ratowniczych w warunkach 
bojowych w terenie zabudo-

Dobre, bo międzynarodowe

Obóz Strzelca

wanym, w  budynku oraz w  lesie. 
Podczas zajęć realizowano dwa sce-
nariusze. Pierwszym była ewakuacja 
osób cywilnych (w różnym stopniu 
poszkodowanych) z budynku szko-
ły, przy założeniu, że znajduje  się 
w nim terrorysta. Drugi scenariusz 
przewidywał działania terenowe 

w  lesie, przy stworzeniu pozorów 
pola walki. Działania praktyczne 
były poprzedzone teoretycznym 
przygotowaniem uczestników obo-
zu, m.in. zajęciami z pomocy przed-
medycznej, które prowadził ratow-
nik med., chorąży Wojska Polskiego 
– Maciej Zaborowski. Pracujący 

n
Orzeł ZS „Strzelec”  i symbol 
gruzińskiego „Legionu”

n
Najmłodsi strzelcy – wśród nich uczniowie Gim-
nazjum nr 1 (pierwszy z lewej – Krystian Matel-
ski) – podczas wieczornych ćwiczeń przy starej 
szkole (SP 3)   fot. Paweł Wolniewicz
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W piątek, 6 lutego na 
Stadionie Narodo-
wym w Warszawie 

odbyła się Rada Krajowa Plat-
formy Obywatelskiej, na któ-
rej partia rządząca udzieli-
ła poparcia kandydatowi na 
Prezydenta RP Bronisławowi 
Komorowskiemu. W uroczy-
stości wziął udział mieszkaniec 
naszego miasta – Radosław 
Kelma, który jest wiceprze-
wodniczącym lubońskiego 
koła PO. Rozmawiał m.in. 
i  zrobił sobie pamiątkowe 
zdjęcia z: premier Ewą Ko-
pacz i  marszałkiem Sejmu 
RP Radosławem Sikorskim.

KR

Dobre, bo reprezentacyjne

Lubonianin na 
Radzie Krajowej PO

n
Radosław Kelma (z lewej) z ministrem spraw zagra-
nicznych, Grzegorzem Schetyną

Kopeciowie mają quada już od 
kilku lat. Niedawno postano-
wili wykorzystać go do innych 

celów, nie tylko do zabawy. Powstał 
pomysł zmodernizowania pojazdu 
i przystosowania go do odgarniania 
śniegu. Skonstruowali pług, który 
można opuszczać i podnosić w razie 
potrzeby, zaopatrzony w gruby pasek 
gumowy u podstawy, żeby docisk do 
podłoża był odpowiedni, ale jednocze-
śnie nie dochodziło do uszkodzeń na 
nierównej nawierzchni. Początkowo 
spychacz miał pracować na posesji. 
Widząc kolejne opady śniegu, Tomek 
i Marcin postanowili jednak spełnić 
dobry uczynek. Wieczorem można 
było zauważyć zaopatrzonego w światła 
ostrzegawcze quada poruszającego się 
po chodnikach ul. Buczka, Migalli 
i Poprzecznej. Tomek spychał śnieg 

wzdłuż chodnika, potem na drogę, 
a Marcin usuwał pozostałości miotłą. 
Bracia spędzili półtorej godziny na 
odśnieżaniu. Zapowiedzieli, że jeśli 
opady nie ustaną, to następnego dnia 
odgarną jeszcze więcej. Niezależnie 
od pogody i przydatności spycha-
cza w najbliższym czasie, planują ze 
zwykłych łańcuchów stworzyć łań-
cuchy antypoślizgowe na koła, aby 
quad, nie wpadając w poślizg, był 
w stanie przesuwać jeszcze większe 
ilości śniegu.

Rafał Wojtyniak

Może, doceniając różne osiągnię-
cia lubonian, warto pomyśleć w kon-
kursie „Siewca Roku” również o ka-
tegorii np. „Pro publico bono” (Dla 
dobra wspólnego)?

Dobre, bo uczynne

Sąsiedzkie odśnieżanie

n
Tomek i Marcin Kopeciowie w zimowej akcji, testują sprzęt do pomocy 
sąsiedzkiej   fot. Rafał Wojtyniak

Stowarzyszenie „Galiar-
da” zorganizowało 30 
stycznia w Poznaniu 

Ogólnopolski Konkurs Ko-
lęd i Pastorałek w Pozna-
niu, w którym wzięła udział 
uczennica 6. klasy luboń-
skiej Szkoły Podstawowej 
nr 1 – Jagoda Skrzypczak. 
W zmaganiach uczestniczyli 
utalentowani młodzi mu-
zycy z całej Polski. Jagoda 
zaśpiewała pastorałkę pt. 
„Cicho” i zdobyła wyróż-
nienie. Uczennica ma na 
swoim koncie wiele osią-
gnięć muzycznych, m.in. 
I miejsce w międzyszkol-
nym konkursie „Piosenki 
Angielskiej” oraz I miejsce 
w konkursie „Piosenki Światowej”. 

Śpiewa przy akompaniamencie swo-
jej ulubionej gitary.

Anna-Maria Kaczmarek

Dobre, bo wyśpiewane

Pastorałka
z wyróżnieniem

W połowie stycznia ponownie mieliśmy okazję podziwiać nad Lu-
boniem niezwykłe zjawisko atmosferyczne. Na skutek przejścia 
światła słonecznego przez chmury zawierające kryształy lodu, 

wokół słońca powstał okrąg. Nagranie �lmowe z kamery samochodowej 
można obejrzeć na YouTube, wpisując: „Halo słoneczne 22”.

Jak powstaje halo słoneczne? Dlaczego ma taką, a nie inną średni-
cę i nazywa się „22 stopnie”? Można się tego dowiedzieć, zaglądając 
do działu „Przyroda i architektura” na portalu: wiescilubonskie.pl

Rafał Wojtyniak

Dobre, bo rzadkie

Słońce w okręgu

n
Klatka z �lmu „Halo słoneczne 22”   fot. Rafał Wojtyniak

n
Wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Ko-
lęd i Pastorałek Jagoda Skrzypczak
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Na termometrach poniżej zera, 
trawa przykryta białym pu-
chem, ale słońce coraz wyżej 

i niedługo przyroda zacznie się budzić 
z zimowego snu. Przedstawiamy trzeci 
w cyklu ogród nagrodzony w 2014 r. 
w miejskim konkursie „Zielony Luboń”. 
Należy do państwa Agaty i Łukasza 
Budzyńskich, którzy mieszkają przy 
ul. Słowackiego i zdobyli w konkur-
sie 3. miejsce. Ogród powstał przed 
15. laty. Panią Agatę zawsze kusiła 
praca w ziemi. Każdą wolną chwilę 
spędzała, przyglądając się roślinom, 
próbując szczepić krzewy, i czytając 
książki ogrodnicze. Spełnieniem ma-
rzeń była praca ogrodnika, którą wy-
konywała przez 2 lata w londyńskich 
ogrodach. Nabyte tam doświadczenie 
zostało wykorzystane przy urządzaniu 

przydomowego ogrodu. W pierw-
szym etapie została użyźniona ziemia 
i  usunięto stare drzewa owocowe, 
które zacieniały grządki. Po pięciu 
latach użyźniania i eksperymentowa-
nia pan Łukasz zrobił projekt oparty 
na wycinku koła, w środku którego 
rośnie orzech włoski pełniący rolę 
naturalnego parasola. Wokół drzewa 
rozpościera się trawnik. Od trawni-
ka promieniście odchodzą grządki, 
między nimi ścieżki wyłożone włók-
niną i wysypane kamykami. Obecnie 
rodzinny ogród pod bacznym okiem 
dorastających córek – Zuzi i Basi – 
pełni wyłącznie rolę ozdobną. Ob-
sadzony jest roślinami tolerującymi 
suszę, miododajnymi, pachnącymi, 
wabiącymi owady i ptaki.

Joanna Cichoń i PAW

Dobre, bo nagrodzone

Boso po trawie

n
Najbardziej lubię, kiedy wracam z pracy, zdejmuję buty i mogę na boso po-
chodzić po trawie lub usiąść w cieniu i podziwiać rośliny, które nieustannie 
zmieniają swój wygląd – wyznała pani Agata   fot. Paweł Wolniewicz

Drapieżnik

Dokarmianie ptaków w okresie 
jesienno-zimowym przy-
nosi obopólne korzyści. 

Rozsypany pokarm uzupełnia 
braki pożywienia występującego 
w przyrodzie. Ludzie natomiast 
mogą obserwować zachowania 
ptaków i  poznawać różne ich 
gatunki. Umieszczając w karm-
nikach lub innych miejscach chleb, 
różne ziarna i  nasiona, słoninę 
a także wodę, można zwrócić ich 
uwagę. Najczęściej pojawiają się 
wróble, mazurki, sikory bogatki 
i modraszki, sroki, gołębie, kaw-
ki, gawrony, dzwońce,  sójki. Naj-
bardziej popularne – wróblowate 
– często przylatują gromadami, 
zgodnie przebywają ze sobą wró-
ble i mazurki. Porównując samce, 
można zauważyć, że wróbel ma 
wierzch głowy koloru szarego, 
natomiast mazurek – brązowy 
i dodatkowo czarną plamę w oko-
licy dzioba. Czasem zdarza się, że 

radosną ucztę przerywa kot poszuku-
jący dla odmiany jakiegoś ruchomego 
pożywienia. Tym razem w ogrodzie 

przy ul. Migalli poja-
wił się inny drapieżnik 
– krogulec. W jed-
nej chwili wszystkie 
wróblowate wskoczyły 
do żywopłotu, gdzie 
poczuły się bezpiecz-
nie. Drapieżny ptak 
uważnie je obserwo-
wał i  kilkakrotnie 
zeskakiwał na dół, 
jednak wróblowate 
za każdym razem 
przemieszczały  się 
w  stronę żywopło-
tu, uniemożliwia-
jąc napastnikowi 
pochwycenie o�a-
ry. Krogulec posia-
dał na piersi rdzawe 
prążki, co oznacza, że 

Dobre, bo podpatrzone

Życie wokół nas

n
 Drapieżny krogulec na żywopłocie wypatruje wróbli   
fot. Rafał Wojtyniak

Deska ze słoniną 
w odległości około 
3 m od okna kuchen-
nego, skąd w depre-
syjne, krótkie dni też 
można zachwycać się 
na pozór zamarłym, 
nie atrakcyjnym 
światem przyrody. 
Warto dostrzec, jaką 
hierarchię podczas 
jedzenia mają np. 
sikorki. Na zdjęciu 
sikorka bogatka 
i jedna – mniejsza 
sikorka modra (z le-
wej od góry). Jakie-
mu jeszcze ptactwu 
smakuje słoninka, 
może uda się komuś 
uchwycić w apara-
cie? Zapraszamy   fot. 
Paweł Ruszkowski

n

był to samiec. Dla odmiany, samice 
mają szare prążki oraz są większe 
od samców.   

Rafał Wojtyniak

Zimowa pomoc
Śnieg, mróz i lód to trudny czas 

dla wielu zwierząt, także ptaków. 
Prawie w każdym domu są okruchy 
ze stołu, może niezjedzone w szko-
le śniadanie czy inne resztki poży-
wienia. Wysypując je np. do karm-
nika, zamiast do śmieci możemy, bez 
większego wysiłku, pomóc przetrwać 
zimę wielu ptakom. Na zdjęciu gro-
madka sikorek wydziobuje tłuszcz 
z zawieszonej na desce słoniny, któ-
ra skutecznie zastępuje zimowy nie-
dobór owadów. Mieszkając w dom-
ku z ogrodem, można w dogodnym 
dla obserwacji miejscu zorganizować 
taki „punkt zimowej pomocy ptakom”, 
które potrafią się odwdzięczyć.    (N)

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświa-
towe „Forum Lubońskie” wraz 
z redakcją „Wieści Lubońskich” 

od lat prowadzi prace nad historią 
Lubonia. W 20-letnim dorobku wy-
dawcy, oprócz ukazującego  się co 
miesiąc Niezależnego Miesięczni-
ka Mieszkańców jest wiele książek 
traktujących o lokalnej przeszłości. 

Dobre, bo wydane

Rocznik 
Historyczny 
Lubonia
(tom 4)
Ukazał się kolejny tom serii 
wydawniczej

cd.  
obok

n
„Rocznik Historyczny Lubonia”, tom 4 ma 
aż 384 strony, format B 5, wydrukowany 
został na matowym papierze kredowym. 
Do nabycia m.in. w siedzibie wydawcy 
i redakcji „Wieści Lubońskich”, ul. Wschod-
nia 23 a/62 lub w Bibliotece Miejskiej 
przy ul. Żabikowskiej 42 w cenie 20 zł   
oprac. Piotr P. Ruszkowski
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CO NOWEGO

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

PANORAMA  HANDLU  I  USŁUG
Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

Od niedawna przy ul. Poniatowskiego 20 (bu-
dynek przychodni) działa „appoggio-KARO” Pry-
watna Pomoc Psychologiczno-Logopedyczna. Po-
maga m.in. odkryć konstruktywną moc kryzysów 
osobom doświadczonym trudnymi, nieplanowany-
mi wydarzeniami i sytuacjami. W uzasadnionych 
przypadkach oferuje dojazd do pacjenta. Kontakt 
tel. 690 077 447.   fot. Hanna Siatka

Działająca od 18 lat przy ul. Krętej 41 a 
i od 2 lat także w CH „Pajo” (piętro) �rma 
„Odessos dr Irena Jaszyna”, oferująca natu-
ralne metody leczenia i rehabilitacji, rozsze-
rzyła działalność, wprowadzając jako pierw-
sza w Luboniu i najbliższej okolicy zabiegi 
z zastosowaniem 10 laserów najnowszej ge-
neracji (m.in. Fotona SP i Vallerite, �erma-
ge CTP, Lippomassage, Zeltig, TMT System, Cryoli�). Dr Irena Jaszyna 
mieszka w Luboniu od 20 lat, wcześniej ukończyła Akademię Medyczną 
w Odessie na Ukrainie, leczy pacjentów z wielu regionów Polski, a tak-
że z zagranicy (patrz również strony reklamowe).   fot. Paweł Wolniewicz

Przy ul. Kościuszki 15 (narożnik przy wjeź-
dzie do osiedla „Lubonianka”) powstał salon 
kosmetyczny o  nazwie „Visage” (manicure, 
pedicure, przedłużanie rzęs, henna, depila-
cja woskiem, makijaż, zabiegi na twarz). Jest 
czynny od wt. do pt. od godz. 10, a w sob. od 
godz. 9.   fot. Paulina Sawicka

Sklep z odzieżą używaną i bielizną „U 
Moniki” w pawilonie nr 9 przy ul. Sikorskiego 
rozszerzył zakres działalności. Teraz możemy 
tam skorzystać również nie tylko z usług 
krawieckich, ale też szewskich (punkt od-
bioru). Czynny od pn. do pt. w godz. 9 – 17, 
sob. 9 – 13.   fot. Paulina Sawicka

Przy al. Jana Pawła II 5 otwarto Multipunkt „Pral-
nia-Szewc-Krawiec” (widoczny od strony ul. Puła-
skiego), oferujący usługi m.in. z zakresu czyszczenia 
wodnego i chemicznego oraz naprawy obuwia. Jest 
tu też pasmanteria. Multipunkt zaprasza od. pn. do 
pt. w godz. 9.30 – 18, a w sob. 10 – 17.   
fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Niezłomnych 19A otwarto sa-
lon kosmetyczny „Wdzięk” (zabiegi na twarz 
i ciało, manicure, pedicure, henna, depilacja 
woskiem, makijaże, masaże). Zaprasza od pn. 
do wt. w godz. 10 – 18, od śr. do pt. 11 – 19, 
a w sob. 9 – 14.   fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Kościuszki 18 (naprzeciw wjaz-
du w osiedle „Lubonianka”) otwarto salon 
fryzjerski „Fantazja” (strzyżenie, modelowa-
nie, koloryzacja, przedłużanie i zagęszczanie 
włosów). Jest czynny od pn. do pt. w godz. 
10 – 20, w sob. 8 – 14.   fot. Paulina Sawicka

W budynku Stomatologii Domagała & Bau-
mann przy ul. 11 Listopada 114 (naprzeciw 
sklepu rzeźnickiego Frąckowiak) niedawno 
otwarto dodatkowy gabinet, w którym w piąt-
ki po południu oraz w sob. w godz. 9 – 13 
przyjmuje dr Piotr Kopyłowicz (wcześniej-
szy kontakt telefoniczny).   fot. Paulina Sawicka

Sklep z dużymi rozmiarami XXL (od 
46. wzwyż) został przeniesiony z ul. Żabi-
kowskiej  60 (okolice przystanku) na pod 
nr 47 na tej samej ulicy (naprzeciw Biblio-
teki Miejskiej) i funkcjonuje od pn. do pt. 
w godzinach 10 – 17, sob. 9 – 13. W dalszym 
ciągu sprzedawana jest tam odzież damska 
polskiego pochodzenia.   fot. Paulina Sawicka

n
Plac zabaw za Ośrodkiem Kultury przy ul. Sobieskiego 97 ogrodzono, 
a wzdłuż siatki wygospodarowano miejsce na szutrowy parking   
fot. Hanna Siatka

cd.  
ze str. 
8

W czwartym tomie Rocznika, 
znalazły się następujące rozdziały:

SAGA  RODU  BOCZONIÓW 
– Niezwykle interesujące losy luboń-
skiej, patriotycznej rodziny. Działal-
ność posła na Sejm – Ludwika Bo-
czonia – wywarła duży wpływ na 
rozwój i oblicze dzisiejszego miasta 
w czasach II Rzeczpospolitej. Z kolei 
losy syna Władysława Boczonia, któ-
rego 30. rocznicę śmierci obchodzi-
liśmy, są tak intrygujące, jak dzieje 
�lmowego Hansa Klossa ze „Stawki 
większej niż życie”.

SPRAWA  KSIĘDZA  STREICHA  
NA  ŁAMACH  PRASY – To niewy-
dana dotąd praca magisterska Mał-
gorzaty Pryjdy, napisana na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim. Jest 
bardzo ciekawą analizą publikacji 
prasowych ukazujących się w Polsce 
głównie w 1938 r., dotyczących za-
mordowania pierwszego proboszcza 
lubońskiej para�i pw. św. Jana Bosko. 
Świetnie uzupełnia dotychczasowe 
publikacje.

ŻOŁNIERZE WRZEŚNIA 1939 r. 
(część 3) – Kolejna część biogramów 
lubonian – uczestników kampanii 1939 r. 
Rozdział zawiera też interesujący, nie-
publikowany dziennik wojenny lubo-
nianina – starszego sierżanta Stanisła-
wa Tomaszewskiego z 3. Pułku Lotni-
czego, który po internowaniu w Rumu-

nii, przez Bejrut, Francję znalazł  się 
w szeregach 317. Dywizjonu Myśliw-
skiego w Anglii.

ZMARLI W 2014 r. – W cyklu 
tym, ku pamięci, zamieszczamy noty 
biogra�czne osób publicznych, które 
odeszły w  minionym roku, a  były 
związane i znane w naszym mieście. 
Po latach, dzięki pomocy mieszkań-
ców, powstanie „Lubońska Księga 
Pamięci”.

KALENDARIUM LUBONIA – 
Zebrane z różnych źródeł informacje 
o jubileuszach zdarzeń mających miej-
sce w  latach kończących  się na „4”, 
więc tych, których okrągłe rocznice 
przypadły w 2014 r. Na końcu dodat-
kowo kronika wydarzeń z 2014 r. 

Książka powstała dzięki wsparciu 
�nansowemu Miasta Luboń.

Piotr P. Ruszkowski

Dziękujemy wszystkim, którzy 
udostępnili nam swoje materiały.

Tych, którzy po lekturze Roczni-
ka, mogą zawarte w nim informacje 
uzupełnić lub rozpoznają osoby przed-
stawiane na zdjęciach, tradycyjnie już 
prosimy o kontakt z wydawcą – Sto-
warzyszeniem Kulturalno-Oświatowym 
„Forum Lubońskie” lub redakcją 
„Wieści Lubońskich” (ul. Wschodnia 
23a/62), tel. 61 810 43 35 lub 609 616 277, 
e-mail: redakcja@wiescilubonskie.pl.

Porządkowanie 
infrastruktury



2/2015

10

CO NOWEGO

Burmistrz Małgorzata Machalska 
skorzystała z prawa posiadania 
pomocnika i zatrudniła 23-let-

nią Joannę Humerczyk na stanowisku 
asystenta, który będzie wyręczał panią 
włodarz miasta w obowiązkach na-
tury technicznej. Młoda lubonianka 
jest nowym pracownikiem Urzędu 
od 19 stycznia br. Będzie asystowała 
burmistrz M. Machalskiej podczas 
spotkań i  sporządzała z nich pro-

tokoły (notatki), 
informowała Radę 
Miasta o działa-
niach Burmi-
strza, gromadziła 
dla pracodawcy 
materiały na sesje 
RM i posiedzenia 
komisji Rady. Do 
jej zadań należy 
ponadto przygo-
towywanie wystą-
pień Burmistrza 
na różne uroczy-
stości oraz pism, 
które nie dotyczą 
pracy wydziałów. 
Będzie się też zaj-
mować organiza-
cją wyjazdów służ-

bowych Małgorzaty Machalskiej pod 
kątem opracowania trasy, informacji 
o miejscu, do którego udaje się pani 
Burmistrz oraz materiałów, z którymi 
przed wyjazdem powinna się zapoznać. 
Asystent podejmie też współpracę 
z działem Promocji Miasta w zakre-
sie kontaktów z  mediami. Będzie 
monitorować informacje o mieście 
w mediach oraz prowadzić bazę zdjęć. 
Wspólnie z działem promocji będzie 
działać w zakresie współpracy z innymi 
gminami, a także współorganizować 

imprezy miejskie. Jest odpowiedzial-
na za obsługę techniczno-biurową 
Lubońskiej Rady Seniorów i w tym 
samym zakresie, jako opiekun, wobec 
Młodzieżowej Rady Miasta. Z uwagi 
na to, że jest jeszcze studentką, choć 
burmistrz M. Machalska przyznaje, 
że pomoc przydałaby się jej przez 
cały dzień, w tej chwili pani Joan-
na pracuje w niepełnym wymiarze. 
Docelowo, po skończeniu studiów, 
zostanie zatrudniona na pełen etat.

Joanna Humerczyk jest lubo-
nianką. Skończyła studia licencjac-
kie na Wydziale Filologii Polskiej 
i Klasycznej na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w  Poznaniu 
(zawód: edytor-wydawca). Obecnie 
kontynuuje studia (stopień magi-
sterski) na tym samym wydziale na 
kierunku: polonistyka w kontekstach 
kultury. Mając 18 lat została prze-
wodniczącą Młodzieżowej Rady 
Miasta pierwszej kadencji (2010-
2013). Podczas ostatnich wyborów 
samorządowych (jesień 2014  r.), 
startując do Rady Powiatu Poznań-
skiego z KWW Niezależni dla Po-
wiatu, pracowała jednocześnie 
w sztabie kandydatki na burmistrza 
Lubonia z KWW Forum Obywatel-
skie Luboń, Małgorzaty Machalskiej.

Urodziła się 7 stycznia 1992 r. 
Ukończyła Szkołę Podstawową nr 1 
oraz Gimnazjum nr 2. Kontynuowa-
ła naukę w Liceum Ogólnokształ-
cącym nr 2 im. Generałowej Zamoy-
skiej i Heleny Modrzejewskiej w Po-
znaniu. Jej hobby jest szekspirologia. 
Zarówno pracę licencjacką, jak 
i magisterską poświęciła twórczości 
tego angielskiego dramaturga. In-
teresuje się również teatrem i �lmem. 
Będąc licealistką wygrała konkurs 

Kto jest kim w Luboniu  

Joanna Humerczyk – asystent burmistrza
na scenariusz do �lmu dokumen-
talnego, organizowany przez Centrum 
Sztuki Dziecka w Poznaniu. Wyre-
żyserowany przez nią �lm – „Ka-
wiarniany gwar” o tematyce II woj-
ny światowej – miał swoją premierę 
podczas 29. Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów Młodego Widza 
„Ale Kino!”. Do realizowanego przez 
rok projektu zaprosiła grupę 35 ró-
wieśników – znajomych ze szkoły 
i z Lubonia. Podczas Malta Festiwa-
lu w 2010 r. brała udział w realizacji 
dokumentalnego �lmu o tej właśnie 
imprezie. W  ramach Malta Festi-
wal 2011 natomiast wraz z zespołem 
aktorskim „La Fura dels Baus” wy-
stąpiła na Starym Rynku w Poznaniu 
oraz w spektaklu „TRAGÉDIE! Un 
poème...”. Ma na swoim koncie rów-
nież kilka sukcesów poetyckich. Za 
pierwszy uznać należy zamieszcze-
nie jej wiersza w warszawskim cza-
sopiśmie literackim „Akcent” w 2007 r., 
kiedy była jeszcze gimnazjalistką. 
Kolejne sukcesy poetyckie wiązały się 
z publikacją w „Almanachu wierszy 
niegotowych” w 2011 r. Brała udział 
w  „Nocy Nowych Głosów”, która 
odbyła się w maju 2011 r. Podczas 
imprezy zorganizowanej w ramach 
festiwalu „Poznań Poetów” jako 
jedna z wybranych „młodych poetów” 
czytała swoje wiersze. Joanna Hu-
merczyk próbowała również swoich 
sił w organizowaniu akcji happenin-
gowych, które przeprowadzała wraz 
z grupą USG. Performance tej gru-
py mogliśmy zobaczyć podczas ma-
nifestacji przeciwko dopalaczom 
w  Luboniu, we wrześniu 2010  r. 
W  2010 i  2011  r. współpracowała 
z  redakcją „Wieści Lubońskich”. 

W 2012 r. związała się z „Informa-
torem Miasta Luboń”.

Przez ostatnie lata jej aktywność 
wiązała się z życiem naukowym na 
Uniwersytecie – z  pracą w  kołach 
naukowych: Romantyków i interdy-
scyplinarnym (członek zarządu), 
organizowaniem wykładów i kon-
ferencji oraz udziałem w nich. Jest 
też organizatorem i  celebrantem 
ślubów humanistycznych – świeckich 
ceremonii polegających na wyznaniu 
sobie miłości przez dwoje ludzi, 
którzy utożsamiają  się z  humani-
stycznym systemem wartości (naj-
ważniejszy jest człowiek – jego in-
dywidualizm, emocje, niepowtarzal-
ność i wyjątkowość; nie jest istotna 
płeć oraz orientacja seksualna mał-
żonków, ani też ich stan cywilny). 
W Polsce ślubów tych udziela Polskie 
Stowarzyszenie Racjonalistów, or-
ganizacja należąca do światowego 
ruchu humanistycznego.

HS

Burmistrz może angażować 
asystentów i doradców na czas peł-
nienia przez siebie obowiązków 
(stanowisko związane z kadencją). 
W gminach liczących do 100 tysię-
cy dopuszcza się zatrudnienie do 5 
osób. Doradcy i asystenci nie po-
chodzą z konkursu. W odróżnieniu 
od doradcy, asystent nie musi po-
siadać wykształcenia wyższego ani 
doświadczenia w pracy w samorzą-
dzie.

O Joannie Humerczyk pisaliśmy 
m.in. w lutym 2010 r. („Przewodni-
cząca”, str. 25), w grudniu 2010 („Ka-
wiarniany gwar”, str. 7) i we wrześniu 
2011 r. („Galeria debiutów”, str. 30)

W poniedziałek, 9 lutego 
dzielnicowi: policjant 
i strażnik miejski odby-

li pierwszy dyżur dla mieszkań-
ców osiedla Lubonianka w  no-
wouruchomionym, osiedlowym 
posterunku przy ul. Sikorskiego 7 

(niedaleko Banku PKO), będącym 
w pewnym sensie filią lubońskie-
go komisariatu policji. W każdy 
poniedziałek w  godz. od 17 do 
19 mieszkańcy mogą tu zgłaszać 
wszelkie sprawy związane z bez-
pieczeństwem i porządkiem, takie 

Bliżej mieszkańców

n
Nowy „posterunek” służb porządkowych na osiedlu Lubonianka w sutere-
nie bloku przy ul. Sikorskiego 7   fot. Paweł Wolniewicz

jak m.in.: konflikty sąsiedzkie 
i  rodzinne, sprawy wymagające 
natychmiastowej reakcji.

PAW

n
Na pierwszym dyżurze, na miesz-
kańców czekali: policjant dzielnico-
wy sierż. sztab. Marek Bąk i strażnik 
miejski Magdalena Pławińska   
fot. Paweł Wolniewicz

n
Joanna Humerczyk 
– asystent burmi-
strza, zdjęcie po-
chodzi z jesiennej 
kampanii wyborczej
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Przy ul. Pułaskiego powstaje 
dwulokalowy budynek jed-
norodzinny o  powierzchni 

około 115  m² każdy. Inwestorem 

jest �rma Budmax” z siedzibą przy 
ul. Podgórnej w Luboniu. Według 
planów, domy będą dwupoziomowe, 
z miejscem na garaż i podwórkiem. 

Domy Budmaxu

n
 Lokale przy ul. Pułaskiego w trakcie budowy   fot. Agata Samol

Termin zakończenia budowy jest 
planowany na czerwiec – lipiec br. 
Lokale nieznacznie różnią się pod 
względem powierzchni mieszkalnej 

i podwórza, dlatego, w zależności od 
metrażu, ceny nieruchomości wy-
noszą 440 i 470 tys. zł.

Agata Samol

n
Wizualizacja budynku dostępna na stronie internetowej �rmy Budmax

Zakończono kilkuetapowe 
utwardzanie ul. Dąbrowskiego, 
która za skrzyżowaniem z ul. 

3 Maja długo pozostawała grunto-
wą. Powodem tego było m.in. to, że 
grunt, na którym jest część drogi, 
na odcinku równoległym do płotu 
stadionu, znajduje się administra-
cyjnie na terenie miasta Poznań. 
W  miejscu tym ulica ma dziwny 

przebieg z kilkoma odnogami, kształ-
tem prawie przypomina nałożone 
na siebie litery „F” i „Y”. Wykona-
no ją z dwukolorowej kostki bru-
kowej. Część jezdna – szara, część 
chodnikowa – czerwona. Oddana 
do użytku cieszy głównie okolicz-
nych mieszkańców, choć zapewne 
nie wszystkich. Inwestycja zakoń-
czyła się bowiem tzw. nawrotką przy 

słupie energetycznym na wysokości 
końca boiska. Kilka dalszych działek 
nadal jest pozbawiona utwardzonego 
dojazdu. Niezrozumiałym jest też to, 
że choć przed ponad miesiąc temu 
ekipy opuściły teren budowy, a po 
ulicy jeżdżą już normalnie samo-
chody, brak jest na tej publicznej 
drodze gminnej jakichkolwiek zna-
ków drogowych poziomych i piono-
wych. Najbardziej niebezpiecznie 
jest u wlotu w główną ul. 3 Maja - tu 
brak znaku „Uwaga- znajdujesz się 
na drodze podporządkowanej”. Stali 
mieszkańcy wiedzą, jak jeździć na 
pamięć, ale inni? Jak  się okazuje, 
inwestycja nie jest pozbawiona tak-
że innych wad i niedoróbek. Nie-
które zaobserwowane przez miesz-
kańców oraz podczas redakcyjnych 
oględzin przedstawiamy i opisujemy 
na zdjęciach. 

PPR

Dąbrowskiego oddana

n
Od dawna oczekiwany, utwardzony zachodni odcinek ul. Dąbrowskiego. 
Rozwidlenie drogi prowadzące do skrzyżowań jest pozbawione jakichkol-
wiek znaków drogowych. Na wprost - z ul. Rzeczną oraz łukiem w prawo 
z ul. 3 Maja - powinny być bezwzględnie zamontowane żółte trójkąty – 
Ustąp pierwszeństwa!   fot. Piotr P. Ruszkowski

Ul. Dąbrowskiego 
kończy się nawrot-
ką przy słupie ener-
getycznym. Dla 
dalszych posesji 
prowizoryczne 
utwardzenie praw-
dopodobnie za-
montują zaintere-
sowani ze zgroma-
dzonych, widocz-
nych za słupem, 
elementów betono-
wych   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

n

n
Szczególnie w dalszej części szczeliny po-
między kostką betonową nie zostały wy-
pełnione przepuszczającym wodę żwirem. 
Zamulone przez naniesioną podczas eks-
ploatacji glebę będą powodem szybkiego 
i nadmiernego zarastania szczelin i nie-
przepuszczalności. To błąd technologiczny 
lub niedopatrzenie – kwituje jeden 
z mieszkańców   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Jezdnia nie ma odwodnienia (ka-
nalizacji deszczowej). Wody opado-
we z nachylonego terenu spływają 
do specjalnie wykonanego rowu 
pomiędzy drogą a płotem boiska 
miejskiego. W newralgicznych 
miejscach spływająca woda wypłu-
kuje niedostatecznie utwardzony 
grunt   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Bezsensownie posadowione w wielu miej-
scach krawężniki jezdni, na tym samym 
poziomie co droga, powodują np. że ziemia 
z wyniesionego ponad powierzchnię drogi 
trójkątnego trawnika spływa wprost na bruk 
oraz, że wąską drogę kierowcy poszerzają 
sobie, jeżdżąc bez przeszkód po zieleni. Przy 
okazji odsyłamy do wzorowo zagospodaro-
wanego podobnego, choć większego trójką-
ta przy wjeździe z ul. Żabikowskiej w Migalli 
(czytaj: „WL” 11-2014 str. 11 „Sąsiedzkie tuli-
pany”)   fot. Piotr P. Ruszkowski
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otrzymało od „Spójni” wezwanie 
do zaprzestania naruszania prawa 
przez samorząd Lubonia i uchy-
lenia uchwały z  2001  r. złożone 
przez kancelarię prawną z szerokim 
uzasadnieniem oraz przytoczeniem 
stosownych aktów prawnych oraz 
linii orzecznictwa sądów admini-
stracyjnych w podobnych sprawach 
w kraju.

W rozmowie z burmistrz Lu-
bonia M. Machalską, która przy-
znała, że sprawę zna, otrzymałem 
ciekawą, osobiście zaskakującą, 
interpretację. Otóż w  uchwale 
z 2001 r., do której nie było do-
łączonych mapek działek dla da-
nych dróg, za ulicę Cyryla Rataj-
skiego urzędnicy dziś uważają 
fragment starej przedwojennej ul. 

Kajakowej (nieistniejącej – dojazd 
do garaży i starej, bramy do elek-
trociepłowni) prowadzącej przy 
ścianie rozebranego budynku 
magazynu krochmalni II Zakładów 
Ziemniaczanych. Znajduje  się 
naprzeciw przejazdu kolejowego 

(na mapce 6KDW – wg Mpzp – 
droga wewnętrzna o pow. 0,18 ha), 
równoległa do znanej powszech-
nie ul. C. Ratajskiego. Natomiast 
ulica pomiędzy zabytkowymi 
budynkami traktowana jest przez 
panią burmistrz jako droga we-
wnętrzna niepubliczna (zupełnie 
odwrotnie jak w przygotowywa-
nym do uchwalenia Mpzp – patrz 
mapka) – czytaj też: na str. 17. 
Wg pani Burmistrz Miasto nie 
widzi też potrzeby wykupu tej 
wewnętrznej drogi, a spółdzielnia 
nie wnosi o to.

W rozmowie z przedstawicie-
lem Starosty prowadzącym sprawę 
lubońską, dowiedzieliśmy się z ko-
lei, że takiego dziwnego (trudne-
go) przypadku jeszcze nie mieli. 
Nie wiedzą m.in., jak w  świetle 
zdobytej ostatnio wiedzy interpre-
tować sprzeczne zapisy władz Lu-
bonia. By podjąć dalsze decyzje 
czekają na ustosunkowanie  się 
wojewody, do którego też odpo-
wiednie pismo wysłał prezes spół-
dzielni Marcin Dzierżawczyk.

GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

W styczniowych „Wieściach 
Lubońskich” opublikowa-
liśmy list do redakcji pt. 

„Przeciw stre�e” podpisany przez 
mieszkańców zabytkowego osiedla 
przy u. Cyryla Ratajskiego. Nie wcho-
dząc w kwestie sporów oraz osobi-
stych animozji, jakie od dłuższego 
czasu istnieją wewnątrz spółdzielni 
mieszkaniowej Spójnia oraz trybu, 
w jakim dokonano montażu niechcia-
nych tam znaków drogowych, warto 
przypomnieć, jak obecnie wygląda 
status prawny ulicy Cyryla Ratajskiego.

Właściciel
Formalnym właścicielem grun-

tu ulicy Cyryla Ratajskiego jest 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spójnia”, 

która powstała w latach 90. w związ-
ku z  przekształcaniem Zakładów 
Ziemniaczanych w spółkę akcyjną 
skarbu państwa. Wówczas z  pań-
stwowego majątku wydzielono m.
in. mieszkania zakładowe i  utwo-
rzono Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Spójnia”. Wcześniej cały zakład, 
domy z mieszkaniami oraz okolicz-

ne tereny należały do skarbu państwa 
i  podlegały wojewodzie. Powstały 
w roku 1990 samorząd gminny mógł 
skomunalizować mienie państwowe 
w  zakresie, w  jakim uważano za 
stosowne. Ówczesny burmistrz nie 
przejął tego majątku na stan Miasta 
Luboń. W ten sposób ulica C. Ra-
tajskiego, uznawana przez szereg lat 
za ulicę publiczną, stała się formal-
nie prywatną własnością wspólno-
ty spółdzielczej. Oczywiście z przy-
zwyczajenia (ongiś była tu m.in. 
przychodnia lekarza rodzinnego) 
jest nadal, przez ostatnie bez mała 
25 lat, obsługiwana w pewnym za-
kresie przez miasto, jak inne ulice 
nieutwardzone. To znaczy, spora-
dycznie wyrównywano nawierzch-
nię (zdecydowanie rzadziej, niż 
wymagała tego potrzeba) czy za-
montowano i obsługiwano oświe-
tlenie uliczne (latarnie).

Bałagan
Obowiązujący Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 
(Mpzp) dla tego terenu uchwalony 
w  marcu 2009 roku w  ogóle nie 
uwzględnia tej ulicy ani jako we-
wnętrznej drogi osiedlowej, a tym 
bardziej jako drogi publicznej. Na 
ten absurd zwracałem już uwagę 
w czasie przyjmowania Mpzp „Te-
reny po WPPZ”. To aktualne prawo 
lokalne jest sprzeczne, wręcz wy-
klucza się, w  tym zakresie, z  inną 
uchwałą, której twórcą są władze 
miasta Luboń. Wcześniejsza decyzja 
władz, uchwałą RML z marca 2001 r. 
w sprawie zaliczenia dróg lokalnych 
do kategorii dróg gminnych Miasta 
Luboń wymienia ul. Cyryla Rataj-
skiego jako drogę publiczną.

Spór
Przy okazji postawienia przez 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
znaków drogowych i kontry miesz-
kańców – zapytania, protesty, od-
wołania itd. trafiły nie tylko do 
władz Lubonia, ale też do Starostwa 
Powiatowego i Wojewody. Miasto 

O ulicy Ratajskiego
Aktualny status i spory wynikające m.in. z problemów interpretacyjnych

n
Fragment obowiązującego od 5 lat Miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów po WPPZ, na 
którym nie ma w ogóle uwzględnionej 
ulicy Cyryla Ratajskiego. Jej teren jest 
własnością spółdzielni „Spójnia”

n
Fragment, przygotowanego do uchwale-
nia lada dzień, zmienionego Mpzp – „Te-
reny po WPPZ”, na którym ul. Cyryla Ra-
tajskiego jest już w dużej części (ok. 
700 m2) uwzględniona jako droga pu-
bliczna dojazdowa o symbolu 3KDD, 
z możliwością budowy jako pieszo-jezd-
nej o minimalnej szerokości 5 m

cd.  
obok

n
Powszechnie znana ulica Cyryla Ratajskiego z zabytkowym osiedlem domków pracowniczych Drożdżowni Sin-
nera z 1904 r. o kolejnych adresach: przed wojną – ul. Poznańska (jak dzisiejsza ul. Armii Poznań), podobnie pod-
czas okupacji – Hermann Göring-Strasse, po wojnie krótko nosiła nazwę Kolonia ZPZ, później ul. Hanki Sawickiej, 
następnie (od 10.11.1993 r.) Cyryla Ratajskiego, co potwierdza o�cjalna tablica z herbem miasta (widoczna z le-
wej, przy sygnalizacji świetlnej)   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Około 20-metrowy odcinek prowadzący do garaży (naprzeciw przejazdu 
kolejowego) to jest właściwa ulica Cyryla Ratajskiego wg interpretacji 
Urzędu Miasta. Przed wojną nosiła nazwę ul. Kajakowa i prowadziła bez-
pośrednio do przystani założonego 1.01.1931 r. Grona Miłośników Sportu 
(GMS) nad Wartą. Po wojnie, po zjednoczeniu Zakładów Przetwórstwa 
Ziemniaczanego i Drożdżowni w jeden zakład stała się zamkniętą drogą 
prowadzącą do elektrociepłowni Zakładów Ziemniaczanych   fot. Piotr P. 
Ruszkowski
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Komu może przeszkadzać wpro-
wadzenie strefy zamieszkania 
na ulicy, która ma szerokość 

kilku metrów i na której nie wybudo-
wano jeszcze chodników? To pytanie 
można by sobie zadać po lekturze 
zasad obowiązujących w takiej stre�e:
Qn prawo pieszego do korzystania 

z całej szerokości drogi i pierwszeń-
stwo przed pojazdami,
Qn możliwość korzystania z  drogi 

przez dziecko w wieku do 7 lat bez 
opieki starszych,
Qn ograniczenie prędkości do 20 km/h,
Qn zakaz postoju w miejscu innym, 

niż wyznaczone.
Według Krajowego Centrum 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
„strefa zamieszkania” to specjalny 
obszar z uwagi na to, że ma on słu-
żyć przede wszystkim osobom tam 
zamieszkującym, wypoczywającym, 
uczęszczającym do szkół, robiących 
zakupy w sieciach sklepów, itp. Ma 
on również spowodować, aby ba-
wiącym się na tym obszarze dzieciom 
zapewnić maksimum bezpieczeństwa. 
Strefy zamieszkania to swoisty azyl 
dla pieszych, obszar, w którym pie-
szy powinien czuć się bezpieczny.

Pomimo tego, jak czytamy w li-
ście do redakcji opublikowanym 

w styczniowym wydaniu, znalazło się 
kilka osób zamieszkujących przy 
ul. Cyryla Ratajskiego, które twier-
dzą, że takie rozwiązanie jest dla 
nich wielce szkodliwe, nie podając 
przy tym żadnych wiarygodnych 
argumentów. Szczególnie niezro-
zumiały jest argument o braku miejsc 
parkingowych w sytuacji, gdy sama 
autorka listu ma własny garaż i wy-
dzielone miejsce parkingowe, z któ-
rego faktycznie nie korzysta; wy-
dzielono także nowy parking. Tak się 
przypadkowo składa, że są to te 
same osoby, które od dłuższego 
czasu, krytykując wszystkie moje 
działania, dążą do przejęcia władzy 
w spółdzielni.

Trzeba podkreślić, że spółdziel-
nia jest właścicielem i zarządcą ul. 
Cyryla Ratajskiego i ma obowiązek 
racjonalnego i zgodnego z prawem 
zorganizowania ruchu na tej ulicy, 
w  szczególności zapewniającego 
służbom ratunkowym należyty do-
jazd do budynków.

Marcin Dzierżawczyk
prezes Zarządu SM „Spójnia”\

Czytaj też „O ulicy Ratajskiego” 
na str. 12.

List do redakcji

Głos prezesa
W ub. miesiącu na str. 23 zamieściliśmy list mieszkańców ul. 
Cyryla Ratajskiego sprzeciwiających się utworzeniu strefy 
zamieszkania na tej drodze. Poniżej stanowisko prezesa 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Spójnia”, który tę zmianę wprowadził

Krajowa Rada Spółdzielcza 
zwołała na 27 lutego Walne 
Zgromadzenie, na którym 

członkowie „Spójni” zadecydują 
o dalszym istnieniu spółdzielni. Bę-
dziemy bowiem głosować nad od-
wołaniem z Rady Nadzorczej osób, 
które są dłużnikami Spójni, a którym 
dalsze jej istnienie, po wykonaniu 
remontów połaci dachowej na ich 
budynkach (dotyczy osiedla przy ul. 
Cyryla Ratajskiego), jest ewidentnie 
nie na rękę i wprost dążą do likwi-
dacji spółdzielni.

Wydarzenia ostatniego roku ja-
sno wskazują, że celem tych członków 
Rady Nadzorczej jest zainstalowanie 
marionetkowego prezesa, który ma 
im pozwolić odłączyć się ze spółdziel-
ni bez spłaty swoich zobowiązań 
wobec niej, przerzucając na pozo-
stałych członków Spójni obowiązek 
uregulowania ponad 200  tys.  zł za 
wykupienie ich gruntów. Teraz nawet 
otwarcie o tym mówią i, co więcej, 
złożyli też o�cjalnie wnioski o odłą-
czenie  się ze spółdzielni. Wobec 
nieudanej próby odwołania mnie, 
osoby te robią wszystko, aby dopro-
wadzić do upadłości Spójni. Celowo 
doprowadziły do zablokowania kon-

ta bankowego i  wprost zachęcają 
sąsiadów do wpłacania należności 
właśnie na to zablokowane konto, 
zamiast do kasy spółdzielni, mając 
przy tym pełną świadomość, że w ten 
sposób Spójnia nie będzie mogła 
regulować swoich zobowiązań, np. 
za wodę czy energię elektryczną, przez 
co w rezultacie będzie musiała ogło-
sić upadłość. Co więcej, osoby te 
odmawiają zwrotu przywłaszczonej 
przez siebie karty bankowej, która 
pozwalałaby na wypłacenie pieniędzy 
z konta. Ich działalność jest obecnie 
badana przez Prokuraturę Rejonową 
Poznań-Wilda.

Dlatego apeluję do wszystkich 
członków Spójni o obecność na Wal-
nym Zgromadzeniu, aby odwołać 
tych „separatystów” i wybrać nową 
Radę Nadzorczą. Będziemy głosować 
tak naprawdę nad dalszym istnieniem 
spółdzielni! Każdy głos się liczy!

Marcin Dzierżawczyk
prezes zarządu SM „Spójnia”

Spójnia zdecyduje 
o swojej przyszłości

Walne Zgromadzenie członków 
SM „Spójnia” odbędzie się 27 lute-
go o godz. 18 w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr  3 przy ul. 
Dąbrowskiego 2A.

Od 31 stycznia trwają prace 
pod wiaduktem kolejowym 
na ul. Powstańców Wlkp., 

związane z inwestycją polegającą na 
„Modernizacji linii kolejowej nr E59 
na odcinku Wrocław-Poznań etap III, 
odcinek Poznań-Czempiń”. Inwestycja 
zmieniła organizację ruchu. Ponownie 
zamknięto przejazd dla samochodów 
pod wiaduktem i wyznaczono ob-
jazd. Wielu kierowców nie zauważa 
jednak znaków i wjeżdża z ul. Armii 
Poznań w Powstańców Wlkp., a na-
stępnie zawraca. Małym autem da się 
to zrobić, ale większym (na dodatek 
z przyczepą)...?! Kierowcy skarżą się 
na złe oznakowanie objazdu. Rze-
czywiście, znak informujący, że ul. 
Powstańców Wlkp. jest „ślepa”, zo-
stał tak zainstalowany, że można go 
nie zauważyć. Wielokrotnie również 
kierowcy poruszający się objazdem 
prowadzącym przez ulice Rivolie-
go i  Niepodległości łamią przepi-
sy, ignorując znak zakazu wjazdu. 
Takich „mistrzów” można spotkać 
w tym rejonie prawie każdego dnia. 
Gdzie jest policja i straż miejska? – 
pytają kierowcy.

Kierowcy zwracają uwagę, że 
w związku z objazdem warto było-
by pomyśleć o  zmianie programu 
świateł na skrzyżowaniu ulic Dębiec-
ka i Armii Poznań. W tej chwili na 
dojeździe do tego skrzyżowania od 
strony Factory tworzą się duże kor-
ki. W usprawnieniu ruchu pomo-
głoby ich zdaniem, i to nie tylko na 
czas objazdu, umożliwienie skrętu 
w  lewo z  ul. Dębieckiej w  stronę 
Poznania także z prawego pasa, któ-
ry w tej chwili pozwala jedynie na 
jazdę na wprost i w prawo. Korek 
sięgający aż do Factory skutecznie 
blokuje pas do jazdy na wprost (au-
tostrada) i  w  prawo do Lubonia 
(Mosiny). Niektórzy kierowcy, by 
uniknąć stania w sznurze aut i skrę-
cić w  prawo, przejeżdżają pasem 
zieleni po prawej stronie ul. Dębiec-
kiej.

5 lutego przywrócono ruch dla 
pieszych pod wiaduktem kolejowym. 
Przypominamy, że tymczasowa or-
ganizacja ruchu została wprowadzo-
na na około 3 miesiące.

Izabella Chodorowska
Czytaj też na str. 14

Skutki objazdów

Pytania
Czy nie będąc właścicielem te-

renu, miasto mogło wpisać ulicę do 
swego rejestru? Prawdopodobnie nie, 
a jeśli tak zrobiono, to jak najprędzej 
powinno uregulować kwestie wła-
snościowe – sugeruje zajmujący się 
sprawą pracownik Starostwa. Minę-
ło 14 lat od uchwały zaliczającej ul. 
C. Ratajskiego do dróg publicznych. 
Dzisiaj nie może być już mowy o sko-
munalizowaniu gruntów tej drogi.

Odpowiedzialność
Kto więc odpowiada za organi-

zację ruchu na tej dotąd cichej, ma-
łej uliczce? Wg uchwały z 2001  r. 
– Burmistrz Lubonia. Wg obowią-
zującego planu miejscowego – Spół-
dzielnia. Osobnym pytaniem jest, 
czy istniejąca dotąd organizacja 
ruchu na tej malutkiej ulicy była 
odpowiednia i wystarczająca? Czy 
dobry był system parkowania, jaki 
dostęp miały służby, takie jak straż 
pożarna, pogotowie i inne? Patrząc 
od strony własnościowej, obowią-
zującego Mpzp itd., cały obszar, 
łącznie z ulicą mógłby zostać ogro-
dzony jak wiele innych enklaw 
mieszkaniowych w naszym mieście 
i udostępniony tylko mieszkańcom 
na pilota.  

PPR

Stanowisko Urzędu Miasta 
w sprawie ul. Cyryla Ratajskiego na 
str. 17

n
Samochody zawracające przed zamkniętym przejazdem pod wiaduktem 
na ul. Powstańców Wlkp. to częsty widok   fot. Izabella Chodorowska
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W Komornikach przy ul. Po-
znańskiej 76 otwarto pierw-
szy na terenie naszego kraju 

salon kosmetyki samochodowej �rmy 
„Grema Trading”, wyłącznego dys-
trybutora w Polsce produktów che-
micznych niemieckich �rm „Olmo”, 
„Bio Kleen” „System” oraz „Deti”. 
Właściciele zakładu, do tej pory dzia-
łający wyłącznie za naszą zachodnią 
granicą, mogą się poszczycić ponad 
20-letnim doświadczeniem w tej bran-
ży. Dzięki nim na polskim rynku 
pojawiły  się oryginalne, wysokiej 
jakości środki służące do czyszczenia 
i pielęgnacji aut, które są zdecydo-
wanie bardziej efektywne i wydaj-
ne, niż te stosowane w większości 
krajowych myjni samochodowych, 
gdzie często używa się agresywnej 
kwasowej chemii, która w niemal 
niezauważalny na pierwszy rzut oka 
sposób niszczy powłokę lakierniczą. 
Produkty niemieckie opatrzone są 

certy�katami znanych producentów 
samochodów takich jak Mercedes, 
Volkswagen. Partner Grema Trading 
(producent środków do kosmetyki 
samochodowej) – �rma „Olmo” – 
przy współpracy DaimlerChrysler 
(Mercedes) przeprowadza badania 
laboratoryjne, wykorzystując inno-
wacyjne technologie w tym nano-
technologię. Obecne w produktach 
mikrocząsteczki, działając na pozio-
mie molekularnym, czyszczą, za-
bezpieczają, wygładzają powierzch-
nię, nadając jej połysk. Utworzona 
na powierzchni warstwa odpycha 
wodę i  brud. Samoczyszczące  się 
powierzchnie nabierają więc co-
raz większego znaczenia dla bran-
ży motoryzacyjnej. Doświadczony 
personel w połączeniu z profesjo-
nalnymi środkami chemicznymi 
gwarantują dokładność mycia na 
najwyższym poziomie. Więcej na  
www.grematrading.pl.

Niemiecki standard
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Dworzec

Jak się dowiedzieliśmy od dyrek-
tora technicznego reprezentujące-
go wykonawcę modernizacji linii 

kolejowej E59 – Konsorcjum: FCC/
AZVI/DCM – Roberta Piątka, po po-
zytywnym wyniku prób obciążenio-
wych przebudowanego w pierwszym 
etapie wiaduktu na ul. Powstańców 
Wlkp. i odbiorze technicznym toro-
wisk dotychczas zmodernizowanych, 
oddano do użytku pierwszy peron 
na dworcu kolejowym. Nasuwa się 
pytanie, dlaczego po podwyższeniu 
peronu do wymaganych norm unij-
nych dojście do niego z poczekalni, 
gdzie znajduje się kasa biletowa, wy-
maga pokonania 3 stopni. Niestety, nie 

PKP modernizacja

Odcięci piesi
Po ponad 4-mie-

sięcznej przerwie 
trwającej od 16 wrze-
śnia ub. roku, w ostat-
nim dniu stycznia 
ponownie zamknię-
to (na 3 miesiące) 
przejazd dla ruchu 
samochodowego pod 
wiaduktem w ul. Po-
wstańców Wlkp. 
Jednocześnie od 31 
stycznia do 5 lutego 
przejście pod wia-
duktem było niedo-
stępne dla pieszych. 
W tym czasie wykonawca zorgani-
zował bezpłatny dojazd dla dzieci 
uczęszczających do pobliskich szkół. 
Odcięcie drogi odczuli najbardziej 
niezmotoryzowani mieszkańcy ze 

starego Lubonia, którzy, by obejść 
zamknięty wiadukt, musieli nadłożyć 
około 1,5 km drogi, co było najbar-
dziej uciążliwe dla osób starszych.

PAW

n
Ustawione na ledwo co oddanym do użyt-
ku peronie, metalowe ławki dla pasażerów, 
już rdzewieją. Zaślepki na elementach 
ławek z pewnością nie są z materiału od-
pornego na działanie warunków atmosfe-
rycznych   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
W piątek, 6 lutego przejście dla pieszych pod wiaduktem 
ponownie otwarto. Odetchnęli z ulgą okoliczni mieszkańcy 
oraz uczniowie   fot. Paweł Wolniewicz

wiadomo, dlacze-
go projektant nie 
przewidział pod-
jazdu dla wózków. 
Remont dworca 
trwa. Jeszcze czas, 
żeby na szerokich 
schodach urzą-
dzić stosowny 
podjazd. Rów-
nocześnie roz-
poczęto drugi 
etap przebudowy 
wiaduktu. Obec-
nie trwa budowa 
nowych przyczół-
ków pod kolejne 
tory.

n
Odebrany technicznie skrajny tor 
po zachodniej stronie wiaduktu (z 
prawej) i peron pierwszy dworca 
w Luboniu – za budynkiem widocz-
na murowana budka (zaznaczona 
od góry strzałką), w której zostanie 
umieszczona winda ułatwiająca 
dostanie się na peron drugi   fot. 
Paweł Wolniewicz

n
Tyle się mówi o likwidowaniu istniejących barier architek-
tonicznych, pomimo to projektant nie przewidział wkom-
ponowania na schodach wygodnego podjazdu dla wóz-
ków. Nie wiadomo, czym jest pierwszy stopień schodów 
– po jednej stronie połączony z pozbrukiem, a w innym 
miejscu wystającym na kilka centymetrów progiem   fot. 
Paweł Wolniewicz
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wiaduktu, potwierdziły moje przy-
puszczenia. Różnice wynosiły: 8 cm, 
5 cm, 5 cm i 4 cm. Niby niewiele, bo 
niecałe 2,5%. Zakładając jednak, że 
mamy już połowę drugiej dekady XXI 
wieku, a rozwój infrastruktury tech-
nicznej jest wyznacznikiem postępu 
cywilizacyjnego, należy przyznać, że 
prześwit wiaduktu na jednej z głów-
niejszych ulic naszego miasta wyno-
szący około 3,5 m to mało. Można 
powtórzyć tezę, że w tym zakresie, 

Luboń zatrzymał  się na przełomie 
XIX i XX wieku, kiedy wiadukt ów 
budowano dla furmanek konnych.

Standard
Czy nowe parametry spełniają 

normy gminnej drogi zbiorczej? Wg 
zapisów w obowiązującym Miejsco-
wym planie zagospodarowania prze-
strzennego (prawie lokalnym), ul. 
Powstańców Wlkp. (symbol 2KD-Z) 

ma w tym miejscu mieć minimalną 
szerokość 17,8 m oraz przebiega tędy 
ścieżka rowerowa (patrz mapka). 
Parametry te, podczas tworzenia 
planu w 2008-2009 roku były uzgad-
niane m.in. z PKP. W rzeczywistości 
całkowita szerokość pasa drogowe-
go pod wiaduktem (odległość po-
między ścianami) nie zmieniła  się 
od ponad stu lat i ma zaledwie 8 m! 
Dlaczego władze Lubonia nie reago-
wały skutecznie i  zgodziły  się na 
zachowanie standardów XIX-wiecz-
nych? Niepowtarzalna okazja przy-
stosowania tego wąskiego gardła do 
dzisiejszych potrzeb przepadła więc 
na kolejne dziesięciolecia – kolejne 
pokolenia.

Wątek bezpiecznego i przyjazne-
go przejścia w tym miejscu dla pie-
szych czy rowerów, wyraziłem m.in. 
w  artykule „Rewolucja kolejowa” 
w  akapicie „Wykorzystać szansę” 
(patrz „WL” 7-2014, str. 2). Skończy-
ło się, jak zwykle, na rozmowach, 
dobrych chęciach i  obiektywnych 
niemożliwościach.

PPR

GORĄCE TEMATY 
Sprawy, które rażą, bolą, przeszkadzają, bulwersują, nominowane przez czytelników do lubońskiego tytułu „Sól w oku” 

Trwa zakrojona na niespoty-
kaną od dziesięcioleci skalę 
modernizacja linii kolejowych 

przebiegających przez Luboń. W ostat-
nim dniu stycznia w związku z akcją 
wymiany kolejnych (środkowych) 
torowisk linii Poznań - Wrocław za-
mknięto ponownie przejazd w ul. 
Powstańców Wlkp. Przyglądając się 
nowej stalowej konstrukcji wiaduk-
tu, odnosiłem wrażenia, jakby była 
niżej posadowiona od poprzedniej 

betonowej. W rozmowach zapewnia-
no mnie, że to tylko złudzenie. Nie 
dowierzając, postanowiłem spraw-
dzić. Wyposażony w elektroniczną 
miarkę i poziomicę w spokojne, so-
botnie popołudnie poszedłem po-
mierzyć prześwity nowych, stalo-
wych przęseł i starego betonowego 
wiaduktu. Pomiary we wszystkich 
czterech punktach, na stykach przę-
seł dwóch nowych torowisk i  sta-
rej, środkowej części betonowego 

Infrastruktura XXI wieku?
Wiadukt kolejowy na ul. Powstańców Wielkopolskich po modernizacji będzie jeszcze niższy

n
Jedno z najstarszych zdjęć nienowego wiaduktu w ul. Powstańców Wlkp., jakie 
mamy w archiwach - początek marca 1938 r. – dokładnie 77 lat temu, podczas 
pogrzebu ks. Stanisława Streicha. Parametry pozostały niezmienione, jedynie 
w czasie okupacji wiadukt powiększono, dla kolejnych torowisk

n
Nowe, stalowe przęsła wiaduktu (zaznaczone lewą strzałką) znajdują się 
niżej niż poprzedni betonowy strop (prawa strzałka), powodując jeszcze 
mniejszy prześwit   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Nowy, budowany w połowie drugiej dekady XXI wieku prawie od zera 
wiadukt kolejowy w ul. Powstańców Wlkp. na jednej z główniejszych ulic 
Lubonia zachował parametry z przełomu XIX i XX wieku   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

n
Fragment obowiązującego 6 lat, od marca 2009 r. Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Stary Luboń” z obszarem wiaduktu 
kolejowego w ul. Powstańców Wlkp. Jak czytamy na mapie, minimalna 
szerokość pasa drogi w tym miejscu wynosi 17,8 m, w rzeczywistości jest 
prawie 10 metrów mniejsza i ma zaledwie 8 m. Kropki po południowej 
stronie, połączone niewidoczną na cz-b zdjęciu linią, to wrysowana ścież-
ka rowerowa

n
Modernizacja przyczółków wiaduktu polega na wzmacnianiu starych, 
kruszących się betonowych podpór około metrowej grubości warstwą 
nowego żelbetonu. Tak niewiele brakowało do budowy nowego, szerokie-
go wiaduktu na miarę XXI wieku – wystarczyło wątpliwej jakości resztki 
betonu pochodzącego z kilku okresów (przełomu wieków XIX/XX i z cza-
sów II wojny) zastąpić przyczółkami z nowego żelbetu o jednolitej, zwartej 
konstrukcji, posadowionymi kilka metrów dalej, poszerzając w ten sposób 
pas ruchu i wygospodarowując miejsce na wygodne przejście oraz trasę 
rowerową   fot. Paweł Wolniewicz
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Jestem mieszkańcem ul. Wschod-
niej. Mam pewne spostrzeżenia 
dotyczące połączenia tej drogi i ul. 
Kurpińskiego. Ta druga dosyć mało 
widoczna ulica ostatnimi czasy zro-
biła się dosyć ruchliwa, a dookoła 
brak znaków regulujących pierw-
szeństwo przejazdu. Kierowcy z przy-
zwyczajenia jeżdżą po Wschodniej 
jak po głównej, a obecnie zgodnie 
z przepisami, są to drogi równorzęd-
ne. Podobnie mamy w przypadku 
połączenia alei Jana Pawła  II oraz 
ul. Mizerki.

Ul. Wschodnia oraz al. Jana 
Pawła II, z powodu swojej szeroko-
ści, są przez kierowców traktowane 
czasem jak autostrada, a o bocznych, 
węższych drogach często się zapo-
mina.

Proponowałbym zainterwenio-
wać w tej sprawie u odpowiednich 

służb, aby jednoznacznie określić 
pierwszeństwo, ustawiając odpo-
wiednie znaki zanim dojdzie tam 
do kolizji.

Mateusz Kwita

Od redakcji
Sprawa została przedstawiona 

Leszkowi Jurdze z Urzędu Miasta. 
Już 27 stycznia pracownicy Kom-
-Lubu ustawili znaki A-7 (ustąp 
pierwszeństwa przejazdu) na ulicach 
Kurpińskiego i Mizerki.

Przy okazji warto dodać, że prze-
cięcie alei Jana Pawła  II oraz ul. 
Wschodniej jest skrzyżowaniem dróg 
równorzędnych. Przy podobnej sze-
rokości obu dróg oraz braku znaków 
określających pierwszeństwo, kie-
rowcy nie powinni mieć co do tego 
żadnych wątpliwości. Wykonując 
lewoskręt, należy ustąpić pierwszeń-
stwa nadjeżdżającym z prawej stro-
ny oraz z naprzeciwka.

Rafał Wojtyniak

SÓL W OKU

Prezentujemy list mieszkańca 
przesłany 25 stycznia, który 
zwraca uwagę na brak oznako-

wania drogowego na terenie Nowego 

Centrum Lubonia i związanego z tym 
zagrożenia, jakie mogą spowodować 
kierowcy jeżdżący bezmyślnie.

List do redakcji

NCL bez znaków drogowych

n
Skrzyżowanie al. Jana Pawła II i ul. Andrzeja Mizerki w NCL – przez lata było bez 
oznakowania. Po interwencji, znaki zainstalowano w 2 dni   fot. Rafał Wojtyniak

List do redakcji

Nieładnie!

n
15 stycznia na ul. Jodłowej rozpalono ognisko. Jak widać, oprócz gałęzi 
spalono także różne śmieci   fot. Mikołaj Szymański

Nie po raz pierwszy 
od nowej elewacji 
Biblioteki Miejskiej 

odpadają litery. Czas po-
myśleć nad ich lepszym 
mocowaniem lub słabiej 
reagującym na zmiany 
temperatury materiałem 
wykorzystanym do wy-
krojenia liter.

Rafał Wojtyniak

Teraz bez „L”

n
Brak w liternictwie na budynku Biblioteki Miejskiej 
został już uzupełniony   fot. Rafał Wojtyniak

Ślimaczy się regulowanie spraw na 
ulicy Skowronkowej. To uliczka 
w kształcie litery „L”, przy pół-

nocno-zachodniej granicy miasta, 
łącząca ul. Rejtana z ul. Traugutta. 

Ta ptasia nazwa została nadana 20 lat 
temu – 5 października 1995 r. Od-
cinek od strony ul. Rejtana jest już 
uregulowany, brakuje jak na wielu 
innych uliczkach miasta utwardzonych 

W sprawie Skowronkowej
nawierzchni. Dalszy ciąg 
do Traugutta jest w sta-
nie, o którym trudno 
powiedzieć – dostatecz-
ny. W jednym miejscu 
miasto wykupiło grunt 
pod drogę, ale po tym, 
jak właściciel postawił 
nowy płot, na środku 
pozostały stare słupki 
i rozwalająca się siat-
ka. Na końcu tra�amy 
na zwężenie przyszłego 
pasa drogi – nieprzejęty 
grunt na ulicę. Gdyby 
tego było mało, to tuż 
u wylotu w ul. Traugutta pojawia się 
dodatkowa przeszkoda - drzewo ro-
snące na środku drogi utrudniające 
wjazd szczególnie samochodom to-
warowym. Może zainteresuje się ktoś 
tym ustronnym miejscem i uprzątnie 

stary parkan, dopóki nikt się nie ska-
leczył, a  przede wszystkim usunie 
zawadzające drzewo.

(I)

n
Na środku części ulicy Skowronkowej pozostał stary parkan    
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
U wyloty Skowronkowej w ul. Traugutta drzewo obrośnię-
te bluszczem na środku pasa przyszłej drogi    
fot. Piotr P. Ruszkowski



2/2015

17

SÓL W OKU / SAMORZĄD

Prosimy Państwa o  interwen-
cję! Ile jeszcze można znosić 
zastawianie CAŁEJ szerokości 

chodnika przez samochody przy ap-
tece „Złoty Lek” na ul. Żabikowskiej? 

Od czego do cholery jest i gdzie ma 
oczy Straż Miejska?

Michał

List do redakcji

Bez przejścia

n
Notorycznie zastawiany chodnik przed apteką na ul. Żabikowskiej

Mieszkańcy ul. Źródlanej oraz docierający do usytuowanego tam 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skarżą się na stan dro-
gi. Nieutwardzona, szutrowa jezdnia znajduje się tam wyżej niż 

chodnik, i błoto, rozpryskiwane przez przejeżdżające samochody, dosta-
je się na pozbruk, ochlapując przy tym przechodniów.

(Z)

Zaradzić czym prędzej!

n
Z dziurawej jezdni ul. Źródlanej na chodnik dostaje się woda z kałuż i bło-
to   fot. Hanna Siatka

Betonowy słup energetyczny 
na skrzyżowaniu ul. Koziń-
skiego z Powstańców Wlkp. 
u nasady jest poważnie 
uszkodzony. Prawdopodob-
nie został potrącony przez 
samochód, a spękany i wy-
krzywiony, wiekowy beton 
może np. przy większym 
wietrze runąć na pobliski 
dom lub jezdnię. Od góry 
przytrzymują go przewody 
instalacji elektrycznej    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Ledwo 
stoi

n

Coraz więcej drzew i krzewów 
rosnących wzdłuż Strumie-
nia Junikowskiego pada o�arą 

bobrów. Szczególnie upodobały so-
bie okolice za kotłownią Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Lubonianka”. Ścięły 
już kilka drzew i krzewów i to dosyć 
okazałych. Wyrządzają coraz większe 
szkody w lubońskim drzewostanie.

Jan Błaszczak

Bobry tuż obok

n
Powalone drzewa przy Strumieniu Junikowskim za kotłownią „Lubonian-
ki”   fot. Jan Błaszczak

Uprzejmie proszę o rozważenie możliwości założenia siatek chro-
niących drzewa przed bobrami przy Kocich Dołach. Uzasadnienie: 
Uważam, że drzewa rosnące w najbliższym sąsiedztwie ścieżki 

pieszo-rowerowej oraz zabudowy mieszkaniowej można uznać za zieleń 
miejską, którą należy chronić przed działalnością dziko żyjących zwierząt.

(i)

W sprawie bobrów
Wniosek do budżetu miasta na 2015 r. przez przewodniczącą 
Komisji Ochrony Środowiska – Katarzynę Frąckowiak – 29 
stycznia złożony zastępcy burmistrza – Mikołajowi Tomaszykowi

Ulica Cyryla Ratajskiego, wcze-
śniej ul. Hanki Sawickiej, ist-
niała wg map katastralnych 

już w latach 60. XX wieku. Lokaliza-
cja ulicy: od ul. Armii Poznań (daw-
niej Dzierżyńskiego) na wysokości 
przejazdu kolejowego do przystani 
kajakowej nad Wartą. Ulica prze-
biegała przez teren WZPZ, działka 
nr 2/3, ark. 13, obręb Luboń obok 
granicy z nieruchomością Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Spójnia”. Dojazd 
do terenów Spółdzielni odbywał się 
poprzez ww. działkę do chwili sprze-
daży terenów WZPZ, ok. 2005 r. Mia-
sto Luboń nie skorzystało z prawa 

pierwokupu, nie przejęło (nie skomu-
nalizowało – przyp. red.) także drogi: 
ul. Cyryla Ratajskiego. Ulica Cyry-
la Ratajskiego uchwałą Rady Miasta 
Luboń nr XXXI 1/170/2001 z dnia 
22 marca 2001 r. została zaliczona 
do kategorii dróg publicznych jako 
droga gminna. Obecna ul. Cyryla 
Ratajskiego na terenie Spółdzielni 
Mieszkaniowej nr działki 2/11 za-
wdzięcza swoją nazwę faktowi, że 
wjazd na osiedle odbywał się drogą 
wewnętrzną połączoną z ww. ulicą 
oraz z ul. Armii Poznań.

Andrzej Mizerka
specjalista

NOTATKA SŁUŻBOWA
przesłana z Urzędu Miasta 6 lutego, na okoliczność historii 
powstania ul. Cyryla Ratajskiego
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Etapowanie planu „Żabikowo-
-Północ”

Radni jednogłośnie przyjęli 
uchwałę w  sprawie zmiany 
uchwały nr XLII/273/2014 

z 27 lutego 2014 r. o przystąpieniu 
do sporządzenia zmiany Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego (Mpzp) „Żabikowo Północ”. Za 
podjęciem uchwały o podziale planu 
na dwa etapy przemawiał fakt, iż na 
styku trzech opracowań urbanistycz-
nych nie jest rozwiązana koncep-
cja układu komunikacyjnego (ronda 
u zbiegu ulic Traugutta, 11 Listopa-
da, Rejtana). Uzyskanie takiego do-
kumentu planowane jest w drugiej 
połowie 2015  r. i  wówczas będzie 
można wprowadzić go do projektu 
zmiany planu miejscowego. Radni 
jednogłośnie wyrazili zgodę na eta-
powanie planu, co nie ogranicza prac 
urzędnikom.

Nowe kryteria naboru
Przyjęto kryteria naboru do sa-

morządowych przedszkoli na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego. 
I  etap pozostaje bez zmian – dla 
przypomnienia obowiązujące kry-
teria to:
Qn wielodzietność rodziny kandydata 

(oznacza to rodzinę wychowującą 
troje i więcej dzieci),
Qn niepełnosprawność kandydata,
Qn niepełnosprawność jednego z ro-

dziców kandydata,
Qn niepełnosprawność obojga rodzi-

ców kandydata,
Qn niepełnosprawność rodzeństwa 

kandydata,
Qn samotne wychowywanie kandydata 

w rodzinie (oznacza to wychowywa-
nie dziecka przez pannę, kawalera, 
wdowę, wdowca, osobę pozostającą 
w separacji orzeczonej prawomoc-
nym wyrokiem sądu, osobę rozwie-
dzioną, chyba, że wychowuje ona 
wspólnie co najmniej jedno dziecko 
z jego rodzicem),
Qn objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W sytuacji, gdyby obowiązujące 
kryteria na I etapie nie wystarczyły, 
podjętą uchwałą dano możliwość 

Powołano Radę Seniorów
Osoby po 60. roku życia będą miały swoich przedstawicieli w Lubońskiej Radzie Seniorów. To nowy podmiot o charakterze 
konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, reprezentujący m.in. potrzeby osób starszych. Powołanie Rady oraz nadanie jej statutu 
jednogłośnie przyjęli radni na 4. Sesji RML 29 stycznia

rozstrzygnięcia o przyjęciu dziecka 
do placówki na II etapie. Nowe kry-
teria to:
Qn dziecko obojga rodziców pracu-

jących (kryterium stosuje się rów-
nież w odniesieniu do pracującego/
studiującego w trybie stacjonarnym 
rodzica, który samotnie wychowuje 
dziecko) – 6 punktów,
Qn dziecko, którego rodzeństwo 

kontynuuje edukację przedszkolną 
w danym przedszkolu – 5 punktów,
Qn dziecko, którego rodzeństwo jest 

absolwentem przedszkola – 4 punkty,
Qn dziecko, które w roku szkolnym 

2014-2015 brało udział w rekrutacji 
do przedszkola i nie zostało przyję-
te – 3 punkty,
Qn dziecko, którego jedno z rodzi-

ców/opiekunów prawnych pracuje 
– 2 punkty,
Qn przedszkole wskazane we wniosku 

jest najbliżej położonym od miejsca 
zamieszkania dziecka (miejsca pra-
cy jednego z rodziców/opiekunów 
prawnych) – 1 punkt.

Dobór kryteriów i liczbę punk-
tów wybrano po konsultacjach z dy-
rektorami lubońskich przedszkoli, 
głównie za sprawą ich wiedzy i do-
świadczenia w zakresie dotychczas 
prowadzonych rekrutacji.

Porozumienie z Komornikami
Radni zdecydowali o zawarciu 

porozumienia międzygminnego 
pomiędzy miastem Luboń i gminą 
Komorniki, które powierzy sąsiadom 
częściową realizację zadania w za-
kresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków. Obowiązkiem Lubonia 
jest zapewnienie mieszkańcom wody 
i odbioru ścieków. Jednakże z uwa-
gi na to, że teren, o którym mowa 
(rejon ulic Kręta, Nowiny, Polna, 
Oliwkowa, Bluszczowa), łatwiej ob-
służyć gminie Komorniki, podjęto 
decyzję o zawarciu porozumienia. 
Urządzenia wodociągowe i kanali-
zacyjne stanowią własność Lubonia 
oraz Komornik i dokument szcze-
gółowo reguluje liczbę działek, któ-
re będą zaopatrywane.

Formalność w odpadach
Do porządku obrad Burmistrz 

Miasta dodała uchwałę w  sprawie 
metody ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia jej wysokości i staw-

ki za pojemnik. Projekt uchwały nie 
był przedstawiany wcześniej radnym, 
gdyż wprowadzenie go na sesję od-
było się w trybie pilnym, co wyni-
kało ze zmiany „Ustawy o utrzyma-
niu porządku i czystości w gminach”. 
W  trakcie zarządzonej przerwy 
w obradach przedstawiono uzasad-
nienie konieczności zmiany dotych-
czasowej uchwały i  nie usłyszano 
głosów sprzeciwu.

Treść nowej uchwały w zakresie 
stawek opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi nie uległa 
zmianie. Różnica w  stosunku do 
uchwały z 2013 r. wynikała przede 
wszystkim ze zmiany podstawy 
prawnej. Tym samym mieszkańcy 
nie odczują żadnej zmiany w zakre-
sie obowiązywania nowych przepi-
sów.

Lubońska Rada Seniorów
Jednogłośnie przyjęto uchwałę 

w sprawie powołania Lubońskiej Rady 
Seniorów i nadano jej statut. Syste-
matycznie wzrasta liczba osób po-
wyżej 60 roku życia. W 2009 r. było 
4 679 osób, a w roku 2014 – 5 811. 
Przeprowadzenie procesów integra-
cji osób starszych, umożliwienia 
zajęcia stanowiska ich reprezentantom 
w  sprawach dotyczących seniorów 
i zwiększenia ich aktywności, to za-
danie istotne do zrealizowania w Luboniu. 
Lubońska Rada Seniorów będzie 
składała  się z  przedstawicieli osób 
starszych niezrzeszonych w organi-
zacjach osób starszych, przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych 
skupiających lub działających na rzecz 
osób starszych oraz przedstawicieli 
instytucji miejskich, które zajmują się 
problemami osób starszych w Luboniu. 
Zadaniem Rady jako podmiotu o cha-
rakterze konsultacyjnym, doradczym 
i inicjatywnym jest:
Qn integracja i wspieranie środowi-

ska osób starszych,
Qn reprezentowanie zbiorowych po-

trzeb osób starszych,
Qn lepsze rozeznanie aktualnych, 

istotnych potrzeb seniorów i  ich 
rozwiązywanie,
Qn zwiększenie udziału osób starszych 

w pracach na rzecz środowiska lo-
kalnego oraz w działaniach między-
pokoleniowych,
Qn wykorzystanie potencjału i czasu 

seniorów, ich wiedzy i doświadcze-
nia zawodowego,

cd.  
obok

Głosowania 
radnych  
podczas  

4. Sesji RML 
(29.01.2015)
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF Z Z Z Z Z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF Z Z Z Z Z
Bielawski Jakub LIO (4) Z Z Z Z W
Budzyński Łukasz FOL (14)-kF Z Z Z Z Z
Dworaczyk Adam LIO (10) Z Z Z Z Z
Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF Z Z Z Z Z
Franek Dorota FOL (20)-kF Z Z Z Z Z
Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF Z Z Z Z Z
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF Z Z Z Z Z
Goryniak Piotr FOL (16)-kF Z Z Z Z Z
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF Z Z Z Z Z
Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF Z Z Z Z Z
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF Z Z Z Z Z
Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF Z Z Z Z Z
Okupniak Andrzej ML (15) Z Z Z Z Z
Samulczyk Marek ML (3) Z Z W Z Z
Szwacki Michał FOL (7)-kF Z Z Z Z Z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF Z Z Z Z Z
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF Z Z Z Z Z
Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) Z Z Z Z Z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF Z Z Z Z Z

Razem „za” (z) 21 21 20 21 20
Razem „przeciw” (p) 0 0 0 0 0

Razem „wstrzymujących” (w) 0 0 1 0 1
Razem głosowało 21 21 21 21 21

Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału;  
nn-nieobecny,  dane z biura Rady Miasta Luboń

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń 
Teresa Zygmanowska
Serdecznie zapraszam mieszkańców Lubonia na dyżury, 
które będę pełnić w poniedziałki, w Biurze Rady Miasta 
w godz. 16.30 – 18
oraz
nQ 3 marca w Bibliotece Miejskiej w godz. 16 – 18
nQQ4 maja w Gimnazjum nr 1 w godz. 16 – 18
nQQ1 czerwca w Ośrodku Kultury w godz. 16 – 18

O
gł

os
ze

ni
e 

pł
at

ne



2/2015

19

SAMORZĄD

Qn włączenie w  procesy decyzyjne 
przy rozstrzyganiu istotnych spraw 
seniorów.

Kadencja Rady Seniorów trwa 
3 lata, licząc od dnia wyborów. Pierw-
sze wybory zostaną ogłoszone do 31 
marca br., Zarządzeniem Burmistrz 
Lubonia. Wtedy dopiero będzie moż-
na zgłaszać reprezentantów osób 
starszych. Z tych kandydatur ukon-
stytuuje się Rada, która może mieć 
do 15 członków. Kandydatów do 
Rady będą mogły wskazać:
Qn osoby starsze niezrzeszone w or-

ganizacjach osób starszych lub dzia-
łających na rzecz osób starszych,
Qn organy statutowe organizacji po-

zarządowych zrzeszających lub dzia-
łających na rzecz osób starszych,
Qn Burmistrz Miasta Luboń spośród 

przedstawicieli instytucji miejskich 
zajmujących  się problemami osób 
starszych.

Kandydatem do Rady wskazanym 
przez osoby starsze niezrzeszone 
w organizacjach osób starszych lub 

działających na rzecz osób starszych 
może być osoba, która zgodziła się 
na kandydowanie i uzyskała popar-
cie 20 osób w wieku powyżej 60 roku 
życia, zamieszkałych w  Luboniu. 
Posiedzenia Rady będą odbywają się 
co najmniej raz na kwartał.

Monitoring F-16 i Dni Lubonia
Przewodnicząca Rady, Burmistrz 

Miasta i jej zastępcy poinformowa-
li radnych o działaniach podejmo-
wanych w okresie międzysesyjnym.
Qn Z przekazanych wiadomości można 

było się dowiedzieć m.in., że w Luboniu 
będzie wreszcie stały monitoring ha-
łasu, mierzący oddziaływanie F-16. 
Od kwietnia br. do kwietnia 2016 r. 
w dwóch punktach w Luboniu, przy 
ul. Walki Młodych oraz na osiedlu 
Lubonianka, prowadzone będą ciągłe 
pomiary hałasu generowanego przez 
odrzuyowce. Badania zlecił Wojskowy 
Zarząd Infrastruktury, po obowiąz-
ku nałożonym decyzją Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska 

cd.  
ze str. 
18

w Poznaniu oraz Generalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska. Wy-
niki pomiarów będą jawne i zostaną 
przekazane do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Po-
znaniu. Jeżeli będą z nich wynikać 
przekroczenia, dokumenty tra�ą 
do Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, który 
rozpocznie procedurę tworzenia 
stref ograniczonego użytkowania 
dla lotniska w Krzesinach.
Qn Ponadto poinformowano radnych, 

że w dniach 20-21 czerwca br. od-
będą się Dni Lubonia. Negocjacje 
z artystami trwają, rozważany jest 
występ m.in. zespołów „Arka No-
ego” i  „Luxtorpeda”. Zapewniono 
także, że tradycyjnie odbędzie  się 
we wrześniu „Biba w Lasku”.

Interpelacje
Na ręce Przewodniczącej Rady 

złożono dwie interpelacje:
Qn Jedna dotyczy zmiany organizacji 

ruchu w rejonie skrzyżowania Żabi-

kowska-Buczka-Targowa-Poznańska 
(autor: Marek Samulczyk).
Qn Druga dotyczy polityki kadrowej, 

planów �nansowych i ewentualnej 
zmiany zakresu zadań (autor: Jakub 
Bielawski)

Wolne głosy
W wolnych głosach, Burmistrz 

Miasta przedstawiła radnym krótką 
prezentację dotychczasowych prac 
nad „Raportem o  stanie miasta”. 
Dokument powinien być gotowy na 
początku lutego i  przekazany do 
konsultacji radnym. Po naniesieniu 
ewentualnych poprawek, Raport 
będzie dostępny dla mieszkańców.

W lutym nie odbędzie się Sesja 
RML. Kolejne, piąte posiedzenie 
zaplanowano na 5 marca, następne 
na 26 marca.

Sesja RML trwała od godz. 17.05 
do 19.40.

Magdalena Woźniak-Patej

W poniedziałek, 23 stycznia 
w lubońskich szkołach pod-
stawowych odbyły się wy-

bory do Młodzieżowej Rady Mia-
sta (MRM). Sylwetki 22 kandydatów 
pokazaliśmy w styczniowym nume-
rze na str. 15 i 16 wraz z krótkimi 

autoprezentacjami. Głosowanie trwa-
ło od godz. 10 do 18. W tym czasie 
we wszystkich obwodach głosowania 
oddano łącznie 1 800 głosów. Przy-
pomnijmy, że w przeciwieństwie do 
wyborów samorządowych do władz 
miasta, tu każdy uprawniony mógł 

Młodzieżowa Rada Miasta wybrana

n
Młodzi wyborcy oddają swoje głosy na kandydatów w Szkole Podstawo-
wej nr 2   fot. Agata Samol

zagłosować na 15 osób (pełen skład 
MRM). Liczba osób uprawnionych 
do głosowania, czyli młodzieży od 
13 do 21 lat, wynosiła łącznie 2 768, 
natomiast w urnach wyborczych we 
wszystkich czterech obwodach, zna-
lazło się jedynie 256 kart, co zna-
czy, że tylko niecałe 10% (9,28%) 
uprawnionych wzięło udział w wybo-
rach. Szczegółowe wyniki wyborów 
z podziałem na 4 obwody głosowa-
nia przedstawiamy w tabeli według 
liczby zdobytych głosów. Pierwsze 
15 osób (tabela na następnej stro-
nie – wytłuszczonym drukiem na 
jasnoszarym tle) to radni Młodzie-
żowej Rady Miasta na najbliższe 2 
lata (kadencja). Ciemnoszare pola 
przy liczbie głosów zastosowaliśmy 
przy kandydatach, którzy byli rad-
nymi wcześniej. Tak więc sześcioro 
zachowało ciągłość w MRM, zostając 
ponownie wybranymi. Jak wynika 

z  tabeli, najwięcej głosów oddano 
w Szkole Podstawowej nr 3 – 34,50%, 
najmniej w Cieszowiance (SP 2) – 
16,06%. Również w „Trójce” faworyt 
– Bartosz Czekała – zdobył najwięk-
sze poparcie (66 głosów), natomiast 
w „Dwójce” uzyskał najmniej zwo-
lenników (16). Średnio każdy głosu-
jący typował siedmiu kandydatów 
do Rady na możliwych 15. Spośród 
dwójki kandydatów, którzy po raz 
drugi startowali, a  nie byli w  po-
przedniej Radzie, szczęście dopisało 
tylko Oliwii Miłek. Najsilniejszą re-
prezentację ma Gimnazjum nr 2 (z 
8 kandydatów dostało się 6). Jedy-
ny reprezentant G 1 – Paulina Wy-
drzyńska – też znalazł się w MRM.

PPR i Agata Samol

Radnych MRM oraz szczegó-
łowe wyniki wyborów do MRM 
zamieszczamy na str. 20.

Po prawie trzech miesiącach 
okrzepła już trochę nowa 
Rada Miasta. Powrót do 

jednomandatowych okręgów wy-
borczych wiąże się z nieco innymi 
rolami radnych. W magistracie zo-
bowiązani są podejmować decyzje 
dla całego miasta, natomiast wśród 
mieszkańców stali się teraz jedynymi 
przedstawicielami danego okręgu. To 
zobowiązuje. Niektórzy poprawnie 
rozumieją swoją nową rolę - misję, 
mają świadomość, że są teraz osoba-
mi publicznymi mającymi władzę, 
na których liczą mieszkańcy (nie 
tylko ich wyborcy). Kiedyś dom rad-
nego, jego telefon, były miejscem 
dostępnym. Wiem w jak różnych, 
często prywatnych sprawach liczą 
na doradztwo czy pomoc. Będąc 
radnym, nie ma się też określonych 

pór „urzędowania”. Ile razy w nocy 
czy niedzielę jest  się proszonym 
o interwencję, wiem z autopsji. Tym 
bardziej zaskoczony byłem trud-
nościami w podaniu do publicz-
nej wiadomości przez niektórych 
radnych ich numerów telefonów. 
Z  niechęcią podawania adresów, 
a nawet agresją w przypadku publi-
kacji w wizytówkach kandydatów 
na radnych nazwy ulicy spotkali-
śmy się u niektórych już podczas 
ostatniej kampanii. Poniżej w tabeli 
podajemy kontakty do urzędujących 
radnych. Jeśli zapomniałeś, do któ-
rego okręgu należy np. twoja ulica, 
sprawdź w poręcznej tabelce, którą 
opublikowaliśmy w „Informatorze 
Wyborczym WL” w listopadzie na 
str. 14 lub zadzwoń do redakcji.

PPR

Twój radny Radny Miasta Luboń okręg 
wyborczy adres mailowy telefon

ANDRZEJCZAK Paweł 11 pawel.andrzejczak@rmlubon.pl 509 903 712
BARTKOWIAK Patryk 8 patryk.bartkowiak@rmlubon.pl 61 8 102 641
BIELAWSKI Jakub 4 jakub.bielawski@rmlubon.pl 512 299 684
BUDZYŃSKI Łukasz 14 lukasz.budzynski@rmlubon.pl 500 200 456
DWORACZYK Adam 10 adam.dworaczyk@rmlubon.pl 608 400 305
EKWIŃSKA Katarzyna 2 katarzyna.ekwinska@rmlubon.pl 506 117 913
FRANEK Dorota 20 dorota.franek@rmlubon.pl 514 135 730
FRĄCKOWIAK Katarzyna 19 katarzyna.frackowiak@rmlubon.pl 608 132 289 po godz. 17
GAWELSKI Hieronim 21 hieronim.gawelski@rmlubon.pl 601 542 350
GORYNIAK Piotr 16 piotr.goryniak@rmlubon.pl 61 8 105 520
GÓRECKI Kazimierz 12 kazimierz.gorecki@rmlubon.pl nie wyraził zgody
IZYDORSKI Piotr 6 piotr.izydorski@rmlubon.pl 660 728 971
KOŁODZIEJ Tomasz 5 tomasz.kolodziej@rmlubon.pl nie wyraził zgody
KRZYŻOSTANIAK Paweł 13 pawel.krzyzostaniak@rmlubon.pl 606 254 638
OKUPNIAK Andrzej 15 andrzej.okupniak@rmlubon.pl 608 200 950
SAMULCZYK Marek 3 marek.samulczyk@rmlubon.pl 606 301 539
SZWACKI Michał 7 michal.szwacki@rmlubon.pl 661 138 835
WILCZYŃSKA-KĄKOL Karolina 18 karolina.wilczynska_kakol@rmlubon.pl 605 079 596
WOLNIEWICZ Paweł 1 pawel.wolniewicz@rmlubon.pl 606 620 668
WOŹNIAK-PATEJ Magdalena 17 magdalena.wozniak_patej@rmlubon.pl 692 118 020

ZYGMANOWSKA Teresa 9 teresa.zygmanowska@rmlubon.pl 501 306 756 (pryw.)  
697 630 827 (służb.)
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Po raz trzeci lubońska młodzież 
wybierała swoich przedstawi-
cieli do Młodzieżowej Rady 

Miasta Luboń. Przypomnijmy, że po 
raz pierwszy młodzi ludzie mogli 
zagłosować 6 grudnia 2009 r. MRM 
jest reprezentacją młodzieży wobec 
władz samorządowych, m.in. gło-
sem doradczym przy podejmowa-
niu przez Radę Miasta uchwał do-
tyczących młodzieży. Młodzi radni 
mogą też zgłaszać własne wnioski, 
projekty oraz uchwały. Kadencja 
MRM trwa 2 lata.

Sprawdziliśmy, jak w tym roku 
przebiegały wybory. Niestety, po-

dobnie jak dwa lata temu, niefor-
tunnie podzielono okręgi wyborcze. 
Wielu gimnazjalistów miało bowiem 
problem z  dotarciem do miejsc, 
w których mogliby wybrać swoich 
przedstawicieli. W szkołach mogli 
zagłosować tylko uczniowie zamel-
dowani w okolicy, pozostali musie-
li udać  się do innych placówek 
oświatowych znajdujących się w re-
jonie ich zamieszkania. Może też 
z tego powodu na 2 768 uprawnio-
nych do głosowania w  wyborach 
wzięło udział jedynie 257 osób. 
Frekwencja wyniosła zatem tylko 
nieco ponad 9%.

Młodzieżowe wybory
Re�eksja

Zastanawiające jest również, 
że wybory były organizowane przez 
szkoły podstawowe, choć tylko 
nieliczni uczniowie tych placówek 
mogli uczestniczyć aktywnie w gło-
sowaniu (wiek uprawnionych to 
13-21 lat). Wyborcy to przede 
wszystkim uczniowie szkół gim-
nazjalnych oraz licealiści. Orga-
nizowanie wyborów przez luboń-
skie gimnazja mogłoby się znacz-
nie przyczynić do krzewienia 
samorządności wśród tych młodych 
ludzi.

Z kolei radny Jakub Bielawski, 
który był jednym z członków ko-
misji wyborczej zwrócił uwagę na 
to, że w poprzednich latach infor-
macja dotycząca udziału członka 
w pracach komisji trafiała do za-
interesowanego kilka dni przed 

wyborami. W tym roku dotarła do 
radnego z Urzędu Miasta dopiero 
dzień przed wyborami, co, jak 
stwierdził, uniemożliwiło mu ak-
tywne działanie w pracach komisji 
w wymiarze, w jakim chciał uczest-
niczyć. Jak mówił radny, otrzymał 
e-maila 21 stycznia br., a odczytał 
go dopiero dzień przed wyborami. 
J. Bielawski podkreślił, że w spra-
wie wytycznych do wyborów do-
wiadywał się kilkanaście dni przed 
głosowaniem, ale nie otrzymał 
żadnej odpowiedzi.

Podsumowując tegoroczne wy-
bory, należałoby chyba wyciągnąć 
wnioski, aby za dwa lata podobne 
sytuacje nie miały już miejsca.

Izabella Chodorowska

Lp. Imię Nazwisko Wiek Szkoła Razem 
głosów w

 S
P1

w
 S

P2

w
 S

P3

w
 S

P4

1 Bartosz Czekała 18 V LO 142 28 16 66 32

2 Natalia Kaźmierczak 16 LO  
Puszczykowo 125 23 11 50 41

3 Bartosz Wilczek 18 Technikum Ekonom.-Handl. 114 55 27 22 10
4 Jakub Jelinski 17 VII LO 106 55 22 21 8
5 Adam Iwiński 16 Zespół Szkół Komunikacji 95 11 9 36 39
6 Michał Jelinski 15 Gimnazjum nr 2 93 47 15 23 8
7 Krystian Sobala 17 LO Puszczykowo 92 16 11 32 33
8 Paulina Wydrzyńska 15 Gimnazjum nr 1 90 2 7 47 34
9 Łukasz Kalinowski 14 Gimnazjum nr 2 88 35 20 20 13

10 Mikołaj Marcinkowski 16 Technikum Komunikacji 88 3 9 36 40
11 Oliwia Miłek 15 Gimnazjum nr 2 87 34 11 26 16
12 Filip Wesołowski 14 Gimnazjum nr 2 87 5 12 45 25
13 Rebecca Montanaro 14 Gimnazjum nr 2 85 24 22 26 13
14 Oliwia Krüger 15 Gimnazjum nr 2 77 37 14 17 9
15 Wiktoria Kucharska 16 XI LO 71 32 11 19 9
16 Karolina Tórz 17 VI LO 68 18 9 33 8
17 Paweł Antuchowski 17 III LO 59 22 12 18 7
18 Sebastian Stefaniak 17 Technikum Ekonom.- Handl. 58 9 21 21 7

19 Szymon Wasilewski 17 Zespół Szk.  
Ekonomicznych 57 11 7 16 23

20 Marta Nehring 14 Gimnazjum nr 2 50 8 14 21 7

21 Piotr Michalak 18 Zespół Szk. 
Samochodowych 37 10 5 16 6

22 Anna Stadniczenko 14 Gimnazjum nr 2 31 11 4 10 6
Frekwencja ogółem: 9,28% Razem 1800 496 289 621 394

Szczegółowe wyniki wyborów  
Skład Młodzieżowej 
Rady Miasta kadencji  
2015-2017   

Bartosz 
Wilczek  
– przewod-
niczący 
MRM

Jakub  
Jelinski  
– wiceprze-
wodniczący 
MRM

Natalia  
Kaźmierczak – 
wiceprzewod-
nicząca MRM

Adam  
Iwiński  
– sekretarz 
MRM

Bartosz 
Czekała

Michał Je-
linski

Łukasz  
Kalinowski

Oliwia 
Krüger

Wiktoria 
Kucharska

Mikołaj  
Marcinkowski

Oliwia  
Miłek

Rebecca  
Montanaro

Krystian  
Sobala

Filip  
Wesołowski

Natalia  
Wydrzyńska
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Po ogłoszeniu 
wyników To-
masz Zapła-
ta przekazał 
swoje miejsce 
nowemu prze-
wodniczącemu 
Bartoszowi Wilczkowi, który konty-
nuował obrady. Funkcje wiceprzewod-
niczących objęli Natalia Kaźmierczak 
i Jakub Jeliński (dogrywka z Wiktorią 
Kucharską). Zgłoszone kandydatu-
ry: Mikołaj Marcinkowski, Bartosz 

Czekała, Natalia Kaźmierczak, Wik-
toria Kucharska, Jakub Jelinski). Se-
kretarzem jest w tej kadencji Adam 
Iwiński (jedyny kandydat). Głoso-
wania były tajne.

Agata Samol

SAMORZĄD

To zdanie jest jak najbardziej 
prawdziwe, ponieważ wpływ 
z  podatku od osób �zycz-

nych w  2015  r. wyniesie przeszło 
28 700 000 zł, co stanowi blisko 36% 
dochodu budżetu Lubonia.

Dotychczas mówiło się, że nowi 
mieszkańcy to „tylko kłopoty” – trze-
ba budować dla nich nowe drogi, 
chodniki i  oświetlenie, zwiększać 
liczbę miejsc w szkołach i przedszko-
lach. Takie potrzeby faktycznie naj-
bardziej widać w Nowym Centrum 
Lubonia (NCL), jednak w rzeczywi-

stości jest to problem całego dyna-
micznie rozbudowującego się miasta.

Dlatego, aby samorząd mógł 
wypełniać swoje podstawowe za-
dania, należy zwiększyć wpływy do 
budżetu. Wydaje się, że póki co 
jednym z prostszych sposobów za-
pełnienia kasy miejskiej jest spo-
wodowanie, aby każdy mieszkający 
tu obywatel płacił podatki „w Luboniu 
i dla Lubonia”, a więc rozliczał się 
w Urzędzie Skarbowym (US) Po-
znań-Wilda. Trzeba tylko spełnić 
proste warunki, mianowicie podczas 

Mieszkańcy największym bogactwem miasta
rozliczania się z �skusem wskazać 
Luboń jako miejsce zamieszkania. 
Wbrew obiegowej opinii, nie jest 
do tego konieczne zameldowanie 
w naszym mieście. W przypadku 
wcześniejszego rozliczenia się z po-
datku dochodowego, wystarczy 
wysłać do Urzędu Skarbowego druk 
ZAP-3. Takie druki można otrzymać 
w każdym US, lubońskim Urzędzie 
Miasta lub po prostu pobrać z In-
ternetu. Podawajmy adres zamiesz-
kania w Luboniu, a nasze podatki 
tra�ą do jego kasy.

Na koniec, korzystając z okazji, 
chciałbym podziękować wszystkim, 
którzy obdarzyli mnie zaufaniem 
i oddali na mnie głos. Zapewniam, 
że jestem do dyspozycji mieszkańców 
mojego okręgu oraz całego Lubonia. 
Moje „biuro radnego” czynne jest 
codziennie od godz. 9 do 18, a w so-
boty od 9 do 13, zachęcam do oso-
bistego spotkania lub kontaktu te-
lefonicznego pod numerem: 509 903 712.

Paweł Andrzejczak
radny Rady Miasta Luboń

Śledząc na bieżąco informacje 
naszej lokalnej prasy na temat 
działań podejmowanych przez 

Urząd Miasta Luboń zwróciliśmy 
uwagę na komentarz Pana Redak-
tora Naczelnego pisma w sprawie 
zmian planu miejscowego, który 
został przyjęty podczas pierwszej 
sesji nowowybranej Rady Miasta 
Luboń. Pragniemy zwrócić uwagę 
na fakt, że przedłożenie pod obra-
dy uchwały w sprawie zmiany tego 
planu było konsekwencją trwają-
cej procedury planistycznej, którą 
podjęła poprzednia Rada Miasta. 
Trudno się zgodzić z sugestią, że 
nie powinno  się radnych nowej 
kadencji zajmować sprawą zmian 
w planie. Zmiany te z punktu wi-
dzenia ich treści można uznać za 
kosmetyczne, wychodzące naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkańców, 
jak np. regulacja zapisów o mak-
symalnej wysokości budynków 
mieszkalnych, czy też umożliwie-
nie rozbudowy już dzisiaj służącej 
mieszkańcom, poradni zdrowia. 
Szkoda, że podczas zbierania ma-
teriału do pisania artykułu, Au-
tor nie skorzystał z  możliwości 
zasięgnięcia informacji u źródła, 
tj. w Wydziale Planowania Rozwo-
ju i Ochrony Środowiska naszego 
urzędu. Uniknęlibyśmy wówczas 
błędów w  interpretacji i  przypi-
sywania nieistniejących intencji 
towarzyszących tym zmianom.

Czym jest, a czym nie jest
Miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego (mpzp) jest do-
kumentem prawa miejscowego, 
który zawiera zasady i warunki za-
gospodarowania przestrzennego 
określonego obszaru. Celem takiego 
opracowania jest kształtowanie prze-
strzeni miasta, przy czym przedsta-
wia ono docelowe zagospodarowanie 
terenu. Zgodnie z  art.  35 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z 27 marca 2003 r. 
(Dz. U. 2012, poz. 647 ze zm.) „te-
reny, których przeznaczenie plan 
miejscowy zmienia, mogą być wy-
korzystywane w sposób dotychcza-
sowy do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z  tym planem, chyba że 
w planie ustalono inny sposób ich 
tymczasowego zagospodarowania”. 
W  świetle powyższego wszystkie 
obiekty budowlane oraz zagospoda-
rowanie terenu, które składają się na 
istniejące zagospodarowanie terenu 
w momencie wejścia w życie mpzp 
trwają (o ile powstały legalnie) do 
czasu zmiany czy realizacji nowych 
obiektów, które muszą być zgodne 
z  obowiązującymi zapisami prawa 
lokalnego.

Co zmieniamy w Starym Luboniu?
Zatwierdzona uchwałą II/12/2014 

z 11 grudnia 2014 r. częściowa zmia-
na planu miejscowego „Stary Luboń” 
zawiera ustalenia, które mają kształ-
tować docelowy obraz zagospoda-

rowania tego obszaru. Ustalenia 
dotyczące m.in. reklam mają na celu 
uporządkowanie oraz wprowadze-
nie estetyki w przestrzeni miasta i, 
jak wspomniano wyżej, odnoszą się 
do nowych lub zmian istniejących 
obiektów. Projekt ww. planu przy-
gotowywany był w  poprzedniej 
kadencji władz miasta. Wszelkie 
wprowadzone jego zapisami zmia-
ny w zakresie przeznaczenia terenu 
wynikają bezpośrednio z  zatwier-
dzonego w 2013 r. przez Radę Mia-
sta Luboń, Studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Ponadto należy 
podkreślić, że procedura uchwalania 
ww. planu odbyła się zgodnie z pra-
wem, a projekt planu był udostęp-
niony w siedzibie urzędu, a nawet 
dla wygody zainteresowanych, na 
stronie www.bip.lubon.pl w postaci 
tekstu oraz rysunku.

Zieleń pozostaje
Tereny zieleni oznaczone w ww. 

planie miejscowym symbolem ZP, 
zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 1 uchwały, 
stanowią obszar przestrzeni publicz-
nych ogólnodostępnych, a zgodnie 
z § 12 ust. 2 pkt 3 uchwały, wpro-
wadzono zakaz ich grodzenia. 
W świetle tych zapisów nie ma moż-
liwości ich odizolowania od użyt-
kowników przestrzeni. Likwidacja 
oznaczenia przebiegu szpalerów 
drzew wynika z zasad techniki za-
pisu planistycznego akceptowanych 

przez wojewodę wielkopolskiego, 
które sprowadzają się do eliminacji 
wprowadzania „orientacyjnych” 
lokalizacji obiektów (np. drzew czy 
ścieżek rowerowych). Jednocześnie 
plan miejscowy nie zakazuje nasa-
dzeń i nie odnosi się do lokalizacji 
pojedynczych drzew, jako obiektów, 
a jedynie wskazuje tereny, na których 
lokowana ma być zieleń. Ograni-
czenie terenu zieleni, np. przy ul. 
Streicha, związane jest z zapotrze-
bowaniem na rozbudowę istniejącej 
przychodni, w  obrębie miejsca, 
które w dużej części już obecnie jest 
utwardzone i  nie stanowi terenu 
zieleni.

Obszar przy ul. Streicha (ozna-
czony symbolem 1MN/U) ma bar-
dzo specy�czną strukturę gruntową. 
Nieruchomości są niewielkie, a już 
obecnie średnia powierzchnia za-
budowy wynosi ok. 60% powierzch-
ni działek. Ograniczenie powierzch-
ni zabudowy doprowadziłoby do 
znacznego ograniczenia wykorzy-
stania terenu lub uniemożliwiłoby 
wprowadzenie nowych inwestycji.

Ścieżka rowerowa – możliwa
Podobnie w  przypadku ozna-

czania ścieżek rowerowych na za-
łączniku gra�cznym do planu, ich 
przebieg musi być dokładny (poprzez 
jednoznacznie oznaczenie powierzch-
ni terenu), którego przy braku kon-
cepcji czy projektu nie można prze-
widzieć. Zatem dopuszczenie loka-

Konieczna zmiana planu „Stary Luboń”
Komentarz Urzędu Miasta do artykułu „Mniej zieleni – więcej mieszkań”, jaki ukazał się w „WL” 01-2014 na str. 11

cd.  
na str. 
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W czwartek, 5 lutego o godz. 
18.15 rozpoczęła się 1. sesja 
III kadencji Młodzieżowej 

Rady Miasta (MRM). Na sali obec-
ni byli m.in. burmistrz Małgorzata 
Machalska, Rafał Marek, asystentka 
Burmistrza i jednocześnie opiekun-
ka MRM – Joanna Humerczyk oraz 
członek Komisji Komunalnej – Jakub 
Bielawski. Obrady rozpoczął przewod-
niczący poprzedniej kadencji Tomasz 
Zapłata. Sesja przebiegała zgodnie 
z  porządkiem obrad. Po złożeniu 

ślubowania przez 14 radnych (nie-
obecna Rebecca Montanaro) zgłaszano 
kandydatury na przewodniczącego 
MRM, wiceprzewodniczących i se-
kretarza. Zgłoszeni krótko przedsta-
wiali swoje intencje i pomysły, które 
chcieliby urzeczywistnić w trakcie 
kadencji. Na funkcję przewodniczą-
cego MRM zgłoszono 4 kandyda-
tów (Bartosz Wilczek, Jakub Jelinski, 
Bartosz Czekała i Natalia Kaźmier-
czak – odmówiła). Najwięcej gło-
sów (12) otrzymał Bartosz Wilczek. 

Pierwsze obrady młodych

n
Ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego po-
przedniej kadencji – Tomasza Zapłatę   fot Agata Samol
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POLITYKA LOKALNA

Kontynuując zapoczątkowa-
ne przed wyborami (jesień 
2014 r.) cykl „Mieszkańcy 

pytają”, zapraszamy Państwa do 
nadsyłania pytań do władz wyko-
nawczych – burmistrzów i stano-
wiących – radnych, urzędników 
itp., które publikujemy obok. Można 

je dostarczać do redakcji przy ul. 
Wschodniej 23A/62, wrzucać do 
niebieskich skrzynek na terenie 
Lubonia, przesyłać e-mailem na 
adres: redakcja@wiescilubonskie.
pl lub zatelefonować: 61 810 43 35, 
609 616 277, 609 616 290.

Redakcja

Pytania do władz
Apel

Przedstawiamy zestaw pytań do 
władz nadesłanych do redakcji 
„WL” oraz przygotowane przez 

adresatów odpowiedzi.

Qn Jan Z.: Kiedy będzie budowana 
ul. Rydla, która jest długą drogą łą-
czącą ul. 1 Maja z Podgórną. Jest też 
dojazdową do wielu domów i blo-
ków pomiędzy ulicami Sobieskiego 
i Dworcową? Poprzedni burmistrz 
Szmyt nie zrobił tego przez 8 lat, 
kupił sobie samochód terenowy i już 
go teraz nic nie obchodzi.

Urząd Miasta Luboń: Odpo-
wiadając na tak zadane pytanie 
uprzejmie informujemy, że w po-
przednich latach ulica ta nie mo-
gła zostać wybudowana ze wzglę-
du na niekompletne uzbrojenie 
terenu, m.in. w kanalizację sani-
tarną, czy też brak części oświe-
tlenia ulicznego. Dopiero pod 
koniec ub. roku zakończyła  się 
budowa kanalizacji w Lasku. Zaś 
poprzedni burmistrz podjął decy-
zję, że najpierw pozyska zewnętrz-
ne środki na ten cel (i to zostało 
zrealizowane przez Aquanet), 

a następnie w oparciu o hierarchi-
zację budowy ulic będzie realizo-
wał te zadania. Zdaniem Burmistrz 
M. Machalskiej, naszemu miastu 
potrzebna jest nowa hierarchizacja 
budowy ulic, która pozwoli na ich 
sprawiedliwą budowę. Aktualnie 
w Urzędzie Miasta trwają wstępne 
prace nad założeniami do nowej 
hierarchizacji. Będą one przedsta-
wione radnym. Na marginesie 
warto odnotować, że wiele głosów 
przemawia za tym, by kolejną uli-
cą budowaną w Lasku była właśnie 
ul. Rydla. Wszystkie inwestycje 
drogowe będą realizowane przy 
uwzględnieniu naszych możliwo-
ści finansowych. Aktualnie prace 
drogowe trwają na ul. 1 Maja, roz-
poczną się na ul. Brzechwy. Przy-
gotowujemy również przetarg na 
budowę ul. Wschodniej na odcin-
ku od ul. Kopernika do ronda na 
skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła II.

Qn Hanna B.: Co konkretnego i w ja-
kim miejscu Lubonia, w bieżącym 
roku budżetowym miasto zrobi dla 
niepełnosprawnych mieszkańców?

Odpowiedzi
Pytania do władz

UML: Uprzejmie informuję, że 
podobnie jak w  latach ubiegłych 
działania miasta uwzględniają rów-
nież różne potrzeby osób niepełno-
sprawnych i ich opiekunów. W bie-
żącym roku budżetowym (2015) 
Miasto planuje m.in.:

1. kontynuować dowóz uczniów 
niepełnosprawnych do przedszko-
li i szkół w roku szkolnym 2014-2015 
(Translub) – liczba dowożonych 
dzieci: 43, liczba placówek, do któ-
rych dzieci są dowożone: 17, łączny 
koszt dowozu wraz z opieką w okre-
sie styczeń-czerwiec: 266 428,80 zł 
brutto;

2. kontynuować dowóz uczniów 
niepełnosprawnych do przedszko-
li i szkół w roku szkolnym 2014-2015 
(indywidualny – rodzice) – liczba 
dzieci: 10, placówki: 9 [miesięczna 
wysokość zwrotu kosztów dowozu 
jest obliczana jako średnia droga 
z domu do szkoły (10 km) x 2 (dro-
ga z domu do szkoły i ze szkoły do 
domu) x ilość dni dojazdu udoku-
mentowanych zaświadczeniem ze 
szkoły o frekwencji ucznia x stawka 
za 1 km przebiegu (0,8358)];

3. realizować zadania z zakresu 
pożytku publicznego – w konkursie 
nr 1-2015 „Działania społeczne”, 
w którym mieści się m.in. działalność 
na rzecz osób niepełnosprawnych 
przeznaczono kwotę w wysokości 
120 000 zł (konkurs jest w toku).

Warto wspomnieć, że m.in. 
zgodnie z zapisami planu transpor-
towego nasz miejski przewoźnik 
w ostatnich latach dokonał zmian 
taboru autobusowego na autobusy 
z  tzw. niską podłogą. W ub. roku 
wyremontowano dwie zatoki auto-
busowe, podnosząc peron przystan-
ku autobusowego, co ułatwia wejście 
do autobusu. W tym roku kolejne 
zatoki będą remontowane. Ponadto 

miasto będzie kontynuowało w bie-
żącym roku zainicjowane przez 
poprzedniego Burmistrza Dariusza 
Szmyta prace brukarskie polegają-
ce na przebudowie najbardziej 
uczęszczanych przejść dla pieszych. 
Dzięki temu osoby na wózkach in-
walidzkich nie będą miały problemu, 
aby dostać się do przychodni zdro-
wia, czy Urzędu Miasta. Ułatwi to 
osobie niepełnosprawnej samodziel-
ne, niezależne od innych osób prze-
dostanie się na drugą stronę ulicy. 
Łatwiej będą mieli również rodzice 
z dziecięcymi wózkami. Jednocześnie 
na przejściach zamontowane zosta-
ną płytki sygnalizacyjne dla niewi-
domych.

Poniżej wykaz przejść już zre-
alizowanych i  do realizacji: przed 
wejściem do Urzędu Miasta, ul. 
Poniatowskiego koło przychodni, 
ul. Poniatowskiego w stronę ul. Koł-
łątaja, ul. ks. Streicha przy ul. Ciesz-
kowskiego (naprzeciw budynku 
dworca), ul. ks. Streicha przy przy-
chodni (naprzeciw kościoła), ul. 
Żabikowska przy ul. Wojska Pol-
skiego, ul. Sobieskiego przy ul. Łącz-
nej (koło przychodni), ul. Sobieskie-
go przy ul. Fabrycznej w  stronę 
Lasku, ul. Wojska Polskiego przy ul. 
Żabikowskiej, ul. 11 Listopada przy 
aptece, ul. Wojska Polskiego przy 
ul. Klonowej, ul. Wojska Polskiego 
przy ul. Szkolnej, ul. Wojska Pol-
skiego przy ul. Reja, ul. Wojska 
Polskiego przy ul. Żabikowskiej, ul. 
Żabikowska przy krzyżu, ul. Szkol-
na przy ul. 11 Listopada, ul. 11 Li-
stopada przy „Chacie Polskiej”, ul. 
Okrzei przy „Koguciku”, ul. Okrzei 
przy ul. Kościelnej, ul. Dąbrowskie-
go przy ul. 3 Maja, ul. 3 Maja przy 
ul. Rzecznej, skrzyżowanie ul. 11 Li-
stopada z ul. Żabikowską, (okolice 
Netto), ul. Poniatowskiego przy SP 1 

cd.  
obok

lizacji ścieżki rowerowej zapisami 
planu umożliwia jej lokalizację 
elastycznie, bez ograniczeń, które 
mogłyby pojawić się w toku przy-
gotowywania projektu (co mogłoby 
wymusić kolejną zmianę planu). 
Ponadto należy pamiętać, że zmia-
na mpzp „Stary Luboń” stanowi 
jedynie fragment większego obsza-
ru, zatem lokalizowanie precyzyj-
nego przebiegu ścieżek bez szcze-
gółowego nawiązania do terenów 
sąsiednich jest bezcelowe. Przebu-
dowa Strumienia Junikowskiego 
formalnie stanowiła remont, a w za-
kresie tych prac nie mogła mieścić się 
budowa ścieżki rowerowej. Poza tym, 
inwestycja ta prowadzona była przez 
Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Narożnik ul. 3  Maja i  Armii 
Poznań

W rysunku ww. planu budynek 
położony u zbiegu ul. Armii Poznań 
i 3 Maja został wrysowany i ozna-
czony zgodnie ze stanem prawnym 
na dzień opiniowania i uzgadniania 

projektu planu miejscowego. Istnie-
nie w obiegu prawnym decyzji o po-
zwoleniu na rozbiórkę obiektu nie 
oznacza, że zostanie ona skonsumo-
wana, a budynek rozebrany. Wobec 
powyższego nieuwzględnienie ww. 
obiektu w planie miejscowym by-
łoby sprzeczne ze stanem faktycznym 
i prawnym, a tym samym niezgod-
ne z przepisami prawa. Jednocześnie 
podkreślenia wymaga, że jeśli wła-
ściciel obiektu nie zdecyduje się na 
rozbiórkę budynku, zapisy mpzp 
umożliwiają wykorzystanie obiektu 
w istniejącym obrysie.

Linia zabudowy wzdłuż ul. Armii 
Poznań jest przedłużeniem linii za-
budowy z  obowiązującego mpzp 
„Stary Luboń” z roku 2009 r. Popro-
wadzenie linii zabudowy przez bu-
dynek związane było z ewentualno-
ścią zaistnienia nowej zabudowy, 
która musi być lokalizowana zgodnie 
z prawem, tj. minimum 8 m od kra-
wędzi jezdni drogi wojewódzkiej 
(obecnie istniejący obiekt nie spełnia 
tego warunku). Ponadto na wniosek 

Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich (uzgadniającego projekt 
planu) zwery�kowano aktualny prze-
bieg drogi 430 poprzez zwiększenie 
obszaru o przeznaczeniu zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej.

Podkreślenia wymaga, że każda 
zmiana planu miejscowego wiąże się 
z nakładami czasu i �nansów. Wpro-
wadzenie ujednoliconych tekstów 
planów miejscowych, które uległy 
zamianie byłby sytuacją idealną. 
Stworzenie w Urzędzie Miasta Luboń 
zespołu zajmującego się opracowy-
waniem dokumentów planistycznych 
miało m.in. na celu podjęcie próby 
standaryzowania planów miejscowych 
w obrębie miasta w celu ułatwienia 
korzystania z nich. Jest to zadanie 
bardzo trudne, choćby ze względów 
na różnorodną specy�kę terenów 
w mieście. Niemniej jednak pracow-
nicy dokładają wszelkich starań, aby 
sprostać temu wyzwaniu.

Inicjatywę odnośnie zmian w za-
kresie planów zagospodarowania 
przestrzennego ma Burmistrz jak 

i Rada Miasta. Jednym z głównych 
priorytetów nowej pani Burmistrz 
Małgorzaty Machalskiej ma być re-
alizacja i udostępnianie mieszkańcom 
nowych miejsc zieleni i wypoczyn-
ku. I lepsze zadbanie o te już istnie-
jące.

Autor styczniowego artykułu jako 
były radny zdaje sobie zapewne spra-
wę, że większość terenów zapisanych 
w  Studium i  planach jako zieleń 
publiczna jest zapisami martwymi. 
Tereny te są niestety własnością pry-
watną. Oczywiście Miasto mogłoby 
je wszystkie wykupić, jednak ozna-
czałoby to wstrzymanie jakichkolwiek 
inwestycji (budowy dróg, szkół itp.) 
na kilka lat. Dlatego lepszym roz-
wiązaniem wydaje się (jak planuje 
p. Burmistrz) punktowe wyznacza-
nie terenów zielonych, które już 
dzisiaj, bez żadnych przeszkód mogą 
być rewitalizowane (np. park Siew-
cy) i  oddawane do publicznego 
użytku.

Urząd Miasta Luboń

Konieczna zmiana planu „Stary Luboń”
cd.  
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POLITYKA LOKALNA / GOSPODARKA 
do kościoła, chodnik przy Sanktu-
arium bł. E. Bojanowskiego, ul. Ża-
bikowska przy SP  2, Biblioteka 
Miejska, rondo Puszkina-Żabikow-
ska-Unijna, ul. Powstańców Wlkp. 
przy policji i za ul. Rivoliego przed 
wiaduktem kolejowym, ul. Unijna 
przy wyjeździe z Biedronki, apteka 
przy Urzędzie Miasta, przy przystan-
kach autobusowych, ul. Kościuszki-
-Sienkiewicza, ul. Kościuszki-apte-
ka-Społem-WBK, ul. Sikorskiego 
przy PKO, ul. Sikorskiego-Kościusz-
ki w kierunku Społem.

Qn N.Z-N: Jaka jest zasadność poło-
żenia przerywanych muld w okolicy 
Gimnazjum nr 2 na ul. 11 Listopada?

UML: Zmiany w architekturze 
skrzyżowania dotyczyły również 
zmiany lokalizacji przejścia dla pie-
szych, montażu barier ochronnych, 
montażu nowych znaków przy przej-
ściach dla pieszych. W celu wymu-
szenia �zycznego ograniczenia 
prędkości pojazdów samochodowych 
na ul. Wojska Polskiego zastosowa-
no dwa progi zwalniające jako urzą-
dzenia bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego w  formie wygarbienia. 
Z treści punktu 8.1 załącznika nr 4 
do rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicz-
nych dla znaków i sygnałów drogo-
wych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach wynika, 
że „niedopuszczalne jest stosowanie 
progów zwalniających na ulicach 
i drogach, w przypadku kursowania 
autobusowej komunikacji pasażer-
skiej, z wyjątkiem progów wyspowych”. 
Z zapisów instrukcji wynika jedno-
znacznie, że tam, gdzie odbywa się 
ruch komunikacji autobusowej, 
jedynym możliwym do zastosowa-
nia progiem zwalniającym jest próg 
typu wyspowego, tj. taki, jaki został 
zaprojektowany na ul. Wojska Pol-
skiego.

Qn N.Z-N: Czym różni się np. ul. 
Buczka od ul. Kolejowej w Plewi-
skach? Na dużo szerszej Kolejowej 
mogą istnieć muldy (za skrzyżowa-
niem w kierunku Skórzewa), a np. 
na Buczka niestety nie.

UML: Odpowiadając z przymru-
żeniem oka, można powiedzieć, że 
ulice te różnią się lokalizacją. Od-
powiadając poważnie, widzimy ko-
nieczność skuteczniejszego ograni-
czenia prędkości na ul. Buczka. 
Niestety, nie wszyscy kierujący 
pojazdami stosują się do wprowa-
dzonego ograniczenia prędkości. 
Dlatego też, po otrzymaniu wniosku 
mieszkańców w tej sprawie, zlecimy 
projekt muld i po jego uzgodnieniu 
(z odpowiednimi służbami) i podej-
miemy decyzję o ich montażu.

Qn N.Z-N: Jeśli jednak muldy nie 
mogą istnieć, to z radością wszy-
scy będziemy jeździć przepisowe 
40 km/h. Problem jednak w tym, że 
zarówno na Kościuszki, Żabikow-
skiej jak i np. Buczka tylko garstka 
jeździ w ten przepisowy sposób. Jeśli 
więc Miasto na muldy się nie godzi, 

to jak ma zamiar egzekwować prze-
pisową szybkość? Jeśli nie muldy 
(oby nie przerywane), to co? Stać 
Luboń na radary? Może, jeśli nie 
ma na nie funduszy, warto poprosić 
Straż Miejską o losowe stawianie 
przenośnego radaru? Czy to jest aż 
tak skomplikowane, niewykonalne? 
W czym tkwi problem?

UML: Przy wielu okazjach je-
steśmy pytani o możliwości doko-
nywania przez straż gminną kon-
troli fotoradarowej. Aby rozwiać 
wątpliwości informujemy, iż Straż 
Miejska w Luboniu dysponuje mo-
bilnym fotoradarem typu Iskra-1. 
Implikuje to m.in. taki wybór miejsc, 
gdzie pomiar prędkości będzie mógł 
być dokonywany z samochodu, przy 
zachowaniu wszystkich warunków 
związanych z prawidłowym posto-
jem i  zatrzymaniem, oraz będzie 
spełniał warunki techniczne (m.in. 
właściwy kąt dokonywania pomia-
rów) przewidziane dla tego typu 
urządzenia. Niezależnie od typu 
fotoradaru, warto przypomnieć, że 
dokonywanie pomiaru prędkości nie 
jest głównym uprawnieniem straży. 
Kontrola ruchu drogowego jest do-
meną policji, a straż gminna może 
pomagać w wykonywaniu tych zadań 
na określonych warunkach. Dlatego 
też, zanim straż wyjedzie na miasto 
z radarem, najpierw musi dopełnić 
m.in. następujących formalności:
Qn uzgodnić, po wcześniejszym uargu-

mentowaniu, miejsca pomiaru pręd-
kości z Wydziałem Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji,
Qn uzyskać zgodę, po przedstawie-

niu projektu oznakowania miejsc 
pomiaru przez stosowny wydział 
Starostwa Powiatowego,
Qn trwale oznakować miejsce pomiaru 

przy użyciu znaków D-51 z tabliczką 
informacyjną „Na odcinku 200 m”,
Qn zatwierdzić gra�k kontroli pręd-

kości przez Wydział Ruchu Drogo-
wego Komendy Policji w Poznaniu.

Qn Roman K.: Jaką wysokość od-
praw otrzymali kończący rządy 
burmistrzowie?

UML: Zgodnie z przepisem art. 
40 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (tj. 
Dz.U. z 2014 r., poz. 1202), w związ-
ku z rozwiązaniem stosunku pracy 
z  tytułu upływu kadencji wójta, 
burmistrza, prezydenta – jest on 
uprawniony do otrzymania jedno-
razowej odprawy w wysokości 3-mie-
sięcznego wynagrodzenia. Zastępcy 
wójta, burmistrza, prezydenta nie 
są uprawnieni do otrzymania odpraw 
z tytułu zakończenia stosunku pra-
cy po upływie kadencji.

Qn Roman K.: Ile zarabiają teraz za-
stępcy burmistrza, a ile zarabiali 
zastępcy u pana Szmyta?

UML: Wynagrodzenia zastępców 
nie uległy zmianie i wynoszą (brut-
to): w przypadku – Mikołaja Toma-
szyka 6 800 zł i Mateusza Mikołaj-
czaka – 9 428 zł.
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Zgodnie z decyzją powziętą na 
spotkaniu 14 stycznia, dotyczą-
cym organizacji ruchu na ul. 

Żabikowskiej oraz jej skrzyżowaniu 
z ul. Buczka, Targową i Poznańską, 
już w piątek, 16 stycznia wysepka na 
wysokości ul. Migalli oraz zafoliowane 

znaki drogowe zostały usunięte. Na 
początku kolejnego tygodnia zakoń-
czono odbudowę nawierzchni drogi 
z kostki brukowej, która wcześniej 
tworzyła wyspę.

Rafał Wojtyniak

Budują i rozbierają

n
Rozebrana wysepka na ul. Żabikowskiej   fot. Rafał Wojtyniak

W czwartek, 22 stycznia o godz. 
18 w Bibliotece Miejskiej 
odbyło się zebranie człon-

ków Samorządowego Forum Obywa-
telskiego (SFO) – klubu politycznego, 
które przez 13 lat działało w ramach 
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświato-
wego „Forum Lubońskie” (klub utwo-
rzył nieżyjący dziś Wojciech Dutka). 
Od 2002 r. ugrupowanie jest aktyw-
ne we władzach miasta (w obecnej 
kadencji 2014-2018 rządzi niepo-
dzielnie), nadszedł czas, by przyjęło 
formę zorganizowaną. Zarząd Stowa-
rzyszenia „Forum Lubońskie” podjął 
decyzję o usamodzielnieniu się SFO 
już w marcu 2013 r., czego dotąd nie 
uczyniono.

Na spotkanie przybyło jedynie 14 
z ponad 50 członków SFO (w tej liczbie 
jest 36 członków Stowarzyszenia KO 
„Forum Lubońskie”). Wśród obec-
nych byli: kolejni przewodniczący SFO 
(Paweł Krzyżostaniak, Rafał Marek, 
Magdalena Woźniak-Patej i Miko-
łaj Tomaszyk), burmistrz Małgorzata 
Machalska oraz przedstawiciele władz 
Stowarzyszenia „Forum Lubońskie” 
z prezesem Krzysztofem Molińskim 
na czele. Poinformowano członków 
SFO, że od grudnia 2014  r. trwa-
ją procedury rejestracyjne nowego 

stowarzyszenia w KRS, którego na-
zwa i działanie ma być kontynuacją 
Komitetu Wyborczego Wyborców 
FOL, startującego w jesiennych wy-
borach samorządowych. Wybrano już 
władze nowej organizacji. Prezesem 
została Małgorzata Machalska (Bur-
mistrz Lubonia), zastępcą – Mikołaj 
Tomaszyk (1. Zastępca Burmistrza), 
a sekretarzem – Małgorzata Matysiak 
(w kadencji 2010-2014 radna, członek 
sztabu wyborczego M. Machalskiej).

Omawianie głównego tematu 
(usamodzielnienie się SFO) trwało 
zaledwie pół godziny. Resztę czasu 
zajęły pytania, pretensje i  uwagi 
skierowane do obecnego na sali re-
daktora naczelnego „Wieści Luboń-
skich” – Piotra P. Ruszkowskiego 
(członka SFO). Na spotkaniu padła 
obietnica obecnych władz miasta 
oraz zastępcy burmistrza poprzed-
nich dwóch kadencji – Rafała Mar-
ka – że nie zamierzają przejąć kon-
troli nad „Wieściami Lubońskimi” 
– Niezależnym Miesięcznikiem 
Mieszkańców (ukazuje się nakładem 
Stowarzyszenia „Forum Lubońskie”) 
– które to obawy wyraził w grudnio-
wym wydaniu „WL” (str. 2 – „Pod 
włos”) P.P. Ruszkowski.   HS

SFO usamodzielnione

n
 Sala Biblioteki Miejskiej podczas zebrania, na którym zlikwidowano SFO   
fot. Paweł Wolniewicz
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GOSPODARKA 

Qn Firma „Skanska” kontynuuje 
budowę kanału sanitarnego w cią-
gu ul. 1  Maja. Od 20 stycznia 
prace rozpoczął drugi wykonaw-
ca – Zakład Robót Drogowych 
z Rogalinka – w zakresie którego 
jest budowa kanału deszczowego 
oraz nawierzchni drogi. Zważając 
na bezpieczeństwo najmłodszych 
uczestników ruchu, wejście do 
budynku Szkoły Podstawowej nr 4 
zostało przeniesione od strony 
ul. Dojazdowej.
Qn 31 grudnia podpisano umowę na 

wykonanie remontu łazienek w Szkole 
Podstawowej nr 2. Termin rozpoczę-
cia robót budowlanych wyznaczono 
na 13 lutego, zakończą się 1 marca.
Qn Trwają prace przy rozbudowie 

Szkoły Podstawowej nr 1. Prowa-

dzone są roboty polegające na wy-
konaniu tynków wewnętrznych. Ze 
względu na sprzyjające warunki at-
mosferyczne wykonawca prowadzi 
też prace związane z zewnętrznym 
ociepleniem budynku. Planowany 
termin zakończenia wszystkich prac 
to 15 grudnia 2015 r., jednak stan 
zaawansowana robót wskazuje, iż 
mogą się zakończyć przed wska-
zanym terminem.
Qn 20 stycznia ogłoszono przetarg na 

budowę ul. Brzechwy (boczna od ul. 
Okrzei i Konarzewskiego – przyp. 
red.). Inwestycja obejmuje budowę 
kanału sanitarnego i deszczowego 
wraz z wykonaniem nawierzchni 
jezdni z kostki betonowej. Przewi-
dywany termin zakończenia prac 
to 30 września 2015 r.

Inwestycje komunalne

n
Budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni na ul. 1 Maja   
fot. Hanna Siatka

Qn 19 grudnia 
2014 r. podpisano 
umowę na budo-
wę sieci wodocią-
gowej na odcinku 
ul. Nagietkowej 
(boczna od Polnej 
– przyp. red.).
Qn 23 grudnia 

2014  r. zakoń-
czono roboty 
drogowe na ul. 
Dąbrowskiego, 
polegające na 
wykonaniu na-
wierzchni z kost-
ki betonowej oraz 
dwóch rowów od-
wadniających.

Czytaj na str. 
11.

UML

n
Nowy segment SP 1 – stan na 29 stycznia – rozpoczęto przyklejanie styro-
pianu ocieplającego od strony ul. Szkolnej

Zapowiadane przed wyborami 
samorządowymi spotkanie od-
było się 14 stycznia w Szkole 

Podstawowej nr 2. Przybyli na nie 
obecni burmistrzowie: Małgorzata 

Machalska, Mikołaj Tomaszyk, Ma-
teusz Mikołajczak oraz Leszek Jurga 
z Wydziału Komunalnego, projek-
tant inż. Adam Sołecki, komendant 
Straży Miejskiej Paweł Dybczyński, 

Bez konkretów
Spotkanie na temat organizacji ruchu na newralgicznym 
skrzyżowaniu ulic Żabikowska-Poznańska-Buczka-Targowa oraz 
na odcinku od Żabikowskiej do Sobieskiego

przedstawiciel Wydziału Ruchu Dro-
gowego (WRD) Komendy Miejskiej 
w Poznaniu, pomysłodawca protestu 
mieszkańców Bogdan Tarasiewicz 
oraz radni zamieszkali na tym te-
renie: Piotr Goryniak i Magdalena 
Woźniak-Patej.

Na początku burmistrz M. To-
maszyk przedstawił aktualną sytuację 
oraz kroki powzięte w celu poprawy 
bezpieczeństwa na tym terenie oraz 
w innych częściach miasta. Następ-
nie projektant oraz przedstawiciel 
WRD omówili techniczne i komu-
nikacyjne aspekty ruchu drogowego 
przed i  po zmianach. W  dalszej 

części spotkania wywiązała się dys-
kusja – mieszkańcy mogli po kolei 
przedstawić swój punkt widzenia. 
Poruszono takie kwestie, jak wątpli-
wa jakość nawierzchni ul. Żabikow-
skiej, nadmierna prędkość pojazdów, 
ograniczona widoczność, możliwość 
kolizji w różnych miejscach, natę-
żenie ruchu na wyżej wymienionych 
ulicach oraz w ich sąsiedztwie. Miesz-
kańcy proponowali różne rozwią-
zania mające na celu poprawę wi-
doczności i ograniczenie prędkości 
pojazdów. Okazuje się, że w  tej 
chwili nie są możliwe jakiekolwiek 
zmiany od strony ul. Poznańskiej 

n
Za stołem prezydialnym, od lewej: burmistrz Małgorzata Machalska, Le-
szek Jurga z Urzędu Miasta, projektant i przedstawiciel WRD. Burmistrz 
Mikołaj Tomaszyk (stoi z prawej) przedstawia jedną z koncepcji organizacji 
ruchu drogowego w newralgicznym rejonie   fot. Rafał Wojtyniak
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n
Spotkanie z mieszkańcami w SP 2   fot. Rafał Wojtyniak

n
Podobne ujęcie dwa tygodnie później – 13 lutego – ściany już 
ocieplone, zaciągnięte siatką i otynkowane. Okna uzbrojono 
w parapety, wykonano opierzenie dachu. Na koniec stycznia 
trwały prace tynkarskie wewnątrz budynku   fot. Hanna Siatka
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Skrzyżowanie Żabikowskiej, Po-
znańskiej, Buczka i  Targowej 
wzbudza wiele kontrowersji. 

Jest to krzyżówka w kształcie litery 
X, gdzie kąty, pod jakimi drogi się 
przecinają, znacząco odbiegają od 
prostego. W dodatku skrzyżowanie 
dość ciasno otaczają zabudowania, 
utrudniając modernizację.

Rondo?
W najwęższym miejscu skrzy-

żowanie ma szerokość tylko 2 pasów 
ruchu, co uniemożliwia wybudo-
wanie ronda z  prawdziwego zda-
rzenia. Nawet, jeśli od strony placu 
mogłoby takowe powstać, to nale-
żało by do niego doprowadzić ul. 
Buczka oraz Poznańską, czyli w su-
mie aż 4 pasy ruchu. Oczywiście 
można by utworzyć rondo w wersji 
minimalistycznej – zamiast dużej 
wyspy, tylko niewielki teren wyłą-
czony z ruchu, lub małą wysepkę. 
Nasuwa  się jednak pytanie – czy 
kierowcy w ogóle zauważaliby tak 
mały obiekt, który nie wymuszałby 
nawet zmiany toru ruchu? Czy 
wszyscy kierowcy respektowaliby 
ruch okrężny, a może raczej poru-
szaliby się na skróty z pominięciem 

wyspy (Poznańska w Buczka, Ża-
bikowska w Targową)?

Równorzędność?
Padła również propozycja utwo-

rzenia skrzyżowania dróg równo-
rzędnych. Taka organizacja ruchu 
wymaga jednak od kierowców więk-
szego zaangażowania, którego brak 
można dostrzec w przypadku dróg 
niższej kategorii (gruntowych), np. 
na terenie Nowego Centrum Lubo-
nia. Jeśli trudność i zwątpienie po-
jawiają się w przypadku tylko dwóch 
pojazdów, to jak będzie wyglądać 
sytuacja, kiedy spotka się ich kilka, 
zamierzających pokonać skrzyżo-
wanie w  różnych kierunkach? W 
chwili zwiększonego natężenia ruchu, 
pojazdy mogą nadjeżdżać równo-
cześnie z każdej strony. Wtedy każ-
dy kierowca ma jakieś auto po swo-
jej prawej stronie. Tylko od wzajem-
nego porozumienia zależy, który 
z nich pierwszy będzie mógł wjechać 
na skrzyżowanie i w jakiej kolejno-
ści je opuści.

Sygnalizacja świetlna
Jest to jakieś rozwiązanie. Tylko 

jak długo trwałoby docieranie pro-

Inny pomysł
Autorski projekt organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic 
Żabikowskiej, Poznańskiej, Buczka i Targowej

gramu sygnalizacji przy tak zmien-
nym natężeniu ruchu? Następnie 
– czy każdego zadowalałby konkret-
ny program – „nic nie jedzie, a ja 
mam czerwone i czekam”? Z jednej 
strony, w nocy sygnalizacja powin-
na być wyłączona, by niepotrzebnie 
nie utrudniać ruchu pojedynczych 
pojazdów, z  drugiej – wyłączając 
sygnalizację (lub podczas awarii) 

wracamy do problemów, z którymi 
obecnie mamy do czynienia na tym 
skrzyżowaniu – ograniczoną widocz-
nością, nadmierną prędkością po-
jazdów i jazdą na pamięć. By lepiej 
dopasować działanie sygnalizacji do 
ruchu pojazdów w  danej chwili, 
należało by dodatkowo umieścić 
w nawierzchni pętle indukcyjne lub 
wideodetektory na słupach.

Historia problemu
Potrzeba poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania 

ulic Buczka, Poznańskiej, Targowej i Żabikowskiej to temat, który od 
dawna oczekuje na realizację. W  ub. roku, Urząd Miasta opracował 
projekt i  rozpoczął realizację robót budowlanych, mających na celu 
zmianę organizacji ruchu w tym rejonie miasta. W założeniach - ulicą 
jednokierunkową miała się stać ul. Żabikowska (na odcinku od Sobie-
skiego do Targowej), a ciąg Poznańska-Targowa miał być drogą główną 
(aktualnie jest nią Poznańska-Żabikowska). Na te zmiany mieszkańcy 
nie wyrazili zgody i na przełomie września i października 2014 r. okle-
jono znaki drogowe w ramach sprzeciwu wymownym „NIE”. Burmistrz 
Małgorzata Machalska (będąca wtedy jeszcze radną) poinformowała, że 
nie zostanie wdrożona zmiana organizacji ruchu, bez konsultacji z zain-
teresowanymi. 22 grudnia 2014 r. na ręce Przewodniczącej Rady Miasta 
złożono interpelację w tej sprawie (autor: Magdalena Woźniak-Patej). 
W wyniku deklaracji Burmistrz Miasta doszło do spotkania z miesz-
kańcami rejonu 14 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2. 

W wyniku głosowania odrzucono zaproponowane zmiany organi-
zacji ruchu w rejonie skrzyżowania, a tym samym:

- pozostawiono dotychczasową drogę główną Poznańska-Żabikowska,
- zostawiono ulicę Żabikowską dwukierunkową i zdemontowano 

wyspę na wjeździe w ul. Migalli oraz znaki drogowe.
Magdalena Woźniak-Patej

n
Jeden z pomysłów na organizację ruchu na skrzyżowaniu Żabikowska, 
Poznańska, Buczka, Targowa. Zakreskowano obszary wyłączone z ruchu   
rys. Rafał Wojtyniak

Po spotkaniu 14 stycznia w spra-
wie zmiany organizacji ruchu 
w  rejonie skrzyżowania ulic 

Buczka, Poznańskiej, Targowej i Ża-
bikowskiej (czytaj na str. 24 i obok) 
mieszkańcy zdecydowali, że zapro-
ponowane przez Urząd Miasta zmia-
ny nie zwiększą ich bezpieczeństwa, 
a jedynie wprowadzą niepotrzebną 
dezorientację w komunikacji. Do-
magają się sygnalizacji świetlnej lub 
ronda.

Z uwagi na fakt, iż do 2017  r. 
nie można ingerować w ul. Poznań-
ską, wybudowaną ze środków unij-
nych, temat ronda został odłożony 
na później. Satysfakcjonującym 
rozwiązaniem byłaby sygnalizacja 
świetlna.

15 stycznia br., za pośrednictwem 
Komisji Komunalnej, złożyliśmy 

wniosek do Burmistrza Miasta 
o uwzględnienie w projekcie prze-
budowy ul. Żabikowskiej montażu 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowa-
niu ww. ulic. Ponadto przekazaliśmy 
Mikołajowi Tomaszykowi, zastępcy 
burmistrza, 3 pisma, które wpłynę-
ły do nas od mieszkańców i zawie-
rały konkretne propozycje oraz 
spostrzeżenia.

Mając na uwadze, że do czasu 
powstania projektu i budowy sygna-
lizacji, skrzyżowanie dalej będzie 
niebezpieczne, 28 stycznia złożyliśmy 
drugi wniosek, dający możliwość 
szybszych zmian w  obrębie anali-
zowanych dróg. Wniosek obejmował:

1. zmianę linii zatrzymania na 
ul. Buczka tak, by samochody mu-
siały się ustawić pod kątem prostym 
do osi ul. Żabikowska-Poznańska;

2. skorygowanie punktu 
zatrzymania od strony ul. Tar-
gowej tak, aby wymusić na 
kierowcach ustawianie się pod 
kątem prostym do drogi z pierw-
szeństwem;

3. wykonanie oznaczeń 
ostrzegawczych na jezdni dla 
każdego kierunku;

4. ograniczenie prędkości 
do 40 km/h w rejonie skrzy-
żowania.

Do wniosku dołączyliśmy 
dokumentację fotogra�czną 

Sygnalizacja lub rondo
Co dalej z niebezpiecznym skrzyżowaniem?

n
Przykładowy ograniczony widok z ul. Targowej 
w kierunku Żabikowskiej z perspektywy kie-
rowcy auta dostawczego   fot. Piotr Goryniak)

analizowanego skrzyżowania, pro-
pozycję możliwego do zastosowania 
oznakowania poziomego oraz obli-
czenia. Wniosek, zaprezentowany 
członkom Komisji Komunalnej, 
został następnie przekazany projek-
tantowi, celem rozpatrzenia pod 
kątem zgodności z przepisami.

Zaproponowane przez nas roz-
wiązania podwyższą bezpieczeństwo, 
nie zmieniając w sposób drastyczny 
organizacji ruchu, do której kierow-
cy się już przyzwyczaili. Dołożymy 
wszelkich starań, aby kolejne spo-
tkania konsultacyjne odbywały się 

na etapie przygotowania inwestycji, 
a nie w trakcie wykonywania robót 
budowlanych.

Zachęcamy do kontaktu z nami 
w  sprawach ważnych dla miasta 
i mieszkańców.

Magdalena Woźniak-Patej
tel. 692 118 020,  

e-mail:  
magdalena.wozniak_patej@rmlubon.pl

Piotr Goryniak
tel. 601 719 742,  

e-mail:  
piotr.goryniak@rmlubon.pl
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– przez 5 lat od pozyskania środków 
unijnych, przy udziale których zo-
stała wybudowana. Padł pomysł 
stworzenia ronda w miejscu skrzy-
żowania lub postawienia pełnej 
sygnalizacji świetlnej. Wnioskowa-
no o  utworzenie kosztorysu obu 
rozwiązań.

Burmistrz Tomaszyk podsumo-
wał spotkanie, przedstawiając 2 
postulaty:

1. przeprowadzenie planowanych 
zmian organizacji ruchu na skrzy-
żowaniu, ale pozostawienie ul. Ża-
bikowskiej dwukierunkowej;

2. wycofanie planowanych zmian 
na skrzyżowaniu i pozostawienie ul. 
Żabikowskiej dwukierunkowej.

Oba rozwiązania przewidują 
pozostawienie aktualnej organizacji 
ruchu na ul. Żabikowskiej (dwukie-
runkowość), ponieważ mieszkańcy 
obecni na spotkaniu jednogłośnie 
opowiedzieli się za takim rozwiąza-

niem. Postanowiono, że w  ciągu 
2 tygodni zbudowana jesienią wy-
sepka na wysokości ul. Migalli zo-
stanie usunięta, podobnie pionowe 
zafoliowane znaki drogowe dotyczą-
ce odcinka Żabikowskiej pomiędzy 
Poznańską a Sobieskiego. Mieszkań-
com dano możliwość przedstawienia 
w najbliższym czasie po spotkaniu 
opinii dotyczących organizacji ruchu 
na skrzyżowaniu. W tym celu nale-
żało  się skontaktować z  radnym 
właściwym dla miejsca zamieszka-
nia – Magdaleną Woźniak-Patej oraz 
Piotrem Goryniakiem.

Rafał Wojtyniak

Bez konkretów

Na str. 25 – więcej konkretów 
w artykule „Sygnalizacja lub ron-
do” oraz autorski projekt Rafała 
Wojtyniaka dotyczący rozwiąza-
nia problemów z organizacją ruchu 
w opisanym rejonie

Naprowadzanie
Niewątpliwie słuszna jest idea 

naprowadzania pojazdów, aby usta-
wiały się prostopadle do osi Żabi-
kowska-Poznańska, co umożliwi 
kierowcom z ograniczonym polem 
widzenia lepszą obserwację drogi 
poprzecznej. Jednak w przypadku 
zastosowania takiego naprowadza-
nia z obu stron skrzyżowania (wlot 
Targowej, wlot Buczka) pojazdy 
zamierzające poruszać się ciągiem 
ulic Targowa-Buczka musiałyby 
wykonywać slalom. Co gorsza, 
niektórzy kierowcy wykonujący 
lewoskręt będą sobie rościli prawo 
do pierwszeństwa nad pojazdami 
poruszającymi się z naprzeciwka 
prosto, a  nawet wykonującymi 
prawoskręt. W momencie ustawie-
nia się w osi Poznańska-Żabikow-
ska, niesłusznie poczują się, jakby 
już wcześniej poruszali się drogą 
główną, a co za tym idzie, myśleli, 
że mają bezwzględne pierwszeństwo.

Rozwiązanie problemów
Skoro plac (zwany również 

targowiskiem) należy do miasta, 
a  rozważano nawet utworzenie 
ronda, które byłoby niewątpliwie 
dużą ingerencją w istniejącą infra-
strukturę drogową, chciałem za-
proponować inne rozwiązanie. Po 
pierwsze – zamknięcie ul. Żabi-
kowskiej od strony skrzyżowania, 
co ułatwiłoby wyjazd z ul. Buczka. 
Kierowcy mogliby obserwować 
wyłącznie Targową oraz Poznańską. 
Przy ustawieniu pojazdu prosto-
padle do Poznańskiej, byłoby to 
jeszcze łatwiejsze. Aby osiągnąć 
takie położenie, należało by usunąć 
bądź przesunąć wyspę u  zbiegu 
Poznańskiej i Buczka (co chwilowo 
jest niemożliwe z uwagi na karen-
cję – wyspa była współfinansowa-
na ze środków europejskich). Po 
drugie trzeba by oddalić wylot ul. 
Żabikowskiej od skrzyżowania, 
poprowadzić drogę po odpowied-
nim łuku przez plac targowy i do-
ciągnąć ją pod kątem prostym do 
ul. Targowej. Kierowcy z Żabikow-
skiej bez problemu obserwowaliby 

pojazdy nadjeżdżające z obu stron. 
Po trzecie – wykorzystać drogę 
objazdową wokół placu oraz sam 
plac w dotychczasowy sposób – jako 
parking czy miejsce handlu. Po 
czwarte – przekwalifikować frag-
ment ul. Żabikowskiej na drogę 
dojazdową do posesji – z  jednej 
strony zamknięta całkowicie, z dru-
giej – wjazd połową jezdni. Po 
piąte i  ostatnie – pierwszeństwo 
stanowiłby ciąg ulic Poznańskiej 
i Targowej. Jeśli ktoś nie chciałby się 
poruszać w kierunku ul. Sobieskie-
go, to zawsze mógłby skręcić w Ża-
bikowską na wysokości placu tar-
gowego. Warto przypomnieć, że 
sygnalizacja świetlna na skrzyżo-
waniu Sobieskiego, Targowej i Fa-
brycznej została pod koniec ub. 
roku zmodernizowana, aby popra-
wić bezpieczeństwo oraz uniemoż-
liwić blokowanie skrzyżowania 
poprzez pojazdy wykonujące le-
woskręt. Gdyby na Targowej gro-
madziło się zbyt wiele pojazdów, 
zawsze można by wydłużyć o kil-
ka sekund zielone światło dla tej 
drogi.

To kolejny pomysł na organiza-
cję ruchu na tym skrzyżowaniu i w jego 
obrębie. Projekt został złożony 2 
lutego 2015 r. u Leszka Jurgi w Urzę-
dzie Miasta. W  tym roku ma być 
wymieniona sieć wodociągowa w ul. 
Żabikowskiej. Jeśli do tego czasu 
zostanie opracowany spójny projekt 
organizacji ruchu, wtedy przy oka-
zji wymiany nawierzchni ul. Żabi-
kowskiej, będzie można ten projekt 
częściowo lub całkowicie zrealizować.

Dobra rada
Niezależnie od przyjętej organi-

zacji ruchu, nie warto parkować pod 
sklepem „Corner”, aby podczas włą-
czania się do ruchu nie powodować 
zagrożenia na drodze. Zamiast tego 
radzę parkować po stronie placu 
targowego.

Rafał Wojtyniak

Dodatkowe rysunki zamieszcza-
my na portalu: wiescilubonskie.pl

Inny pomysłcd.  
ze str. 
25

Wąski przesmyk wzdłuż 
torów kolejowych po 
wschodniej ich stronie, 

na odcinku od wiaduktu kolejowe-
go przy ul. Powstańców Wlkp. do 
ul. Krótkiej, niektórzy lubonianie 
upodobali sobie jako dzikie wysy-
pisko śmieci (należy przypomnieć, 
że nasze miasto jest objęte zbiórką 
śmieci oraz ich segregacją). Teren 
ten należy do PKP i od wielu lat nikt 
tu nie sprząta, natomiast z roku na 
rok porzuconych śmieci przybywa 
i stanowią one „bombę ekologiczną 
z opóźnionym zapłonem” dla śro-
dowiska, przechodniów korzystają-
cych z przesmyku oraz okolicznych 

mieszkańców. Przy okazji trwającej 
modernizacji linii kolejowej Poznań-
-Wrocław miejsce to odwiedzają róż-
ni decydenci PKP. Czyżby porządek 
i ekologia były im obce? Jak to się 
ma do standardów Unii Europejskiej, 
do których tak często się odwołują, 
przyjmując je za wzór?

Paweł Wolniewicz

Skrót dla pieszych przy nasypie 
kolejowym pomiędzy ul. Powstań-
ców Wlkp. i Krótką. Śmieci zalegają 
na odcinku ponad 50 metrów. Leżą 
tu m.in. setki pustych butelek po 
alkoholu   fot. Paweł Wolniewicz

Bomba ekologiczna

n

cd.  
ze str. 
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Zgłaszam prośbę o  ustawie-
nie przenośnych toalet typu 
„Toy-Toy” na wzgórzu Papie-

skim. Piszę w imieniu wszystkich 
spacerowiczów i osób korzystających 
z urządzeń siłowych na tym terenie. 
Uważam, że to niezbędny przyby-
tek, który z pewnością uprzyjemni 
spędzanie czasu w parku.

Zbigniew Różański

Odpowiedź
W odpowiedzi na e-mail z 22 

stycznia 2015 r. Wydział Spraw Ko-
munalnych Urzędu Miasta Luboń 
informuje, że toalety przenośne są 
ustawiane na terenie parku Papie-
skiego tylko i  wyłącznie na czas 
trwania imprez plenerowych takich, 
jak np. Dzień Dziecka.

List do redakcji

WC na wzgórzu Papieskim
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W środę, 11 lutego 2015 r. o godz. 
16 do biura Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Spójnia” 

w Luboniu, w którym znajdował się 
prezes zarządu Marcin Dzierżawczyk 
oraz pracownik Łukasz Borkowski, 
wtargnęli członkowie byłej Rady Nad-
zorczej: Wanda Kaczmarek i Grażyna 
Baranowska w  towarzystwie kilku 
swoich znajomych. Używając prze-
mocy, przedarli się do części prze-
znaczonej dla pracowników i zaczęli 
przeszukiwać biuro. Zostali wezwa-
ni przez prezesa zarządu Marcina 
Dzierżawczyka do opuszczenia loka-
lu, jednakże mimo to kontynuowa-
li przerzucanie dokumentów, w tym 
dowodów na prawidłowe zwołanie 
najbliższego Walnego Zgromadzenia. 
Przypomnijmy, zostało ono zwołane 
w celu formalnego odwołania tychże 
osób z Rady Nadzorczej. Doszło do 
szamotaniny, w wyniku której, pre-
zes, wobec naruszenia jego nietykal-
ności cielesnej, był zmuszony użyć 

w samoobronie gazu pieprzowego. 
Wkrótce potem, przybyła policja oraz 
pogotowie, które badało osoby podraż-
nione gazem. Po przeprowadzonych 
badaniach policja nakazała opuszczenie 
lokalu wszystkim nieuprawnionym 
osobom. Należy podkreślić, iż kil-
ka miesięcy wcześniej miał miejsce 
podobny incydent, lecz członkowie 
byłej Rady Nadzorczej nie używali 
wówczas siły, więc nie udało im się 
wtargnąć do części biura przezna-
czonej wyłącznie dla pracowników. 
Wtedy także opuścili lokal dopiero 
po interwencji policji.

Zastanawiające jest, że napad 
miał miejsce na dzień przed wręcze-
niem nagród Siewca Roku  2014, 
w którym Marcin Dzierżawczyk był 
jednym z  nominowanych. Była to 
kolejna już próba sparaliżowania 
Spółdzielni, która w wyniku działa-
nia tych osób, nadal pozostaje bez 
dostępu do rachunku bankowego 
i ma zaległości w płatnościach.

Napad w „Spójni”

n
Stan biura Spółdzielni Mieszkaniowej „Spójnia” po zdarzeniach z 11 lutego

Przypominam, że Krajowa 
Rada Spółdzielcza zwołała Walne 
Zgromadzenie na piątek, 27 lu-
tego 2015  r. w  celu odwołania 

Porozmawiajmy o naszym mieście
Burmistrz Miasta Luboń zaprasza

Mieszkańców Żabikowa
do dyskusji o problemach i pomysłach do realizacji.

Zapraszamy 18 marca o godz. 18 do Gimnazjum nr 2.
Spotkania dla innych rejonów Lubonia  

odbędą się w kolejnych terminach.
Więcej informacji: www.lubon.pl, tel. 61 813 00 11

W ostatnich dniach stycznia 
z bloków Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Lubonianka” przy 

ul. Źródlanej 8 i 6 (wspólnota miesz-
kaniowa, którą zarządza spółdzielnia) 
oraz sąsiednich, z adresem: Sikor-
skiego 30a i 30b zniknęło kilkanaście 
termostatów – wszystkie określonego 
typu („Danfoss”). Urządzenia znaj-
dowały się na parterach i posiada-
ły blokadę utrzymującą w klatkach 

schodowych stałą temperaturę. 14 
odkręcono, a 1 uszkodzono. Spół-
dzielnia zgłosiła kradzież w ponie-
działek, 2 lutego lubońskiej policji. 
Podobne zgłoszenie złożyła w tym 
samym dniu wspólnota mieszkaniowa 
budynku przy ul. Źródlanej 4. Koszt 
nowego termostatu to ponad 100 zł 
(bez montażu).

(HS)

Seryjna kradzież

Kolejną akcję krwiodawczą 
przeprowadzono w niedzielę, 
25 stycznia tradycyjnie w po-

mieszczeniach SP 1. Zebrano 35,1 l 
krwi. Poborem kierowała lek. med. 
Dorota Oberc, a prowadziło go 15 
pracowników Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i  Krwiolecz-
nictwa (RCKiK) w Poznaniu, w tym 
3 pielęgniarki i 2 lekarzy. Organiza-
cję akcji prowadząca oceniła wyso-
ko – na „6”. Przybyło wielu krwio-
dawców z rzadkimi grupami krwi, 
przede wszystkim minusowymi (78 
uczestników, w tym 20 kobiet). Wśród 
oddających znaleźli się krwiodawcy, 
którzy nie poprzestali na jednorazo-
wym dzieleniu się krwią. Lubonianin 
Bartłomiej Jankowski zrobił to już 10 
razy. Przedtem mieszkał w Pozna-
niu, a  po przeprowadzeniu  się do 
Lubonia, oddał krew po raz drugi. 

Igor Pawlewski jest krwiodawcą od 
liceum. Dzielił się krwią po raz 9., 
trzeci w Luboniu.

Prezes HDK „Lubonianka” Jerzy 
Zieliński poinformował nas, że pod-
czas akcji do klubu wstąpiło dwóch 
nowych członków: Mariusz Napie-
rała i Grzegorz Kleiber. Sponsorami 
byli już tradycyjnie: „Ziołolek” Sp. 
z o.o. Poznań, LOSiR, „Dramers” SA 
Rabowice koło Swarzędza, Kompa-
nia Piwowarska „Lech Browary 
Wielkopolski” w Poznaniu oraz RCKiK 
w  Poznaniu. W  przeprowadzeniu 
akcji pomagali: Zbigniew Cybulski, 
Zbyszko Wojciechowski, Józef Wy-
zujak i Ewa Wojciechowska.

Prezes klubu dziękuje dyrekto-
rowi SP 1 – Grzegorzowi Aniole – 
który udostępnił sale.

Robert Wrzesiński

Powinność serca
74. akcja Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Lubonianka” 
im. bł. Edmunda Bojanowskiego

n
Pierwszy od prawej Bartłomiej Jankowski, trzeci od lewej – Igor Pawlewski   
fot. Robert Wrzesiński

Jak się dowiedzieliśmy od kierownika Działu Transportu Aglomeracyj-
nego i Rozwoju Sieci ZTM – Wojciecha Miechowicza –lokalizacja przy-
stanku autobusowego na ul. Rakoniewickiej przy siedzibie PZU została 

wstępnie zaakceptowana przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Jednak, żeby go uruchomić ZTM musi wyremontować chodnik w miejscu, 
gdzie przystanek ma być zlokalizowany. Chodnik jest zniszczony przez 
parkujące tam samochody. Po naprawie nawierzchni przystanek zostanie 
wprowadzony do rozkładu jazdy autobusów.

PAW

Przystanek przy PZU

Rady Nadzorczej i  wyboru no-
wego jej składu. 

Marcin Dzierżawczyk
SM Spójnia w Luboniu

Czytaj też na str. 13 – „Spójnia zdecyduje”



2/2015

28

otoczono biało-czerwonymi taśmami. 
Miejsce zasłania stojący tu od jakiegoś 
czasu samochód. O zdarzeniu zaalar-
mowała redakcję „WL” anonimowa 
kobieta, jednak już kolejnego dnia 
nie odpowiadała na telefony. Nie po-
dając szczegółów na temat tego, co 
zaszło i lokalizacji, alarmowała o pró-
bie zamurowania kobiety w lokalu, 
w  opuszczeniu którego potrzebna 
była pomoc osób trzecich.

Przyczyna dziwnego zamknięcia 
apteki nie jest do końca znana. Praw-
dopodobnie dotyczy nieporozumień 
związanych z umową najmu pomię-
dzy właścicielką budynku a najem-
cą lokalu, w którym mieści się ap-
teka. W  poniedziałek, 9 lutego na 
miejscu doszło do interwencji po-

licji. Według informacji od funkcjo-
nariuszy, konikt, na wniosek dzier-
żawcy, około trzy tygodnie wcześniej 
tra�ł do sądu cywilnego. Policję 
wezwała właścicielka budynku, zgła-
szając uszkodzenie mienia. Funk-
cjonariusze jednak takiego nie 
stwierdzili. Pracownicy okolicznych 
lokali wstrzymują się od udzielania 
informacji w tej sprawie. Próbowa-
liśmy uzyskać je od właścicielki 
obiektu. Nie chciała telefonicznie 
rozmawiać na ten temat. Obiecała 
jednak spotkanie w  późniejszym 
terminie.

Mieszkańcy pytają redakcję, 
dlaczego aptekę nagle w ten sposób 
zamknięto? Do tej pory nie udało 
nam się ustalić, czy to remont, spe-
cjalne zagrodzenie drzwi, czy uszko-
dzenie mienia, oraz kto tę blokadę 
założył?

Agata Samol
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Wejście do Apteki św. Józefa 
w Centrum Handlowym 
„Venus” przy ul. Sobieskie-

go 55a zostało w pierwszym tygodniu 
lutego (prawdopodobnie w sobotę, 

7 lutego) zablokowane. Drzwi zasta-
wiono specjalnej konstrukcji blaszaną 
blokadą. Zerwano kostkę brukową 
przed wejściem, usypując górę beto-
nu zmieszanego z piaskiem. Całość 

Dziwne zamknięcie apteki

Zaalarmowani przez mieszkańców, na miejscu zastaliśmy taki widok. Nikt 
z sąsiednich placówek nie chciał tego komentować   fot. Agata Samol

Akcja polega na udzielaniu 
wsparcia konkretnemu dziec-
ku z rodziny wielodzietnej, 

ubogiej lub niezaradnej życiowo. Or-
ganizatorzy chcą, aby dziecko, które 
jest uzdolnione, chore lub wymaga 
pomocy w nauce, mogło otrzymać 
szanse na dalszy rozwój. Rodziców 
tych dzieci nie stać, by taką pomoc 
zapewnić.

Akcja „Skrzydła” z powodzeniem 
rozwinęła  się w  Diecezji Zielono-
górsko-Gorzowskiej (w której wzię-

ła początek) i Katowickiej. W Luboniu, 
dzięki pomocy proboszcza para�i 
Jana Pawła  II, ks. Pawła Dąbrow-
skiego PZ „Caritas” uzyskał konto 
o nr 72 1160 2202 00000002 72939854 
na potrzeby przedsięwzięcia. Wy-
stosowano list, w którym Caritas 
podaje ogólne zasady akcji, kie-
rując go głównie do firm w Luboniu, 
co nie oznacza, że w akcji nie mogą 
wziąć udziału również osoby in-
dywidualne o wielkim sercu.

Pod skrzydłami
Para�alny Zespół „Caritas” przy para�i pw. św. Jana Pawła II jako 
pierwszy w Archidiecezji Poznańskiej podjął akcję „Skrzydła”, 
obejmując opieką rozwój dzieci wymagających szczególnej 
uwagi

Pomoc mia-
łaby polegać na 
systematycznym 
wsparciu �nan-
sowym wytypo-
wanego dziecka. 
Wysokość po-
mocy uzależ-
niona jest od 

woli darczyńcy i  jego możliwości. 
Mogą to być nawet drobne kwoty. 
Należy je wpłacać z zaznaczeniem, 
że jest są to pieniądze dla konkret-
nego dziecka. Caritas zobowiązuje się 
składać systematyczne sprawozdania 
z wydatkowania pieniędzy oraz z po-
stępów w nauce, osiągnięć sportowych, 
artystycznych czy rehabilitacji dziec-
ka, które zostało objęte pomocą.

Jako pierwsza na apel w tej spra-
wie odpowiedziała prezes lubońskiej 
�rmy „Niedźwiedź-Lock”. Dzięki Jej 

o�arności jedno z dzieci, wytypo-
wanych przez pedagogów ze Szkoły 
Podstawowej nr  2 będzie mogło 
podjąć dodatkowe zajęcia, aby wy-
równać braki w nauce. W imieniu 
Rozalki, wolontariuszki zespołu 
„Caritas” serdecznie jej dziękują. 
Mają nadzieję, że o�arność prezes 
�rmy „Niedźwiedź-Lock” będzie 
inspiracją dla innych osób, aby wes-
przeć tę szlachetną akcję i „uskrzy-
dlić” inne dzieciaki.

Na końcu stycznia br. akcją „Skrzy-
dła” było objętych dwoje dzieci.

Szczegółowych informacji o ak-
cji udzielają wolontariuszki PZ „Ca-
ritas” przy para�i św. Jana Pawła II 
pod numerami tel. 508 316 481 lub 
602 799 449.

Halina Gościewska
wolontariuszka i kronikarz para�i  

św. Jana Pawła II

– Po co spowalniacze, pomiędzy 
którymi przejedzie samochód? Tam 
nikt nie zwalnia tylko jedzie środkiem! 
– to tylko wybrane dwa komentarze, 
które usłyszałam przygotowując 
artykuł. Konieczność budowy takich 
progów wynikała jednak z przepisów.

Jak stwierdził inżynier Adam 
Sołecki, autor projektu, nie można 
było w tym miejscu zastosować in-
nego rozwiązania niż próg zwalnia-
jący typu wyspowego. Zgodnie 
z „Rozporządzeniem Ministra In-
frastruktury z 3.07.2009 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicz-
nych dla znaków i sygnałów drogo-
wych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu i warunków ich umieszczania 
na drogach (pkt. 8.1. załącznik 4)”, 
niedopuszczalne jest stosowanie 

progów zwalniających na ulicach 
i drogach, w przypadku kursowania 
autobusowej komunikacji pasażer-
skiej, z wyjątkiem właśnie progów 
wyspowych.

Na ul. Wojska Polskiego funk-
cjonuje komunikacja autobusowa, 
która wymusza taki, a nie inny kształt 
spowalniaczy. Zastosowanie więc 
takiego rozwiązania nie było nie-
uzasadnione i bezcelowe, lecz opie-
rało  się na przepisach prawnych. 
Ponadto należy pamiętać o miejscu, 
w którym zostały one zamontowa-
ne – to rejon szkoły, hali widowi-
skowo-sportowej, do której uczęsz-
czają m.in. dzieci oraz młodzież 
i  należy zapewnić im możliwość 
bezpiecznego przejścia na drugą 
stronę drogi. To brak kultury jazdy 

Progi niezadowolenia
Zamontowane w ub. roku progi zwalniające na ul. Wojska 
Polskiego w rejonie Gimnazjum nr 2 nie spotkały się z aprobatą 
mieszkańców, ale wynikają z przepisów

kierowców i  łamanie przez nich 
przepisów warunkuje nieprzestrze-
ganie zasad ruchu drogowego i omi-
janie progów środkiem jezdni.

W tym miejscu należy zwrócić 
jeszcze uwagę na jeden aspekt – po-
między jednym progiem narysowa-
na jest podwójna linia ciągła, która 
zakazuje zmiany pasa ruchu, natomiast 
pomiędzy progiem bliżej gimnazjum, 

jest linia przerywana, co teoretycz-
nie sugeruje kierującym możliwość 
przejazdu środkiem. Należałoby 
zmienić w tym miejscu oznakowanie 
i również zastosować linię ciągłą. Być 
może zmiana ta wpłynie pozytywnie 
na kierowców i zaczną stosować się 
do obowiązujących przepisów.

Magdalena Woźniak-Patej

n
Linia przerywana pomiędzy progami na ul. Wojska Polskiego w okolicy 
przy Gimnazjum nr 2   fot. Magdalena Woźniak-Patej

n
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ry przy ul. Sobieskiego przykryto 
z jednej strony metalowym podjaz-
dem z poręczami, ale osoba na wóz-
ku może tam jedynie wypożyczyć 
książkę w  �lii Biblioteki Miejskiej 
położonej na parterze. Sala, w której 
odbywają się imprezy, mieści się na 
piętrze. Schody prowadzą też do 
piwnicy, gdzie wygospodarowano 
pomieszczenia do zajęć. Z uwagi na 
stopnie niedostępna dla niepełno-
sprawnych jest też �lia Biblioteki 
przy Zakładach Chemicznych (Lu-
vena), funkcjonująca w  budynku 
dawnego hotelu. Pozytywne zmiany 
zaszły przy Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej na ul. Źródlanej. 
Do MOPS-u wreszcie prowadzi 
chodnik (z łagodnymi spadami wzdłuż 
całej drogi), a  potem podjazd do 
poziomu wysokiego parteru, gdzie 
znajduje  się biuro podawcze oraz 
gabinety. Ubikacji dla osób niepeł-
nosprawnych w   MOPS-ie nie ma. 
Dyrekcja i pracownicy socjalni urzę-
dują na piętrze, dokąd prowadzą 
strome, kręte schody. Różnicę po-

ziomów pomiędzy ulicą Kołłątaja 
i nowoczesnym, oddanym w 2009 r. 
gmachem Lubońskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji niepełnosprawny 
może pokonać, używając podjazdu 
z  poręczami usytuowanego przy 
sąsiednim budynku Gimnazjum nr 2. 
Na wizycie w holu (może ewentu-
alnie w siłowni) oraz skorzystaniu 
z przystosowanej ubikacji kończy się 
jednak jego pobyt w  LOSiR-ze. Try-

Luboń z perspektywy wózkacd.  
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buny hali widowiskowo-sportowej 
są niedostępne dla wózków. Kibico-
wanie lub przyglądanie się koncer-
tom z poziomu podłogi nie należą 
do ciekawych, zresztą parkiet sali to 
nie miejsce dla gumowych, brudnych 
kół. W tym obiekcie również nie ma 
windy, dzięki której niepełnospraw-
ny mógłby dotrzeć nad trybuny 
i stamtąd śledzić to, co dzieje się na 
boisku oraz skorzystać np. z mniej-

szej sali z lustrami. (Dla porównania 
należy wskazać na stadion miejski 
przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu. Tam, 
w ramach programu „Lech bez ba-
rier”, z którego korzystają również 
osoby na wózkach z Lubonia, nie-
pełnosprawni przyglądają się wyda-
rzeniom na boisku z  pierwszego 
rzędu trybun.). W naszym mieście 
pod względem infrastruktury wóz-
kowicze chwalą natomiast stosun-
kowo niedawno powstałe boisko 
„Orlik” przy ul. Dojazdowej (nie-
utwardzonej!), gdzie odbywają  się 
m.in. rozgrywki bule, w  których 
chętnie uczestniczą. Jest tam nawet 
dostosowana dla nich łazienka, gdzie 
mogą skorzystać z kąpieli po grze. 
Dojazd do orlika jest jednak karko-
łomny. Pan Paweł Lewandowski 
dociera tam z Lubonianki w 25 mi-
nut. Jadąc ulicą Sobieskiego nie 
korzysta jednak z chodników (fatal-

ny stan i wysokie krawężniki), ale 
odmawiając „zdrowaśki” prze pod 
prąd ruchliwą jezdnią. Poruszając się 
prawą stroną, naraziłby się na zaha-
czenie przez przejeżdżające samo-
chody. Na widok takiego kamikadze 
kierowcy pukają  się w  głowy, nie 
znając powodów, dla których nie-
pełnosprawny wybiera ulicę, a nie 
chodnik.

Wywiadówka dla sprawnych
Z lubońskich szkół odpowiedni 

podjazd dla wózków ma jedynie 
Gimnazjum nr 2 przy ul. Kołłątaja. 
Do G 1, SP 3 i SP 1 prowadzą scho-
dy. Od 10 lat nic w kwestii dostęp-
ności nie poprawiło  się przy SP  4 
i  w  Cieszkowiance (SP  2). Przed 
głównym, szerokim wejściem do 
Czwórki nadal są tylko stopnie (nie 
ma przeszkód, by część przeznaczyć 
na skos), a przy SP 2 – niewygodny, 
stromy podjazd, choć miejsce, by go 
wydłużyć i uczynić łagodniejszym 
jest. Być może uczniów na wózkach 
w  lubońskich placówkach nie ma, 
ale wśród rodziców są z pewnością 
niepełnosprawni, którzy chcieliby 
raz po raz wybrać się na wywiadów-
kę do swoich pociech.

Spośród innych instytucji uży-
teczności publicznej należy wymie-
nić kościoły – wszystkie pięć dostęp-
ne dla osób „na kółkach”. Nie moż-
na tego powiedzieć o komisariacie 
policji przy ul. Powstańców Wlkp., 
którego strzegą wysokie schody. Nowa 
siedziba służb mundurowych, znaj-
dująca się obecnie w budowie, za-
powiada się na bardziej przyjazną. 
Z wjazdem do urzędu pocztowego 
przy placu E. Bojanowskiego nie ma 
kłopotu. Jeśli ktoś przytrzyma drzwi 
dzielące przedsionek od pomiesz-
czenia głównego, osoba na wózku 
łatwiej dostanie  się do wnętrza. 

cd.  
na str. 
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n
Wąski podjazd do Biblioteki Miejskiej 
z progiem, pomiędzy budynkiem i �la-
rem   fot. Hanna Siatka

n
Metalowa równia z poręczami przy Ośrodku Kultury i przyjazny krawężnik 
nowego chodnika od strony parkingu (niestety wciąż wyboistego)    
fot. Hanna Siatka

n
Infrastruktura przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej: utwardzone 
obejście, poprawny, dwupoziomowy podjazd z poręczami, schody, po 
których można wciągnąć wózek dziecięcy oraz stojaki na rowery    
fot. Hanna Siatka

n
Przyjazny dojazd do Urzędu Miasta – obniżone krawężniki i w ła-
godny sposób wyrównana różnica poziomu przed wejściem do 
magistratu    fot. Hanna Siatka

n
Stan chodników na ul. Sobieskiego – nie-
pełnosprawny na wózku, nawet gdyby 
bardzo chciał, nie podjedzie pod taki kra-
wężnik, ani w żadnym miejscu go nie omi-
nie. Koła grzęzną w błocie. Takich prze-
szkód na ul. Sobieskiego ma do pokonania 
dziesiątki, nic dziwnego, że wybiera ruchli-
wą jezdnię   fot. Hanna Siatka
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i  PKO  SA), do WBK 
w budynku CH Pajo oraz 
Getin Banku i  agencji 
PKO BP „na tarasie” przy 
ul. Żabikowskiej. Pobli-
skiego Alior Banku na-
przeciw kwiaciarni „Sza-
fran” strzegą natomiast 
wysokie schody. Przy 
PKO  BP od strony ul. 
Sikorskiego wybudowa-
no podjazd, ale krawęż-
nik obniżono w miejscu, 
z którego korzystają tyl-
ko pełnosprawni (przy 
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Przyjazna jest też, zdaniem niepeł-
nosprawnych, poczta „na tarasie” 
w budynku administracyjnym Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Lubonianka” 
przy ul. Żabikowskiej 62, za to oso-
bisty kontakt z  władzami osiedla 
i  pracownikami administracji nie 
uległ poprawie. Na piętro budynku, 
gdzie mieszczą się biura, prowadzą 
schody. Stopnie są też przed wejściem 
do gmachu. Kierownictwo urzędu 
pocztowego przy ul. Sobieskiego 97 
(budynek Ośrodka Kultury) pomy-
ślało wprawdzie o osobach „na kół-
kach”, ale efekt okazuje się mierny. 
Na poręczy schodów przed wejściem 
do placówki zainstalowano dzwonek, 
przy pomocy którego niepełnospraw-
ny może wezwać urzędnika. Cóż 
z tego, skoro chodnik prowadzący 
do stopni zaczyna się wysokim kra-
wężnikiem, a  jeśli już uda  się go 
wózkowi pokonać, to brakuje miej-
sca, by ustawić pojazd blisko dzwon-
ka i dosięgnąć urządzenie. Najlepiej 
prezentuje się główny urząd pocz-
towy w Luboniu – przy ul. Wschod-
niej z dogodnym wjazdem i swobo-
dą poruszania się wewnątrz. Nieste-
ty, dojazd do placówki nie spełnia 

już współczesnych standardów. 
Utwardzona droga od strony ul. 
Żabikowskiej kończy się na wyso-
kości ul. Kopernika. Dalej już tylko 
błoto. Jeszcze gorzej jest od strony 
osiedla. Pokonanie błotnistych, sze-
rokich, głównych dróg w  Nowym 
Centrum Lubonia (ul. Wschodnia 
i al. Jana Pawła II) sprawia kłopot 
nawet sprawnym mieszkańcom, a co 
dopiero tym z dysfunkcjami.

Przyjrzeliśmy się również luboń-
skim bankom. Te stosunkowo nowe 
placówki spełniają standardy, jak 
chodzi o  wjazd do wewnątrz czy 
odpowiednią przestrzeń, natomiast 
otocznie nie we wszystkich przypad-
kach jest przyjazne. Bez kłopotu 
niepełnosprawny dostanie  się do 
placówek przy pl. Edmunda Boja-
nowskiego (Bank Spółdzielczy 

Luboń z perspektywy wózkacd.  
ze str. 
29

ziomie wózka) pro-
wadzi wzorcowy, 
dwupoziomowy 
podjazd z poręcza-
mi przy ścianie 
budynku. Jednak 
można się do niego 
dostać jedynie chod-
nikami przy banku, 
bowiem od strony 
parkingu sterczy 
wyjątkowo okazały 

krawężnik. Osoba, która nie zna tego 
miejsca i wybierze najkrótszą drogę 
(przez parking), musi się wycofać, 
szukając innego dojazdu. Klient WBK 
przy ul. Sikorskiego wypłaci pienią-
dze w placówce lub dostępnym dla 
wózkowiczów bankomacie na zewnątrz, 
ale żeby je wydać, zamiast najkrótszą 
drogą udać się do Biedronki, musi 
ostrą pochyłością zjechać na ulicę 
i jezdnią dotrzeć do sklepu, bowiem 
chodnik przy banku kończy się par-
kingiem (kolejny absurd budowlany).

Niepełnosprawni na wózkach 
chwalą za to infrastrukturę cmenta-

rza w  Żabikowie – utwardzone 
w  ostatnich latach alejki oraz nie-
odzowne w takim miejscu, przyjazne 
dla nich WC w  budynku biura – 
z wjazdem od przodu i z boku. Ne-
kropolia komunalna przy ul. Armii 
Poznań też posiada brukowe, głów-
ne ganki. Pracownik �rmy obsługu-
jącej cmentarz zapewnił nas, że 
w budynku kaplicy cmentarnej jest 
mieszcząca wózek ubikacja, ale po-
kazać nam jej nie chciał. Zajrzeliśmy 
też na dworzec PKP, który jest w trak-
cie remontu. Dojazd z ul. Dworcowej 
do drzwi poczekalni z kasami usy-
tuowano odpowiednio. Przed bu-
dynkiem od strony torów umiesz-
czono szerokie schody. Z pewnością 
zmieściłby się na nich podjazd, ale 
go nie przewidziano. Osoba na wóz-
ku będzie musiała nadłożyć drogi 
i wjechać na peron ok. 20 metrów 
dalej. Jeśli dotrze do dworca tuż przed 
odjazdem pociągu, może kupić bilet 
u konduktora – bez dopłaty (przy-
wilej niepełnosprawnych). Na drugi 
peron będzie prowadzić przejście 

cd.  
obok

n
Cóż z tego, że poprawny, skoro trudno dostępny? – dwupo-
ziomowy, niwelujący dużą różnicę wysokości podjazd z po-
ręczami prowadzący do pomieszczenia z bankomatami 
przy PKO BP na ul. Sikorskiego, od strony parkingu niedo-
stępny z powodu wysokiego krawężnika   fot. Hanna Siatka

n
Chodnik wzdłuż budynku WBK przy ul. Sikorskiego 
(najkrótsza droga do Biedronki) „urywa się” przy 
parkingu. Osoba sprawna prześlizgnie się między 
samochodami, wózek nie   fot. Hanna Siatka

n
Podjazd przy Szkole Podstawowej nr 2, pokazywany w „WL” przed 
10 laty przez późniejszego burmistrza Rafała Marka, można z po-
wodzeniem wydłużyć, a więc złagodzić   fot. Hanna Siatka

n
Granicę pomiędzy Luboniem i Poznaniem (okolice wiaduktu autostradowego przy ul. Armii 
Poznań) można rozumieć wieloznacznie. Do świata bilboardów i wieżowców, które są w zasię-
gu ręki, prowadzi grząskie pobocze. Tu kończy się wędrówka z Lubonia. O tym gruntowym 
„chodniku” do Lidla, leżącym już na terenie Poznania, kilkakrotnie pisaliśmy   fot. Hanna Siatka

chodniku pro-
wadzącym do 
schodów), przed 
podjazdem dla 
wózków nato-
miast pozosta-
wiono uskok. 
Przy okazji tej 
placówki warto 
wskazać na inny 
absurd budow-
lany (o tych czy-
taj też niżej), 
który ilustrowa-
liśmy już przed 
10 laty. Do ob-
szernego po-
mieszczenia 
z  bankomatami 
(jeden z nich usy-
tuowano na po-
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podziemne. Jest już w części gotowe. 
Obok schodów stoi już murowana 
kabina nad szybem windy, z której 
z pewnością będą korzystać osoby 
nie w pełni sił. W tym miejscu war-
to wspomnieć o trasie dojazdowej 
na dworzec. Z osiedla „Lubonianka” 
można tam dotrzeć ciągiem przyja-
znych chodników wzdłuż ulic: Po-
wstańców Wlkp., Okrzei i Dworco-
wej, z Lasku – ulicą Fabryczną do 
Dworcowej. Przejście przez ul. Fa-
bryczną przy skrzyżowaniu z Dwor-
cową, inaczej niż przed laty, jest dziś 
przebudowane (nowe, równe płytki 
chodnikowe i obniżone krawężniki). 
Inny ciąg prowadzi z placu Bojanow-
skiego, ulicą Poniatowskiego do 
Unijnej. Stamtąd przez rondo moż-
na dotrzeć do ul. Dębieckiej, a dalej 
pod mostem kolejowym do ul. Ar-
mii Poznań. Przejechawszy wiadukt 
nad A-2 w kierunku Dębca, osoba 
na wózku musi jednak zawrócić. Za 
granicą Lubonia koła ugrzęzną 
w miękkim poboczu drogi łączącej 
metropolię z aglomeracją.

Do lekarza przez wyboje
Lubońskie Przychodnie Lekarza 

Rodzinnego (PLR) są raczej przyja-
zne dla niepełnosprawnych pacjen-
tów. Mają podjazdy i odpowiednio 
szerokie drzwi wejściowe, a w nie-
których placówkach jest również 
przystosowane WC (ul. Poniatow-
skiego 20 i Wschodnia 25, Rodzin-
ne Centrum Medyczne „Lub-Med” 
przy ul. Sobieskiego  55A). Gorzej 
jest z dotarciem do lekarza pierw-
szego kontaktu. W najlepszym po-
łożeniu są pacjenci PLR w Żabiko-
wie, do której można dojechać 
„suchym kołem”. Przejście dla pieszych 
przez ruchliwą ul. Poniatowskiego 
na wysokości przychodni jest jednak 
wyboiste (wgłębienia ściekowe przy 
krawężnikach po obu stronach uli-
cy). O otoczeniu Lub-Medu, który 
mieści się w CH „Venus” w Lasku, 
pisaliśmy wyżej – fatalny stan chod-
ników, błoto, bałagan w infrastruk-
turze. Droga do PLR przy ul. Roma-
na Maya  1A jest niebezpieczna 
nawet dla sprawnych, z  uwagi na 
wjazd z  ul. Armii Poznań niemal 
krzyżujący się z przejazdem kolejo-

wym, tory przemysłowe i ciągły ruch 
samochodowy. Najbardziej bulwer-
suje stan drogi do lekarza w Nowym 
Centrum Lubonia, którego pacjen-
tami są mieszkańcy bodaj najwięk-
szego rejonu. Wyboistymi, błotni-
stymi ulicami śródmieścia z trudem 
przemieszczają się samochody, a co 
dopiero wózki na cienkich oponach. 
Od strony ul. Wschodniej trasę moż-
na w części pokonać utwardzonym 
przejściem pod arkadami, ale od ul. 
Pułaskiego czy, nie daj Boże, ul. Mi-
zerki i  Kochanowskiego – tylko 
gruntem. Samo otoczenie przychod-
ni też jest najeżone przeszkodami 
– wystającymi płytkami i krawęż-
nikami.

Poradnie specjalistyczne w naszym 
mieście są przyjazne dla niepełno-
sprawnych. W Med-Luxie przy ul. 
Żeromskiego wszystkie gabinety 
znajdują  się na jednym poziomie. 
Do wnętrza prowadzi łagodny pod-
jazd z chodnika ul. Fabrycznej. Pla-
cówkę wyposażono w ubikację dla 
niepełnosprawnych. Przy wejściu do 
Centrum Medycznego HCP przy ul. 
Lipowej jest podjazd, a dalej w bliskiej 
odległości dwoje drzwi. Dla osoby 
na wózku to niezbyt fortunne roz-
wiązanie. Jest stosowne WC. Na 
piętro można się dostać windą. Wą-
skie: wjazd i korytarze w budynku 
z gabinetami specjalistów „Art.-Med.” 
przy ul. ks. Streicha nie zachęcają 
niepełnosprawnych. Jest za to przy-
jazna dla nich ubikacja.

Dużym problemem dla osób 
z dysfunkcją ruchową jest dostanie się 
do podstacji Pogotowia Ratunkowe-
go przy ul. Pułaskiego, która w po-
rach kiedy lekarze rodzinni nie 
pracują, doraźnie udziela pomocy 
medycznej. W ostatnich latach prze-
prowadzono gruntowny remont tej 
placówki, ale wysokie schody przy 
wejściu pozostały.

Podjedzie, nie podjedzie...
Mamy lepszy tabor i nowe przy-

stanki autobusowe, ale z tych udo-
godnień nie mogą swobodnie korzy-
stać osoby, dla których transport jest 
nieodzowny. Przekonał  się o  tym 
bohater artykułu „Pod górkę” („WL” 
11-2014, str. 42), który nie dojechał 

na oczekiwaną przez 
kilka miesięcy wizy-
tę u  specjalisty 
w Luboniu, bo żaden 
autobus nie zabrał go 
z wózkiem na pokład. 
W 2004 r. na 16 au-
tobusów tylko 4 były 
pojazdami niskopo-
dłogowymi. Obecnie 
wszystkie 30 wozów 
Translubu posiada tę 
właściwość i, jak nas 
zapewniono, przy 
przednich oraz środ-
kowych drzwiach 
wozi specjalną plat-
formę, po której 
wózek może wjechać 
do wnętrza. Jak ob-
serwują niepełno-
sprawni, nie każdy 
kierowca odpowied-
nio zbliża pojazd do 
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krawężnika. Nie potra�? Boi  się 
podjechać za blisko, by nie uszkodzić 
wozu? Nie chce? Ich zdaniem, rów-
nież nie każdy autobus wozi ułatwia-
jącą wsiadanie platformę, co rozpo-
znają po obecności zawiasów pod 
drzwiami. Podsuwają proste rozwią-
zanie, by korzystanie przez nich 
z autobusu nie graniczyło z loterią. 
Na każdej linii, najlepiej w porze, gdy 
funkcjonują różne instytucje, należy 
wprowadzić przynajmniej jeden au-
tobus, który zabierze wózek, i ozna-
czyć go znanym wszystkim symbolem. 
Podobny znaczek trzeba umieścić 
przy konkretnym kursie w rozkładzie 
jazdy.

Imprezy poza zasięgiem
Dokąd umawia się na kawę oso-

ba na wózku w Luboniu? Najpewniej 
do centrum handlowego. Inne loka-
le są dla niej niedostępne z powodu 
stopni, ostrych podjazdów, niemoż-
liwych do pokonania bez pomocy 
innych. Tylko nieliczne sale w naszym 
mieście, będące miejscami spotkań, 
zebrań i imprez, stoją przed niepeł-
nosprawnymi otworem. Należą do 
nich pomieszczenia Lacerty na ul. 
Przy Autostradzie, które umieszczo-
no wprawdzie na piętrze, ale pomy-
ślano o  pełnowymiarowej windzie 

i  przyjaznej ubikacji. 
Niepełnosprawny może 
też skorzystać z  sal 
i  ułatwień nowocze-
snego hotelu Poznań-
ski przy ul. Krańcowej 
oraz świetlicy Luveny 
przy ul. R. Maya, przy 
której jest podjazd (nie 
ma jednak odpowied-
niego WC). Standardy 
europejskie spełniają 
za to pomieszczenia 
w  nowej hali Parku 
Przemysłowego Luve-
ny (sala konferencyjna, 
winda, WC). Wózek 
nie wjedzie natomiast 
do umieszczonych na 
piętrze: świetlicy Spół-
dzielni Mieszkaniowej 
„Lubonianka” i  sali 
w remizie OSP przy ul. 
Żabikowskiej, w której 

n
Przejście przez ul. Poniatowskiego na wysokości Przychodni 
Lekarza Rodzinnego w Żabikowie. Krawężniki spłaszczono 
z obu stron jezdni, ale rynsztoki i dziury w asfalcie to prze-
szkody nie tylko dla osoby na wózku, również dla poruszają-
cych się o kulach, starszych, cierpiących    
fot. Hanna Siatka

n
Nieprzyjazne wejście do stacji Pogotowia Ratunko-
wego   fot. Hanna Siatka

n
Poprawny – wysoki – peron na przystanku przy ul. Fabrycznej, ułatwiający 
osobom na wózku oraz starszym dostanie się do autobusu. Podobnych jest 
w Luboniu coraz więcej. Żeby tylko ci, którym te udogodnienia mają służyć, 
mogli z nich korzystać (właściwy podjazd autobusu)   fot. Hanna Siatka

n
Krawężnik dla samochodów do-
stawczych „złagodzono”, stopnia 
przed piekarnią nie. To przykład 
z ul. Osiedlowej w Spółdzielni „Lu-
bonianka”, gdzie podobne ułatwie-
nia przewidziano np. dla śmiecia-
rek, a krawężniki dla korzystających 
z chodników pozostawiając wyso-
kie (m.in. również droga do osiedla 
z ul. Kościuszki na tyłach boiska 
SP 2)   fot. Hanna Siatka
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Luboń z perspektywy wózkacd.  
ze str. 
31 oprócz spotkań odbywają się 

różne kiermasze.

Absurdy budowlane
Ten akapit najlepiej 

zilustrują zdjęcia z różnych 
dzielnic Lubonia. Pełno-
sprawny obywatel ich nie 
zauważa, co najwyżej zaklnie 
siarczyście, prowadząc wó-
zek dziecięcy podskakują-
cy na krawężnikach, zręcz-
nie omijając bezsensowne 
rozwiązania, do których 
przywykł. Te miejsca, któ-
re dla zdrowych są jedynie 
przeszkodami, dla osób na 
wózkach stanowią często 
bariery nie do pokonania.

Hanna Siatka

Czytaj też: na str.  32 
sondaż (opinie na temat 
infrastruktury miejskiej 
i niepełnosprawnych) oraz 
na str. 22 „Pytania do władz”.

n
Absurd budowlany sprzed 10 lat – niedostępny podjazd do placówek 
położonych na przyziemiu bloku nr 53 przy ul. Kościuszki – z wysokim 
krawężnikiem   fot. Hanna Siatka

Jeśli już niepełnosprawny pokona krawężnik przed pocztą w Lasku (ul. 
Sobieskiego 97), to nie ma jak ustawić wózka, by skorzystać z dzwonka 
zamontowanego na poręczy (zaznaczony okręgiem)   fot. Hanna Siatka

n

Z początkiem października ub. 
roku Zarząd Transportu Miej-
skiego (ZTM) w Poznaniu, na 

prośbę Burmistrza Lubonia, popartą 
wnioskami mieszkańców, uruchomił 
linię 601 łączącą Dolny Lasek i „Lu-
venę” z centrum Lubonia. Ułatwiono 
w ten sposób m.in. dojazd do Szkoły 
Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 2, 
a także do kościoła pw. św. Maksy-
miliana Marii Kolbego. Dzięki temu 
lepszy dostęp do transportu zbio-
rowego uzyskali m.in. mieszkańcy 
z rejonu ulic: Walki Młodych, Bucz-
ka, Poprzecznej oraz 11 Listopada. 

Linia 601 miała być testowana do 
końca ub. roku. Jak się dowiedzie-
liśmy od kierownika Działu Trans-
portu Aglomeracyjnego i Rozwoju 
Sieci Komunikacyjnej ZTM – Woj-
ciecha Miechowicza – pomimo małej 
frekwencji pasażerów, zdecydowano 
o przedłużeniu okresu testowania li-
nii co najmniej do końca lutego br. 
W tym czasie będą trwały rozmowy 
z władzami naszego miasta na temat 
przyszłości linii. Z dotychczasowych 
pomiarów wynika jednak, że napeł-
nienia na tej trasie są mniejsze niż 
oczekiwano i jakieś zmiany na pewno 

601 nadal testowany

n
Bus obsługujący testowaną linię 601 na przystanku przy Szko-
le Podstawowej nr 3 o godz. 7.57. Wysiadły dwie pasażerki, 
pozostałych dwoje podróżnych pojechało dalej w kierunku 
Dębca   fot. Paweł Wolniewicz

Obecny sondaż związany jest 
z „Tematem miesiąca”, jaki 
poruszamy w tym numerze 

na naszych łamach. Problem przyja-
znej infrastruktury: budynków uży-
teczności publicznej, ciągów komu-
nikacyjnych, transportu publicznego, 
wrażliwości władz i służb miejskich 
na bolączki osób dotkniętych kalec-
twem itd., co jakiś czas podejmujemy 
na łamach niezależnej prasy Lubo-
nia. Oto jak w 2015 r. mieszkańcy 
oceniają ten stan. Niech te wyniki 
wywołają w nas reeksję.

Zdecydowana większość 61% 
pytanych osób uważa, że infrastruk-
tura w Luboniu nie jest przyjazna 
osobom niepełnosprawnym. Wśród 
komentarzy zanotowaliśmy: „Chod-
niki złe”, „Kpiny sobie robią”, „Kra-
wężniki wysokie na przejściach 
i podjazdach”, „Szczególnie w Nowym 

Centrum Lubonia (NCL)”, „Mam 
wrażenie, że w ogóle nie myśli się 
o niepełnosprawnych”, „Brak pod-
jazdów dla wózków”, „Rzadko gdzie 
są windy – jedynie w Pajo”, „Niby 
jest lepiej, ale mam wrażenie, że 
nadal wiele robi się bez wyobraźni 
i wrażliwości”, „Nie jest przyjazna 
dla starszych ludzi, a co dopiero dla 
niepełnosprawnych”, „Czy jest jakaś 
instytucja publiczna, co ma windę?”, 
„Nie byłam na wyborach, bo do 
Kom-Lub-u na piętro nie mogłam 
wejść – takie strome schody”, „Co 
to za pytanie, kiedy odpowiedź jest 
oczywista - nadzieja w nowej władzy”.

Jedynie 16% uznało infrastruk-
turę w Luboniu za przyjazną dla osób 
niepełnosprawnych. Wypowiedzi 
argumentowano m.in.: „Zmienia się 
na korzyść”, „Zwłaszcza nowe chod-
niki są już dobre”, „Jest lepiej, ale 

Sondaż
Czy Pana/Pani zdaniem infrastruktura w Luboniu jest przyjazna 
dla osób niepełnosprawnych?

wiele jeszcze do zrobienia 
w tym zakresie”.

19% pytanych nie 
miało zdania w  tym 
temacie. Dodawano 
niekiedy: „Nie wiem, nie 
znam problemów osób 
niepełnosprawnych”, „Cięż-
ko powiedzieć, są miejsca gorsze 
i  lepsze?”, „Nie znam się na tym”, 
„Jest średnio”.

Ciekawe wyniki sondażu zano-
towano we władzach Lubonia. 
Wszyscy burmistrzowie (władza 
wykonawcza) odpowiedzieli, że 
infrastruktura jest przyjazna dla 
osób niepełnosprawnych. Jedno-
cześnie dodano, że jeszcze nie w 100% 
i wiele jest do zrobienia. Natomiast 
wśród radnych (władzy stanowiącej) 
jedynie dwóch (na 21) uważało 
podobnie jak burmistrzowie (P. 
Andrzejczak i  P. Krzyżostaniak). 
Zdecydowana większość radnych 
– 18. uznała, że infrastruktura nie 
jest przyjazna niepełnosprawnym. 
Komentarze dodali: M. Samulczyk 
– „Co roku składam wnioski do 

budże-
tu na 
likwi-
dację 
barier 
architek-
tonicznych” 
i  P. Wolnie-
wicz – „W ostat-
nich trzech latach zmie-
niła się na lepsze”. Nie miała zdania 
w tej sprawie jedynie K. Frąckowiak.

Sondaż uliczny przeprowadzi-
li: Maria Wieczorek, Agnieszka 
Witkowska, Paweł Wolniewicz 
(także wśród radnych) oraz na stro-
nie Internetowej - WWW.wiesci-
lubonskie.pl – Rafał Wojtyniak.

oprac. PPR

będą wprowadzone. 
Opinie pasażerów 
na temat nowej linii 
są pozytywne, jed-
nak jej uruchomie-
nie spowodowało 
konieczność wpro-
wadzenia zmian 
w godzinach od-
jazdów z  Dębca, 
w  tym także na 
trasie autobusu 
602, na co z kolei 
narzeka część pa-
sażerów dojeżdża-
jących w kierunku 
Lasku.

PAW

16%

61%

1%

Odpowiedzi mieszkańców

Nie mam 
zdania
19%

TAK

NIE

Odmówiło 4% 
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W ostatnim czasie, w efekcie 
silnych porywów wiatru, 
odnotowaliśmy w Luboniu 

szkody na skutek przewróconych lub 
połamanych drzew. Nasiliło to obawy 
mieszkańców związane ze stanem 
drzew wchodzących w skład alei po-
mnikowych w Żabikowie, m.in. na 
ulicach: Poniatowskiego, Kołłątaja, 
11  Listopada, Szkolnej. Odpowia-
dając na zapytania mieszkańców, 
przedstawiamy informację na te-
mat aktualnych prac Miasta zwią-
zanych z przeglądem stanu drzew, 
klasy�kowaniem ich do wycinki oraz 
zastępowaniem chorych młodymi 
drzewami.

Aleje drzew pomnikowych 
w Luboniu stanowią wyjątkowy ele-
ment krajobrazu Żabikowa i koniecz-
ne jest stworzenie systemu zarzą-
dzania drzewostanem, który będzie 
obejmować zarówno diagnostykę 

tych roślin jak i harmonogram prac 
w obrębie drzewostanu. W 2014 r. 
Urząd Miasta Luboń nawiązał współ-
pracę z  arborystami z  Wrocławia 
specjalizującymi się w pracach w ale-
jach drzew pomnikowych. Pod ko-
niec roku arboryści odwiedzili Lu-
boń i dokonali wstępnych oględzin 
drzew. Omówiono problemy pogar-
szania ich stanu zdrowotnego i usta-
lono plan współpracy w celu popra-
wy bezpieczeństwa w obrębie drzew 
oraz stanu ich zdrowotnego.

Bardzo często symptomem, na 
podstawie którego rodzi się obawa 
o  stan drzewa, jest próchnica we-
wnątrz pnia. Jej występowanie jest 
charakterystyczne dla wielu gatun-
ków, w tym przede wszystkim dla 
lipy drobnolistnej i  szerokolistnej. 
Tworzenie tzw. kominów wewnątrz 
pnia jest naturalnym procesem bio-
logicznym, polegającym na obumie-

raniu drewna położonego najbliżej 
osi drzewa. Dzięki temu roślina ma 
możliwość skierowania całej energii 
życiowej do najważniejszych części, 
czyli do drewna położonego na jego 
obwodzie. To właśnie drewno „ob-
wodowe” odpowiedzialne jest za 
przenoszenie (wytłumianie) naj-
większych naprężeń, powstałych np. 
w  wyniku oddziaływania wiatru. 
W osi pnia drewno w zasadzie nie 
przenosi naprężeń, w związku z po-
wyższym staje się ono zbędne dla 
całej rośliny. Dlatego, wewnętrzna 
próchnica nie oznacza wcale osła-
bienia drzewa.

Aleje lip w Żabikowie objęte są 
zarówno ochroną konserwatora 
przyrody (aleje drzew pomnikowych) 
jak i konserwatora zabytków, gdyż 
wraz z zespołem budynków wpisa-
ne zostały do rejestru zabytków jako 
historyczny układ urbanistyczny 
miasta Luboń. Drzewa te podlega-

ją nieco innej procedurze związanej 
z  uzyskaniem zezwolenia na usu-
nięcie.

W roku 2014 dokonano prze-
glądu drzew pomnikowych i  ze 
względu na zły stan zdrowotny czę-
ści roślin wystąpiono do Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska w  Poznaniu o  zaopiniowanie 
projektu uchwały znoszącej wartość 
pomnikową wybranych drzew. Pod 
koniec grudnia ub. roku weszła 
w życie uchwała Nr L/315/2014 Rady 
Miasta Luboń znosząca formę ochro-
ny dla 14 sztuk w alejach pomniko-
wych. Obecnie Miasto występuje do 
Starostwa Powiatowego z wnioskiem 
o uzyskanie zezwolenia na usunię-
cie drzew. Usuwane rośliny w ko-
lejnych sezonach będą zastępowane 
nowymi drzewami, dzięki czemu 
aleje zostaną odtworzone.

W pierwszym kwartale tego roku 
zostaną przeprowadzone kolejne 
oględziny alei pomnikowych i będzie 
usunięty posusz z koron drzew.

Joanna Cichoń
tel. 61 813 00 11 wew. 35

Przegląd stanu drzew
Informacja z Urzędu Miasta

Tradycyjnie na początku roku publikujemy 
prośby o  pomoc dla lubonian, której mo-
żemy udzielić, przekazując przy rozliczeniu 

z �skusem 1% należnego podatku. W poprzednim 
numerze „WL” na str. 28 zamieściliśmy pierwszy 
w tym roku apel – rodziców Cypriana Stanisław-
skiego. Poniżej prośby w sprawie małego Marcelka 
Pateja oraz Michała Mazura – ucznia SP 1, bohatera 
naszego reportażu ze stycznia 2013 r. (str. 29). Pod-
czas zeszłorocznej akcji, dzięki publikacjom „WL”, 
szkole i  pomocy wielu innych osób, dla Michała 

Luboński 1% 
podatku
Informacja o lubonianach i rodzimych 
organizacjach, którym można przekazać 1% 
podatku w rocznym sprawozdaniu PIT za rok 
2014

udało się zebrać aż 25 956,90 zł, za co 
rodzina serdecznie dziękuje.

Sprawdziliśmy też w Urzędzie Skar-
bowym, które podmioty, zarejestrowa-
ne w Luboniu, są uprawnione do otrzy-
mania takiego wsparcia. Są to 3 organi-
zacje:
Qn Stowarzyszenie Społeczny Fundusz 

„Ludzi Dobrej Woli” (numer KRS: 
0000101525),
Qn Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” 
(KRS: 0000228288),
Qn Fundacja Małych i  Dużych (KRS: 

0000347150), znana z nazwy: Wojtusiaki.
HS & MG

Aby przekazać wsparcie dla wybra-
nej organizacji wystarczy wskazać ją 
w  składanym zeznaniu podatkowym, 
podając jej nazwę oraz numer KRS.

MGR
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Była radna Rady Miasta Luboń, 
Elżbieta Zapłata-Szwedziak, 
która zawodowo pełni funkcję 

dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Astrid Lindgren w Dąbrowie, została 
nominowana do nagrody „Człowiek 
Roku 2014”. Kandydaturę lubonianki 
zgłosili rodzice uczniów i nauczy-
ciele. Głosowanie odbywało się za 
pomocą SMS-ów. Przed zakończe-
niem etapu powiatowego, przez długi 
czas Elżbieta Szwedziak zajmowała 
w rankingu „Głosu Wielkopolski” 3. 
miejsce. W gronie nominowanych 
byli m.in.: doktor Małgorzata Wierz-
bicka, społecznicy Barbara Sadowska 
i Tomasz Sadowski, dziennikarz To-
masz Wolny, policjant Przemysław 
Janiak, profesor Anna Wol�-Powę-
ska, podróżnik Arkady Paweł Fiedler 
czy były prezes Międzynarodowych 
Targów Poznańskich Andrzej Byrt. 

Niestety, choć lubonianka zebrała bli-
sko 1000 głosów, do awansu zabrakło 
jej 140 punktów (do dalszej części 
konkursu przeszło 3 kandydatów).

– W minionym roku z powodze-
niem zrealizowała inwestycję „Roz-
budowa szkoły o skrzydło modułowe”. 
Nowa część placówki powstała w 100 
dni i została przeznaczona dla sze-
ściolatków, uczniów klas pierwszych 
i na potrzeby świetlicy. Dzięki temu 
dzieci mogły od września uczyć się 
w normalnych klasach. Wcześniej nikt 
nie chciał s�nansować rozbudowy 
szkoły. Jej projekt otrzymał pozytyw-
ną opinię Kuratorium Oświaty i Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej. 
Teraz z pomysłu Dąbrowy korzysta-
ją inne gminy w Polsce – pisał o kan-
dydatce z Lubonia poznański dzien-
nik. Elżbieta Szwedziak rozwiązała 
problem ciasnoty w  120-letniej 

Lubonianka walczyła o tytuł
Człowiek Roku 2014

szkole, którą od kilku 
lat kieruje, sprowadza-
jąc do Dąbrowy 3 wy-
konane na zamówienie 
moduły, które s�nan-
sowała gmina (800 tys. zł 
w 4 ratach). Ponosząc 
dodatkowy koszt (je-
dynie 700 zł miesięcz-
nie) na energią elek-
tryczną (ogrzewanie), 
uzyskano w ten sposób 
3 dodatkowe sale lek-
cyjne po ok. 45  m2 
każda oraz dużą świe-
tlicę o  powierzchni 
ponad 50 m2. Pomysłem 
zainteresował się zastępca Burmistrza 
Lubonia Mikołaj Tomaszyk, który 
wizytował w tym celu szkołę w Dą-
browie.

E. Zapłata-Szwedziak startowa-
ła już w podobnym konkursie – „Ko-
bieta Roku” – 3 lata temu. Wówczas 
zajęła 7. miejsce.

SAL & HS

n
Lubonianka Elżebieta Zapłata-Szwedziak w swoim 
gabinecie – dyrektora Szkoły Podstawowej im. Astrid 
Lindgren – w Dąbrowie

Kolejny utalentowany uczeń na-
szego miasta, absolwent SP 2, 
obecny uczeń Gimnazjum nr 2, 

klasy 1h – Andrzej Gauza – uzyskał 
w ubiegłym roku tytuł Stypendysty 
Miasta Luboń, za szczególne osią-
gnięcia naukowe.

Andrzej ma na swoim koncie 
liczne sukcesy zarówno w dziedzinach 
humanistycznych, jak i  ścisłych, 
które nie są dla niego wyłącznie 
szkolnym obowiązkiem, ale pasją. 

Uczeń trzykrotnie uczestniczył 
w Ogólnopolskim Konkursie Mate-
matycznym „Kangur”, w szkolnym 
etapie Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego oraz Polonistycz-
nego, dwukrotnie brał udział w re-
jonowym etapie Wojewódzkiego 
Konkursu Przyrodniczego, jest lau-
reatem Ogólnopolskiego Konkursu 
Informatycznego „Gra�ka z żółwiem”, 
a także zajął 4. miejsce w Ogólno-
polskim Konkursie Historycznym 

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

„Losy bliskich i dalekich”, opisując 
historię swojego pradziadka. Andrzej 
zamiłowanie do historii odziedziczył 
po swojej mamie – pani Katarzynie, 
z wykształcenia historyczce – która 
jest autorką książki o  Powstańcu 
Wielkopolskim – Franciszku Rataj-
czaku, a także czynnie udzielała się 
w Radzie Rodziców SP 2. Również 
tata Andrzeja, Mieczysław Gauza, 
aktywnie działa w naszym mieście 
jako członek komisji Lubońskiego 
Klubu Biegacza. Stypendysta, jak 
podaje jego wychowawczyni, jest 
zawsze uśmiechnięty, uprzejmy, 
chętny do współpracy i, mimo swo-
ich osiągnięć, wyjątkowo skromny. 
Swoją przyszłość wiąże z informa-

tyką, dlatego 
poświęca jej 
szczególnie dużo 
czasu.

Andrzej 
otrzymuje w ra-
mach stypendium 
150 zł miesięcz-
nie. Dla ucznia 
i  jego rodziców 
suma ta ma raczej 
znaczenie sym-
boliczne, a  nie 
ekonomiczne. 
Przypływ pienię-
dzy nie jest szczególnie odczuwalny 
i pokrywa bieżące wydatki.

Agata Samol

n
Andrzej Gauza

W ciągu ostatnich dni na 
terenie województwa 
wielkopolskiego do-

szło do licznych oszustw doko-
nywanych na osobach starszych. 
Również w  Luboniu doszło do 
kilku usiłowań dokonania prze-
stępstwa metodą „na wnuczka” czy 
„na policjanta”. Jednak czujność 
i zaradność lubonian nie pozwoliły 
przestępcom odnieść zamierzone-
go celu. Przestępstwa te, popeł-
niane wspomnianymi metodami 
czy też sposobem „na pracownika 
CBŚ” są coraz bardziej zuchwa-
łe, bazują na dobroduszności, 
samotności lub niewiedzy ludzi 
starszych. Działania te mają na 
celu zdobycie w sposób nielegal-
ny, pieniędzy od ofiary. Oszuści 
wykorzystują społeczne zaufanie 
do policji, podając się za funkcjo-
nariuszy lub próbują podszyć się 
za wnuka, bądź inną bliską oso-
bę. Dzwonią do upatrzonej osoby, 
udając wnuczka lub siostrzeńca, 

by po chwili dzwonić ponownie 
i przedstawiać się jako policjant, 
prowadzący sprawy oszustw na 
starszych ludziach. Proszą o po-
moc w akcji policyjnej i dokona-
nie „kontrolowanego” przekazania 
pieniędzy oszustowi. Cała kwota 
ma być oczywiście zwrócona tuż 
po akcji. Podczas rozmowy telefo-
nicznej oszuści wypytują o różne 
dane bądź sami wykorzystują su-
gerowane w rozmowie odpowie-
dzi. Dla uwiarygodnienia, podają 
swoje dane osobowe, numer le-
gitymacji służbowej oraz numer 
sprawy, którą rzekomo obecnie 
prowadzą. Tym, którzy są docie-
kliwi, sugerują, aby zadzwonić pod 
nr  997 i  potwierdzić czy osoba 
wskazana jest pracownikiem po-
licji. Do podobnych przestępstw 
dochodzi przy pomocy Facebo-
oka, gdzie przestępcy włamują się 
na konto i, podszywając się pod 
użytkownika, proszą o pożyczkę.

Uwaga, oszuści!
Działają metodą „na policjanta” w Luboniu!!!

Komisariat Policji w  Luboniu 
radzi, aby nie udzielać ważnych dla 
nas informacji osobom nieznanym.

Funkcjonariusze policji nigdy 
nie przychodzą do domu po pie-
niądze, celem wpłacenia im kaucji 
lub innych wierzytelności!!! Nie-
umundurowani funkcjonariusze 
wszystkich służb powinni posiadać 
przy sobie legitymacje służbowe oraz 
okazać je przed podjęciem czynno-
ści służbowych. W razie wątpliwo-
ści wskazane jest wykonanie telefo-
nu na policję w celu szczegółowego 
sprawdzenia czy funkcjonariusze, 
którzy nas odwiedzili, faktycznie 
nimi są.

Pamiętajmy, że sposobów na 
dokonanie oszustwa lub podszycia się 
pod pracowników różnych instytu-
cji może być bardzo wiele. Prosimy 
alarmować o  wszelkich tego typu 
zdarzeniach, a w razie stwierdzenia 
oszustwa nie odstraszać potencjal-
nych „naciągaczy”, ale niezwłocznie 
skontaktować  się z  policją, celem 
umożliwienia zatrzymania przestęp-
ców na gorącym uczynku. Takie 
działanie uchroni innych przed 
byciem o�arą oszustw oraz pomoże 

ująć sprawców już dokonanych prze-
stępstw.

Jak nie ulec manipulacji oszustów 
(rady):
Qn Daj sobie czas do namysłu.

Rozmowę z osobą, która poda-
je  się za wnuczka czy inną bliską 
osobę, należy zakończyć komuni-
katem typu: „Nie mogę teraz podjąć 
decyzji, zadzwoń do mnie za pół 
godziny”.
Qn Skorzystaj z pomocy bliskich.

Po zakończonej rozmowie na-
tychmiast skontaktuj  się z  kimś 
bliskim, w celu uzyskania pewności, 
że osoba, która dzwoniła, jest tą, za 
którą się podaje.
Qn Powiadom policję.

Jeżeli będziecie mieli Państwo 
wrażenie, że ktoś próbuje Was oszu-
kać, powiadomcie o  tym Policję. 
Bezpłatny numer alarmowy na te-
renie całego kraju: 997, z telefonu 
komórkowego: 112, numer do dy-
żurnego Komisariatu Policji w Luboniu 
61 841 49 00.

Komisariat Policji Luboń

Czytaj też „Na szklankę wody” 
na str. 59.
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HISTORIA

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
luty – okrągłe rocznice

190 lat temu
Qn Z uwagi na potrzeby dzieci z ro-

dzin katolickich i ewangelickich 28 
lutego 1825 r. w starej szkole przy ul. 
Krętej odbyło się spotkanie miesz-
kańców Lasku w  sprawie decyzji, 
czy rozszerzyć istniejącą placówkę, 
czy budować nową. Wobec braku 
funduszy przyjęto wariant pierwszy.   
(13, s. 76)

145 lat temu
Qn 3 lutego 1870 r. na walnym zebra-

niu Centralnego Towarzystwa Go-
spodarczego (CTG) zarząd zażądał 
upoważnienia na realizację wzmo-
żonych działań na rzecz utworze-
nia Wyższej Szkoły Rolniczej (im. 
Haliny). Głównymi punktami planu 
była budowa nowego sześcioraka dla 
czeladzi z folwarku żabikowskiego, 
przebudowa istniejącego ośmioraka 
na budynek akademicki i powołanie 
dyrektora szkoły.   (11, s. 142)

Qn Od lutego do końca września 
1870 r. trwały prace budowlane zgod-
nie z realizacją planu przyjętego na 
walnym zebraniu CTG 3.02.1970 r.   
(11, s. 142)

140 lat temu
Qn Dwudniowe walne zebranie Cen-

tralnego Towarzystwa Gospodarczego 
(24-25.02.1875 r.) z udziałem pro-
fesorów i asystentów Szkoły Haliny 
przyniosło kolejny szczyt rozwoju 
placówki.   (11, s. 156)

125 lat temu
Qn W lutym 1890 r., z powodu sta-

rości i wielu chorób, ks. Promiński 
poprosił o zwolnienie z probostwa 
w Wirach (para�a dla lubonian). Ks. 
abp. Juliusz Diner nie wyraził jednak 
zgody z uwagi na brak dostatecznej 
liczby polskich księży.   (3, s. 55)

115 lat temu
Qn 1 lutego 1900 r., w odpowiedzi 

na petycję mieszkańców Lubonia 
z 28.10.1899 r. w sprawie budowy 
szkoły w tej wsi, w domu gminnym  
(dziś narożnik ul. 3 Maja i Rzecz-
nej) trzech urzędników Starostwa 
Poznań Zachód spotkało  się z  17 
obywatelami, by omówić problem 
szkolny. 2 lutego sołtys Andrzej Rem-
lein spisał z Józefem Magdziakiem 
i jego żoną Anastazją z d. Tomczak 
wstępną umowę kupna działki pod 
szkołę z zaliczką100 marek. 22 lutego 
1900 r. władze starostwa zatwierdzi-
ły ustalenia ze spotkania z 1 lutego 
pod warunkiem, że szkoła lubońska 
będzie jednoklasową �lią placówki 
w Żabikowie dla 80 dzieci, a zacią-
gnięta na nią pożyczka nie przekro-
czy 3000 marek.   (13, s. 209 i 211)

105 lat temu
Qn 1 lutego 1910 r., po miesięcznej 

dyskusji, mieszkańcy Lasku przeka-
zali komisarzowi obwodowemu Lüls-
dor�owi rozwiązanie kwestii braku 
miejsca w szkole przy ul. Sobieskiego 
(dziś w tym miejscu jest przedszko-
le). Remedium miała być budowa 
szkoły dwuzibowej na zakupionej 
działce.   (13, s. 95)

Qn Do lutego 1910 r. przywieziono 
z  mosińskiej cegielni Perkiewicza 
146 000 sztuk cegieł na budowę bu-
dynku IV szkoły wirowskiej przy ul. 
Łęczyckiej.   (13, s. 63)

95 lat temu
Qn 16 lutego 1920 r. na posiedzeniu 

Rady Nadzorczej spółki „Dr Roman 
May, Chemiczna Fabryka, Towarzy-
stwo Akcyjne” dyrektor Cyryl Rataj-
ski poinformował członków o dzia-
łaniach zmierzających do nabycia 
konkurencyjnej niemieckiej fabryki 
Milcha w Luboniu (Chemische Fa-
bric Milch-Aktion Geselscha�) za 
12 mln marek polskich i o zamiarze 
utworzenia osobnej fabryki super-
fosfatów R. Maya we Włocławku.   
(6, s. 41-43)

80 lat temu
Qn 2 lutego 1935 r. odbyło się walne 

zgromadzenie Stowarzyszenia We-
teranów byłej Armii Polskiej we 
Francji – placówki Poznań-Żabi-
kowo.   (17, s. 94)

75 lat temu
Qn Około lutego 1940 r. Żabikowo 

przemianowano na Poggenburg.   
(13, s. 282)

70 lat temu
Qn Z początku lutego 1945 r. pochodzi 

zdjęcie, przedstawiające panoramę 
hitlerowskiego obozu żabikowskiego 
tuż po jego likwidacji.   („WL” 01-
2003, s. 22)

Qn 3 lutego 1945 r. w wieku 22 lat 
zmarł postrzelony przez Niemców 
Ludwik Mizerka.   (13, s. 154)

Qn 10 lutego 1945 r. kierownikiem 
Szkoły nr 1 został Józef Neubauer. Był 
nim do 1 lutego 1946 r.   (13, s. 278)

Qn Około 10 lutego 1945 r. wojska ra-
dzieckie weszły do Żabikowa. W sali 
Szukały (późniejsza restauracja „Za-
chęta”, dziś budynek z apteką, skle-
pem mięsnym i �rmą hafciarską przy 
placu E. Bojanowskiego) wyświetlono 
�lm o Katyniu produkcji radzieckiej.   
(17, s. 78)

Qn 12 lutego 1945 r. nad III budynkiem 
szkoły w Lasku ul. Sobieskiego (dziś 

mieszkania komunalne) powiewała 
przedwojenna polska aga przecho-
wywana przez woźną Lehmanową. 14 
lutego rozpoczęły się zapisy do szkoły 
(prowadził je Ludwik Dymkowski, 
późniejszy nauczyciel) i  tworzenie 
klas. Do szkoły w Lasku, po zgłosze-
niu się do dyspozycji powstającego 
kuratorium szkolnego w Poznaniu, 
skierowano Mieczysława Śliwińskie-
go (kierownik placówki). 26 lutego, 
po pięciu latach i sześciu miesiącach 
przerwy rozpoczęły się zajęcia szkol-
ne.   (13, s. 107, 108)

Qn Po wyzwoleniu 13 lutego 1945 r. 
Antoni Swiniarski otrzymał nomi-
nację na tymczasowego kierownika 
Chemicznych Fabryk „Dr R. May” 
SA pod zarządem państwowym. 11 
sierpnia 1945 r. został dyrektorem.   
(6, s. 89)

Qn 14 lutego 1945 r. Czesław Drajer-
czak (włodarz) wysłał do samorzut-
nie odbywającego się zgromadzenia 
przedstawicieli Uniwersytetu Poznań-
skiego meldunek nt. stanu folwarku 
żabikowskiego. Folwark, który mocno 
nie ucierpiał, został zajęły przez od-
dział Armii Czerwonej, w domu wło-
darza wojsko urządziło sobie szpital, 
silniej uszkodzone były dwa budynki 
akademickie.   (11, s. 191)

Qn W nocy 14 lutego 1945 r. jedna 
z  grup żołnierzy niemieckich (16 
osób), uciekająca z oblężonego for-
tu starołęckiego, przeprawiła się na 
brzeg luboński.   (11, s. 191)

Qn 14 lutego 1945 r. rozpoczęła swoją 
powojenną działalność szkoła w Fa-
bianowie.   („WL” 08-2003, s. 18)

Qn 15 lutego 1945 r. w szkole w Luboniu 
(SP 3) odbyło się pierwsze powojenne 
zebranie nauczycieli.   (13, s. 236)

Qn W godzinach popołudniowych 
20 lutego 1945  r. polscy żołnierze 
w sile batalionu (35. pułk piechoty 
wchodzący w skład 7 DP) wkroczyły 
ponownie ulicą Kościuszki do Ża-
bikowa.   (11, s. 99)

Qn 28 lutego 1945 r. otwarto Szkołę 
nr 1 w Żabikowie Kolonii (245 dzie-
ci) i Szkołę nr 3 w Luboniu (ok. 100 
dzieci).   (13, s. 180)

Qn W lutym 1945 r. organizujące się 
szkoły w Żabikowie Kolonii, Luboniu, 
Lasku i Poznaniu-Zatorze (Kopani-
na) zabrały wszystkie ławy i tablice 
szkolne, nie pozostawiając żadnych 
sprzętów w zniszczonej Szkole nr 2. 
Nie chciały później zwrócić zabranych 
przedmiotów.   (13, s. 180)

65 lat temu
Qn Z 4 lutego 1950 r. pochodzi ustawa 

o dokonaniu zmian podziału admi-
nistracyjnego Państwa, na podstawie 
której w poczet miast powołano gro-
madę Luboń.   („WL” 05-2004, s. 3)

Qn 20 lutego 1950 r. święcenia kapłań-
skie przyjął nieżyjący dziś ks. kan. 

Stefan Patryas – proboszcz para�i 
pw. św. Jana Bosko w latach 1974-
1997).   (3, s. 220)

Qn 22 lutego 1950 r., na skutek przy-
musu władz, ks. abp Walenty Dymek 
wydał dekret rozwiązujący wszystkie 
stowarzyszenia para�alne. Z kościoła 
pw. św. Jana Bosko trzeba było usunąć 
sztandary z ich nazwami lub nazwy 
zaszyto.   (3, s. 199)

Qn W lutym 1950 r. w kiosku przed 
kościołem św. Jana Bosko sprzeda-
wano Nowy Testament oraz „Głos 
Katolicki’ w liczbie do 500 egzem-
plarzy tygodniowo.   (3, s. 186)

40 lat temu
Qn 15 lutego 1975 r. SP 4, nosząca 

od 1965 r. imię komunistki Małgo-
rzaty Fornalskiej, otrzymała sztan-
dar. Podczas uroczystości był obecny 
I sekretarz KP PZPR (Komitet Po-
wiatowy Polskiej Zjednoczonej partii 
Robotniczej) Józef Cichowlas.   (8; 
13, s. 123)

35 lat temu
Qn 28 lutego 1980 r. podczas akade-

mii z okazji 34. rocznicy powstania 
Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywa-
telskiej (ORMO) relację z działalności 
ORMO zdał kpt. Jerzy Olejniczak, 
list Ministra Spraw Wewnętrznych 
odczytał por. Jan Kochański, prze-
mówienie wygłosił I Sekretarz KM 
PZPR Jan Mielcarek. Obecni byli: 
Jacek Włodarczak, Lechosław Po-
pielarski, st. sierż. Lechosław Ław-
niczak, Andrzej Kwiatkowski.   (15)

30 lat temu
Qn 2 lutego 1985 r. w Gorzowie Wiel-

kopolskim zmarł powojenny wójt Ża-
bikowa (1945-1947) Leon Lipiński.   
(13, s. 179)

25 lat temu
Qn 27 lutego 1990 r. w Klubie Rol-

nika przy ul. Sobieskiego  97 (dziś 
Ośrodek Kultury) odbyło się walne 
zebranie członków Kółka Rolniczego.   
(„Przegląd Luboński” nr 4)

Qn 28 lutego 1990 r. powstała komisja 
doradcza w sprawie zagospodarowania 
budynku po PZPR przy ul. Okrzei 65.   
(„Przegląd Luboński” nr 3)

20 lat temu
Qn 20 lutego 1995 r. rozpoczęło dzia-

łalność Stowarzyszenie Kulturalno-
-Oświatowe „Forum Lubońskie” po-
wstałe na potrzeby wydawania Nieza-
leżnego Miesięcznika Mieszkańców 
„Wieści Lubońskich” po tym, jak władze 
miasta chciały przejąć kontrolę nad 
gazetą (poprzedni wydawca – Biblio-
teka Miejska).   („WL” 12-2004, „Wa-
demekum lubońskie” cz. 10, s. 40)

Qn W lutym 1995  r., na polecenie 
władz miasta zdjęto ozdobną, ka-
mienną tablicę znajdującą się przy 
stodole byłego folwarku żabikow-
skiego. Miała być przekazana do Sali 
Historycznej Lubonia przy ul. Sobie-
skiego. Niestety, po zdjęciu z muru 
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została zabrana przez nieuczciwego 
kolekcjonera.   Poźniej dzięki po-
szukiwaniom „Wieści Lubońskich” 
odzyskana (11, s. 132)

15 lat temu
Qn 19 lutego 2000  r., podczas ob-

chodów 50-lecia kapłaństwa ks. kan. 
Stefana Patryasa, w kościele pw. św. 
Jana Bosko odsłonięto tablicę z na-
zwiskami duszpasterzy tej para�i, 
ufundowaną przez para�an i bra-
tanicę pierwszego proboszcza – ks. 
Stanisława Streicha. Inicjatorem był 
Stanisław Malepszak, tablicę poświę-
cił były proboszcz ks. kan. Stefan 
Patryas.   („WL” 03-2000, s. 20)

10 lat temu
Qn 13 lutego 2005 r. ukonstytuowa-

ła się Rada Duszpasterska w para�i 
pw. św. Barbary (członkowie złożyli 
uroczyste przyrzeczenie).   („WL” 
03-2005, s. 28)

Qn 26 lutego 2005 r. poświęcono siedzibę 
Stowarzyszenia „Solidarni w Prawdzie 
i Miłosierdziu” w pensjonacie „Willa 
Montana” przy ul. Poniatowskiego.   
(„WL” 03-2005, s. 17)

5 lat temu
Qn 27 lutego 2010 r., w 72. rocznicę 

śmierci ks. St. Streicha, w kościele 
pw. św. Jana Bosko odsłonięto i po-
święcono Pomnik Wolnych Polaków.   
(„WL” 03-2010, s. 4)

Qn W lutym 2010 r. Stowarzyszenie 
Społecznego Funduszu Ludzi Do-
brej Woli rozpoczęło funkcjono-
wanie w  suterenie bloku przy ul. 

Sikorskiego 5, udostępnionej przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Lubo-
nianka”. Przedtem działało w Taniej 
Jadłodajni, w domu para�alnym ko-
ścioła pw. św. Jana Bosko przy ul. 
Jagiełły.   („WL” 02-2010, s. 8)

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa 
XX wieku. Luboń k. Poznania” Grażyna 
Balińska, Wrocław 2000; 3 – „Luboń 
i okolice. Dzieje osadnictwa i dziewięciu 
para�i” Stanisław Malepszak, Luboń 2002 
i 2005; 4 – „Wykopaliska archeologiczne 
w Luboniu”, Stanisław Malepszak, Błażej 
Stanisławski, Luboń 1998; 5 – „50 lat 
Lubońskiego Klubu Sportowego 1943 
– 1993”, Stanisław Malepszak, Luboń 
1993; 6 – „Zakłady Chemiczne Luboń 
SA 1914-1999. Tradycja i współczesność”, 
Andrzej Zarzycki, Luboń 1999; 8 – Biblio-
teka Miejska – „Kalendarium Lubonia” 
(www.biblub.com); 10 – uchwały Rady 
Miasta Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzieje 
wsi i fundacji Augusta Cieszkowskiego” 
Stanisław Malepszak, Luboń 1999; 13 
–„200 lat oświaty w Luboniu” Stanisław 
Malepszak i Piotr P. Ruszkowski, Luboń 
2008; 15 – Kronika Komisariatu MO 
w Luboniu (1974-1990); 16 – „Lubonia-
nie w Powstaniu Wielkopolskim”, Luboń 
2009; 17 – „Rocznik Historyczny Lubo-
nia” – tom 1, Luboń 2011; 18 – „Rocznik 
Historyczny Lubonia” – tom 2, Luboń 
2012; 25 – „Bambrzy”, Maria Paradow-
ska, Poznań 1998]; 30 – BZCz (Biblio-
teka Zawartości Czasopism)

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

oprac. HS
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Kalendarium lubońskie

chu walki o wolność. Władze w Ber-
linie próbują powstrzymać Paderew-
skiego, wzywając na pomoc podej-
rzane i mroczne siły, nad którymi 
jednak nie potra�ą zapanować.

Film, budzący w trakcie realiza-
cji ożywione dyskusje, ma stanowić 
przede wszystkim nieszablonową 
opowieść o najważniejszych wyda-
rzeniach, które doprowadziły do 
wybuchu Powstania Wielkopolskie-
go i  pozwoliły odzyskać wolność. 
Utrzymany w  konwencji �lmów 
sensacyjnych oraz kryminałów, ma 
dotrzeć do masowego odbiorcy. In-
spirowany jest też ówczesną sztuką 
�lmową nawiązującą do niemiec-
kiego ekspresjonizmu. Był to bowiem 
jednocześnie czas poczucia schyłku 
tego, co stare oraz narodzin nowego, 
choć przesyconego lękiem przed 
zmianami, ale również powszechnym 
dążeniem do nich. Z tego też wzglę-
du �lm ma stanowić utrzymany 
w klimacie epoki żywy obraz tamtych 
czasów. Na tym tle odbywa się wal-
ka o Polskę, rozumianą nie tylko jako 
Ojczyzna, ale również jako znak 
zmian implikujących nowy ład i po-
rządek w Europie.

Przedpremierową projekcję 
„Hiszpanki” w Warszawie w reży-
serii Łukasza Barczyka zorganizował 
dystrybutor �lmu. Inicjatorem jego 
powstania i pomysłodawcą był Mar-
szałek Województwa Wielkopolskie-
go, Marek Woźniak. Organizatorem 
przedsięwzięcia była natomiast in-
stytucja kultury Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego oraz „Film 
Art”. W dniach 23-24 stycznia z ko-
lei wzięliśmy udział w premierowych 
seansach �lmu w gostyńskim Kinie 
„Pod Kopułą”, zorganizowanych 
z  okazji 150-lecia założenia przez 
ks. Wratysława Kryżanowskiego 
Towarzystwa Pożyczkowego, które 
dało początek Powiatowemu Ban-
kowi Spółdzielczemu w Gostyniu.

Wrażenia po projekcji? Zawie-
dzeni na pewno będą Ci, którzy 

oczekiwali tradycyjnego �lmu histo-
rycznego o Powstaniu Wielkopolskim. 
Tutaj rzeczywiste wydarzenia stały się 
raczej tylko inspiracją, i trudno nie-
kiedy określić, co jest iluzją, a  co 
prawdą. Nic też nie jest oczywiste, 
gdyż walkę o wolność prowadzą te-
lepaci broniący Paderewskiego przed 
dr. Abuse. Zachodzi więc równorzęd-
na relacja między przygotowaniami 
zbrojnymi a  walką siłami umysłu, 
z  tego punktu widzenia tak samo 
istotnymi. Jak sam reżyser Łukasz 
Barczyk podkreślał: Robię ten �lm, 
bo opowiada o  zwycięstwie umysłu 
nad emocjami, o zwycięstwie porząd-
ku nad chaosem, o prymacie ducha 
nad materią. Mam, jak większość 
Polaków, dosyć opowieści o polskim 
męczeństwie i moralnych zwycięstwach 
w obliczu materialnych klęsk. Potrze-
buję nowego mitu dla mojego kraju 
i pragnę taki mit stworzyć.

Hiszpanka to niewątpliwie kino 
gatunkowe, w którym widać inspi-
racje niemieckim ekpresjonizmem. 
Chociażby postać dr. Abuse nawią-
zuje do dr. Mabuse z  �lmu Fritza 
Langa. Dostrzec też można zabawę 
reżysera konwencją thrillera opar-
tego na spisku oraz czarnej komedii 
z satyrą na ówczesny świat bohemy. 
Tytuł natomiast odwołuje  się do 
rodzaju grypy, na którą zmarło pod 
koniec 1918 r. w Wielkopolsce kilka 
tysięcy osób. Choroba ta stanowiła 
jedną z największych pandemii w hi-
storii ludzkości, na którą zmarło od 
50 do 100 milionów osób.

Wśród bohaterów znalazły  się 
zarówno postaci rzeczywiste, jak 
i �kcyjne. Z jednej strony są to Po-
lacy zafascynowani spirytyzmem 
oraz mistycyzmem, z drugiej twar-
do stąpający po ziemi przedsiębior-
cy, wojskowi, czy politycy. Fabuła 
jest więc mieszanką prawdy i �kcji, 
gdzie fakty historyczne stanowią 
jedynie jej osnowę. Nie mogło też 
zabraknąć wątku miłosnego, gdzie 
melodramat rozgrywa się przy wi-

Lubonianie na przedpremierze „Hiszpanki”

W środę, 14 stycznia na spe-
cjalne zaproszenie organi-
zatora członkowie Towa-

rzystwa Miłośników Miasta Lubonia 
(TMML) uczestniczyli w przedpre-
mierowym pokazie prasowym �lmu 
„Hiszpanka” w warszawskim Mul-
tikinie „Złote Tarasy”. Na projekcję 

jechali z ogromnym podekscytowa-
niem, gdyż ekipa wcześniej brała 
udział w kręceniu zdjęć do tej me-
gaprodukcji związanej z Powstaniem 
Wielkopolskim 1918-1919. Tym bar-
dziej, że o�cjalna premiera w kinach 
całej Polski planowana była dopiero 
23 stycznia br.

Grudzień 1918 r., 
miesiąc wcześniej 
zakończyła się pierw-
sza wojna światowa, 
która wyniszczyła 
Europę i  stanowiła 
hekatombę o�ar 
z wszystkich frontów. 
Z Londynu do War-
szawy podróżuje, 
objąć tekę premiera 
niepodległej Polski, 
kompozytor, pianista 
oraz mąż stanu Igna-
cy Jan Paderewski. 
Jednak Wielkopolska 
wciąż pozostaje pod 
rządami Niemiec, stąd 
wizyta mistrza w Po-
znaniu ma  się stać 
impulsem do wybu-
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Plan zdjęciowy „Hiszpanki” w koszarach lotniczych na poznańskiej Ławicy. 
W kręconych scenach użyto dużo pirotechniki, a dziedziniec koszar za-
mienił się w lotnisko z samolotami, ciężarówkami, końmi, a przede 
wszystkim z prawie 300 żołnierzami i o�cerami z kilku grup rekonstrukcyj-
nych z całej Polski, w tym także z Towarzystwa Miłośników Miasta Lubo-
nia. Na zdjęciu autor, jako pruski major, prowadzi oddział żołnierzy (mate-
riały dystrybutora „Hiszpanki”)

n
Korespondent „Wieści Lubońskich”, a jednocześnie aktor 
z Grupy Rekonstrukcyjnej TMML w �lmie „Hiszpanka” 
– Przemysław Maćkowiak – wśród publiczności na pra-
premierze prasowej �lmu 14 stycznia
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rującym stoliku i który kończy się 
tragicznie.

Na pewno wrażenie robi rozmach 
produkcji, w tym efekty specjalne, 
odtworzono też ponad 80 wnętrz 
i plenerów z epoki. Specjalnie dru-
kowano tkaniny, wykonywano re-
kwizyty inspirując się modernistycz-
ną twórczością austriackiego archi-
tekta i projektanta sztuki użytkowej 
Josefa Ho�manna. Dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu Jagny Janickiej 
wystrój ten doskonale harmonizuje 
z charakterem scen, szczególnie domu 
Ceglarskiego podkreślając dynamizm 
jego właściciela. Efektowna jest też 
odtworzona w  studiu w  skali 1:1 
gondola Zeppelina. Co prawda moż-
na  się spierać, czy w  1918  r. nad 
Poznaniem sterowce jeszcze latały, 
ale na pewno sceny te są bardzo in-
teresujące wizualnie.

Świetnie też stworzono w �lmie 
klimat Poznania z lat Wielkiej Woj-
ny. Wśród nich wyróżniają się skła-
niające do reeksji sceny na Ostro-
wie Tumskim, gdzie na murze ota-
czającym cmentarz znalazły  się 
setki nekrologów z  o�arami walk 
frontowych.

Z militarnego punktu widzenia 
bardzo interesująco wypadły sceny 
zrealizowane w koszarach na Ławi-
cy (tym bardziej, że ekipa TMML 
brała w nich udział). Był to ostatni 
punkt oporu wojsk niemieckich 
w Poznaniu, zdobyty przez Powstań-
ców w nocy z 5 na 6 stycznia 1919 r. 
W  rzeczywistości dowodził nimi 
podporucznik Andrzej Kopa, nato-
miast obronę zorganizował porucz-
nik Fischer. Zginęło wówczas dwóch 
żołnierzy niemieckich oraz jeden 

powstaniec, kilka osób było rannych. 
W �lmie natomiast potyczka urosła 
do heroicznej bitwy, do której Pola-
cy przygotowywali  się od dawna 
(„słoń, czyli armata”). Choć na pew-
no reżyserska wizja dynamicznego 
starcia działa in plus.

Praca nad �lmem trwała trzy 
lata, a pracowała nad nim kilkuset-
osobowa ekipa zdjęciowa, potem 
postprodukcyjna. Co ciekawe, na-
kręcono go na tradycyjnej taśmie 
�lmowej 35  milimetrów. Autorka 
zdjęć, Karina Kleszczewska, zadba-
ła o to, aby widz miał wrażenie, że 
dla kamery nie istnieją żadne ogra-
niczenia. Jest to doskonale widocz-
ne, chociażby w  scenie płynnego 
przejścia z sali w Berlinie na pokład 
brytyjskiego okrętu.

Za efekty specjalne odpowiadał 
natomiast Platige Image, wcześniej 
realizujący �lmy z Larsem von Trie-
rem. „Hiszpanka” była dla nich du-
żym wyzwaniem, gdyż niektórych 
miejsc nie można był nakręcić ka-
merą. Przykładowo, nie dałoby się 
zamknąć dla ruchu londyńskiego 
Piccadilly Circus i  zbudować tam 
scenogra�ę z  epoki. Powstał więc 
najpierw wirtualny model ulicy, po-
tem ożywiono ją dodając przechod-
niów, samochody czy powozy.

Kostiumogra�ą „Hiszpanki” 
została Dorota Roqueplo, znana ze 
swojej fachowości. Stroje cywilne 
zostały wypożyczone z Anglii, Czech, 
Francji, Wielkiej Brytanii oraz Pol-
ski, cześć kostiumów pierwszopla-
nowych została uszyta od podstaw. 
Mundury natomiast użyczyła zaprzy-
jaźniona z naszym stowarzyszeniem 
Fabryka Umundurowania Braci 

Kłoskowskich „Hero 
Collection”. Wszystkie 
musiały też współgrać 
harmonijnie ze sceno-
gra�ą.

Interesująca jest 
międzynarodowa ob-
sada �lmu, przez co gra 
odbywa się w czterech 
językach. Wyróżnia się 
kreacja Crispina Glo-
vera, ekscentrycznego 
aktora hollywoodzkie-
go („Powrót do prze-
szłości”, „Dzikość ser-
ca”, „�e Doors”, „Tru-
posz”, „Alicja w krainie 
czarów”). Stworzył on 
przykuwającą uwagę 
postać Doktora Abuse, 
demonicznego jasno-
widza na usługach 
armii niemieckiej. Utrzymuje on 
napięcie i wciąga widza w jego mrocz-
ny świat.

Bawi natomiast wysublimowany 
dowcip Jana Peszka grającego przed-
siębiorcę Tytusa Ceglarskiego (trud-
no go tutaj nie skojarzyć z Hipolitem 
Cegielskim). Zwraca uwagę dialog, 
gdy potrzebne są pieniądze na opła-
cenie żyda Rudolfa Funka (w tej roli 
Artur Krajewski) broniącego Pade-
rewskiego.

- Sami patrioci dookoła, a  ten 
milion to na co?

- Na telepatę...
- A armaty nie ma?
- Jest!
- No to, jak jest armata, to na co 

telepata?
oraz

- Kosztowna ta impreza...

- Jaka impreza?
- Polska!
Kolejny dialog, doskonale wy-

śmiewający polski sentymentalizm, 
ze sceny, gdy Tytus poświęcił swo-
jego syna Krystiana w walce o od-
zyskanie niepodległość i niesie go 
na rękach po schodach w  swoim 
domu: Marzy mi  się Polska, gdzie 
czerwień i biel to truskawki i śmie-
tana, truskawki i śmietana, a nie krew 
i cierpienie.

Zapewne �lm wywoła u widzów 
skrajne emocje od krytyki, do za-
chwytu nad nowatorstwem koncep-
cji oraz rozmachem wizji. Na pew-
no jednak nie da się pozostać wobec 
niego obojętnym...

Przemysław Maćkowiak
prezes TMML, prowadzi Sekcję Histo-

ryczną, korespondent „WL”

n
Członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia, 
z Fortecznym Misiem Gustavem, z reżyserem �lmu oraz 
autorem scenariusza Łukaszem Barczykiem (z lewej) oraz 
marszałkiem województwa wielkopolskiego Markiem 
Woźniakiem (z prawej)

Bal z kowbojami

W miasteczku przy ul. Kwia-
towej odbył się 24 stycz-
nia bal country, w którym 

wzięli udział członkowie i sympa-
tycy oraz ci, którzy chcieli odczuć 
klimat Dzikiego Zachodu. Scena-
riusz oparto na przykładzie popu-
larnego w latach 1993-1998 serialu 

telewizyjnego „Doktor Quinn”, stąd 
stroje oraz upozorowane scenki były 
zbliżone do tamtej epoki. Goście 
obejrzeli pokaz mody country, pod-
czas którego czarujące damy zapre-
zentowały piękne suknie i krynoliny, 
wykonane dzięki swoim krawieckim 
umiejętnościom. Następnie w peł-
nym rynsztunki zaprezentował się 
szeryf miasteczka, tuż zanim wkro-
czył z posępną miną jego zastępca 
– Mały Joe. Zainspirowani histo-
rią wojny secesyjnej przyglądali się 
bacznie Grandfatherowi, przebrane-
mu za generała George Amstronga 
Custera – o�cera kawalerii amery-
kańskiej. Grupa Taneczno-Wester-
nowa „Dallas Country” wykonała 
pokaz artystyczny połączony z na-
uką tańca dla publiczności. Kowboj 
Cordell zademonstrował technikę 
posługiwania się lassem. W czasie 
przerwy udzielano informacji na 
temat Dzikiego Zachodu. Muzykę 
country zapewnił gospodarz Jack. 
Wzbogaciliśmy program imprezy 
przemarszem wojsk Kawalerii Północy 
i Południa, a następnie zachęcali-
śmy uczestników balu do wspólne-
go oddawania honorów agom, by 

zaprezentować swoją przynależność 
do konkretnego regionu.

Sylwester w stylu country
31 grudnia DJ-Jack zorganizo-

wał bal sylwestrowy. Przez wzgląd 
na nietypowe miejsce, gospodarz 
nie zapomniał o utworach country. 
Członkowie i sympatycy miastecz-
ka kowbojskiego zapraszali zain-
teresowanych do nauki łatwego 
i dynamicznego tańca. Zmęczeni 
mogli usiąść na drewnianym koź-
le z  westernowym siodłem oraz 
zamówić złocisty napój u barman-
ki Doroty, która przyjaźnie udzie-

lała informacji i opowiadała histo-
rię małego Dzikiego Zachodu 
w Luboniu. O północy uczestnicy 
imprezy wyszli na zewnątrz salo-
onu, by powitać nowy rok, odpa-
lając huczne, kolorowe fajerwerki. 
Doris częstowała zgromadzonych 
szampanem, życząc powodzenia 
i sukcesów. Składano sobie życze-
nia. Wierni tradycji klubowicze 
podpalili lampion, który uniósł się 
ku gwiazdom, a nasze skryte my-
śli uwolniły marzenia. Zabawa 
trwała do białego rana, czyli do 
ostatniego gościa.

Zbigniew Henciel

Z miasteczka country

n
Piękne damy z Dzikiego Zachodu 
reprezentujące suknie balowe   fot. 
Zbigniew Henciel

n
Kowbojka Doris częstuje szampanem gości i składa noworoczne życzenia   
fot. Zbigniew Henciel
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na potencjał gospodarki, działalność 
charytatywna i  społeczna, jakość 
zarządzania zasobami ludzkimi oraz 
uzyskane certy�katy i wyróżnienia. 
Natomiast w  „życiu publicznym” 
skupiano się na aktywizacji społecz-
ności, kształtowaniu postaw obywa-

telskich, pomocy potrzebującym 
i budowaniu dobrej marki naszego 
miasta. Kandydata mógł zgłosić 
każdy mieszkaniec Lubonia, osoba 
�zyczna lub prawna oraz organiza-
cje nieposiadające osobowości praw-
nej, prowadzące działalność na te-
renie naszego miasta. Z kolei pre-
tendentem do nagrody mogła być 
każda osoba �zyczna i  prawna, 
jednak zamieszkiwanie kandydata 
na terenie Lubonia nie było wyma-
gane. Zgłoszenia przyjmowano do 
29 stycznia br. Do tego czasu wpły-
nęło 17 zgłoszeń w 4 kategoriach. 
Spośród nich, Kapituła Konkursu 
w składzie: Burmistrz Miasta Mał-
gorzata Machalska (przewodniczą-
ca), przewodnicząca Rady Miasta 
Teresa Zygmanowska, laureaci na-
grody Siewca Roku  2013: Alicja 
Zgrzeba (prezes chóru „Bard”, który 
uzyskał tytuł w kategorii „kultura”), 

Damian Wrzesiński („sport”), Sta-
nisław Butka („biznes”), prof. Janusz 
Karwat („życie publiczne”); kierow-
nik Wydziału Oświaty, Zdrowia 
i Kultury UML Romualda Suchowiak, 
inspektor ds. promocji UML Ange-
lika Stefaniak oraz radna RML (Ko-

misja Sfery Społecznej) Karolina 
Wilczyńska-Kąkol, wyłoniła listę 
nominowanych, na której znaleźli się 
w tym roku wszyscy zgłoszeni kan-
dydaci (dwóch kandydatów zgłoszo-
no kilkakrotnie, stąd 17 zgłoszeń 
a  11 pretendentów do nagrody). 
Nominowanymi do tytułu Siewcy 
Roku 2014 zostali:
Qn w kategorii „kultura”: Zbigniew 

Henciel – reprezentant Western 
City Luboń, organizator licznych 
imprez dla mieszkańców, inicjator 
imprez dobroczynnych, korespon-
dent prasowy „WL”, „Informatora 
Miasta Luboń” i gazety internetowej 
(zgłoszony przez Dorotę Przebie-
rałę); Urszula Ferdynus-Remlein 
– koordynatorka działań w ramach 
obchodów 200-lecia urodzin Augusta 
hr. Cieszkowskiego w SP 2, szerzyła 
zainteresowanie literaturą, tworzy-
ła przedstawienia teatralne (prof. 

Siewca Roku ma już 5 lat!

Krzysztof Moliński); Przemysław 
Maćkowiak – prezes Towarzystwa 
Miłośników Miasta Lubonia, zgło-
szony za upowszechnianie wiedzy 
o historii, organizację licznych uro-
czystości, uzyskanie wielu meda-
li i  odznaczeń, autorstwo książek 
i  artykułów (Monika Warchalew-
ska-Krol z  Poznania – niezgodne 
z regulaminem, mogą zgłaszać tylko 
mieszkańcy oraz organizacje z Lu-
bonia; Artur Napierała).
Qn w kategorii „sport”: Lech Bart-

kowiak, zam. w Poznaniu – opiekun 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Jedynka”, nauczyciel WF-u w SP 1, 
trener, organizator działań na rzecz 
rozpowszechniania sportu wśród mło-
dzieży (Zbigniew Czekała – wicedy-
rektor SP 2 i Stowarzyszenie K-O „Fo-
rum Lubońskie”); Adam Chudzicki 
– Luboński Klub Biegacza, dyrektor 
Lubońskiego Biegu Niepodległości, 
zdobywca czołowych miejsc w wielu 
wyścigach (Grzegorz Rychel); Inez 
Gorońska – Klub „PTW Tryton 
Poznań”, Zespół Szkół Mistrzostwa 
Polskiego w Poznaniu, zdobywczy-
ni podium w Mistrzostwach Polski 
i Wielkopolski w wioślarstwie oraz 
2. miejsca w Lubońskim Biegu Nie-
podległości (Waldemar Goroński); 
Jan Kaczmarek – Klub „Luboński 
1943”, praca na rzecz odbudowy klu-

bu i pozyskiwania sponsorów (Karol 
Bąkowski z „Lubońskiego 1943”); Ma-
riusz Pyśk – Luboński Klub Tenisa 
Stołowego, czynnie działa na rzecz 
LKTS, zdobywca czołowych miejsc 
w zawodach tenisa stołowego.
Qn w  kategorii „biznes”: Marcin 

Dzierżawczyk – prezes Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Spójnia”, działa-
nia na rzecz odratowania spółdzielni 
i  redukcji kosztów, inicjator wielu 
prac remontowych (mieszkańcy 
spółdzielni: Maria Tylka, Krystyna 
Chyża, Anna Golnisz, Jan Panek, Ro-
bert Karaszewski, Barbara Kotecka 
i Grzegorz Chyża).
Qn w  kategorii „życie publiczne”: 

Matka Generalna Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek NMP s. Rafa-
ła Kisiel – inicjatorka wielu imprez 
związanych z obchodami 200-lecia 
urodzin bł. E. Bojanowskiego po-
dejmująca działania, dzięki którym 
udało  się postawić „Ławeczkę bł. 
E. Bojanowskiego” (Jagoda Tłok); 
Edmund Kostrzewski – założyciel 
Stowarzyszenia „Solidarni w Praw-
dzie i Miłosierdziu” zaangażowany 
w życie publiczne, działacz na rzecz 
lokalnej społeczności. (Stowarzysze-
nie „Solidarni w Prawdzie i Miło-
sierdziu”).   

 Agata Samol

Pewnego styczniowego dnia 
dał  się słyszeć w  szkole 
„German” przy ul. Dworco-

wej okrzyk: Już 100 lat nie byłam 

w teatrze! Do krzyku dołączyły szep-
ty: Ja też, ja też... Trzeba było na-
tychmiast reagować. Z małej grupy 
szybko stworzyła się 14-osobowa: 

lektorki, byłe i obecne słuchaczki, 
mamy i  znajome, które 7 lutego 
wyruszyły do…

Najpierw kameralnego „Mojego 
Teatru”, w którym podsłuchiwałyśmy 
rozmowę dwóch starszych panów 
o kobietach. Jakikolwiek temat po-
ruszali i tak kończyło się na paniach.

Po spektaklu pojechałyśmy na 
ucztę sushi. Stół zastawiony był suto 
i zaspokoił głód (nawet wegetarianek!) 
i ciekawość poznania różnych sma-
ków. Uczta japońska trwała do póź-
nej nocy, a  wesoła konwersacja 
przebiegała w trzech językach – pol-
skim, angielskim i hiszpańskim, bo 
dołączyła do nas Esther, lektorka 
z Hiszpanii.

Chcemy tym rozpocząć cykl 
spotkań nie tylko kobiet. Każdy może 
zgłosić pomysł! Kolejne wyjście na 
Dzień Kobiet, szczegóły na facebo-
oku szkoły. Zapraszamy, dołączcie 
do nas!

Joanna Skórska
n
Uczestniczki wyjazdu do teatru podczas uczty japońskiej

„German” – kulturalnie
Pyszny wieczór z dziewczynami ze szkoły językowej „German”

n
Widownia z lampkami szampana podczas gali Siewca Roku 2014    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Koncert zespołu pod kierunkiem Jacka Winkla z gościnnym występem 
skrzypaczki Jaśminy Pawłowskiej   fot. Mariusz Marszałkiewicz
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znanych bajek idealnie nadaje się na 
tworzywo, z którego przy odrobinie 
chęci można stworzyć coś innego, 
niekoniecznie lepszego. Chciałem 
zaznaczyć, że to wcale niej jest tak, 
że dobrze znane bajki wykorzystuję 
do tworzenia własnych tekstów, bo 
brak mi autorskich pomysłów i nie 
jestem kreatywny. Tak jak wspomnia-
łem, wykorzystuję bajki, ponieważ 
świetnie  się do tego nadają. A  to, 
że faktycznie brakuje mi pomysłów 
i kreatywności, nie ma z tym faktem 
nic wspólnego.

COKOLWiEK: Czy kiedykol-
wiek myślał Pan, że te bajki zo-
staną przeniesione na scenę? Jest 
Pan z tego zadowolony?

M.T.: Szczerze przyznam, że się 
tego nie spodziewałem. Kiedy jednak 
po raz pierwszy zobaczyłem insceni-
zację moich bajek, a miało to miejsce 
w Gimnazjum nr 1 w Luboniu, by-
łem bardzo miło zaskoczony efektem 
końcowym. Ogromna w tym zasługa 
osób zaangażowanych w dostosowa-
nie tych bajek do wymogów sceny 
oraz aktorów i szeroko rozumianej 
obsługi scenicznej. W tym miejscu 
chciałbym im wszystkim serdecznie 
podziękować za poświęcenie i zaan-
gażowanie.

COKOLWiEK: Czy byłby Pan 
gotowy napisać sztukę specjalnie 
dla nas?

M.T.: Bardzo chętnie, jeżeli tyl-
ko honorarium będzie odpowiednio 
wysokie. Na szczęście w kwestiach 

wynagrodzenia 
jestem bardzo 
elastyczny. Za-
akceptuję graty-
�kację w złotów-
kach lub w euro, 
ale nie ukrywam, 
że preferuję otrzy-
mywanie honora-
rium w pomarań-
czach i mandaryn-
kach, za którymi 
przepadam. A tak 
całkiem poważnie 
mówiąc, chętnie 
napiszę sztukę spe-
cjalnie dla Was, je-
żeli tylko znajdę 
na to czas, a proza 
życia nie wyssie ze 
mnie bezpowrotnie 
resztek nadwątlo-
nych sił twórczych.

COKOLWiEK: Bardzo dzięku-
jemy za udzielnie niepoważnych 
odpowiedzi na poważne pytania 
i życzymy kolejnych sukcesów.

M.T.: Tritt: Kolejnych? To jakieś 
już były? A tak poważniejąc (już po 
raz drugi w czasie tej rozmowy), ja 
również bardzo dziękuję i pozdra-
wiam wszystkich czytelników „Wieści 
Lubońskich”.

Z Mateuszem Trittem rozmawiała 
Aleksandra Kołcz, prywatnie będąca 
jego siostrą, zawodowo zaś opiekunką 
grupy COKOLWiEK, która pytania 
wymyślała, domagając się odpowiedzi. 
Zgodnie z o�cjalnym oświadczeniem 
Mateusza Tritta, odpowiedzi udzie-
lone niespokrewnionemu rozmówcy 
byłyby równie, a może nawet jeszcze 
bardziej, niepoważne.
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COKOLWiEK, czyli Czarująco 
Optymistyczni Kabareciarze 
Oczekujący Licznych Wielbi-

cieli i Entuzjastycznego Klaskania – 
to grupa teatralna z Gimnazjum nr 1 
w Luboniu. Sami mówią, że „trud-
no powiedzieć cokolwiek o  CO-
KOLWiEK”… Niemniej spróbuję. 
Zacznijmy od składu – obecnie 15 
osób, 4 dziewczyny i 11 chłopaków: 
Maria Bocian, Arkadiusz Charzyński, 
Mikołaj Garstecki, Dominik Janow-
ski, Jakub Juraś, Michał Jurek, Anna 
Kalemba, Jakub Mączyński, Mak-
symilian Schütz, Maja Smaglewska, 
Jakub Stachowiak, Julia Stachowska, 
Bartosz Urbaniak, Filip Wesołowski 
i Bartłomiej Zalewski. Większość to 
drugoklasiści, dwójka uczęszcza do 
klasy trzeciej, a jeden jest ubiegło-
rocznym absolwentem. Działają ra-
zem od ponad roku, a o�cjalnie ze-
spół powstał w lutym 2014 r. niejako 
przez przypadek – i tak już pozostało. 
Sami nie wiedzą, jak to się dzieje, 
ale jakikolwiek tekst biorą do ręki, 
wychodzi z niego kabaret – od ba-
jek począwszy, poprzez podsuwane 
im w  desperacji przez nauczycieli 
dzieła klasyczne, na podręczniku do 

geogra�i skończywszy. Tym ostat-
nim zamierzają  się zresztą kiedyś 
scenicznie zająć…

W czasie swej niespełna rocznej 
działalności zdobyli drugie miejsce 
w Powiatowym Przeglądzie Małych 
Form Teatralnych w Kórniku. Tam 
też Arek Charzyński otrzymał I na-
grodę indywidualną za mistrzowską 
grę aktorską, II miejsce przypadło 
w  udziale Bartkowi Urbaniakowi, 
a Marysia Bocian i Filip Wesołowski 
zostali wyróżnieni. Za największy 
swój sukces młodzież uważa jednak 
to, że ich rówieśnikom – i nie tylko 
– chce się przychodzić wieczorem 
do szkoły na ich występy, choć nikt 
ich do tego nie zmusza.

Najczęściej grają w  szkolnym 
holu lub w sali gimnastycznej, wy-
stępowali też na scenach ośrodków 
kultury, gdzie odbywały się przeglą-
dy. Zdarzyło im się również zagrać 
przy ognisku – na Lubońskim Pik-
niku Wokalnym, na który zostali 
zaproszeni przez Stowarzyszenie 
Kulturalno-Artystyczne „Formoza” 
i  który bardzo miło wspominają. 
Niepowtarzalna okazja pojawiła się 
w grudniu ubiegłego roku – grupie 

„Cokolwiek bajkowo”
Kabaret z Gimnazjum nr 1 z bajkami lubonianina Mateusza Tritta 
na scenie Teatru Nowego w Poznaniu

zaproponowano występ na deskach 
Teatru Nowego w Poznaniu. Mimo 
bardzo krótkiego czasu na przygo-
towanie inscenizacji, 12 osób zde-
cydowało  się podjąć wyzwanie. 
Efektem pracowitej nocy w teatral-
nym gronie była adaptacja scenicz-
na wierszowanych bajek autorstwa 
lubonianina Mateusza Tritta (patrz: 
„WL” 1-2012, str. 26) i podział ról. 
Potem dwa dni intensywnych prób 
(przed lekcjami, po lekcjach, na 
przerwach) – i skok na głęboką wodę. 
Scena Duża Teatru Nowego, pełna 
widownia… Emocje były wielkie, 
jednych onieśmielała, inni czuli się 
na niej jak ryba w wodzie. Końcowy 
efekt zaskoczył nawet opiekunów 
grupy, ponieważ – jak zwykle – nie 
zabrakło improwizacji. Niektórzy 
uważają, że to właśnie jest podsta-

wowym atutem grupy – cokolwiek 
by się nie wydarzyło w trakcie wy-
stępu, to COKOLWiEK sobie pora-
dzi… Instruktorzy teatralni obecni 
na widowni w  rozmowach po in-
scenizacji podkreślali, że godna 
uwagi jest naturalność i  swoboda 
sceniczna całego zespołu oraz wspól-
ne „bycie na scenie”, to, że nie gra 
każdy sobie.

Opiekunami grupy COKOLWiEK 
są Aleksandra Kołcz i Przemysław 
Walkowiak.

Ponieważ możliwość przeżycia 
czegoś tak niesamowitego, jak występ 
na scenie najprawdziwszego teatru, 
młodzi aktorzy zawdzięczają po 
części autorowi inscenizowanych 
bajek, postanowili zadać mu kilka 
pytań (czytaj obok).

Aleksandra Kołcz

n
Grupa teatralna COKOLWiEK z Gimnazjum nr 1

COKOLWiEK: Dla kogo prze-
znaczone są pisane przez Pana bajki?

Mateusz Tritt: Moje bajki na 
pewno nie są skierowane do dzie-
ci. Tworzone są one raczej dla mło-
dzieży i dorosłych, którym nie obce 
jest poczucie humoru. To taka o�-
cjalna wersja. Nieo�cjalnie tworzę je 
głównie dla siebie, bo sprawia mi to 
dużą przyjemność i na swój sposób 
dowartościowuje.

COKOLWiEK: Co poza zna-
nymi nam bajkami napisał Pan 
do tej pory?

M.T.: Jakieś dziesięć lat temu 
zacząłem pisywać opowiadania, któ-
rymi dzieliłem się z wąskim gronem 
wtajemniczonych osób. Pięć czy sześć 
lat temu napisałem dla mojej rodziny 
i bliskich znajomych krótką powieść, 
zawierającą między innymi część z tych 
właśnie opowiadań. Wydrukowałem 
ją i  oprawiłem w  oszałamiającym 
nakładzie trzynastu egzemplarzy, 
z  czego niemal jedna czwarta do 
dziś pozostała w moich rękach, co 
niepodważalnie świadczy o tym, że 
mam nieliczną rodzinę i wąskie grono 
bliskich znajomych, a powieść nie 
była skazana na wydawniczy sukces. 
To ostatnie jednak nie było moim 
celem. Najważniejsze dla mnie było 
to, że tworząc tę książkę świetnie się 
bawiłem i mam nadzieję, że nieliczne 
grono czytelników przy jej lekturze 
bawiło się przynajmniej w połowie 
tak dobrze, jak ja podczas jej two-
rzenia. W ostatnich latach twórczość 

prozatorską (albo raczej „prozaicz-
ną”) porzuciłem na rzecz twórczości 
poetyckiej (również „prozaicznej”).

COKOLWiEK: Czy ma Pan za-
miar wydać swoje utwory?

M.T.: Nie ukrywam, że poważne 
i o�cjalne wydanie moich nieo�cjalnie 
mówiąc niepoważnych bajek przyjem-
nie połechtałoby moje przerośnięte 
ego, odwrotnie proporcjonalne do 
posiadanego talentu. Póki co jed-
nak się na to nie zanosi, ponieważ 
nie posiadam ani wystarczającej ilości 
materiałów godnych opublikowania, 
ani funduszy niezbędnych na takie 
przedsięwzięcie.

COKOLWiEK: Czy nadal Pan 
coś tworzy? Jeżeli tak, to czy może 
nam Pan zdradzić, co to takiego?

M.T.: Staram się tworzyć nowe 
rzeczy, utrzymane w konwencji zna-
nych już bajek. Niestety z braku czasu 
idzie mi to bardzo opornie. Można 
powiedzieć, że proza życia zabiła we 
mnie duszę poety, o ile ją kiedykol-
wiek posiadałem.

COKOLWiEK: Skąd wziął Pan 
pomysł na takie niecenzuralne baj-
ki? Dlaczego skupia się Pan aku-
rat na takich bajkach tworzonych 
wierszem?

M.T.: Sam nie wiem, jak to się 
stało. Zaczęło się chyba od tworzo-
nych na kolanie krótkich rymowa-
nek. Później zamarzyły mi się nieco 
dłuższe formy, a fabuła powszechnie 

Na przekór prozie życia
Wywiad z Mateuszem Trittem, autorem inscenizowanych bajek

n
Mateusz Tritt – autor bajek 
wystawionych na scenie 
Teatru Nowego w Poznaniu, 
od kilku lat współpracuje 
z redakcją „Wieści Luboń-
skich”, obsługuje m.in. wy-
stępy znanych grup kabare-
towych w Luboniu



2/2015

40

KULTURA

Wieczór kolęd

Podczas kolejnego, atrakcyjne-
go wieczoru kolęd przed pu-
blicznością wystąpił zespół 

„Good Sta� ”. Nazwa oznacza „Do-
bry Skład”, czyli zawodowy zespół 
i grupę przyjaciół. Wystąpili: Woj-
ciech Winiarski, Winiarska, Jacek 
Skowroński, Paweł Głowacki oraz 
Robert Rekiel. Koncert składał się 
zarówno z tradycyjnych, polskich, 
bardziej i mniej znanych kolęd i pa-
storałek, jak i z polsko- i anglojęzycz-
nych piosenek związanych z Bożym 
Narodzeniem. Podczas wspaniałe-
go wieczoru mogliśmy usłyszeć ta-
kie utwory jak: „Babci zegar”, „Hej, 
w dzień narodzenia”, „Jam jest Dudka”, 
„Jezusa narodzonego”, „Kolęda dla 
nieobecnych”, „Siano”, „Sianko na 
stół”, ‘Za kolędę”, „Cicha noc” i inne. 
Wieczór, jak co roku, był poświecony 
zmarłym koleżankom pracującym 
niegdyś w  bibliotece: śp. Dorocie 
Matysiak oraz śp. Lubomirze Ko-
kot. Odbył się 2 stycznia, w związku 
z  tym dyrektor Elżbieta Stefaniak 
złożyła wszystkim życzenia nowo-
roczne. Początek 2015 r. goście i pu-
bliczność uczcili lampką szampana.

Czytanie bajek
9 stycznia w „Galerii na Regale” 

gościem dzieci była Barbara Przy-
bylska – słuchaczka Uniwersytetu 
Lubońskiego Trzeciego Wieku (LUTW). 
Przeczytała maluchom bajki pt. 
„Czerwony Kapturek”, „Kopciuszek” 
i „Kaczka Dziwaczka”. Pani Barbara 
urozmaiciła swój występ, przebie-
rając się w stroje bohaterów bajek. 
Przedszkolaki słuchały z  zacieka-

wieniem i skupieniem. W nagrodę 
otrzymały słodki podarunek.

Szopka babci Klary
Tego samego dnia odbył  się 

spektakl pt. „Szydełkowa szopka 
babci Klary” w wykonaniu Teatru 
„Pod Orzełkiem”. Dzieci zobaczyły 

zupełnie nową odsłonę dobrze zna-
nej historii narodzenia Jezusa. 
Wszystkie postacie występujące 
w  przedstawieniu wykonane były 
z  włóczki, dzięki czemu spektakl 
okazał się jeszcze bardziej ciekawy 
i zabawny.

Kultura komunikacji
12 stycznia miał miejsce kolejny 

wykład dr. hab. Leszka Teusza dla 
słuchaczy LUTW pt. „Kultura ko-
munikacji Językowej. Jak podnosić 
osobistą kulturę języka, pisać i mó-
wić poprawnie”. Podczas spotkania 
słuchacze dowiedzieli się, jak ważną 
rolę w komunikacji odgrywa kultu-
ra słowa oraz poprawność językowa. 
Omówiono cechy uniwersalne, takie 
jak: komunikatywność czy zwięzłość. 
Język został zaprezentowany jako 
narzędzie służące do wyrażania my-
śli. Uczestnicy wykładu dowiedzie-
li się, jak dokładnie posługiwać się 
językiem, by zostać poprawnie zro-
zumianym.

W klubie „Promyk”
13 stycznia w „Galerii na Rega-

le”, jak co miesiąc, spotkali się człon-
kowie Klubu Ludzi Niewidomych 
i  Słabowidzących „Promyk”. Przy 
wspólnej kawie i ciastkach prowa-
dzono ciekawe rozmowy. Szczegól-
ną okazją do świętowania były 80. 
urodziny Marii Kałużniak, które 
zbiegły się w czasie z 60. rocznicą 

jej ślubu. Gościem spotkania był 
małżonek pani Marii. Jubilaci po-
częstowali zgromadzonych pysznym 
tortem.

Spektakl muzyczny
24 stycznia w „Galerii na Rega-

le” wystawiono spektakl muzyczny 
w wykonaniu zespołu „Mandolia” 
pt. „Kaskady dźwięków, strumienie 
słów”. W skład „Mandoliny” wcho-
dzi dwójka artystów – Hanna So-
snowska i Marcin Kowalski. Duet 
zaprosił słuchaczy do przestrzeni 
dźwięku i słowa. Przestrzeni, w któ-
rej jest miejsce na wzruszenie, od-
poczynek, zastanowienie, zachwyt, 
potrzebne do życia natchnionego 

Z Biblioteki Miejskiej

i odważnego. Niespodzianką, przy-
gotowaną przez Hannę Sosnowską 
i Marcina Kowalskiego, było wyko-
nanie muzyczne wiersza napisanego 
przez słuchaczkę LUTW – Elżbietę 
Garczyńską.

Wykład Doroty 
Molińskiej

„W kamienicy 
i willi – jak mieszka-
no w dawnym Pozna-
niu” – to tytuł kolej-
nego wykładu Doro-
ty Molińskiej, pracow-
nika naukowego UAM 
w Poznaniu. Wykład 
odbył się 26 stycznia 
w  ramach LUTW. 
Dowiedzieliśmy  się 
o  obowiązujących 
stylach w budownic-
twie poznańskich 
kamienic w XIX i XX w. 
Najbogatszą dzielnicą 

ówczesnego Poznania były kamieni-
ce znajdujące się przy ul. Grottgera 
i Matejki – obecny Grunwald. Cie-
kawostką jest, że mieszkania na I pię-
trze były droższe od pozostałych. Dla 
klasy uboższej powstawały domy na 
zasadach spółdzielni mieszkaniowych. 
Przykładem są budynki przy ul. 
28  Czerwca 1956. Wykład był ilu-
strowany ciekawym materiałem mul-
timedialnym, dzięki czemu można 
było porównać, jakie zmiany nastą-
piły w Poznaniu od XIX w.

Spotkanie autorskie
28 stycznia w „Galerii na Rega-

le” odbyła się promocja książki „Sa-
motność ma twoje imię” autorstwa 
niezwykłej pisarki Moniki A. Olek-
sa, podopiecznej poznańskiego wy-
dawnictwa „Zysk i Spółka”. Autorka 
opowiadała zgromadzonym o kuli-
sach powstawania książki, o ludziach, 
którzy ją inspirowali, wydarzeniach 
z życia, które przelała na karty swo-
jego dzieła. Na koniec spotkania 
każdy otrzymał fragmenty pocho-
dzące z bloga pisarki.  (BM)

n
„Szydełkowa szopka babci Klary”

n
80. urodziny Marii Kałużniak w gronie przyjaciół z Klubu „Promyk”

n
Duet „Mandolina”

n
Dorota Molińska (w głębi z prawej) w ciekawej prelekcji 
o dawnym Poznaniu

n
3 lutego w Bibliotece Miejskiej Dzień Babci i Dziadka świętowały trzy klasy 
zerowe z SP 2 – pamiątkowe zdjęcie seniorów z wnukami – „aktorami”   
fot. Władysław Szczepaniak
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kresie wspierania wszelkich form 
aktywności ruchowej seniorów. 
W rajdzie wzięło udział ponad 80 
osób z Komornik, Lubonia i oko-
licznych miejscowości. Od kierow-
nictwa rajdu – dyrektora GOK 
w Komornikach – Antoniego Paw-
lika – otrzymaliśmy kalendarze 
z  rozpisanymi terminami comie-
sięcznych spotkań rajdowych. Ko-
lejne spotkanie na rajdzie „Jarosła-
wiec zimą” zaplanowano na niedzie-
lę, 15 lutego.    M. i J. Błaszczakowie

Walentynki z  niespo-
dzianką

W sobotę, 7 lutego pie-
churzy z LUTW, w ramach 
zajęć Sekcji Turystyki Pieszej 
i Krajoznawczej wyruszyli 
w długą trasę, wiodącą uli-
cami Lubonia. Wyszliśmy 
na spacer, aby pokazać naj-
bardziej charakterystyczne 
miejsca i budynki naszego 
miasta („Kozi Rynek”, pomnik 
Siewcy, dawne budynki fa-
bryczne, dworzec kolejowy, 
Nowe Centrum Lubonia). 
Chcieliśmy przyjrzeć  się 
bezpośredniemu otoczeniu, prze-
analizować je. Wyruszyliśmy w sce-
nerii zimowej sprzed budynku Stra-
ży Pożarnej przy ul. Żabikowskiej. 
Trasa była bardzo lekka i przyjemna. 
Wędrowaliśmy ulicami: Żabikowską, 
Targową, Sobieskiego, Akacjową, 
Dworcową, Konopnickiej, Okrzei, 
Pułaskiego i  po zatoczeniu pętli 
z powrotem ul. Żabikowską. Będąc 
przy dworcu kolejowym, zwiedzili-
śmy pomieszczenia lubońskiej Stra-
ży Miejskiej. Rajd zakończył  się 
w  Bibliotece Miejskiej, gdzie dr 
Izabella Szczepaniak wygłosiła in-
teresującą prelekcję na temat histo-
rii Walentynek pt. „Walentynki jako 
relikt kulturowy”. Przedstawiła ideę 
Święta Zakochanych – czy ma wy-
łącznie komercyjny charakter, czy 
może większe znaczenie? Dowie-
dzieliśmy się, że pierwowzorem 
walentynek był obchodzony w sta-
rożytnym Rzymie, 14 lutego, Dzień 
Płodności i Macierzyństwa. W tym 
dniu panny wrzucały do wielkiego 
dzbana kartki ze swoimi imionami, 
które następnie kawalerowie loso-

wali. Wybrana panna stawała  się 
partnerką na świąteczną zabawę, 
a  czasami na całe życie. Potrzeba 
miłości dla mieszkańców naszego 
globu jest bardzo ważna. W Europie 
Zachodniej święto to funkcjonuje 
od wieków. Patronem Walentynek 
jest biskup św. Walenty, który żył 
w  starożytnym Rzymie. Za to, że 
potajemnie udzielał zakazanych 
prawem ślubów, został wtrącony do 
więzienia i skazany na śmierć. W Pol-
sce walentynki przyjęły się stosun-
kowo późno, gdyż w narodzie sło-
wiańskim zakorzeniła się Noc Ku-
pały, przypadająca w  czerwcu, 
podczas zrównania dnia z  nocą. 
Panny z  polnych kwiatów plotły 

wianki i wrzucały je do falującej wody. 
Tradycja puszczania wianków jesz-
cze do niedawna była kultywowana 
w naszym mieście na przystani ka-
jakowej nad Wartą. Dziękujemy 
Izabelli Szczepaniak za przygotowa-
nie prelekcji. Na zakończenie obej-
rzeliśmy komedię romantyczną 
z  1977  r. w  reżyserii Woody’ego 
Allena pt. „Annie Hall”, nagrodzoną 
Oscarem. Następne spotkanie sekcji 
odbędzie  się 7 marca o  godz. 10 
budynkiem Palmiarni Poznańskiej. 
Dojazd we własnym zakresie.   

M. i J. Błaszczakowie

KULTURA

W Muzeum Sienkiewicza

W sobotę, 10 stycznia uczest-
nicy i  sympatycy Sekcji 
Turystyki Pieszej i Krajo-

znawczej Lubońskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku (LUTW) udali się 
na wycieczkę krajoznawczą do Mu-
zeum Literackiego Henryka Sienkie-
wicza w Poznaniu, Oddziału Biblioteki 
Raczyńskich. Mieści się w Poznaniu 
w kamienicy z 1553 r. Zgromadzono 
w nim pamiątki po nobliście – boga-
ty księgozbiór liczący ponad 4,5 tys. 
woluminów i zbiory sztuki (ponad 
2 tys.), pamiątki z podróży, meble 
i dokumenty ilustrujące związki pi-
sarza z Wielkopolską. Wystawa obej-
muje dzieła literackie pisarza w 40 
językach świata. Muzeum powstało 
w 1978 r. dzięki fundacji Ignacego 
Mosia (1917-2001), który był jednym 
z najbardziej entuzjastycznych wiel-
bicieli twórczości i postaci Henryka 
Sienkiewicza (1846-1916), laureata 
Literackiej Nagrody Nobla z 1905 r., 
znający rodzinę Sienkiewicza – syna 
Henryka Józefa Sienkiewicza i córkę 
Jadwigę Korniłowicz. Podczas wizyty 
w muzeum zapoznaliśmy się z życiem 
i twórczością pisarza. Obejrzeliśmy 
wystawę czasową „Skarby muzeum. 

Sienkiewicz i jego kobiety”, na której 
zaprezentowano po raz pierwszy ory-
ginały listów, dokumentów i pamięt-
ników związanych z pisarzem i jego 
najbliższym otoczeniem, a zwłaszcza 
z bliskimi mu paniami. W jego ży-
ciu były cztery Marie: Keller zwana 
Miłą, Szetkiewiczówna, Romanow-
ska i Babska, któ-
rą nazywał Mar-
kiem. Trzy ostat-
nie były jego żona-
mi. „Pierwszą mu 
odebrano. Druga 
umarła. Trzecia go 
porzuciła. Czwarta 
go przeżyła.”   
M. i J. Błaszczako-

wie

Rajd „Po More-
nie”

18 stycznia 
grupa uczestników 
Sekcji Turystycz-
nej i Krajoznawczej 
LUTW udała  się 

do Wir na rajd pieszy „Po Morenie”, 
zorganizowany przez Gminny Ośro-
dek Kultury (GOK) w Komornikach 
we współpracy z  Towarzystwem 
Przyjaciół Ziemi Komornickiej oraz 
Klubem Seniora Komorniki. Miesz-
kańcy Lubonia chętnie biorą udział 
w rajdach pieszych organizowanych 
od kilku lat przez GOK Komorniki. 
Rajd zaszczycili swą obecnością wójt 
Komornik – Jan Broda i burmistrz 
Lubonia – Małgorzata Machalska, 
którzy przeszli z seniorami całą tra-
sę rajdu. Spotkaliśmy się przed Do-
mem Kultury w Wirach, skąd uda-
liśmy się na szlak, sprzed obelisku 
poświęconemu powstańcom wiel-
kopolskim. Wyruszyliśmy w kierun-
ku Łęczycy i po przekroczeniu Wi-
renki weszliśmy na ścieżki i dukty 
leśne wiodące terenami Wielkopol-
skiego Parku Narodowego. Stamtąd 
skierowaliśmy się w stronę Starego 
Puszczykowa. Wędrowaliśmy poprzez 
obszar ochrony ścisłej „Puszczykow-
skie Góry” aż doszliśmy do kaplicy 
w Domu Generalnym Zgromadze-
nia Braci Serca Jezusowego. Z Pusz-
czykowa przez „Las Mieszany na 
Morenie” i po przekroczeniu torów 
kolejowych wróciliśmy do świetlicy 

w Wirach. Przeszliśmy prawie 10 km. 
Tutaj czekała na nas kawa, herbata 
i  smaczne domowe wypieki, które 
upiekły uczestniczki rajdu z Lubonia. 
Na zakończenie głos zabrali Jan Bro-
da i Małgorzata Machalska, którzy 
opowiedzieli  się za zacieśnieniem 
współpracy międzygminnej w  za-

Z Uniwersytetu III Wieku

n
W Muzeum Henryka Sienkiewicza   fot. Maria Błaszczak

n
Uczestnicy spaceru po morenie na trasie wędrówki   fot. Jan Błaszczak

Słuchacze 
LUTW 
podczas 
walentyn-
kowej 
prelekcji 
Izabelli 
Szczepa-
niak w Bi-
bliotece 
Miejskiej   
fot. Jan 
Błaszczak

n

Komunikat
Szanowni Państwo, Rada 

Programowa ogłasza rekrutację 
słuchaczy Lubońskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku na II – 
letni semestr w roku akademickim 
2014-2015. Słuchacze LUTW 
(nowi członkowie i  słuchacze 
kontynuujący naukę) zobligowa-
ni są do dokonania opłaty seme-
stralnej, którą zgodnie z regula-
minem prosimy uiścić do 28 
lutego br.

Rada Programowa LUTW
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Morderczy marsz

W dniach 19-20 stycznia 
2015 r. minęła 70. rocz-
nica tragicznych wydarzeń 

związanych z ewakuacją więźniów 
„Więzienia Policji Bezpieczeństwa 
i Wychowawczego Obozu Pracy w Ża-
bikowie”, podczas okupacji noszące-
go o�cjalną nazwę Polizeigefängnis 
der Sicherheitspolizei und Arbeitse-
rziehungslager in Posen-Lenzigen.

Obóz funkcjonował do 19 stycz-
nia 1945 r., kiedy to zarządzono jego 
ewakuację w głąb Trzeciej Rzeszy. 
Przed nadejściem wojsk radzieckich 
hitlerowcy częściowo spalili i znisz-
czyli obiekt, a więźniów politycznych 
i chorych, niezdolnych do ewakuacji, 
rozstrzelali. Zwłoki zamordowanych 
spalono w obrębie baraku zwolnień 
i przyjęć „Abganszelle”. Ewakuacja 
rozpoczęła się w nocy 20 stycznia 
1945  r. Pierwszą grupę więźniów 
przetransportowano koleją do Sach-
senhausen, a pozostałych skierowa-

no pieszo do tego samego obozu. 
Kolumna marszowa wyruszyła uli-
cą Kotowo do skrzyżowania z  ul. 
Głogowską. Dalej szła przez Stęszew 
i Rybojedzko. W godzinach połu-
dniowych ewakuowani więźniowie 
dotarli do majątku w  Jeziorkach, 
gdzie w zabudowaniach gospodar-
czych tamtejszego dworu zatrzyma-
li się na pierwszy nocleg. Nad ranem 
21 stycznia 1945 r. wyruszono w dal-
szą drogę. Trasa wiodła w kierunku 
miejscowości Buk. Ewakuacja więź-
niów odbywała  się w  strasznych 
warunkach. Doskwierał im głód, 
panował silny mróz, a  otrzymane 
odzienie nie chroniło ich przed zmia-
ną zimowych warunków atmosfe-
rycznych. Więźniowie każdego dnia 
pokonywali od 30 do 40 km. Wie-
lokrotnie kierowano ich drogami 
mniej uczęszczanymi. Tych, którzy 
zatrzymywali się, odstawali od ko-
lumny, bądź też usiłowali zbiec, 
rozstrzeliwano. W  ciągu drugiego 

dnia marszu więźniowie dotarli do 
Nowego Tomyśla, gdzie przypusz-
czalnie miał miejsce następny postój. 
Dalej trasa ewakuacji wiodła przez 
Sękowo, Jastrzębsko, Łomnicę, do 
której doszli późnym wieczorem 23 
stycznia. Nocleg wyznaczono w za-
budowaniach gospodarczych mająt-
ku Łomnica. Podczas postojów 
więźniowie niejednokrotnie podej-
mowali próby ucieczek. Kilku więź-
niom szczęśliwie udało  się zbiec 
w okolicach Buku i w Łomnicy. 24 
stycznia 1945  r. w  okolicach wsi 
Łomnica rozstrzelano grupę 17 osób. 
Kolumna marszowa została skiero-
wana drogą do Zbąszynia, gdzie 
zwolniono około 100 kobiet (więź-
niarek karnych). Dalej trasa marszu 
przebiegała przez Torzym, Kunowi-
ce w kierunku Frankfurtu nad Odrą. 
Jeden z  zaplanowanych noclegów 
wyznaczono w opustoszałych bara-
kach wychowawczego obozu pracy 
w Świecku (Arbeitserziehungslager 
„Oderblick” in Schwetig). Więźniów 
tego obozu już wcześniej ewakuowa-

no do Sachsenhausen. Przez Frank-
furt kolumna ewakuacyjna przeszła 
bocznymi i wyludnionymi ulicami 
miasta. Mijali miejscowości: Mün-
cheberg, Stausberg, Bernau, Frohnau. 
W czasie marszu, co jakiś czas, sły-
chać było alarmy przeciwlotnicze. 
Brutalność i nerwowość załogi się-
gała zenitu. Przy pomocy batów i kolb 
karabinów narzucali tempo marszu. 
W wyniku dużego zmęczenia i wy-
czerpania więźniów dzienne prze-
marsze stawały  się coraz krótsze, 
pokonywali odcinki 10, 15 km. Do-

wództwo zdecydowało się nawet na 
nocny marsz. Ewakuowani dotarli 
do obrzeży Berlina, gdzie na nocleg 
przydzielono dwa pomieszczenia 
szkolne. Ostatecznie do obozu kon-
centracyjnego Sachsenhausen, 4 
lutego 1945 r. doszło 208 więźniów, 
którzy wyruszyli w  morderczym 
marszu z Żabikowa (liczba niezna-
na).    Renata Wełniak

Egzekucja na cmentarzu
Minęła też 70. rocznica rozstrze-

lania 33 więźniów, pochodzących 
z okolic Makowa Mazowieckiego, na 
cmentarzu para�alnym w Żabikowie. 
Egzekucji dokonano 22 stycznia 1945 r., 
już po likwidacji i ewakuacji obozu 
karno-śledczego. Zbrodni dopuścił się 
bliżej nieznany oddział SS, który 
eskortował więźniów z  więzienia 
w Działdowie. Bliższe szczegóły spra-
wy nie są do końca znane. Wiadomo, 
że transportowano ich drogą kolejo-
wą przez Toruń, Inowrocław, Gniezno 
do Poznania. Na dworcu głównym 
w  Poznaniu zostali odłączeni od 
transportu i przyprowadzeni na teren 
obozu żabikowskiego. W  związku 
z tym, że więzienie już nie funkcjo-
nowało skazańców zaprowadzono na 
teren cmentarza w Żabikowie, gdzie 
zostali rozstrzelani. Na podstawie 
dokumentów, notatek oraz przedmio-
tów osobistych, znalezionych podczas 
prac ekshumacyjnych w dniach 28-29 
maja 1945 r. ustalono tożsamość 17 
o�ar: Józef Lenda pochodził ze wsi 
Ryki, Jan Skrobecki ze wsi Ryki, Sta-
nisław Wąsowicz z Krasnosielca, Piotr 
Krajewski z Krasnosielca, Stanisław 
Stachelek z Turośli, Wasil Kriwuszyn 
z Dniepropietrowska, Hubert Głębi-
ca z Krasnosielca, Branisław Kaczo-

rek, z Krasnosielca, Mieczysław Gra-
bowski ze wsi Pienice, Paweł Buda, 
Hieronim Kaczyński, z Krasnosielca, 
Władysław Chrzanowski ze wsi Pie-
nice, Mieczysław Bratkiewicz z Siel-
ca, Albin Fabisiak z  Krasnosielca, 
Dominik Pawłowski, z Sielca, Stefan 
Zakrzewski z  Kobylinka, Bolesław 
Fęski z Krasnosielca.   

Renata Wełniak

Obchody
Rocznica tragicznych wydarzeń 

ze stycznia 1945 r. stanowiła okazję 
do zorganizowania uroczystości 
upamiętniającej. Odbyła się w piątek, 
30 stycznia na terenie Muzeum Mar-
tyrologicznego. W obchodach uczest-
niczyła m.in. była więźniarka – dr 

Barbara Łukomska-Chudak, przed-
stawiciele władz samorządowych, 
wojewódzkich, duchowieństwa oraz 
młodzież szkolna z  Poznania, Lu-
bonia i Leszna (uczniowie humani-
stycznej klasy I d z I LO w Lesznie 
z  dyrektorem Stanisławem Wilgo-
siewiczem i  nauczycielką historii 
Elżbietą Bardzką). Uroczystość za-
częła się od złożenia kwiatów i za-
palenia zniczy na terenie byłego 
obozu, pod kamieniem upamiętnia-
jącym 80 więźniów zamordowanych 
w  dniu likwidacji obozu, pod po-
mnikiem „Nigdy Wojny” oraz „Ścia-
ną Śmierci”. Wśród składających 
kwiaty byli: zastępca burmistrza 
Mateusz Mikołajczak, kierownik 
Wydziału Oświaty, Zdrowia i Kul-
tury Urzędu Miejskiego w Luboniu 
Romualda Suchowiak oraz radny 
Paweł Krzyżostaniak. Dalsza część 
uroczystości odbyła się w siedzibie 
Muzeum Martyrologicznego. Zebra-
nych witała dyrektor dr Anna Ziół-
kowska. Dr Barbarę Łukomską-Chu-
dakową powitano oklaskami. Anna 
Ziółkowska zacytowała słowa byłe-
go więźnia, które były mottem tego 
spotkania: To  się stało, więc może 
znów się zdarzyć, może zdarzyć się 
wszędzie. Podkreśliła, że w mroźną 
styczniową noc i poranek dopełnił się 
ostatni dramat obozu w Żabikowie, 
który okupant nazwał Więzieniem 
Policji Bezpieczeństwa i  Obozem 
Karno-Wychowawczym. Najpierw 
transportem kolejowym ewakuowa-
no do Sachsenhausen najbardziej, 
według prawa niemieckiego, niebez-
piecznych więźniów, wśród nich 
członków organizacji konspiracyjnych, 
w tym grupę żołnierzy Armii Kra-
jowej. Pozostałych formacje niemiec-

KULTURA 

n
Trasa marszu ewakuacyjnego więź-
niów obozu w Żabikowie. Projekt 
gra�czny: Wawrzyniec Kozicki

n
Obóz w Żabikowie po spaleniu – stan z marca 1945 r.   fot. ze zbiorów 
Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

cd.  
obok

To się może zdarzyć wszędzie
70. rocznica likwidacji i ewakuacji więźniów obozu karno-śledczego w Żabikowie

n
Składanie wiązanek kwiatów i zniczy przed „Ścianą Śmierci”   fot. Robert 
Wrzesiński
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kie pognały do obozu Sachsenhausen 
w  „Marszu Śmierci”. Podobny los 
spotkał wcześniej więźniów tzw. 
Kraju Warty z więzienia w Radogosz-
czy, obozu zagłady Kulmhof w Chełm-
nie nad Nerem, więzienia przy ul. 
Młyńskiej w Poznaniu, w Rawiczu 
i Wronkach. Anna Ziółkowska ża-
łowała, że w  spotkaniu nie biorą 
udziału inni świadkowie wydarzeń 
sprzed 70 lat. Dla wielu z nich stan 
zdrowia, podeszły wiek, a  przede 
wszystkim silne emocje związane 
z  powrotem do tych wydarzeń, są 
zbyt wielkim przeżyciem. Wielu 
więźniów zapewniało pracowników 
muzeum, że myślami są z nimi. Jak 
powiedział w rozmowie telefonicznej 
więzień z Luksemburga – Jean Ma-

jerus, który był pędzony w „Marszu 
Śmierci” – jest głęboko wzruszony 
pamięcią o tych wydarzeniach i po-
ruszony uczestnictwem młodzieży 
w  realizowanym przez muzeum 
projekcie edukacyjnym nazwanym 
„Od Żabikowa do Sachsenhausen”. 
Kanwą tego projektu były jego rela-
cje i  wspomnienia. W  projekcie 
brała udział młodzież Gimnazjum 
nr  2 w  Luboniu, uczniowie szkół 
poznańskich, szkoły w  Jeziorkach 
koło Stęszewa, Łomnicy w gminie 
Zbąszyń (te dwie miejscowości le-
żały na trasie ewakuacji i znajdują się 
w nich groby pomordowanych). Do 
młodego pokolenia, które tak licznie 
przybyło na uroczystość, należy pod-
trzymanie pamięci o obozie i o tych, 

którzy go nie przetrwa-
li. – To jest nasz i Wasz 
obowiązek. Ubywa 
świadków tych wydarzeń, 
ale zostały świadectwa 
relacje i opisy. – mó-
wiła Anna Ziółkowska. 
Kustosz Muzeum Re-
nata Wełniak przed-
stawiła wspomnienia 
więźniarki Zo�i Skir-
munt-Młokosiewicz, 
która w styczniu 1945 r. 
była prowadzona 
w  „Marszu śmierci”. 
Młodzież z Grupy Te-
atralnej „Za kulisami” 
z V LO im. Klaudyny 
Potockiej w Poznaniu 
zaprezentowała spek-

takl pt. „Czarne lustro 
czasu”. Jego reżyserem 
jest nauczycielka języ-
ka polskiego, Roma 
Szymańska. Pokazał 
on historię obozu kar-
no-śledczego w Żabi-
kowie oraz wydarzenia 
związane z jego likwi-
dacją. Oprócz tekstu 
historycznego wyko-
rzystano wiersze i utwo-
ry muzyczne grane na 
skrzypcach i saksofo-
nie. Na zakończenie 
odczytano apel pole-
głych, którym oddano 
hołd wszystkim więź-
niom obozu, zamor-
dowanym w styczniu 
1945  r. Następnie 
pracownik muzeum Jacek Nawrocik 
oprowadził gości po nowo otwartej 
wystawie czasowej pt. „Jadę na śmierć. 
Polaku odeślij to do rodziny… 70. 
rocznica likwidacji i ewakuacji obo-
zu karno-śledczego w Żabikowie”. 
Wystawa w chronologiczny sposób 
przedstawia wydarzenia ofensywy 
Armii Czerwonej w styczniu 1945 r. 
aż do powojennych ekshumacji 
i  oględzin terenów poobozowych 
oraz uroczystego pogrzebu o�ar. 
Ilustruje również inne tragiczne 
wydarzenia ze stycznia 1945 r.: ma-
sakrę dokonaną podczas likwidacji 
więzienia Radogoszcz w Łodzi, wy-
mordowanie ostatnich więźniów 
obozu zagłady Kulmhof w Chełm-

nie nad Nerem, ewakuację więzienia 
przy ul. Młyńskiej w Poznaniu oraz 
rozstrzelanie 22 stycznia 1945 r. na 
cmentarzu w Żabikowie grupy 33. 
Polaków, wśród których byli miesz-
kańcy Krasnosielca na Mazowszu. 
Kuratorami ekspozycji są Renata 
Wełniak i Jacek Nawrocik. Jest czyn-
na do końca czerwca 2015 r. Bardzo 
wzruszającym momentem podczas 
uroczystości była rozmowa byłej 
więźniarki dr Barbary Łukomskiej-
-Chudak z młodzieżą. Miała okazję 
podzielić  się swoimi tragicznymi 
wspomnieniami z okresu pobytuw 
obozie w Żabikowie.   

Robert Wrzesiński

cd.  
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Wystąpienie dr Anny Ziółkowskiej (w pierwszym rzędzie 
siedzi z obozową chustą dr Barbara Łukomska-Chudak – 
była więźniarka   fot. Robert Wrzesiński

n
Przedstawienie w wykonaniu grupy teatralnej z V LO   
fot. Robert Wrzesiński

17. i 18. LDH

We wtorek, 13 stycznia odby-
ło się uroczyste spotkanie 
opłatkowe zorganizowane 

przez Harcerski Krąg Seniorów (HKS) 
17. i 18. Lubońskiej Drużyny Har-
cerskiej (LDH). Dzięki życzliwości 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 – 
Agnieszki Antczak – zorganizowano 
je tradycyjnie w murach tejże szkoły. 
Spotkanie rozpoczął występ jasełkowy 
w wykonaniu uczniów. Mogli go obej-
rzeć: harcerze seniorzy, społeczność 

szkolna i zaproszeni goście: komen-
dantka Ośrodka ZHP w Luboniu, hm. 
Aleksandra Lorenc, delegacja Kręgu 
Seniorów 7. LDH z dh. Eugeniuszem 
Kubackim (przewodniczącym krę-
gu) oraz zaprzyjaźniona z harcerza-
mi Wanda Suleja-Kot (radna ubie-
głych kadencji). Po przedstawieniu 
uczestnicy uroczystości tradycyjnie 
podzielili się opłatkiem i wymieni-
li życzenia. Dalszą część spotkania 
przy kawie i słodyczach, przeplata-
no śpiewem kolęd. Zanim wszyscy 

rozeszli  się do 
domów, stanęli 
w kręgu i odśpie-
wali tradycyjne 
pieśni pożegnal-
ne. Przed uro-
czystością zapa-
lono znicze przy 
pomniku „Ka-
mień” z  ufun-
dowaną przed 
16 laty przez 
harcerzy i ów-
czesne władze 
miasta tablicą 
upamiętniają-
cą 65. roczni-
cę powstania 
pierwszych dru-
żyn harcerskich 
w Lasku.

Świąteczne zbiórki
Opłatkowe spotkania harcerzy seniorów

7. LDH

21 stycznia, w sali Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy ul. Żabikow-
skiej HKS 7. LDH. Przewodniczą-
cy Eugeniusz Kubacki przywitał 
zebranych druhów i  gości: hm. 
Aleksandrę Lorenc, Wandę Suleję-
-Kot, prezesa Koła PTTK w Luboniu, 
dawnego drużynowego 5. LDH 
i szczepowego Szczepu Żabikowo 
w jednej osobie – Eugeniusza Ko-
walskiego, przewodniczącego HKS 
17. i  18. LDH – Czesława Szaw-
czyka z delegacją oraz Martę Gła-

dysiak i Anetę Wawrzyniak z Ośrod-
ka ZHP Komorniki „Róża Wiatrów”. 
Po życzeniach złożonych przez 
komendantkę Aleksandrę Lorenc 
i Eugeniusza Kubackiego uczest-
nicy podzielili się opłatkiem, a na-
stępnie zaśpiewano szereg kolęd. 
Na gitarze akompaniował Tadeusz 
Bielawski. Bogdan Pniewski roz-
palił symboliczne ognisko, przy 
którym na zakończenie zrobiono 
krąg. Planując następne spotkanie, 
wszyscy się pożegnali.

Paweł Wolniewicz
n
Uczestnicy uroczystej zbiórki 17. i 18. LDH podczas dzie-
lenia się opłatkiem   fot. Paweł Wolniewicz

n
Zebranych harcerzy seniorów z 7. LDH oraz gości serdecznie powitał 
Eugeniusz Kubacki   fot. Paweł Wolniewicz
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W kościele pw. św. Floria-
na w  Wirach odbył  się 
18 stycznia koncert ko-

lęd z udziałem trzech chórów. Chór 
„Francesco” z Wir, jako gospodarz, 
zaprosił do uczestnictwa w imprezie 
„Bard” z Lubonia oraz chór św. Ce-
cylii z Mosiny. W pięknym wnętrzu 
kościoła zabrzmiały kolędy i pasto-
rałki. Koncert otworzył serdecznym 
powitaniem ks. proboszcz Kazimierz 
Szachowicz. Prowadzący imprezę, 
członkowie chóru „Francesco”, He-
lena Piątek i Wiesław Broda (prezes 
chóru), przedstawili krótką historię 
każdego zespołu. „Bard”, którym dyry-
gował Arkadiusz Klemczak, wykonał 
następujące utwory: „Bóg zawitał”, 
„O gwiazdo Betlejemska”, pastorałkę 
góralską „Oj, maluśki”, „W ubogiej 
stajence” oraz kolędę norweską „Pro-
miennym blaskiem”. Między występa-
mi zespołów zaprezentowały się dwie 
młode solistki, Michalina Maćkowiak 
i Zosia Golczak, laureatki konkursu 
kolęd dla dzieci i młodzieży w para�i 
w Wirach. Chórem św. Cecylii z Mo-
siny dyrygował Leszek Marciniak. Po 
występach indywidualnych, wieńcząc 
piękny wieczór, trzy chóry zaśpiewa-
ły wspólnie kolędę „Adeste Fideles”. 
Wraz ze zgromadzonymi w kościele 
słuchaczami, śpiewacy wykonali po-
pularną kolędę „Bóg się rodzi”.

23 stycznia w Domu Kultury „Nad 
Wirynką” w Łęczycy odbył się wieczór 
kolędowy z udziałem zaproszonych 
chórów i  zespołów śpiewaczych. 
W kolędowym śpiewaniu brały udział: 
chór „Francesco” z Wir, „Bard” i „Sza-
rotki” z Lubonia, „Komorniczanie”, 
„Puszczyki Nadwarciańskie” z Pusz-
czykowa oraz grupa „Piccolo – zespół 
harmonijki ustnej” z Plewisk. Każdy 
zespół zaprezentował 2-3 kolędy 
z własnego repertuaru, po czym na-
stąpiło wspólne śpiewanie pieśni 
bożonarodzeniowych znanych i lu-
bianych. Całość prowadził dyrektor 

Bardowskie kolędowanie
Koncerty chóru „Bard” w Luboniu i u sąsiadów

Gminnego Ośrodka Kultury w Ko-
mornikach, Antoni Pawlik. Poczęstu-
nek przygotowały panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Łęczycy, za co 
zostały nagrodzone ogromnymi 
brawami. Uroczystość zaszczyciły 
obecnością burmistrz, Lubonia Mał-
gorzata Machalska i dyrektor Ośrod-
ka Kultury w Luboniu, Regina Gór-
niaczyk. Spotkanie miało urokliwą 
atmosferę, jak to bywa zawsze, gdy 
spotykają się śpiewacy.

Tegoroczne kolędowanie chóru 
„Bard” skończyło się udziałem we mszy 
św. odpustowej w para�i św. Jana Bo-
sko w Luboniu, 31 stycznia o godz. 18. 
Podczas tej podniosłej uroczystości 
wykonano: „Bóg się rodzi”, „Chwały 
Twej pełen” – pieśń o patronie para�i, 
św. Janie Bosko, „Adeste Fideles” oraz 
„Nad Betlejem w ciemną noc”. 

Zarząd chóru „Bard”

n
Chór „Bard” w Łęczycy, w środku stoją: dyrygent Arkadiusz Klemczak, 
burmistrz Małgorzata Machalska, dyrektor Regina Górniaczyk

n
Występ „Bardu” podczas koncertu kolęd w kościele w Wirach, dyryguje 
Arkadiusz KLemczak

Miły akcent

Na zakończenie tegorocznych 
odwiedzin kolędowych 19 
stycznia odbyła  się trady-

cyjnie msza św. z udziałem księży, 
którzy wizytowali domy para�an.

W trosce o dzieci
W niedzielę, 1 lutego w  salce 

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
NP NMP o godz. 17 odbyło się spo-
tkanie w ramach inicjatywy „Twoje 
Dziecko – Wielka Sprawa!”, której 
patronuje ks. abp Stanisław Gądec-
ki. Celem akcji jest uświadomienie 
rodzicom zagrożeń związanych 
z nieodpowiednią edukacją seksu-
alną oraz wsparcie ich w wychowa-

niu w tej delikatnej sferze. Informa-
cje o spotkaniu oraz o konferencji 
pogłębiającej tę tematykę były do-
stępne na ulotkach rozdawanych przy 
wyjściach z kościoła oraz na stronie 
internetowej para�i.

Omodlony pokój
Do 8 lutego w Sanktuarium bł. 

Edmunda Bojanowskiego trwała 
modlitwa o pokój na świecie przed 
ołtarzem adoracyjnym „Dar Miłości 
Miłosiernej i Pokoju” wykonanym 
dla Stowarzyszenia „Communità 
Regina della Pace” przez artystę Ma-
riusza Drapikowskiego. Pielgrzymu-
jący ołtarz, który docelowo dotrze 
na Wybrzeże Kości Słoniowej (patrz 

Z parafii św. Barbary „WL” 01-2015, 
str. 6), przebywał 
w Luboniu od 10 
stycznia. Adora-
cja Najświętsze-
go Sakramentu 
trwała codzien-
nie od godz. 7.45 
do 21.

O siłę w cier-
pieniu

Z okazji Świa-
towego Dnia 
Chorego (wspo-
mnienie pierw-
szego objawienia Maryi z Lourdes) 
11 lutego o godz. 11 w kościele pa-
ra�alnym odprawiono dodatkową 
Mszę św. z namaszczeniem chorych 
w intencji cierpiących i ich opieku-
nów.    HS

Przypadający 2 lutego Świato-
wy Dzień Życia Konsekrowa-
nego, ustanowiony w 1997 r. 

przez Jana Pawła II i obchodzony po 
raz 19., ma w tym roku szczególne 
znaczenie. Od pierwszej niedzieli 
Adwentu 2014 r. do 2 lutego 2016 r. 
w Kościele trwa bowiem Rok Ży-
cia Konsekrowanego, przeżywany 
pod hasłem: „Ewangelia, proroc-
two, nadzieja – życie konsekrowane 
w Kościele dzisiaj”. Ogłaszając ten 
Rok w  listopadzie 2013  r. papież 
Franciszek powiedział: życie kon-
sekrowane jest złożone, jest pełne 
łaski, ale i grzeszności. W tym roku 
pragniemy uznać i wyznać nasze sła-
bości, pragniemy też z mocą pokazać 
światu, ile wśród nas jest świętości 
i żywotności. Jak wiele jest świętości 
ukrytej w naszych domach, klaszto-
rach, ale przez to nie mniej owocnej, 
która sprawia, że konsekrowani są 
„żywymi ikonami Boga” po trzykroć 
Świętego.

Warto się zapoznać z sylwetka-
mi tych, którzy Bogu złożyli śluby 
i związani są z Luboniem. Zachęcamy 
do lektury 1. tomu „Rocznika Histo-
rycznego”, wydanego w 2012 r. przez 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświa-
towe „Forum Lubońskie”. Można 
w nim znaleźć rozdział poświęco-
ny 25 osobom duchownym, które 
urodziły się w naszym mieście lub 
przywędrowały tu i spędziły znaczny 
fragment swojego życia. Wszystkie 
łączy to, że przed wyborem forma-
cji duchowej mieszkały w granicach 
obecnego miasta Lubonia. Książka 
jest do nabycia w Redakcji „Wieści 
Lubońskich” (ul. Wschodnia 23A/62) 
oraz w Bibliotece Miejskiej.

HS

n
Przy pulpicie stoi oświetlony żłóbek śp. 
kościelnego Romana Krzyżostaniaka, 
który za życia co roku chodził z kolędni-
kami. To, że żłóbek towarzyszy mszy św. 
kończącej kolędę w para�i, stało się już 
tradycją   fot. Rafał Wojtyniak

Konsekrowani 
z Lubonia

„Bard” zaprasza osoby zainte-
resowane śpiewem chóralnym do 
swego grona. Próby odbywają się 
w poniedziałki, o godz. 18 w świetli-
cy Spółdzielni Mieszkaniowej „Lu-
bonianka” przy ul. Żabikowskiej.

Nasz adres internetowy: 
www.chorbard.pl.
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Z PARAFII

Imieniny parafii

W sobotę, 31 stycznia o godz. 
18 w kościele św. Jana Bo-
sko odbyła się uroczysta 

Msza św. odpustowa celebrowana 
przez ks. bpa Grzegorza Balcerka. Na 
wstępie dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 3 – Grażyna Leciej – powitała go-

ścia oraz wszystkich uczestniczących 
w uroczystej Eucharystii. Byli wśród 
nich kapłani z okolicznych para�i 
dekanatu lubońskiego Archidiece-
zji Poznańskiej, poczty sztandarowe 
Bractwa Kurkowego „Rogoża” z Ro-
goźna, organizacji i przypara�alnych 
stowarzyszeń oraz licznie przybyli 
wierni. W okolicznościowej homilii 
ks. biskup, mówiąc o radości z prze-
żywanego odpustu podkreślił, że te-
goroczne świętowanie przypadło na 

szczególny rok, w którym obchodzi-
my 200. rocznicę urodzin św. Jana 
Bosko – wspaniałego wychowawcy 
młodzieży i 80. rocznicę rozpoczę-
cia budowy naszej świątyni przez 
kandydata na ołtarze, sługi bożego 
ks. Stanisława Streicha. Przeżywając 
okrągłą rocznicę urodzin patrona pa-

ra�i włączamy się 
w świętowanie ca-
łej rodziny salezjań-
skiej, pochylając się 
jednocześnie nad 
duchowym testa-
mentem, który zo-
stawił św. Jan Bosko. 
Pamiętając, nato-
miast o tych, którzy 
kładli fundamen-
ty naszej świątyni 
i o�erze życia ka-
płana, które zostało 
mu zabrane przez 
zbrodnicze strzały 

Z parafii św. Jana Bosko
podczas Mszy św., mamy okazję po-
myśleć o żywym kościele, który my 
wszyscy stanowimy i każdy z nas wi-
nien czuć się za niego odpowiedzialny. 
Uroczyste nabożeństwo tradycyjnie 
uświetnił swoim śpiewem chór „Bard”, 
natomiast gościnnie wystąpił nie po 
raz pierwszy w para�alnym kościele 
kwintet instrumentów dętych blasza-
nych „Grandioso”, którego muzycy 
wchodzą w skład Reprezentacyjnej 
Orkiestry Sił Powietrznych w Pozna-
niu. Na zakończenie uroczystego na-
bożeństwa proboszcz ks. kan. Karol 
Biniaś podziękował celebrantowi za 
sprawowanie sumy odpustowej oraz za 
piękne słowo Boże. Podziękował rów-
nież wszystkim wiernym za przybycie 
na imieniny para�i oraz wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do zaistnienia i uświet-
nienia uroczystości. Po zakończeniu 
odpustowego nabożeństwa wierni 

wysłuchali krótkiego koncertu kolęd 
w wykonaniu kwintetu „Grandioso”.

Czworo drzwi
W ubiegłorocznych wydaniach 

„WL” pisaliśmy o wymianie wysłu-
żonych, drzwi wejściowych na nowe: 
frontowych („WL” 04-2014, str. 44) 
oraz bocznych (czytaj: „WL” 11-2014, 
str. 44). W ostatnim tygodniu stycz-
nia, przed para�alnym odpustem, ta 
sama �rma zamontowała nowe drzwi 
do kościelnej zakrystii. Tym samym 
w niespełna rok wymieniono wszyst-
kie wejścia do świątyni. Proboszcz 
ks. kan. Karol Biniaś składa serdecz-
ne podziękowania wszystkim para-
�anom, przy pomocy których udało się 
zrealizować to potrzebne i koniecz-
ne przedsięwzięcie.

PAW

n
Nowe drzwi do zakrystii kościoła 
św. Jana Bosko   fot. Paweł Wolnie-
wicz

n
Po mszy św. krótki koncert kolęd dał kwintet instrumentów blaszanych 
„Grandioso”   fot. Paweł Wolniewicz

n
Podczas nabożeństwa biskup 
wielokrotnie okazywał życzliwość 
zgromadzonym wiernym    
fot. Paweł Wolniewicz

Otrzymałem od pewnej oso-
by „Rocznik Historyczny 
Lubonia tom 3 – 2013 rok” 

zawierający wiele ciekawych wia-
domości o mieszkańcach Lubonia 
i o ważnych wydarzeniach w naszym 
mieście. W szczególności zaintere-
sował mnie 34-stronicowy, bogato 
ilustrowany opis zdarzeń związanych 
z zastrzeleniem księdza Stanisława 
Streicha, pierwszego proboszcza w lu-
bońskim kościele św. Jana Bosko. 
W  wieku 7 lat byłem mianowicie 
świadkiem tego mordu na niedzielnej 
Mszy św. dla dzieci w przepełnionej 
wtedy nawie południowej, jedynej 
czynnej. Stałem pod prawą ścianą, 
blisko mordercy zajmującego stano-
wisko w okolicy ambony. Naocznym 
świadkiem zbrodni był również star-
szy ode mnie Stanisław Malepszak, 
który zbierał później ważne materiały 
prasowe i opisał je w różnych swoich 
publikacjach. Ja natomiast po pew-
nym czasie to tragiczne zdarzenie 

przestałem rozpamiętywać i obecnie 
biorę jedynie udział w para�alnych 
kolejnych obchodach zbrodni. W bie-
żącym roku upływa 77. rocznica. 
W naszym kościele św. Jana Bosko 
brałem udział w  uroczystej Mszy 
św. w niedzielę, 2 marca o godz. 10. 
Przedtem długo przebywałem blisko 
przykościelnego grobu. W tym cza-
sie przybyły do niego tylko, czy aż 
cztery osoby wychodzące z kościoła 
po sumie o godz. 8.30. Wydaje mi się 
więc, że większość para�an nie in-
teresuje się sprawą zamordowania 
w świątyni kapłana pełniącego służ-
bę Bożą. Dla działań mających na 
celu Jego beaty�kację opracowanie 
z „Rocznika Historycznego Lubonia” 
jest więc bardzo korzystne.

Jednakże wśród wielu ówczesnych 
bogato zilustrowanych wiadomości 
prasowych czegoś, moim zdaniem, 
brakuje. Nie ma mianowicie spra-
wozdań z procesu sądowego prze-
ciwko sprawcy zbrodni –Wawrzyń-

List do redakcji

Wyjaśniać mord na ks. Streichu
27 lutego mija 77. rocznica śmierci pierwszego proboszcza para�i pw. św. Jana Bosko

cowi Nowakowi, socjaliście z polskie-
go wtedy Wołynia. Jest to w pewnym 
stopniu zrozumiałe dla ludzi mojego 
pokolenia ze względu na brzemien-
ne dla Polski czasy – najazd hitle-
rowski we wrześniu 1939 r., stan tzw. 
„przedczłowieka” („Untermensch”) 
w „Reichstan Wartheland” („Woje-
wództwo Kraju Warty”), „Gauleiter’a 
(wojewody) Artura Greiser’a, „Zmierzch 
Bogów w Posen”, odbudowę zniszczeń 
z  pięciu lat wojennych 1939  r. do 
1945 r., zmiany późniejszej „kierow-
niczej siły narodu”, aż do chwili obec-
nej – prawdopodobnie przepadły 
materiały z archiwów sądowych, ale 
może w niektórych rodzinach ucho-
wały się jakieś gazety z roku 1938.

Postępowanie sądowe przeciwko 
podejrzanemu W. Nowakowi było 
łatwe, bo nie brakowało dowodów 
jego winy. Do rozpatrywania były np. 
następujące okoliczności obciążające:

1. Sprawca zabójstwa działał nie 
z zamiarem ewentualnym, lecz z za-

miarem tzw. bezpośrednim, bowiem 
po stwierdzeniu nieskuteczności 
pierwszego oddanego strzału ruszył 
za uciekającym postrzelonym tylko 
księdzem. Ksiądz ten po kilku kro-

cd.  
na str. 
64

n
Replika medalionu z 1939 r. – pamiątki 
pierwszych misji w para�i św. Jana Bosko. 
Nauki odbyły się rok po śmierci ukochanego 
proboszcza od 25 lutego do 5 marca 1939 r., 
w kilka miesięcy przed wybuchem II wojny 
światowej
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diecezji nie ma wojny, 
to jednak jej konsekwen-
cje mieszkańcy bardzo 
odczuwają. Wszyscy są 
bardzo wdzięczni Po-
lakom za pomoc ma-
terialną i za modlitwę. 
Jego zdaniem, pokój na 
Ukrainie będzie wówczas, 
gdy będzie pokój w ro-
dzinie. Na zakończenie 
ks. bp R. Zmitrowicz 
udzielił zebranym bło-
gosławieństwa i  w  ję-
zyku ukraińskim po-
prosił o dalszą modlitwę 
w intencji jego drugiej 
ojczyzny.

O powołaniu
25 stycznia – nie-

dziela, podczas której 
gośćmi para�i byli: 
ojcowie oblaci – o. Piotr 
i o Krzysztof OMI oraz 
chór „Cantores Christi” 
(czytaj obok) z para�i 
pw. Chrystusa Króla 
z ul. Ostatniej w Pozna-
niu, którą Zgromadze-
nie Oblatów się opie-
kuje. Okazją do wspól-
nej wizyty była przypa-
dająca w tym dniu 199. 
rocznica założenia tego 
Zgromadzenia. Mszę 
św. o godz. 12 ojcowie 
Piotr i Krzysztof odpra-
wili w  koncelebrze. 
Wspólnie też wygłosi-
li homilię, mówiąc w niej 
o własnym powołaniu, 
o reakcji ich rodziców 
na wiadomość, że wstę-
pują do Zgromadzenia, 
o rolach, jakie obecnie 
pełnią. Mówili też o re-
akcji rodziców innych 
młodych ludzi, którzy 
wybrali życie dla Boga. 
Homilię zakończyli pytaniami do 
dorosłych z para�i Jana Pawła II, jak 
by postąpili na wieść o powołaniu 
córki lub syna, szczególnie, gdyby 
to było ich jedyne dziecko. Mszę św. 

uświetnił śpiewem chór pod batutą 
Sławomira Szkudlarka. Po Mszy św. 
„Cantores Christi” dał krótki koncert 
kolęd.

Halina Gościewska
wolontariuszka „Caritas” i kronikarz

Z PARAFII

Kolęda

Styczeń w para�i był tradycyjnie 
czasem kolędowania. W tym 
miesiącu rozpoczęły się odwie-

dziny duszpasterskie, w których ks. 
proboszczowi Pawłowi Dąbrowskiemu 
pomagali: ks. dr Bartosz Nowakow-
ski (rezydent) i „honorowi” wikariu-
sze para�i – o. Piotr i o. Krzysztof 
OMI, ze Zgromadzenia Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej z ul. 
Ostatniej w  Poznaniu. Kolędowa-
nie to też odwiedziny w para�i róż-
nych gości, wspólne z nimi śpiewa-
nie kolęd i modlitwa. W niedzielę, 
11 stycznia, w Dzień Chrztu Pań-
skiego, Mszę św. o godz. 12 swoim 
śpiewem uświetnił Chór Mieszany 
„Hasło” działający przy Domu Kul-

tury „Kolejarz” w Poznaniu. Chórem 
dyrygował Henryk Górski. Po Mszy 
św. para�anie wysłuchali krótkiego 
koncertu, zakończonego wspólnym 
odśpiewaniem kolędy „Bóg się ro-
dzi”. Kolęda ta śpiewana była – jak to 
określił dyrygent chóru – w pozycji 
wykrzyknikowej, czyli na stojąco.

Gość z Ukrainy
21 stycznia para�ę odwiedził 

niezwykły gość – przybyły z Ukra-
iny ks. Radosław Zmitrowicz OMI 
– biskup pomocniczy diecezji ka-
mieniecko- podolskiej. O godz. 18 
wraz z ks. dr hab. Bartoszem No-
wakowskim odprawił Mszę św. kon-
celebrowaną, w której uczestniczył 
również  o. Krzysztof OMI. W ho-
milii ks. biskup mówił o  swoim 
powołaniu, o misjach (sam przecież 

jest misjonarzem ze Zgromadzenia 
Misjonarzy Oblatów MN) i znacze-
niu wiary w życiu człowieka. Zada-
wał pytania dotyczące jej sensu. Czym 
dla nas, ludzi deklarujących wiarę 
w Chrystusa, jest powołanie, które 
każdy realizuje w swoim życiu? Czy 
potra�my przezwyciężać kryzysy 
wiary, które każdy z nas przechodzi? 
Ks. bp Zmitrowicz powiedział też, 
że chrześcijanin swoją tożsamość 
odnajduje w  Jezusie, który ją dał 
ludziom, czyniąc ich swoimi braćmi. 
Wiara w Boga pozwala przezwycię-
żać wszelkie trudności, przykre 
doświadczenia i powoduje, że czło-
wiek nigdy nie jest sam. Więź z Bo-
giem jest największym darem, jaki 
ludzie otrzymali. Wiara to nowa 

tożsamość – nowy sposób przeży-
wania swojego życia. Człowiek ro-
dzi się w samotności (konsekwencja 
grzechu pierworodnego), w momen-
cie chrztu staje się dzieckiem Bożym 
i już nigdy nie pozostaje samotny. 
Ks. Zmitrowicz zaznaczył również, 
że prawdziwa i bezinteresowna mi-
łość bliźniego jest możliwa tylko 
wtedy, gdy istnieje więź z Bogiem. 
Tej więzi ciągle człowiek  się uczy. 
To jak należy kochać Boga, poka-
zała nam swoim życiem św. Agniesz-
ka – patronka tego dnia. Środa to 
dzień, w którym para�anie modlą się 
do Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy. Tym razem modlili  się razem 
z  dostojnym gościem o  pokój na 
Ukrainie. Po nowennie ks. biskup 
Zmitrowicz mówił o problemach na 
Ukrainie. O tym, że mimo iż w Jego 

Z parafii św. Jana Pawła II

n
Koncert kolęd w wykonaniu chóru mieszanego „Hasło” przy Domu Kultury 
Kolejarza w Poznaniu   fot. Władysław Szczepaniak

n
Biskup z Ukrainy, ks. Radosław Zmitrowicz odpra-
wia mszę św. w para�i św. Jana Pawła II   fot. Wło-
dzimierz Wasilewski

n
Występ chóru „Cantores Christi” w kościele przy ul. Źródlanej    
fot. Władysław Szczepaniak

Chór Cantores Christi
W niedzielę 25 stycznia w para�i św. Jana Pawła II przy ul. Źródla-

nej gościł chór „Cantoras Christi”, który działa przy para�i pw. Chry-
stusa Króla w Poznaniu, prowadzonej przez oo. oblatów. Chór powstał 
w  1993  r. i  prowadzony jest niezmiennie przez Sławomira Szkudlar-
ka. Bierze udział w koncertach i przeglądach na terenie całego kraju. 
W 2000 r. odbył pielgrzymkę do Włoch, której uhonorowaniem było 
osobiste spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Dwa lata później 
odbył wyjazd do Lourdes i La Salete, dalej do Medugorie i Wilna. W re-
pertuarze chóru jest m.in. „Pasja” wg św. Łukasza, której kompozytorem 
jest poznaniak Józef Kućka. Jak nam powiedziała członek zarządu chóru 
Emilia Zarzycka: wszędzie śpiewamy na chwałę Bożą.     WS

Biskup z Ukrainy
Koncelebrowaną mszę św. 21 stycznia 2015 r. 

o godz. 18 w para�i św. Jana Pawła II odprawił 
biskup z Ukrainy, ks. bp. Radosław Zmitrowicz 
OMI ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej. Ksiądz biskup święcenia ka-
płańskie otrzymał 17 czerwca 1989 r. Pracuje 
na Ukrainie od 2000 r. 29 listopada 2012 r. pa-
pież Benedykt XVI mianował go biskupem po-
mocniczym diecezji Kamieniecko-Podolskiej na 
Ukrainie. Święcenia biskupie o. Radosław Zmi-
trowicz przyjął 9 lutego 2013 r. w katedrze pw. 
św. Piotra i Pawła w Kamieńcu-Podolskim. Na 
koniec mszy św. w Luboniu udzielił wszystkim 
błogosławieństwa w języku ukraińskim.

Zapytaliśmy gościa, z  jakimi problemami 
spotyka się w diecezji, w której pracuje, i jakie 
nastroje społeczne panują obecnie w tym rejonie 
Ukrainy, z którego przyjechał, i czy jest w pełni 
zadowolony z pobytu w tym kraju?

Ks. bp. Radosław Zmitrowicz: Jestem zado-
wolony, ponieważ to Bóg mnie wspiera. Problemy 
są, jak wszędzie. Największy to nieznanie Miłości 
Boga. Nasza praca polega na tym, by człowiek 
poznał miłość, która ratuje, wyzwala, daje sens, 
nadzieję, objawia, jak żyć normalnie i daje siłę 
do takiego życia. Jak chodzi o nastroje społecz-
ne, to panuje niepokój i nadzieja. Niepokój bo 
wojna, bo nie wiadomo, co będzie i czy w końcu 
będzie lepiej. Nadzieja, bo człowiek musi mieć 
nadzieję, że jednak można żyć, że będzie pokój 
i będzie lepiej.   

Władysław Szczepaniak
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Koło nr 23 przy WPPZ SA

Zebranie odbyło się 22 stycznia 
w sali Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „Nad Wartą” przy 

ul. 3 Maja 85. Otworzył je prezes Ta-
deusz Kabat, który przywitał przyby-
łych. Niestety, na spotkanie nie dotarli 
zaproszeni przedstawiciele Zarządu 
Okręgu. Przewodniczącym obrad wy-
brano Krystiana Łączkowiaka, prze-
wodniczącym komisji stwierdzenia 

kworum – Romana Stachowiaka, 
a sekretarzem i przewodniczącym 
komisji uchwał i  wniosków – Al-
freda Kremera. Prezes przedstawił 
sprawozdanie Zarządu z działalno-
ści w  2014  r. Poinformował m.in. 
że liczba członków wynosiła 234, 
w tym 2 kobiety i 20 juniorów, co 
stanowi wzrost o 10 osób do roku 
poprzedniego. Szczegółowo omówił 
udział członków koła w zorganizo-
wanych 11. imprezach o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym, w których 
uczestnicy nagradzani byli pucha-
rami oraz bonami wartościowymi. 
Swoje sprawozdania złożyli również: 
skarbnik Tadeusz Wujek oraz prze-
wodniczący: Komisji Rewizyjnej – Bo-
gumił Błażejak i Sądu Koleżeńskiego 

– Euganiusz Wiciak. Po dyskusji nad 
sprawozdaniami udzielono jednogło-
śnie absolutorium Zarządowi Koła 
i zatwierdzono preliminarz budże-
towy oraz plan pracy na obecny rok. 
Rozpoczynając dyskusję w wolnych 
głosach, odczytano pytania z zebrania 
ubiegłorocznego i odpowiedzi na nie 
ze strony Zarządu Okręgu. Nadesłane 
odpowiedzi okazały się mało kon-
kretne i ogólnikowe, co w połączeniu 

z brakiem przedstawi-
ciela okręgu osłabiło 
temperaturę dyskusji. 
Zwrócono uwagę na 
problem z dojazdem 
do zalewu Radzyny 
„Małe” oraz grodzenie 
jego brzegów. Posta-
nowiono zaapelować 
do Zarządu Okręgu 
o zainteresowanie się 
problemem zarastania 
brzegów rzeki Cybiny, 
co jest dużym utrud-
nieniem w rozgrywa-
niu zawodów. Następ-
nie ogłoszono wyniki 
rywalizacji sportowej 
za 2014 r. Wśród ju-
niorów młodszych 1. 
miejsce zajął Tycjan 

Czornik, 2. – Walter Hunter, 3. – 
Dawid Kalinowski, a wśród starszych 
1. – Krzysztof Wiciak, 2. – Dawid 
Jazdończyk, 3. – Mikołaj Kaczmarek. 
Najlepszym seniorem okazał się Mi-
chał Czekalski, drugi był Jerzy Mi-
chałowski, a trzeci Alfred Kremer. 
Wszystkim wręczono okolicznościo-
we puchary. Srebrną odznakę PZW 
za zasługi dla wędkarstwa polskiego 
otrzymał Alfred Kremer, a odznaki 
honorowe za zasługi dla wędkarstwa 
wielkopolskiego – Maciej Fabiś i Mi-
rosław Krenc. Kończąc zebranie, po-
dziękowano wszystkim za przybycie 
i zachęcono do uczestnictwa w czy-
nach społecznych.   Alfred Kremer 
(sekretarz koła)

Wędkarskie podsumowania roku
Walne zgromadzenia członków lubońskich kół Polskiego Związku Wędkarskiego

n
Najlepsi wędkarze odbierają przy stole prezydial-
nym puchary z rąk prezesa Tadeusza Kabata

Koło „Lubonian-
ka”

Zebranie spra-
wozdawcze od-
było się w 2. ter-
minie w niedzie-
lę, 25 stycznia 
w sali spółdzielni. 
Minutą ciszy 
uczczono pamięć 
zmarłych wędka-
rzy. Na wniosek 
prezesa Tadeusza 
Podbylskiego 
prowadzącym 
obrady został Ta-
deusz Mroczyński, 
a  sekretarzem – 
Mariusz Nawroc-
ki. Gościem ze-
brania był członek 
Zarządu Okręgu 
PZW Juliusz Pią-
tek. Sekretarz 
przedstawił spra-
wozdanie z działalności koła i za-
rządu. Sprawozdania zaprezentowa-
li: skarbnik Roman Śróda, przewod-
niczący Sądu Koleżeńskiego Robert 
Grajczak przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Roman Kujawa. Odby-
ła się krótka dyskusja nad sprawoz-
daniami. Przedstawiono preliminarz 
budżetowy na 2015 r. oraz omówio-
no plan pracy koła, nad którymi 
odbyła się dyskusja. Podczas głoso-
wania przyjęto sprawozdania władz 
i organów koła, następnie preliminarz 
budżetowy oraz plan pracy. Podczas 
wolnych głosów i wniosków Robert 
Korcz m.in. pytał, na co są przezna-
czane pieniądze za tzw. „cegiełki”? 
Wyraził też pogląd, że karta węd-
karska zbyt mocno podrożała. Od-
powiedzi na te pytania udzielił Juliusz 
Piątek. Poruszano też sprawę wy-
konania ścieżki pieszo-rowerowej 
wokół szacht, wskazując, że należa-
ło by ją przedłużyć na teren Lubonia. 
Zwrócono uwagę, że wędkarze nie 

mogą łowić nad Wartą, bo nie ma 
tam zjazdu. Nie można go wykonać 
ze względu na wał przeciwpowo-
dziowy. Poruszono też kwestię po-
trzeby zamykania Kocich Dołów na 
czas zawodów, czego jednak robić 
nie można. Mówiono również o ogra-
niczeniu dostępu do wody od stro-
ny Myszkowa. Podczas zebrania 
przyjęto 3 wnioski: by uhonorować 
seniorów przez zabieranie ich na 
zawody; by członkowie koła mieli 
wpływ na termin i miejsce zawodów 
oraz, by zapewnić osobom starszym 
nad wodą bezpieczeństwo. Juliusz 
Piątek przedstawił informacje Za-
rządu Okręgu PZW. Miłą częścią 
zebrania było wręczenie odznacze-
nia PZW oraz pucharów za rywa-
lizację w kole za rok 2014.

Tadeusz Nowicki został uhono-
rowany, przyznaną przez ZG PZW 
w Warszawie, Złotą Odznaką z Wień-
cami PZW za Zasługi dla Rozwoju 
Wędkarstwa Polskiego.   

Robert Wrzesiński  

n
Pamiątkowe zdjęcie uhonorowanych pucharami i dyplomami     
fot. Robert Wrzesiński

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna 
Droga” z  siedzibą przy ul. Żabikowskiej 40, informuje o  zakoń-
czeniu rozliczenia zbiórki publicznej, przeprowadzonej na terenie 

Lubonia, na podstawie pozwoleń z 22 stycznia 2014 r. wydanych przez 
Burmistrza Miasta Luboń, w celu gromadzenia funduszy na budowę pla-
cówki, w której będą odbywać się warsztaty terapii zajęciowej dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.

Od 27 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zebrano:
- ze sprzedaży cegiełek (zezwolenie nr 1) – 7 059 zł.
- zbiórka publiczna do puszki (zezwolenie nr 2) – 1 616 zł.
Razem w wyniku przeprowadzonych zbiórek zgromadzono 8 675 zł.
Zebrane pieniądze zostały przeznaczone zgodnie z celem określo-

nym w zezwoleniu. Przeprowadzona zbiórka nie wymagała poniesienia 
kosztów. Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Zarząd Stowarzyszenia

Wspólna Droga informuje
Sprawozdanie ze zbiórki publicznej w 2014 r.

Jeśli lubisz podejmować wyzwa-
nia, jesteś ciekawy służby w na-
szych szeregach, interesujesz się 

militariami, planujesz w przyszłości 
zostać żołnierzem, policjantem lub 
strażakiem, chcesz pomagać innym 
i włączyć się w wolontariat – to za-
proszenie jest dla Ciebie.

Przyjdź, zobacz – przekonaj się!
Spotkasz tu ciekawych ludzi 

pełnych pasji, zdobędziesz wiedzę 
od instruktorów i specjalistów, m.
in. w  zakresie taktyki wojskowej, 
survivalu, medycyny pola walki, 
ratownictwa obrony cywilnej.

Qn Nie musisz być specjalnie wytrzy-
mały �zycznie – kondycję wyrobisz 
sobie u nas.
Qn Nie musisz mieć wiedzy na temat 

wojskowości – zdobędziesz ją u nas.
Qn Nie musisz umieć poruszać  się 

z bronią w odpowiednim szyku – 
nauczysz się tego u nas.
Qn Nie musisz w  zasadzie nic, ale 

możesz osiągnąć wiele, dołączając 
do naszych szeregów.

Czekamy na Ciebie!
Jedyny warunek to ukończone 

16 lat i pozytywne nastawienie do 
podejmowania wyzwań.

Ł.K.

Strzelec czeka
Związek Strzelecki „Strzelec” – Jednostka Strzelecka 4111 Luboń 
ogłasza nabór do drużyny wsparcia i zabezpieczenia
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w Urzędzie Miasta na stanowisku ds. 
Obrony Cywilnej i Zarządzania Kry-
zysowego podinspektor Roman Go-
liński wygłosił prelekcję na temat 
zarządzania kryzysowego i roli obro-
ny cywilnej w mieście. Podczas obo-

zu, przy Krzyżu Milenijnym 
u zbiegu ulic Powstańców 
Wlkp. i Puszkina, 20 nowych 
strzelców złożyło uroczy-
stą przysięgę. We wszyst-
kich zajęciach brali udział 
goście ze stolicy Gruzji – 
Tbilisi – Irakli Matchara-
shvili i Levan Gegenshidze, 
reprezentujący patriotycz-
ną organizację młodzieżo-
wą „Legion”, z którą pod 
koniec ub. roku ZS „Strze-
lec” nawiązał współpracę. 
Jest to bliźniacze dla strzel-
ców stowarzyszenie pro-
obronne, organizujące 
szkolenia dla młodzieży. 
Współpraca ma na celu 
wymianę doświadczeń 
szkoleniowych, a w przyszłości może 
nawet wspólny obóz w  Polsce lub 
w Gruzji. Jest to zarazem nawiązanie 
do historii współpracy między na-
szymi narodami, bowiem w 1920 r. 
marszałek Józef Piłsudski poparł 

Obóz Strzelca
cd.  
ze str. 
6

n
Komendant Łukasz Kołcz instruuje szkolo-
nych strzelców, jak się obchodzić z rakiet-
nicą   fot. Paweł Wolniewicz

n
Jedna z drużyn podczas ćwiczeń. Wykonania zadania nie ułatwiała osiada-
jąca mgła   fot. Paweł Wolniewicz

n
Zgrupowanie przy nieczynnej od lat strzelnicy w lasku nadwarciańskim. Komendant 
Ł. Kołcz podsumowuje przebieg ćwiczeń terenowych   fot. Paweł Wolniewicz

niepodległe państwo gruzińskie 
(Gruzja po I wojnie światowej od-
zyskała niepodległość po ponad 
stuletnim panowaniu rosyjskim).

Po 3-dniowym obozie, komen-
dant Łukasz Kołcz uznał, że tego 

typu szkolenia są bez wątpienia po-
trzebne i przydatne. W związku z tym 
w przyszłości będą kontynuowane. 
Następny obóz strzelców zaplano-
wano na połowę kwietnia.

Paweł Wolniewicz

n
Niedzielny poranek, przemarsz strzelców ul. 3 Maja – zmęczeni ale zado-
woleni z przebiegu ćwiczeń   fot. Paweł Wolniewicz

W Publicznym Przedszkolu 
przy ul. Sobieskiego od-
był się balik karnawało-

wy. Dzieci przebrały się za swoich 
ulubionych bohaterów z świata ba-
jek, sportu czy muzyki. Wszystkim 
dopisywały humory. Każdy mógł 
zaprezentować swoje umiejętno-
ści taneczne. Nie zabrakło również 
konkursów, w których było trzeba 
wykazać się sprytem i zwinnością. 
Nasze przedszkolaki poradziły sobie 
ze wszystkim doskonale. Aby uwiecz-
nić ten radosny dzień, dzieci wzięły 
udział w sesji fotogra�cznej.

Uczestniczymy w akcji „Puszka 
dla Maluszka”, która odbywa się raz 
w  miesiącu, oraz akcji „Baterie”, 
które można od poniedziałku do 
piątku umieszczać w  specjalnym 
pojemniku.

Tradycją przedszkola są spotka-
nia z ubiegłorocznymi absolwenta-
mi. W tym roku było to spotkanie 
świąteczne. Pani Marzenka i Beatka 
zaprosiły swoje dzieci z ubiegłorocz-

nej zerówki wraz z  rodzicami na 
wspólny śpiew kolęd przy choince. 
Był quiz pod hasłem „Co pamiętamy 
z przedszkola”, oglądanie zdjęć z ze-
rówki, wspólne śpiewanie piosenek 
i kolęd oraz poczęstunek. Na koniec 
dzieci odrysowywały swoje dłonie, 
wycinały i  stworzyły z  nich dużą 
choinkę. Postanowiliśmy, że jeszcze 
raz koniecznie musimy się spotkać.

Od stycznia o�cjalnie bierzemy 
udział w kampanii „Cała Polska czy-
ta Dzieciom”. Zostaliśmy zarejestro-
wani w fundacji i należymy do pro-
gramu „Czytające przedszkola”. Li-
derem kampanii w naszej placówce 
została Marzena Domańska. Już 
drugi rok wdrażamy jej autorski 
program czytelniczy „Witamina dla 
umysłu i duszy dziecka”, który opie-
ra się m.in. na wydawanej od wielu 
lat w  naszym przedszkolu gazetce 
„Pogodynka”, na „Spotkaniach z Po-
godynką”, na które zapraszamy gości 
do czytania ulubionych bajek, na 
„Bajkowych porankach”, podczas 

Z Pogodnego Przedszkola

których czytamy dzieciom 20 minut 
codziennie, na zapraszaniu rodziców 

do czytania dzieciom i wielu innych 
działaniach.

P. Maciejewska, M. Domańska

n
Spotkanie z absolwentami w Pogodnym Przedszkolu 
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Babcie

W dniach 19-30 stycznia 
oddział przedszkolny 
0 b z SP 1 gościł babcie, 

które dzieliły się z dziećmi swoimi 
wspomnieniami z dzieciństwa, czy-
tały bajki, a nawet częstowały słod-
kościami. Dzieci śpiewały, tańczy-
ły i recytowały wiersze, podarowały 
babciom także własnoręcznie wyko-
nane portrety. 26 stycznia odbył się 
w grupie konkurs recytatorski, po-
święcony wierszom o babci i dziadku, 

w którym wzięło udział siedmioro 
dzieci. Nagrodziliśmy ich brawami 
i dyplomami. 29 stycznia w ramach 
integracji klas i nawiązania do pro-
blematyki osób niepełnosprawnych 
grupa 0 b spotkała się w sali gimna-
stycznej na wspólnej zabawie z kl. 
1 b i 1 d wraz z wychowawczynia-
mi. Uczestniczyliśmy we wspólnych, 
prowadzonych przez J. Gazdę, zaję-
ciach Metodą Ruchu Rozwijającego 
W. Sherborne. Dziękuję za pomoc 
podczas zajęć I. Okupniak oraz V. 
Matalewskiej.    J. Gazda

Po angielsku
20 stycznia odbyła się w naszej 

szkole 2. edycja konkursu „How do 
you spell...?”, czyli alfabet brytyjski 
na co dzień. Tak jak w zeszłym roku, 
do rywalizacji o miano Mistrza Li-

terowania przystąpiło 16 uczniów 
klas 3. Rywalizacja była zacięta, 
a uczestnicy doskonale radzili sobie 
z coraz dłuższymi wyrazami. Osta-
tecznie do �nału awansowało 6 za-
wodników, spośród których wyło-
niono zwycięzców. Mistrzami Lite-
rowania zostali: Malwina Wrońska 
(3 b), Marcin Targoński (3 c) oraz 
Antoni Jarecki (3 c).

Wyróżnienia otrzymali: Kinga 
Ćwiklińska (3 d), Michał Barański 
(3  a) oraz Kamil Wroński (3  b). 

Każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkowy dyplom oraz 
nagrody. Gratuluję zwy-
cięzcom, a Radzie Rodzi-
ców oraz Izabeli Książkie-
wicz dziękuję za ufundo-
wanie nagród.   

Anna Poprawka

Minitargi Edukacyjne
W tym roku w naszej 

szkole działa Koło Eduka-
cyjno-Zawodowe „Od-
krywcy”. Podczas zajęć 
uczniowie klas 6 zdoby-
wają i porządkują wiedzę 
na temat różnych dróg 
edukacyjno-zawodowych, 
a także własnych: predys-

pozycji, zainteresowań, osobowości 
oraz temperamentu. Szóstoklasiści 
chętnie uczą się, na czym polega 
praca ludzi rozmaitych zawodów. 
Dzięki zaproszeniu G  2 uczestni-

Z Jedynki

czyliśmy 20 stycznia w Mi-
nitargach Edukacyjnych.   

Magdalena Matczak

Wybory
23 stycznia w budyn-

ku naszej szkoły odbyło się 
głosowanie do Młodzie-
żowej Rady Miasta (MRM). 
W  holu przygotowano 
urnę i miejsce do głoso-
wania. Nad przebiegiem 
wyborów czuwała komisja w skład 
której wchodzili: nauczyciele naszej 
szkoły: Hanna Hnat, Edyta Nowaczyk, 
Dawid Paprocki, przedstawiciel Rady 
Miasta: Andrzej Okupniak i przed-
stawiciel MRM: Tomasz Zapłata. 
Wśród 22 osób ubiegających  się 

o  mandat radnych MRM, aż 8 to 
absolwenci naszej szkoły, w  więk-
szości działacze Samorządu Uczniow-
skiego. Cieszymy się z tego ogrom-
nie i życzymy wszystkim dalszych 
sukcesów w pracy społecznej.   

H. Hnat

Piłka siatkowa chłopców
28 stycznia w sali gimnastycznej 

SP 1 rozegrano Mistrzostwa Lubonia 
Szkół Podstawowych Chłopców 
w Piłce Siatkowej. Nasz zespół zajął 
1. miejsce. Zwycięstwo odniosła 
również żeńska reprezentacja naszej 
szkoły.  Hanna Idzikowska

Dokarmiamy ptaki
Zima to trudny czas dla ptaków, 

dlatego dostarczamy im pożywienie. 
Prosimy rodziców, by włączyli  się 
w akcję i przynosili wraz z dziećmi 
np. nasiona dla ptaków. Z góry dzię-
kujemy.    Agnieszka Kosmowska

W Punkcie Przedszkolnym 
przy ul. Dąbrowskiego 
zorganizowano balik kar-

nawałowy. Były tańce z balonami, 
zgadywanki z  nagrodami, zawody 
w rzucaniu. Ważnym elementem były 
piękne przebrania. Wśród nich zna-
lazł się: spiderman, pirat, strażak, 
wróżka, królewna. To był niezapo-
mniany dzień.

W styczniu przedszkole reali-
zowało blok tematyczny pod ha-
słem „Mali górale”. Trwał cały 
tydzień, a  jego kulminacją był 
Dzień Gór, w którym wszystkie 
dzieci ubrane były w  stroje gó-
ralskie. Dzieci ochoczo śpiewały, 

tańczyły oraz brały udział w kon-
kursach z nagrodami oraz zawo-
dach zimowych. Dyscypliny nie 
były łatwe, ale zjazdy na nartach, 
skoki ze skoczni czy rzuty śnież-
kami pokazały, że każdy przed-
szkolak poradzi sobie w górach. 
Powstały również piękne prace 
– góralskie bransolety wykonane 
z  drewnianych czerwonych ko-
rali. Za postawę wzorowego gó-
rala przedszkolaki dostały odzna-
czenia i dyplomy spod „samiuś-
kich Tater”.

Kończąc styczeń, przedszkolaki 
pilnie trenowały przedstawienie 
z okazji Dnia Babci i Dziadka, któ-

Z Trójeczki

re zorganizowano na początku lu-
tego. Z  tej okazji dzieci wykonały 

piękne prezenty, które z pewnością 
zostaną ciepło przyjęte przez bliskich.

Joanna Guza

n
Dzień Gór w Przedszkolu „Trójeczka”

n
Wyjątkowe spotkanie z babcią   fot. Justyna Gazda

n
Szóstoklasiści z SP 1 na targach edukacyjnych

Zwycięskie drużyny tur-
nieju w piłce siatkowej 
z SP 1

n
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Ekspery-
mentuj

23 stycz-
nia kilka klas 
pojechało do 
Poznańskie-
go Parku 
Technolo-
giczno-Prze-
mysłowego 
na Dębcu, 
gdzie swoją 
ekspozycję 
naukową 
przygotowa-
li naukowcy 
z Centrum 
Nauki „Ko-

pernik” z  Warszawy. Uczniowie 
poznali podstawy �zyki, anatomii 
i matematyki. Szczególnym powo-

OŚWIATA 

Papierowe serca

Uczniowie z  SP  2 działający 
w Szkolnym Kole Wolonta-
riatu (SKW) po raz kolejny 

wzięli udział w ciekawych warszta-
tach. Tym razem było to wyplatanie 
serc z papierowej wikliny. Zajęcia po-
prowadziła lubonianka Małgorzata 
Żurczak, która na co dzień zajmuje się 
wykonywaniem przedmiotów róż-
nymi technikami rękodzielniczymi. 
Pod jej okiem uczniowie wykonali 
przepiękne serduszka, które można 
było kupić podczas zebrań z rodzi-
cami.    SKW

Policja
12 stycznia gościliśmy w oddzia-

łach przedszkolnych policjantkę, 
sierż. Lidię Grycz. Uczniowie dowie-
dzieli  się o  tym, jak bezpiecznie 
poruszać się po drogach, podróżować 
samochodem, bawić w domu i w przed-
szkolu. W zrozumieniu prawidłowych 
zachowań podczas drogi z domu do 
szkoły pomógł dzieciom �lmik „Bez-
pieczna droga z radami Sponge Boba”, 
podczas oglądania którego dzieci 
rozwiązywały z policjantką quiz. Duże 
zainteresowanie wywołało umundu-
rowanie i wyposażenie policjantki.   
wychowawczynie

Kulturalne zerówki
15 stycznia klasy  0 odwiedziły 

Ośrodek Kultury, aby obejrzeć przed-
stawienie w wykonaniu teatru „ART-

-RE” z Krakowa pt. „Warkocz kró-
lewny Wisełki”. Spektakl na podsta-
wie mało znanej legendy polskiej 
przybliżył dzieciom pochodzenie 
nazwy rzeki Wisły.

Medycy
19 styczna pojechaliśmy z na-

szą klasą 4 b do Poznania na Uni-
wersytet Medyczny. Wzięliśmy 
udział w  wydarzeniu pt. „Mały 
Medyk” w Centrum Kongresowo-
-Dydaktycznym przy Uniwersyte-
cie Medycznym. Wysłuchaliśmy 
dwóch wykładów. Pierwszy, doty-
czący budowy i funkcji krwi, wy-
głosiła dla nas uczennica kl. 3 SP 
– Magda. Drugi wykład zaprezen-
tował wykładowca akademicki, 

a tematem tej części spotkania był 
układ słuchowy człowieka.   

Marta Gryska

Śladami historii
21 stycznia klasa 6 c wybrała się 

na niecodzienną wycieczkę pt. 
„Misja powstańcza”. Najpierw zwie-
dziliśmy katedrę i  jej podziemia, 
a następnie odbyliśmy podróż śla-
dami Powstania Wielkopolskiego. 
Naszym przewodnikiem był Jakub 
Bielawski, który przygotował dla 
nas grę miejską. Poza zwiedzaniem 
i konkursem obserwowaliśmy pra-
cę ekipy Google, która kręciła re-
klamę z naszym udziałem. Ostatnim 
punktem wycieczki był seans fil-
mowy „Noc w Muzeum”.   

Michał Szwacki

Z Cieszkowianki

dzeniem cieszyły się: kula magne-
tyczna, obracające się krzesło i mo-
del ludzkiego ciała. Ponadto młodzi 
naukowcy rozwiązywali łamigłów-
ki, sprawdzili, jak działa echo, a na-
wet stworzyli �lm animowany.   

Violetta Langner

Koncert
22 stycznia klasa 1 g zagrała po 

raz pierwszy koncert na ażoletach. 
Był dedykowany wszystkim babciom 
i dziadkom, którzy licznie przyby-
li na uroczystość. Dzieci zaprezen-
towały nie tylko utwory na instru-
mencie, ale także tańce i piosenkę. 
Występ bardzo  się podobał, były 
nawet łzy wzruszenia i  gromkie 
brawa.   

A. Mikulska-Spalona

n
Czwartoklasiści z Dwójki w Uniwersytecie Medycznym

n
Zerówkowicze z SP 2 na przedsta-
wieniu w Ośrodku Kultury

n
Flażoletowy koncert dla babć i dziadków w SP 2

Styczeń w Niepublicznym Przed-
szkolu przy ul. 11 Listopada przy-
witaliśmy razem z barwnym or-

szakiem kolędników, który przybył 
do nas w  ramach comiesięcznych 
koncertów edukacyjnych. Z  oka-
zji Dnia Babci i Dziadka wszystkie 
grupy przedszkolaków zorganizowa-
ły uroczyste spotkania. Odbyły się 

koncerty, warsztaty plastyczne, in-
scenizacje oraz pokazy taneczne 
Wszystkie babcie i dziadkowie zo-
stali obdarowani własnoręcznie przez 
dzieci przygotowanymi prezentami. 
W styczniu, w ramach comiesięcz-
nych warsztatów kulinarnych, dzieci 
upiekły pasiaste ciasto.

R. Świderska-Łożyńska

Ze Słonecznego Zakątka

W piątek, 27 marca odbę-
dzie się VIII edycja Wo-
jewódzkiego Konkursu 

Matematycznego „Pitagorejczycy”. 
Organizatorami konkursu są: Gim-
nazjum nr 1 w Luboniu oraz Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. W aulach Wydziału 

Matematyki i Informatyki na Morasku, 
o tytuł Pitagorasa Roku rywalizować 
będą gimnazjaliści z województwa 
wielkopolskiego. Na zwycięzców, 
jak co roku, czekają atrakcyjne na-
grody. Na zgłoszenia czekamy do 
5 marca.

organizatorzy

Pitagorejczycy
Konkurs matematyczny

n
Wycieczka śladami Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu 
z przewodnikiem – radnym J. Bielawskim
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Wyróżnienie

SP  3 otrzymała wyróżnienie 
w Ogólnopolskim Programie 
„Wiarygodna Szkoła” i dosta-

ła certy�kat za reprezentowanie 
wysokiego poziomu edukacyjne-
go, wychowawczego i zapewnienie 
bezpieczeństwa uczniom. W trakcie 
wnikliwej i wieloaspektowej oceny 
potwierdzono wysokie standardy na-
uczania i komfortu nauki w naszej 
placówce.   M.O.

Aquanet
23 stycznia uczniowie z klas 1 

i 2 wzięli udział w spotkaniu z pra-
cownikiem „Aquanetu” w ramach 
Akcji Edukacyjnej „Plusk”. W trak-
cie spotkania dzieci zapoznały  się 
ze znaczeniem wody w przyrodzie, 
wpływem zanieczyszczeń na środo-
wisko, a przede wszystkim dowie-
działy się, w jaki sposób przebiega 
proces uzdatniania wody oraz oczysz-
czania ścieków. Na zakończenie 
uczestnicy otrzymali materiały dy-
daktyczne.   Katarzyna Królikiewicz

Pokaz
22 stycznia uczniowie z klas: 1 b, 

2 a, 2 b, 3 a wzięli udział w pokazie 
tańca nowoczesnego grupy tanecz-
nej „Replay” z G 1. Zespół prowa-
dzony przez Magdalenę Jabłońską 
zaprezentował dwa tańce grupowe, 
a  Aleksandra Jezierska dwa tańce 
solowe. Na koniec pani Magda wraz 

z dziewczynami pokazały publicz-
ności kilka kroków tanecznych, 
które dzieci próbowały odtworzyć. 
Pokaz bardzo się podobał. Dzięku-
jemy.    Katarzyna Królikiewicz

Niecodzienne zajęcia
W ramach projektu „Szkoła 

z klasą 2.0”, uczniowie klas 1-4 wzię-
li udział w  zadaniu projektowym 
„Uczymy innych”. Podczas cyklu 
lekcji uczniowie sami prowadzili 
zajęcia, podczas których zastosowa-
no wiedzę przekazywaną na lekcjach 
j. angielskiego w praktyce. Za po-
mocą własnych pomysłów, inicja-

tywy, nienagannej wymowy oraz 
dyscypliny na zajęciach przypomnia-
no pierwszakom słownictwo, doty-
czące członków rodziny. Używając 
tablicy interaktywnej, zapoznano 
uczniów z nowym słownictwem oraz 
przeprowadzono szereg gier.   Damian 
Lubkowski

Z głębi serca
Najmłodsze klasy organizowały 

w  styczniu i  lutym uroczystości 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Bliscy 
otrzymali kwiaty, a przede wszystkim 
piękne laurki i  upominki, ręcznie 
wykonane w czasie zajęć w szkole.   

M.G.

Nowinki z Trójki

W piątek, 16 stycznia, w Pu-
blicznym Przedszkolu przy 
ul. Osiedlowej odbył się bal 

karnawałowy. Od rana przybywali 
mali, dzielni rycerze, damy dworu, 
wyniosłe królewny i księżniczki oraz 
kowboje, piłkarze, piraci, pielęgniar-
ki, a także…harcerka i Hiszpanka. 
Wodzirej prowadził zabawę, a dzie-
ci tańczyły indywidualnie i  w  pa-
rach, tworzyły koła, węże i pociągi. 
Odbyły się też konkursy taneczne, 
a fotograf uwiecznił balowe kreacje 
na zdjęciach.

W pierwszym miesiącu roku 
przypada także święto naszych 

kochanych babć i dziadków. Z tej 
okazji w poszczególnych grupach 
wiekowych odbyły się spotkania. 
Dzieci z  grupy 3. przedstawiły 
jasełka, w  grupie 4. spotkanie 
miało charakter aktywnego uczest-
nictwa przy muzyce poważnej: 
śpiew, tańce i ruch metodą Batii 
Strauss. Dzieci z grupy 5. zapre-
zentowały montaż słowno-mu-
zyczny, przypominający zwycza-
je i  tradycje niedawnych świąt 
Bożego Narodzenia, a  także 
zatańczyły i zaśpiewały. Przed-
szkolaki wręczyły własnoręcznie 
wykonane upominki, a podczas 

U Wesołych Sportowców słodkiego poczęstunku wszyscy 
razem miło spędzili czas.

Jak co miesiąc, gościła u  nas 
Agencja Artystyczna „Bonsai”. Tym 
razem zabrała dzieci w muzyczną 
podróż, zatytułowaną „Taneczne 
podróże, czyli taniec etniczny bywa 
śliczny”. Prowadzący zapoznał 
dzieci z nowym instrumentem – 
sitarem, który charakteryzuje się 
tym, że ma dwa pudła rezonanso-
we. Ponadto, zabrał przybyłych 
w  podróż po krajach orientu. 
Obejrzeliśmy tańce z różnych stron 
świata. Zachwyciły nas tańce: wło-
sów (Irak), wachlarzy (Chiny), 
brzucha (Turcja), dzwoneczków 
(Indie) oraz złoty strój egipski.

28 stycznia przybył do nas ar-
tysta z przedstawieniem pt.: „Spo-

tkanie z instrumentami perkusyj-
nymi”. Podczas gry na bongosach 
dowiedzieliśmy się, czym różni się 
występ solo od duetu, a także co 
oznacza określenie „kwartet”. Gra-
liśmy również na marakasach 
i bawiliśmy się w małych doboszów, 
energicznie wystukując rytm na 
bębnach wojskowych.

Należy jeszcze zaznaczyć, iż w dal-
szym ciągu bierzemy udział w  7. 
edycji programu: „Mamo, tato wolę 
wodę”. Przedszkolaki z grupy 3. wzię-
ły udział w ogólnopolskim konkursie 
plastycznym, organizowanym w ramach 
tego programu. Do wykonania prac 
zastosowano różne techniki, np. wy-
cinanki, wydzieranki, orgiami oraz 
pracowano metodą edukacji przez 
ruch D. Dziamskiej.

Violetta Tomczak

n
Certy�kat Trójki – „Wiarygodna Szkoła”

Balik
5 lutego dla uczniów z  klas  1 

zorganizowano balik. Dzieci wystą-
piły w  niebywale oryginalnych 
i śmiesznych strojach, przygotowa-
nych przez rodziców. Na parkiecie 
pojawiły się księżniczki, piraci, wróż-
ki, aniołki, motylki, piosenkarki, 
rycerze, różne zwierzątka itd. Tema-
tem przewodnim balu był kosmos. 
W przerwach zabawę umilał słodki 
poczęstunek. Tego dnia nie brako-
wało emocji, radości i niespodzia-
nek.    M.G.

n
Uczenie przez rówieśników w SP 3

n
 Bal przebierańców w Trójce

n
Dzień Babci i Dziadka w SP 3
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Finalista

Tymoteusz Karalus (VI b) z SP 4 
został �nalistą Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego. 

8 stycznia brał udział w rejonowym 
etapie i znalazł się w wąskim gronie 
osób, które zakwali�kowały się do 
�nału. Gratulujemy.   

Kinga Piórkowska

Bezpiecznie
W roku szkolnym 2014-2015 

nasza szkoła brała udział w 3. Ogól-
nopolskim Konkursie „Bezpieczna 
szkoła – bezpieczny uczeń”, organi-
zowanym przez Fundację Państwo 
Obywatelskie oraz Komitet Hono-
rowy. Konkurs polegał na wykona-
niu 10 zadań. Wszyscy uczniowie 
Czwórki zostali objęci konkursem. 

Jego cele to m.in.: poprawa bezpie-
czeństwa uczniów w szkole i poza 
nią, kształtowanie uczuć i  postaw 
patriotycznych, wdrażanie podsta-
wowych zasad współżycia w społe-
czeństwie, szerzenie tolerancji wśród 
dzieci i młodzieży. Wszystkie cele 
zostały osiągnięte, a zadania wyko-
nane, za co nasza szkoła otrzymała 
dyplom oraz tytuł „Bezpieczna Szko-
ła – Bezpieczny Uczeń”.   

A. Pawlak i M. Rocławska  
(koordynatorzy konkursu)

Łyżwy
21 stycznia uczennice z kl. 5 i 6 

wraz z  Renatą Przybysz i  Emilią 
Bielińską-Bobkowicz odwiedziły 
Lodowisko „Chwiałka”. Jazda na 
łyżwach sprawiała wszystkim wiele 
radości.    E. Bobkowicz-Bielińska

Ploteczki z Czwóreczki
Rozgrywki

22 stycznia w SP 1 odbył się Tur-
niej Piłki Siatkowej Dziewcząt. Re-
prezentacja naszej szkoły: Sandra 
Abramowicz, Julia Radoszewska, 
Amelia Kaczmarek, Anna Palacz, 
Maria Kędziora, Klaudia Paczkow-
ska, Jagoda Ho�man, Natalia Łopat-
ka, Joanna Cykowiak, Maria Jankow-
ska, zajęła 3. miejsce. Wygrały dziew-
czyny z SP 1, 2. miejsce zajęła SP 2, 
a 4. – SP 3.   E. Bielińska-Bobkowicz

Gość
29 stycznia gościliśmy pisarza 

i podróżnika, Łukasza Wierzbickie-
go, który przybył na zaproszenie 
szkolnego koła „Rowerowa Szkoła”.

Tematem spotkania były dwie 
książki: „Afryka Kazika” oraz „Dzia-
dek i niedźwiadek”.   Renata Przybysz

Kanapka
Dzieci ze świetlicy opiekuńczo-

-wychowawczej, propagując akcję 
„Zdrowa kanapka – przekąska”, 
przygotowały dla najmłodszych 
uczniów pyszne, zdrowe kanapki. 
Do ich wykonania użyły ciemnego 
chleba, sałaty lodowej, żółtego sera 
oraz pomidora. Na deser czekały 
na dzieci soczyste jabłka.  

 Anna Szkoda

O wszach
Realizując ogólnopolski program 

pro�laktyki zdrowotnej „Problem 
z głowy” nasi uczniowie wzięli udział 
w konkursie „Wszawica – wiemy, 
więc działamy”. Uczniowie podeszli 
do zadania z dużym zaangażowa-

niem. W holu szkoły pojawiły się 
plakaty, rebusy, krzyżówki oraz 
prezentacje multimedialne na temat 
wszawicy i  działań, jakie należy 
podjąć, by mieć ten problem z gło-
wy. Zwycięzcami konkursu zosta-
ły kl. 3 a i 6 b.   

Anna Pawlak

Świetlik
W styczniu Świetlikiem Miesią-

ca po raz pierwszy został chłopiec 
– Tomasz Duszyński (1 e). Zawsze 
był chętny do działania na rzecz 
świetlicy, służył swoją pomocą za-
równo nauczycielom, jak i młodszym 
kolegom i koleżankom.   

Anna Pawlak

Artyści
W naszej świetlicy ogłosiliśmy 

konkurs recytatorski i plastyczny 
pod hasłem „ZOO” Jana Brzechwy. 
Podczas świetlicowych zajęć pla-
styczno-technicznych, powstały 
prace konkursowe. To właśnie nimi 
udekorowaliśmy stołówkę w dniu 
konkursu recytatorskiego, na któ-
ry zgłosiły się dzieci z kl. 1-3. W jury 
obok wychowawców zasiedli ucznio-
wie, przebywający w  tym czasie 
w świetlicy. Laureaci konkursów 
otrzymali dyplomy oraz nagrody 
książkowe. Uczniowie wyróżnieni 
w konkursie plastycznym: Zuzan-
na Konik (2 b), Oliwia Klatkiewicz 
(2  a), Miłosz Kamiński (2  b). 
Uczniowie wyróżnieni w konkur-
sie recytatorskim: Oliwia Wiśniew-
ska (1  e), Kamil Staśczak (3  a), 
Jakub Napierała (3 a).   

 Anna Pawlak

n
Tymek Karalus – �nalista Woje-
wódzkiego Konkursu Matematycz-
nego   fot. Kinga Piórkowska

Niepubliczne Przedszkole 
z ul. Kopernika znalazło się 
w gronie placówek, które już 

korzystają z  bene�tów programu 

„Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. 
Podpisując porozumienie o współ-
pracy, placówka ta uzyska bezpłatnie 
m.in. fachowe analizy jadłospisów, 

Z Tajemniczej Wyspy
a  także całodobowe warsztaty lub 
konsultacje dla personelu, przepro-
wadzone przez dietetyków-edukato-
rów. Dla wychowanków przedszkola 

to gwarancja żywienia według naj-
nowszych norm i zaleceń.

TW

n
Zabawa na łyżwach

n
Drużyna SP 4 – 3. miejsce w turnieju siatkówki w Luboniu

n
Kanapki przygotowane przez dzieci 
ze świetlicy   fot. Anna Pawlak
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wz.), Mikołaj Narożny (kl. 5 b, śr: 
5,33, zach. wz.). Stypendia spor-
towe: Zuzanna Szumiłowska (kl. 
6 b, zach. wz.), Róża Mińko (kl. 
5  a, zach. wz.), Tomasz Szumi-
łowski (kl. 6 a, zach. wz). Szkoła 
nie chciała podać kwoty stypen-
dium.

SP 4
Stypendia za wyniki w nauce: 

Joanna Cykowiak (kl. 6 c, śr: 5.5, 
zach. wz.). Szkoła nie chciała po-
dać kwoty stypendium.

Gimnazjum nr 1
Nagrody za wyniki w nauce: 

Marta Cieślak (kl. 1  c, śr: 5,60, 
zach. wz.), Roksana Pawlicka (kl. 
1  c, śr: 5,53, zach. wz.), Maciej 
Urbaniak (kl. 1 c, śr: 5,53, zach. 
wz.), Kalina Piskorska (kl. 2 c, śr: 
5,93, zach. wz.), Oliwia Leszczyń-
ska (kl. 3  c, śr: 5,54, zach. wz.), 
Agata Marciniak (kl. 3 c, śr: 5,83, 

zach. wz.), Tomasz Ratajczak (kl. 
3 c, śr: 5,50, zach. wz.). Szkoła nie 
chciała podać wysokości stypen-
dium.

Gimnazjum nr 2
Stypendia za wyniki w nauce 

(średnie ocen: 5,47 – 5.73): Ga-
briela Graś (3 a), Patrycja Motała 
(3  e), Karolina Majchrzak (3  e), 
Ludwika Paszko (2 c), Dominika 
Szymanda (2 c), Dagmara Jaśkowiak 
(3 c), Witold Bilski (3 e), Joanna 
Targońska (3 a), Kamila Malinow-
ska (3  c), Weronika Kaczmarek 
(2 c). Stypendium sportowe: Zu-
zanna Gawrysiak (1 g), Maja Zie-
lińska (1 g), Krzysztof Witkowski 
(1 g), Jan Kuźniarek (1 g), Mariusz 
Dotka( 1  g). Szkoła nie chciała 
podać kwoty stypendium.

Agata Samol

OŚWIATA

Sukcesy uczniów

Bartek Turek przeszedł do kolej-
nego etapu I Olimpiady Przed-
siębiorczości i wspólnie z Emilią 

Przybył i Agatą Szymkowiak stwo-
rzy zespół rywalizujący z  innymi 
szkołami z całej Polski w  interne-
towej grze, symulującej prowadze-
nie własnej �rmy pod patronatem 
MEN. Z kolei Jan Biały, Krzysztof 
Nowak, Bartek Kraśniak, Paweł 
Kaczmarek zakwali�kowali  się do 
pół�nału konkursu informatycznego 
„Avatarek”. Opiekunem drużyny jest 
Jerzy Wiśniewski. Możemy również 
napawać się sportowym sukcesem 
Mateusza Majewskiego, który zajął 
1. miejsce w Mistrzostwach Wielko-
polski Juniorów Młodszych w Judo.

Spotkanie ze sztuką
Opiekunowie szkolnego koła 

teatralnego wpadli na pomysł wspól-
nych, comiesięcznych wyjść do teatru. 

Grupa jest otwarta i czeka na wszyst-
kich zainteresowanych. Na dobry 
początek 10 stycznia miłośnicy 
Melpomeny zobaczyli przedstawie-
nie z repertuaru Teatru Nowego pt. 
„Mister Barańczak”, które stało się 
okazją do spotkania z twórczością 
genialnego poety i  tłumacza, uro-
dzonego w  Poznaniu, zmarłego 
w  minione święta. Natomiast już 
w  lutym zapraszamy wszystkich 
zapaleńców do obejrzenia pełnego 
magii, wielokrotnie nagradzanego 
spektaklu w  reżyserii Radosława 
Rychcika pt. „Dziady”.

Piłka ręczna
Prawie 60 uczniów wzięło udział 

w Szkolnym Turnieju Piłki Ręcznej, 
który odbył się 14 stycznia. Do ry-
walizacji zgłosiły się drużyny chłop-
ców oraz drużyny mieszane i wła-
śnie w  takich kategoriach został 
rozegrany turniej. W  kategorii 

Z Gimnazjum nr 1 chłopców 1. miejsce zajęła drużyna 
w składzie: M. Majewski, K. Nowak, 
T. Ratajczak, Sz. Rajczyk, W. Pie-
chowicz, K. Gindera. W kategorii 
mieszanej zespół w składzie: P. Wi-
śniewska, P. Wydrzyńska, A. Wy-
drzyńska, E. Migdalska, M. Brzytwa, 
K. Juchacz, A. Kaczmarek. Organi-
zatorzy turnieju K. Rzepecka i M. 
Winiecki dziękują zawodnikom za 
postawę fair play oraz kibicom za 
sportową atmosferę i zapraszają na 
kolejny turniej, który odbędzie się 
wiosną.

Wybory
23 stycznia w budynkach luboń-

skich szkół podstawowych odbyły się 
wybory do Młodzieżowej Rady Mia-
sta (MRM). Mandat radnego zdo-
byli ci kandydaci, którzy otrzymali 
kolejno największą liczbę głosów. 
Naszą szkołę w MRM będą repre-
zentowali Filip Wesołowski oraz 
Paulina Wydrzyńska.   

Anna Mizerska

Występy
Zespół „Antygrawitacja” i „No 

Name” pod opieką Małgorzaty Sza-
jek oraz Karoliny Wilczyńskiej-Ką-
kol wystąpiły 25 stycznia przed 
pacjentami Hospicjum „Palium” 
w Poznaniu. Natomiast 22 stycznia 
w sali gimnastycznej swoimi tanecz-
nymi umiejętnościami przed ucznia-
mi szkoły podstawowej popisała się 
grupa „Replay”, w składzie: Izabela 
Roszyk, Julia Muszyńska, Zuzanna 
Tonder, Magdalena Piechocka, We-
ronika Schubert, Aleksandra Jezier-
ska. Dziewczęta zaprezentowały 
układy grupowe i występy solowe. 
Pokaz bardzo się podobał. Po wy-
stępie nasze tancerki zaprosiły dzie-
ci do wspólnej zabawy i nauki kro-
ków jednego z układów.

Sukces
W programie Centrum Eduka-

cji Obywatelskiej „Młodzi Przedsię-
biorczy” wyróżniono fragment pro-
jektu realizowanego przez jeden 
z naszych sześciu zespołów. Możemy 
na stronach fundacji przeczytać 
o działaniach grupy Zgromadzenie 
Przeciw Infantylizacji, czyli Powrót 
Klawych Pierożków, której opiekun-
ką jest Agata Matyjasek. Drużyna 
w składzie: Agata Szymkowiak, Emi-
lia Przybył, Julia Jarzyńska i Kinga 
Czechowicz (3  c) oświadczyła, że 
moduł, który muszą wykonać w tej 
części programu CEO, nie jest ich 
ostatnim.

Manewry
W styczniowy weekend w naszej 

szkole odbyło  się specjalistyczne 
szkolenie strzeleckie z zakresu dzia-
łań ewakuacyjno-poszukiwawczych 
i szturmowych w warunkach real-
nego zagrożenia. Gościliśmy w na-
szych murach strzelców z: Poznania, 
Kalisza, Konina, Jarocina, Zielonej 
Góry, a nawet z organizacji Legion 
w  Gruzji. Wśród 90 uczestników 
szkolenia znaleźli  się także nasi 
uczniowie: Jakub Szaroleta, Krystian 
Matelski i  Arkadiusz Matuszczak, 
zaś Maja Smaglewska i Maria Bocian 
sprawdziły  się w  roli pozorantek. 
Koordynatorami całego przedsię-
wzięcia byli także nasi absolwenci 
(szerzej czytaj na str. 6)

Bal
W sobotnią noc, 31stycznia 130 

osób bawiło się na balu karnawało-
wym zorganizowanym przez Radę 
Rodziców oraz Stowarzyszenie Przy-
jaciół Jedynki. Podziękowania za 
stworzenie wspaniałej atmosfery 
i  wielki wkład pracy składamy na 
ręce Anny Zaremby i Beaty Gemby.

G1
n
Młodzi informatycy z G 1 fot. A. Kowalczyk

Koniec semestru zimowego to 
nie tylko długo wyczekiwane 
ferie, ale także podsumowanie 

wyników w nauce i osiągnięć uczniów. 
Wyjątkowo zdolni mogą ubiegać się 
o stypendium naukowe lub sporto-
we, będące nagrodą za nienaganną 
postawę, wysoką średnią ocen czy 
sukcesy w sporcie. Średnią ocen ustala 
– powołana przez dyrektora szkoły – 
komisja stypendialna, po zasięgnię-
ciu opinii Rady Pedagogicznej i Sa-
morządu Uczniowskiego. Stypendia 
wypłacane są z budżetu gminy raz 
w  semestrze. W  naszych szkołach 
nagrody �nansowe za wyniki w na-
uce otrzymało 28 uczniów, natomiast 
stypendia sportowe 13 uczniów. Tylko 
jedna placówka udzieliła informa-
cji na temat wysokości nagród wy-
płacanych z pieniędzy publicznych.

SP 1
Stypendia za wyniki w  nauce: 

Patrycja Ciemnoczołowska (kl. 6 d, 

średnia ocen: 5,83, kwota: 70  zł), 
Bernardeta Dobosz (kl. 6 b, śr: 5,58, 
60  zł.), Zuzanna Maciejewska (kl. 
6 b, śr: 5,55, 60 zł), Sonia Witczak 
(kl. 6  d, śr: 5,55, 60  zł), Martyna 
Tadeusz (kl. 6 d, śr: 5,50, 60 zł). Sty-
pendia sportowe: Zuzanna Sułek (kl. 
5 c, 70 zł), Natalia Piechota (kl. 5 c, 
60 zł), Kacper Nowinka (kl. 5 a, 60 zł).

SP 2
Nagrody za wyniki w  nauce: 

Olimpia Wojciechowska (kl. 6  c, 
śr: 5,66), Zofia Wrzaskowska (kl. 
6 c, śr: 5,83). Stypendia sportowe: 
Maria Matusiak (kl. 6 c), Szymon 
Kordziński (kl. 6  c). Szkoła nie 
chciała podać kwoty stypendium 
z uwagi na prośbę rodziców.

SP 3
Stypendia za wyniki w nauce: 

Gabrysia Krzyżańska (kl. 6 b, śr: 
5,7, zachowanie wzorowe), Emila 
Krzyżańska (kl. 6 b, śr: 5,7, zach. 

Stypendia semestralne
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Filmowcy

Grupa �lmowa z  zajęć arty-
stycznych pod opieką Łuka-
sza Budzyńskiego odwiedziła 

regionalny ośrodek Telewizji Polskiej 
w Poznaniu. Uczestnicy z bliska zo-
baczyli sprzęt �lmowy, oświetlenie, 
reżyserkę, studio wirtualne, studio 
główne i  wiele innych ciekawych 
miejsc. Przewodnikiem był kierownik 
techniczny, Marcin Frocisz. Wyjaśnił 
technikę i sposób przygotowywania 
newsów, reportaży i �lmów. Ucznio-
wie poznali również wiele zawodów 
związanych z produkcją telewizyjną.   
Łukasz Budzyński

Francja
10-17 stycznia delegacja uczest-

ników projektu Comenius przeby-
wała na kolejnym spotkaniu we 
francuskim liceum Voltaire. W pro-
gramie były liczne spotkania z eks-
pertami, zajmującymi się ochroną 
przyrody, ekologią czy zrównowa-
żonym rozwojem, prelekcje i wizy-
ty, podczas których poznawaliśmy 
orę i  faunę regionu. Uczniowie 
z partnerskich szkół przedstawiali 
prezentacje, dotyczące wpływu kli-
matu i zjawisk pogodowych na świat 
zwierząt i  roślin danego kraju lub 
regionu, uczestniczyli w warsztatach, 
wymieniali  się uwagami oraz pra-
cowali w  zespołach nad realizacją 
różnych zadań i ćwiczeń. Nie zabra-
kło sposobności, by poznać kulturę, 
historię i cywilizację Francji. W pro-
gramie przewidziano zwiedzanie 
Orleanu.

Czytamy Wojtyłę
22 stycznia zakończyliśmy za-

dania związane z realizacją tematu 
„Czytamy poezję Karola Wojtyły” 
w ramach programu „Szkoła z kla-
są”. Nasze działania obejmowały 
przedstawienie poświęcone życiu 
Jana Pawła II, które odbyło się w Dzień 
Papieski. Kolejnym działaniem było 
przygotowanie i przedstawienie po-
ezji naszego patrona. Spotkanie 
rozpoczęła grą na skrzypcach Kari-
na Lewicka. Następnie Łukasz Ka-
linowski i Marcin Marciniak przy-
pomnieli najważniejsze wydarzenia 

z życia Świętego. Swoje umiejętno-
ści interpretacyjne tekstów poetyc-
kich zaprezentowali: Weronika Ko-
walczyk, Marta Walkowiak, Marty-
na Syldorf, Joanna Targońska, Anna 
Klemczak, Justyna Kledzik oraz 
Ludwika Paszko i  Jakub Sikora. 
Ostatnim przedsięwzięciem było 
sprawdzenie, jakie znaczenie dla 
młodzieży ma poezja świętego Jana 
Pawła II.    K. Kursawe-Ciemny

Konkursy
Odbył się Ogólnopolski Konkurs 

„Pingwin” z j. angielskiego, niemiec-
kiego i �zyki. W rywalizacji z j. an-
gielskiego 5. miejsce zajęli: Julia 
Miszczuk i  Mateusz Gawrysiak, 
którzy otrzymali dyplom laureata 
i nagrody książkowe. Dyplomy wy-
różnienia za 9. miejsce w  Polsce 
otrzymali Agnieszka Szymankiewicz, 
Zuzanna Gawrysiak, Krzysztof Wit-
kowski oraz Szymon Bójko. Ucznio-
wie biorą także udział w konkursie 
„Geogra�a z matematyką za pan brat” 
zorganizowanym przez Zespół Szkół 
Zakonu Pijarów im. św. Józefa Ka-
lasancjusza. Najwyższy wynik w szko-
le zdobył Mariusz Dotka (3 d), tuż 
za nim byli Mateusz Frąckowak (2 h) 
i Dagmara Jaśkowiak (3 c).

Rocznica
Klasy 2 h i 1 f odwiedziły Muzeum 

Obozu Karno-Śledczego w Żabiko-
wie. Postanowiły uczcić osoby, któ-
re straciły życie w  tym miejscu 
w czasie II wojny światowej. Klasa 
2 h wzięła udział w ciekawej lekcji, 

dotyczącej historii obozu w Forcie VII 
i w Żabikowie. Z kolei 1 f obejrzała 
przedstawienie przygotowane przez 
V LO z Poznania. Nosiło ono tytuł 
„Czarne lustro czasu..”.    G2

Pokaz
Klasa 2  g pod opieką Joanny 

Wojciech i Justyny Szczodrak zor-
ganizowała pokaz mody. Uczniowie 
zaprezentowali przygotowane przez 
siebie dwie kolekcje: ubiory dla mło-
dzieży oraz dodatki do ubrań w ko-
lorach niemieckiej agi. Dziewczę-
ta i  chłopcy pracowali nad tym 

Z Gimnazjum nr 2 projektem na lekcjach j. niemiec-
kiego, szukali wiadomości o kreato-
rach mody i  modelkach z  krajów 
niemieckojęzycznych, wypełniali 
karty pracy, przygotowali informa-
cje w j. niemieckim o swoich kreacjach. 
Podczas pokazu przeprowadzili po 
niemiecku wywiady ze słynnymi 
postaciami świata mody.   

Joanna Wojciech

Sport
G 2 prezentuje wysoki poziom 

umiejętności w grach zespołowych. 
W  tegorocznych rozgrywkach na 
terenie miasta drużyny siatkówki 
i koszykówki (zarówno dziewczęta, 
jak i chłopcy) bez problemów po-
konały G 1. Wszystkie teamy zakwa-
li�kowały się do pół�nałów powia-
tu poznańskiego.    G2

Wśród przyjaciół
31 stycznia nasi uczniowie uczest-

niczyli w Koncercie Charytatywnym 
dla Dobrodziejów i Przyjaciół Ho-
spicjum „Palium” w Poznaniu. Kon-
cert odbył się w Auli Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza, a  jego 
organizatorem było hospicjum. Pod-
czas pierwszej części wręczono Zło-
te i Srebrne Motyle. Posłuchaliśmy 
trzech wykonawców. W  drugiej 
części wystąpił zespół „Audiofeels”. 
Naszą szkołę reprezentowali: Marta 
Pawlak, Weronika Kończal, Dawid 
Książkiewicz (3  a), Adam Hącia, 
Michał Piotrowski (3  c), Adrian 
Wojtysiak, Mariusz Dotka (3 d), Ola 
Jawor, Ada Małecka, Wiktoria Klau-
ze, Karolina Majchrzak, Krzysztof 
Walczak, Michał Jeliński, Mikołaj 
Jakubowski (3 e), Łukasz Kalinow-
ski (2  c) oraz Miłosz Latosi (3  f) 
w roli fotografa i kamerzysty impre-
zy. Nasi wolontariusze wywiązali się 
z  powierzonych im w  czasie kon-
certu zadań wzorowo. Opiekunami 
uczniów były: Monika Siwek i Ka-
tarzyna Wilińska-Jóźwiak.   

K. Wilińska-Jóźwiak

Bezpieczny
Co roku organizujemy w lutym 

Dzień Bezpiecznego Internetu. 
Uczniowie zapoznawani są z zagro-
żeniami związanymi z jego użytko-
waniem. W tym roku włączyliśmy 
także do akcji rodziców. Opiekun-
kami projektu „Bezpieczny Internet” 
są Wiesława Stankiewicz i Katarzy-
na Paradowska.    G2

Wybrani
Młodzieżowa Rada Miasta (MRM) 

to organ reprezentujący młodych 
ludzi przy władzach samorządowych. 
Spośród naszych uczniów do MRM 
weszli: Oliwia Miłek (3 a), Rebecca 
Montanaro (2 g), Oliwia Krüger (3 e), 
Michał Jelinski (3  e) oraz Łukasz 
Kalinowski (2 c). Funkcję opiekuna 
pełni w  obecnej kadencji Michał 
Szwacki.    G2

Troska
Uczniowie kolejny raz zbierali 

makulaturę, wykazując się odpowie-
dzialnością za środowisko. Pieniądze 
uzyskane z  jej sprzedaży przezna-
czyli dla Klubu „Gaja”, wspierając 

akcję ratowania koni. Koordynator-
ką akcji jest Joanna Taberska.   G2

Jak za dawnych lat
Międzypokoleniowe porozumie-

nie jest możliwe. Dominika, Ania, 
Misia, Klaudia, Kasia, Kamila i Łu-
kasz zgodzili się wziąć udział w przed-
sięwzięciu zatytułowanym „Powróć-
my jak za dawnych lat…”. Sięgnęli 
po repertuar m.in. Anny Jantar, 
Mieczysława Fogga, Kasi Sobczyk, 
Czesława Niemena i zaprezentowa-
li go przed seniorami z  Lubonia 
i okolic. Zaproszeni goście klaskali, 
tańczyli, uśmiechali się do swoich 
wspomnień, niejednemu też zakrę-
ciła  się łezka w  oku przy utworze 
„Ta ostatnia niedziela” w wykonaniu 
Ani Klemczak. Taneczno-muzyczny 
wieczorek uświetniła swoją obecno-
ścią Grupa Języka Rosyjskiego Aka-
demii Seniora z Puszczykowa pod 
opieką Ajżany Prendke. Zaprezen-
towała teatralną interpretację „Rzep-
ki” Juliana Tuwima. Następnie był 
występ taneczny dziewczyn z grupy 
Klaudii Lamch, które wykonały ta-
niec z pomponami do piosenki „Bo 
z dziewczynami”. Koncert zakończył się 
krótkim przemówieniem Ireny 
Skrzypczak i prezentacją utworów 
poetyckich uczestnika Lubońskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.   

Katarzyna Kozłowska

Zawodowo
Realizujemy projekt pt. „Wybie-

ramy swoją drogę kształcenia” pod 
opieką Anety Jankowskiej-Łukom-
skiej i Ewy Frąckowiak, dzięki któ-
remu kolejny raz zorganizowano 
Tydzień Kariery Zawodowej. Ucznio-
wie odwiedzają różne miejsca pracy. 
W  tym roku były to: apteka przy 
ul.11 Listopada, hurtownia książek 
przy ul. Cmentarnej i Centrum Han-
dlowe „Pajo” oraz sąd przy ul. Ka-
miennogórskiej w Poznaniu. Odby-
ło się też spotkanie z pracownikiem 
Powiatowego Urzędu Pracy w Po-
znaniu. Z  kolei 20 stycznia miały 
miejsce Minitargi Edukacyjne. 
O swojej pracy, ścieżce kształcenia 
i  drodze do zawodu opowiedzieli 
przedstawiciele różnych zawodów. 
Ofertę edukacyjną i zasady naboru 
zaprezentowały niektóre poznańskie 
szkoły ponadgimnazjalne. Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim za współ-
pracę.    A. Jankowska-Łukomska

Międzynarodowo w Luboniu
4 lutego roku do Gimnazjum 

nr  2 przyjechała młodzież wraz 
z opiekunami z całego świata. Poja-
wili się przedstawiciele m.in.: Hisz-
panii, Francji, Włoch, Niemiec oraz 
Włoch. Nasi goście zwiedzili już 
Poznań i  zobaczyli, jak wyglądają 
lekcje w polskiej szkole. Udało mi się 
porozmawiać z kilkoma Hiszpana-
mi i  byli bardzo mile zaskoczeni 
zabytkami oraz atmosferą, jaka u nas 
panuje. Przypomnijmy, że nasi goście 
mieszkają w domach uczniów. Wy-
miana została przeprowadzona 
w ramach projektu „Comenius”. To 
bardzo dobra okazja do podszlifo-
wania języka, jak również promocja 
dla miasta.    Adrian Mieszała

n
Polsko-francuskie dyskusje uczniów
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Imprezę zorganizował w niedzielę, 
8 lutego Oddział PTTK Poznań-
-Nowe Miasto im. Franciszka Jaś-

kowiaka przy współpracy Zespołu 
Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 
i  Wielkopolskiego Muzeum Walk 

Niepodległościowych w Poznaniu. 
Patronat Honorowy objęła posłan-
ka na Sejm RP Bożena Szydłowska. 
Do wyboru było kilka tras, w tym 
dowolna tzw. samodzielna, któ-
rą wybrało m.in. Koło PTTK nr 2 

Z PTTK
Lubonianie na 39., poznańskim zlocie „Bądź turystą w swoim 
mieście”

„Lubonianka”. Zwiedziliśmy Muzeum 
Powstania Wielkopolskiego na Sta-
rym Rynku w Poznaniu i obejrzeli-
śmy wystawę czasową „Wielkopolscy 
Pancerniacy 1919-1945”. Dotarliśmy 
na metę, gdzie dostaliśmy znaczki 
i pieczątki zlotowe oraz ciepły posiłek. 
Można było wziąć udział w licznie 
przygotowanych konkursach spraw-
nościowych oraz konkursie wiedzy 
o zwiedzanych oddziałach Wielko-
polskiego Muzeum Walk Niepodle-
głościowych – Muzeach: Powstania 
Wielkopolskiego; Uzbrojenia; Armii 

Poznań i Martyrologii Wielkopolan 
Fort VII. Na mecie była spora grupa 
uczniów z nauczycielami i opieku-
nami z lubońskiej szkoły SP 1. Na 
zakończenie rajdu komandor Raj-
du Eugeniusz Jacek wręczył nagrody 
zwycięzcom konkursów oraz puchary 
dla najliczniejszych grup biorących 
udział w rajdzie. Pierwsze miejsce 
zdobyli uczestnicy ze Szkolnego Koła 
Krajoznawczo-Turystycznego z SP 1, 
a drugie z Koła PTTK nr 2 „Lubo-
nianka” z Lubonia.

Maria i Jan Błaszczakowie

n
Grupa z Koła PTTK nr 2 „Lubonianka” na mecie   fot. Zbigniew Czekała

n
Zwycięska drużyna z SP 1 z pucharem i komandorem zlotu – prezesem 
Eugeniuszem Jackiem oraz posłanką Bożeną Szydłowską (trzyma puchar, 
który wręczyła)   fot. Zbigniew Czekała

Od lutego 2015 r. szkoleniow-
cem I zespołu seniorów Stelli 
Luboń jest Sebastian Kleiber. 

Urodził się 8.12.1974 r., jest żonaty 
(żona Patrycja), ma 3-letniego synka 
Juliana. Jako piłkarz występował w Le-
chu Poznań w grupach młodzieżo-
wych i w II zespole(1984-1997), potem 
(1997-2003) w Patrii Buk (IV liga), 
w latach 2003-2006 w 1920 Mosina 
(IV  liga) i w 2006-2011 ponownie 
w Patrii Buk. Jako trener w okresie 
2003-2006 r. w klubie 1920 Mosina 

szkolił grupy młodzieżowe, a w la-
tach 2006-2011 r. również młodzież 
w Patrii Buk. Od 2011 r. do 2014 r. był 
trenerem I zespołu w Buku. – Objęcie 
Stelli będzie dla mnie dużym wyzwa-
niem, ponieważ drużyna jest w trudnej 
sytuacji w tabeli. Trzeba powiedzieć, 
że na wiosnę będą nas interesowały 
tylko zwycięstwa, aby utrzymać  się 
w lidze okręgowej. Wiem, że proble-
mem drużyny była wąska kadra, po-
przez kontuzje ważnych zawodników 
oraz rezygnację z dalszej gry innych. 

Nowy trener Stelli Wielu chłopaków ze Stelli potra� do-
brze grać, bo oglądałem ich nie raz 
podczas meczów, ale by myśleć o wal-
ce z innymi, na pewno potrzebujemy 
kilku znaczących wzmocnień.

Nowy trener Stelli wolne chwi-
le najchętniej spędza z  synkiem, 
który jest w takim wieku, że można 
już z nim grać w piłkę lub bawić się 
ulubionymi przez chłopca klockami 
Lego. Gdy jest ciepło, często z żoną 
przebywa na działce w  Luboniu. 
Uwielbia jeść wszystko, co zawiera 
makaron. Jeśli chodzi o  muzykę, 
przepada za piosenkami zespołu 
„Myslovitz”, którego jest wielkim 
fanem. Był już na 32. jego koncertach.

Władysław Szczepaniak

n
Sebastian Kleiber – nowy trener 
Stelli   fot. Władysław Szczepaniak

Zespół powstał we wrześniu 
ub. roku. Trenerem został 
Leszek Balcerek. Drużyna 

odniosła nieoczekiwany sukces 
w rozgrywkach WZPN, zajmując 
2. miejsce w lidze, ulegając jedynie 
Lechowi Poznań. W okresie zimo-
wym zespół bierze udział w licznych 
zawodach halowych. Z turnieju na 
turniej prezentuje się coraz lepiej.

W listopadzie chłopcy przystą-
pili do ligi halowej w Czempiniu, 
wynik nie był najlepszy w  tych 
rozgrywkach, ale nie o to tam cho-
dziło. Celem było ogranie się i zdo-
bycie cennych doświadczeń. W grud-
niu orliki wzięły udział w Turnie-
ju Mikołajkowym w  Poznaniu, 

zajęli 3. miejsce. Później był turniej 
w Racocie, gdzie po bardzo dobrej 
grze i pechowej bramce, w finale 
zdobyli 2. miejsce. Początek roku 
podopieczni trenera Leszka Bal-
cerka rozpoczęli turniejem Luboń 
Cup, w którym wywalczyli 5. lo-
katę. Na kolejny sukces nie trzeba 
było długo czekać, bo już 24 stycz-
nia turniej w Obornikach pokazał, 
że zespół ma charakter. Nie prze-
grywając meczu i nie tracąc bram-
ki, pokonał w  finale po rzutach 
karnych Spartę Oborniki. Warto 
dodać, że w ręce lubonian trafiły 
nagrody indywidualne. Królem 
strzelców został Karol Plenzler, 
a najlepszym zawodnikiem Miko-

Pną się na szczyty
Sukcesy piłkarzy Stelli Luboń z rocznika 2005

łaj Konik. 25 stycznia na turnieju 
charytatywnym w Komornikach 
chłopcy odnieśli kolejny sukces. 
Pokonując w  finale zespół Orły 
Komorniki, zdobyli 1. miejsce. 
Najlepszym zawodnikiem został 
ponownie Mikołaj Konik. Już 15 
lutego młody zespół Stelli weźmie 
udział w turnieju w Luboniu, któ-
ry odbędzie się w hali LOSiR.

Wszystkich chłopców urodzo-
nych w  2005 r. i młodszych, któ-
rzy chcieliby rozpocząć przygodę 
z  piłką, prosimy o  kontakt 
664 488 840; 
leszek.balcerek45@wp.pl.

Leszek Balcerek
n
Młodzi piłkarze Stelli z medalami 
i nagrodami
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-Bud” za s�nansowanie zakupu 
pucharów, medali, dyplomów; �rmie 
„Ewa-Gol” za ufundowanie nagród 
rzeczowych, panu Wilczyńskiemu 
za nagrody i rodzicom za wypieki 
dla uczestników turnieju. Szczegól-
ne podziękowanie składamy Mar-
kowi Wasiakowi za udostępnienie 
chłopcom z Chorzowa miejsc noc-
legowym, państwu Małkowskim 
(�rma „Kogucik”) za przygotowanie 
i ufundowanie śniadania dla gości 
z Chorzowa oraz naszej psycholog 
Karolinie Mularczyk za wsparcie.

Chcemy również poinformować 
że nasza drużyna awansowała do 
grupy mistrzowskiej rozgrywek 
WZPN trampkarzy starszych C1 
(rocznik 2000-01) i będzie rywali-
zować z najlepszymi z całego wo-
jewództwa (8 zespołów). To przyszłość 
naszego klubu, z którą wiążemy duże 
nadzieje. Gratulujemy sukcesu za-
wodnikom i trenerom (Dawid Pa-
procki i  Tomasz Juszczak) oraz 
życzymy dobrych występów w no-
wym roku.

Dawid Paprocki

SPORT

W pierwszym meczu towa-
rzyskim w 2015 r. zespół 
Lubońskiego Klubu Spor-

towego (LKS) przegrał z IV-ligową 
drużyną Wełna Skoki 0:3 (0:0). Jak 
nam powiedział kierownik LKS-u 
Marek Wiórek, goście to ścisła czo-
łówka w IV  lidze, ale w pierwszej 

połowie spotkania nie było żadnej 
różnicy pomiędzy zespołami. Po 
przerwie w  obu drużynach nastą-
piły zmiany. LKS przetestował kil-
ku nowych zawodników, zwłasz-
cza juniorów, którzy jeżeli dobrze 
przepracują okres przygotowawczy 
i popracują nad kondycją, mogą się 

LKS towarzysko

Zawody odbyły się 24 stycznia 
w hali Lubońskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. W rozgryw-

kach uczestniczyło 12 zespołów, po-
dzielonych na dwie grupy. W grupie A 
znalazły się zespoły: AKS Chorzów 
(partnerski klub TMS Stella Luboń), 
UKS Kopernik Poznań, Warta Poznań, 
Warta Śrem, Nielba Wągrowiec, Sa-
los Poznań. W grupie B los zetknął 
ze sobą drużyny: Stella Luboń (go-
spodarz turnieju), Orlik Kaźmierz, 
Polonia Środa Wielkopolska, TPS 
Winogrady Poznań, Junior Kozie-
głowy oraz Mieszko Gniezno.

Mecze rozgrywano w  grupach 
na przemian. Z każdej do pół�nału 
awansowały po dwie najlepsze ekipy. 
Do pół�nału przeszła drużyna z Cho-
rzowa, która w  następnym meczu 
o wejście do �nału pokonała w kar-
nych drużynę ze Środy Wielkopolskiej, 
tym samym stając  się pierwszym 
�nalistą turnieju. W drugiej pół�-
nałowej parze spotkali się gospoda-
rze turnieju TMS Stella Luboń oraz 
UKS Kopernik Poznań. Po ostatnim 
gwizdku wynik na świetlnej tablicy 
pokazywał 2:2 i potrzebna była seria 
rzutów karnych, którą niestety wy-
grali zawodnicy Kopernika. W me-
czu o 3. miejsce pomiędzy Polonią 
Środą Wielkopolską a  TMS Stellą 

Luboń, również decydujące okazały się 
„jedenastki”, które ponownie lepiej 
wykonywali goście. Tym samym 
drużyna z Lubonia okazała się bar-
dzo gościnna. Finał pomiędzy po-
znańskim Kopernikiem a  ekipą 
z Chorzowa również zakończył się 
remisem, a rzuty karne po raz ko-
lejny lepiej wykonywali zawodnicy 
z Poznania.

Podsumowując turniej, wszyst-
kie zespoły wykazały  się pełnym 
zaangażowaniem. Rozgrywki oka-
zały się bardzo zacięte, lecz prowa-
dzone w  duchu fair play. Z  dużą 
satysfakcją możemy napisać, iż „kró-
lem strzelców” turnieju został za-
wodnik TMS Stella Luboń – Bartosz 
Pyczek. Ostateczne miejsca uzyska-
ne przez zespoły: 1. miejsce – UKS 
Kopernik Poznań, 2. – AKS Chorzów, 
3. – Polonia Środa Wielkopolska, 4. 
– TMS Stella Luboń, 5. – Warta Po-
znań, 6. – Mieszko Gniezno, 7. – 
Nielba Wągrowiec, 8. – Orlik Kaźmierz, 
9. – Warta Śrem, 10. – Junior Ko-
ziegłowy, 11. – TPS Winogrady, 12. 
– Salos Poznań.

Prezes oraz zarząd klubu skła-
dają serdeczne podziękowania wszyst-
kim, którzy przyczynili się do orga-
nizacji turnieju. Dziękujemy zarów-
no naszym sponsorom, �rmie „Mir-

O puchar prezesa Stelli
Turniej piłkarski dla chłopców rocznika 2000-2001 o puchar Prezesa TMS Stella Luboń

n
Prezes Stelli, Dawid Paprocki (z prawej), wręcza puchary i dyplomy

stać w perspektywie podstawowymi 
zawodnikami w zespole. Po meczu 
trener Wełny Skoki, Krzysztof Pance-
wicz, który nie tak dawno był szko-
leniowcem Stelli Luboń, powiedział, 
że mecz stał na niezłym poziomie, 
jak na pierwszą grę kontrolną i jest 
bardzo zadowolony z zaangażowania 
zawodników.

W sobotę, 31 stycznia zespół 
Marka Wilczyńskiego rozegrał dru-

gi mecz sparingowy na boisku ze 
sztuczną nawierzchnią w Grodzisku 
Wlkp. Przeciwnikiem lubonian był 
zespół leszczyńskiej ligi okręgowej 
– Stare Oborzyska. Spotkanie zakoń-
czyło  się wysokim zwycięstwem 
LKS-u 6:0. Bramki zdobyli: Dawid 
Leszczyński (2), Filip Goeldner (2), 
Jakub Kowalewski (1) i Tomasz Do-
magała (1).

Władysław Szczepaniak

Rozegrano czternaście 15-minu-
towych meczów, które sędzio-
wał Patryk Mocek. Prowadzący 

uroczystość zakończenia 
imprezy nauczyciel WF-u 

w SP 2 – Andrzej Chyliński 

– podkreślił, że turniej przebiegał 
sprawnie, podziękował wszystkim za 
przybycie i ogłosił wyniki rywalizacji.

1. miejsce zajął Klub Sporto-
wy Stella Luboń (trener Krzysz-
tof Krawczyk), 2. – UKS 2 (pierw-
szy zespół, trener Andrzej Chy-
liński), 3. – UKS  1 (Piotr Wil-
czyński), 4. – UKS 2 (drugi zespół, 
Andrzej Chyliński).

Puchary i nagrody, ufundo-
wane przez „Luboniankę”, wręczył 
prezes Jerzy Zieliński. Sponsorem 
piłki dla najlepszej drużyny był 
LOSiR. Uhonorowano też naj-
lepszego bramkarza i  strzelca 
turnieju oraz najlepszego zawod-
nika w każdej drużynie. W uro-
czystości wzięła udział Hanna 
Pawlicka – członek zarządu „Lu-
bonianki”.

Jerzy Zieliński i Andrzej Chy-
liński składają wyrazy wdzięczno-
ści dyrektor SP 2 – Lidii Kałwinskiej 
– za udostępnienie sali gimnastycz-
nej.

Robert Wrzesiński

Pod patronatem krwiodawców
Około 60 zawodników w czterech zespołach – uczniów 5 i 6 klas – wzięło udział w II Turnieju Piłki 
Halowej Szkół Podstawowych o puchar Zarządu Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Lubonianka” 
im. bł. Edmunda Bojanowskiego w niedzielę, 8 lutego w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2

n
Podczas turnieju   fot. Robert Wrzesiński

n
Puchar dla zwycięskiej drużyny   fot. Robert Wrzesiński
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Impreza odbyła  się w  sobotę, 7 
lutego wieczorem, w Lubońskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji (LO-

SiR). Zanim doszło do rozgrywek, 
jeszcze przed godz. 18 na płycie boiska 
wystąpiły grupy taneczne z LOSiR-
-u. Stowarzyszenie „Wspólna Droga” 
przy wejściu rozstawiła swoje stoisko 
z pamiątkami oraz wypiekami. Można 
było również wesprzeć organizację 
�nansowo.

Na turniej przybyło 8 drużyn 
piłkarskich: Stella Luboń, Lena Lu-
boń, Wspólna Droga Luboń, Alma-
tur Biuro Podróży i Turystyki, Las 
Puszczykowo, Dżihad Luboń, MVP 
Luboń i TPS Winogrady. Wszystkich 
zebranych – miejscowych i gości – 
powitała burmistrz Małgorzata Ma-

chalska, dziękując LOSiR-owi i „Wspól-
nej Drodze” za zorganizowanie 
turnieju. Przewodnicząca Rady 
Miasta Teresa Zygmanowska zazna-
czyła, że niezależnie od wyników 
rozgrywek, zwycięzcą tak naprawdę 
jest „Wspólna Droga”, bo dla niej jest 
ten turniej.

Zespoły podzielono na 2 grupy. 
Każdy mecz trwał 15 minut, bez 
zmiany stron; drużyny liczyły po 5 
osób, plus bramkarz.

Wyniki rozgrywek
Stella zremisowała z  Leną 2:2, 

Wspólna Droga przegrała z Alma-
turem 4:6, Las – Dżihad 1:2, MVP 
– TPS 1:2, Las – Almatur 2:3, Stella 
– MVP 3:2, Lena – TPS 1:1, Dżihad 

Dla „Wspólnej Drogi”
Piłkarski turniej charytatywny (pierwszy) na potrzeby lubońskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

n
Jedna z akcji podbramkowych podczas turnieju dla Wspólnej Drogi    
fot. Rafał Wojtyniak

– Wspólna Droga 0:1, Lena – MVP 
3:1, Las – Wspólna Droga 7:4, TPS 
– Stella 3:1, Dżihad – Almatur 3:1. 
W międzyczasie sędzia apelował do 
zawodników o sportowe zachowa-
nie i  ograniczenie słownictwa ze 
względu na charakter tego turnieju 
oraz przebywające na trybunach 
dzieci. W przerwie odbyły się rzuty 
karne. Każdy ze strzelców mógł 
symbolicznie wesprzeć działania 
Wspólnej Drogi, a celnie strzelają-
cy oraz bramkarz otrzymali karne-
ty na siłownię. O 3. miejsce walczy-
ły drużyny Almatur i Lena z wyni-
kiem 1:5. Turniej wygrał zespół TPS 

Winogrady, który pokonał Dżihad 
Luboń 3:2.

Nagrody wręczył zastępca bur-
mistrza Mateusz Mikołajczak oraz 
przewodnicząca Rady Miasta Tere-
sa Zygmanowska. Zwycięska dru-
żyna piłkarska otrzymała dodatko-
wo piłkę. Turniej zakończył się tuż 
przed godziną 23.

Podopieczni „Wspólnej Drogi” 
kibicowali wszystkim drużynom bez 
wyjątku. Ich okrzyki oraz odgłosy 
różnego sprzętu hałasującego i gra-
jącego było słychać od początku do 
końca turnieju.

Rafał Wojtyniak

n
Publiczność turnieju dla Wspólnej Drogi   fot. Rafał Wojtyniak

W licznej grupie zawodników, 
w kategorii wiekowej z rocz-
nika 2004, wystąpiły dwie 

dziewczyn-
ki, będące 
na co dzień 
uczenni-
cami klasy 
IV  c SP  2 
w Luboniu. 
Startując na 
dystansie 25 
metrów sty-
lem klasycz-
nym, zawo-
dy wygrała 
Zuzia Kara-
szewska. Ta 
sama za-
wodniczka 
tryumfowa-
ła również 

na dystan-
sie 25  m 
del�nem, 

zdobywając tym samym 2 puchary 
w swojej kategorii wiekowej. To jej 
kolejne sukcesy, po zwycięstwie na 
zawodach „Gwiazdka 2011”, organi-
zowanych na tym samym obiekcie. 
Na tym samym dystansie wystarto-
wała koleżanka z klasy Zuzi – Julia 
Patrzek.

W wyścigu na 25 m stylem grzbie-
towym ścigała się Maja Reclik, któ-
ra osiągając bardo dobry wynik, 
uplasowała  się w  środku stawki 
wszystkich zawodniczek.

W zawodach wzięła udział rów-
nież uczennica klasy V SP 2 – Zosia 
Kozłowska, która startując na dy-
stansie 50  m stylem klasycznym, 
zajęła 2. miejsce!

Dla wszystkich uczestników za-
wodów przygotowano tradycyjnie 
pamiątkowe medale oraz upominki, 
a dla zwycięzców okolicznościowe 
puchary.

Maciej Karaszewski

Zimowi zwycięzcy
W 33. Zawodach Pływackich Gwiazdka 2014, które odbyły się 
20 grudnia 2014 r. na pływalni „Chwiałka” w Poznaniu tradycyjnie 
wystartowali młodzi lubonianie

n
Zwyciężczyni zawodów 
w swojej kategorii wiekowej 
– Zuzia Karaszewska

Pierwszego stycznia grupa tury-
stów rowerowych z Lubonia, 
Komornik i Łęczycy uczest-

niczyła w XV Rowerowym powi-
taniu Nowego Roku nad jeziorem 
Rusałka w Poznaniu, organizowanym 
przez dziennikarza Piotra Kurka. 
Wyruszyliśmy z  ul. Kotowo, aby 
przez Fabianowo i Rudnicze dotrzeć 
do cmentarza na Junikowie. Trasą 
rowerową przez Lasek Marceliński 
dojechaliśmy nad jez. Rusałka. Na 
starcie pojawiło się około 200 rowe-
rzystów: turystów rowerowych, 
członków teamów sportowych 
i rowerzystów miejskich. Nie-
którzy przyjechali z pociechami 
w przyczepkach rowerowych. 
W towarzystwie prezydenta Po-
znania Jacka Jaśkowiaka i radnej 
Powiatu Poznańskiego Graży-
ny Głowackiej –, organizatorki 
rajdu „Pieczona Pyra” z metą 
w Zielątkowie – udaliśmy się na 
wspólny objazd Rusałki. Po nim 
był szampan, życzenia nowo-
roczne i konkurs wiedzy o ko-
larstwie przygotowany przez 

redaktora Piotra Kurka. Nikomu 
z nas nie udało się wygrać nagro-
dy w konkursie głównym, ale jako 
nagrody pocieszenia otrzymaliśmy 
przewodniki, które przydadzą się 
przy przygotowywaniu wypraw ro-
werowych w nadchodzącym sezonie. 
Tego dnia przejechaliśmy 34 km. 
Nie jest to dystans przyprawiający 
o zawrót głowy, ale jak na pierw-
szy dzień nowego roku to całkiem 
przyzwoity wynik.

Iwona Cerba

Rowerowe powitanie roku

n
Nasza grupa turystów rowerowych podczas 15. 
Rowerowego Powitania Nowego Roku
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Wielkim sukcesem zawod-
ników Lubońskiego Klubu 
Tenisa Stołowego (LKTS) 

zakończyło się 2. Grand Prix Polski 
Młodziczek i Młodzików, które od-
bywało się w dniach 9-11 stycznia 
w Bilczy. Nowoczesna hala sportowa 
w tej miejscowości pod Kielcami była 
areną zmagań najlepszych zawod-
ników w Polsce w wieku do 13 lat. 
Zawody przebiegały bardzo sprawnie 
i stały na wysokim poziomie sporto-
wym. W imprezie wystartowało 105 
dziewcząt i 127 chłopców. Łącznie 
rozegrano 575 spotkań.

Reprezentanci LKTS uzyskali 
prawo startu na podstawie wysokie-
go miejsca w rankingu ogólnopolskim 
– Zuzanna Sułek (7. miejsce), Patryk 
Pyśk (10.), natomiast awans z Grand 
Prix Wielkopolski wywalczyła We-
ronika Dombka. Warto dodać, że 
nasi reprezentanci będą uczestni-
czyli w kategorii młodzików także 
w kolejnym sezonie 2015-2016.

Zmagania rozpoczęły  się od 
piątkowych eliminacji. Nasi zawod-

nicy włączyli się do rywalizacji w so-
botę i  zaprezentowali  się bardzo 
dobrze. W kategorii młodziczek do 
pół�nału awansowała bez straty seta 
Zuzanna Sułek. Znakomity turniej 
zakończyła zdobyciem brązowego 
medalu (3. miejsce). Porażka z póź-
niejsza zwyciężczynią wynikała 
głównie ze sposobu gry rywalki 
(kombi-atak, który jest rzadko spo-
tykanym stylem gry i zawodnicy mają 
trudności z przystosowaniem się do 
takiego stylu). Weronika Dombka 
zagrała bardzo dobrze, ale niestety, 
mimo dwóch zwycięstw w grupie, 
nie awansowała do najlepszej „32”, 
przegrywając rywalizację gorszym 
stosunkiem małych punktów. Start 
Weroniki należy uznać za bardzo 
udany, gdyż zwycięstwa i nawiązanie 
walki z czołowymi zawodniczkami 
pozwalają patrzeć optymistycznie 
w przyszłość. To pierwszy jej start 
w  Grand Prix Polski Młodziczek 
i  jesteśmy przekonani, że zdobyte 
doświadczenie przełoży się na jesz-
cze skuteczniejszą grę, a analiza gry 
pozwoli na efektywniejszy program 
treningowy.

Także Patryk Pyśk odniósł naj-
większy sukces zajmując, 7. miejsce. 
Bardzo waleczny i ambitny zawod-
nik wielokrotnie prezentował zagra-
nia stojące na bardzo wysokim po-
ziomie. Widać postęp w grze wszyst-
kich zawodników, co najbardziej 
cieszy, ale przed nami kolejne cele 
i należy stawiać sobie odpowiednio 
wysoko poprzeczkę. Najważniejsza 
praca jest na treningach i tylko tam 
można podnieść poziom sportowy.

Aktualnie na liście rankingowej 
Zuzia Sułek jest sklasy�kowana na 
4. miejscu w Polsce, a Patryk Pyśk 
zajmuje 7. miejsce. Ostatni turniej 
z cyklu Grand Prix Polski Młodziczek 
i  Młodzików zostanie rozegrany 
w dniach 13-15 marca w Wałbrzychu. 
Mistrzostwa Polski tej kategorii wie-
kowej odbędą się w Luboniu w 13-
17 maja, na które już dzisiaj do hali 
LOSIR-u serdecznie zapraszamy 
sympatyków tenisa stołowego i miesz-
kańców Lubonia.

Piotr Ciszak

Zuzia na podium, Patryk w czołówce

LKTS noworocznie
Tradycją stało się uroczyste pod-

sumowanie roku przez Luboński 
Klub Tenisa Stołowego (LKTS) Lu-
vena Luboń. 17 stycznia, o godz. 17 
w holu Gimnazjum nr 2 zawodnicy, 
rodziny, działacze klubu i zaprosze-
ni goście mieli możliwość spotkania się 
i  dokonania takiego bilansu. Spo-
tkanie otworzył prezes LKTS, Maciej 
Kędziora, który podziękował za 
przybycie i  przedstawił podsumo-
wanie. Niewątpliwą atrakcją wieczo-
ru była prezentacja zawodników 
i osiągnięć w minionym roku. Oprócz 

ciekawej prezentacji multimedialnej 
przygotowano widowiskowy pokaz 
praktycznych umiejętności zawod-
ników, co spotkało  się z  dużym 
aplauzem obecnych. Poczęstunek 
i upominki były zwieńczeniem ze-
brania. Imprezę uhonorowali obec-
nością goście: burmistrz Małgorza-
ta Machalska, przewodnicząca Rady 
Miasta Teresa Zygmanowska i przed-
stawiciel zarządu Luvena SA – Jerzy 
Dzidowski.

Łukasz Budzyński

 

n
II Grand Prix Polski w Bilczy – od lewej tre-
ner Piotr Ciszak, Zuzia Sułek, Weronika Do-
mbka, Patryk Pyśk   fot. Dariusz Dombka

n
Podsumowanie roku tenisowego z wręczeniem pucharów dla najlepszych   
fot. Agnieszka Komas-Zielińska

n
Podczas konsumpcji oglądano pokaz umiejętności zawodniczych    
fot. Krzysztof Piechota

Jak zapowiadaliśmy w styczniowym 
wydaniu (czytaj:„WL” 01-2015, 
str. 56), pod koniec ub. miesią-

ca na murach pierwszej kondygna-
cji nowobudowanego Komisariatu 
Policji położono strop (typu Smart). 
W sprzyjającej aurze, z początkiem 
lutego na stropie zaczęto stawiać ścia-
ny drugiej kondygnacji z pustaków 
szczelinowych Porotherm  25 (po-
dobnie jak w przypadku pierwszej). 
Tempo budowy jest imponujące i, 
jeżeli nie nastąpi gwałtowne załama-
nie pogody, to w trzeciej dekadzie 

lutego zostanie położony drugi i za-
razem ostatni strop. Warto podkre-
ślić wzorowy ład panujący w obrębie 
prowadzonej inwestycji.

PAW

Wkrótce drugi strop

Zachodnia ściana nowego komisa-
riatu przy ul. Powstańców Wlkp. 
jest przygotowana do położenia 
drugiego stropu. Budowa przebie-
ga w tak szybkim tempie, że nie-
długo zawiśnie na niej tradycyjna 
wiecha   fot. Paweł Wolniewicz

n
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Kronika  
policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Kronika 
Straży Miejskiej 
618 131 986

Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

W pierwszym miesiącu 2015 r. 
strażnicy miejscy wykona-
li 418 różnych interwencji. 

Wraz z funkcjonariuszami Komisariatu 
Policji w Luboniu przeprowadziliśmy 
3 patrole szkolne, oraz 3 patrole dziel-
nicowych na terenie osiedla „Lubo-
nianka”. Ta druga forma wspólnych 
działań, zainicjowanych w styczniu, 
ma przede wszystkim ułatwić kon-
takt mieszkańców tego największego 
lubońskiego osiedla z ich dzielnico-
wymi zarówno z Komisariatu Policji, 
jak i Straży Miejskiej. W każdy ponie-
działek będą oni również pełnić dyżur 
z pomieszczeniu przy ul. Sikorskiego 7.

Z pracownikami Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej (MOPS) do-
konaliśmy 21 kontroli w  miejscach 
zamieszkania osób korzystających 
z pomocy tej instytucji. W drugą nie-
dzielę stycznia dbaliśmy o bezpieczeń-
stwo wolontariuszy kwestujących na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Przeprowadziliśmy również 
szkolenie kwestujących pod kątem ich 

bezpieczeństwa, a także dokonaliśmy 
konwoju wartości pieniężnych do sztabu 
wojewódzkiego Orkiestry w Poznaniu.

21 stycznia, na wniosek Wojewo-
dy Wielkopolskiego uczestniczyliśmy 
wraz z funkcjonariuszem lubońskiej 
policji oraz pracownikiem MOPS-u 
w spisie osób dotkniętych problemem 
bezdomności, którzy przebywają na 
terenie naszego miasta. Miejsca ich 
potencjalnego przebywania są przez 
nas systematycznie monitorowane.

23 stycznia pomagaliśmy w spraw-
nym przeprowadzeniu wyborów do 
Młodzieżowej Rady Miasta Luboń. 
Zabezpieczaliśmy też przemarsz dzie-
ci do kościoła pw. św. Jana Pawła II 
w związku z pogrzebem nauczyciela 
Szkoły Podstawowej nr 1.

Grzywnami mandatowymi w tym 
okresie ukaraliśmy 31 osób. Przez ten 
okres strażnicy wykonali również 21 
konwojów wartości pieniężnych lub 
dokumentów.

Paweł Dybczyński
komendant Straży Miejskiej

W styczniu Ochotnicza Straż 
Pożarna w Luboniu inter-
weniował 37 razy, w przy-

padkach 8 pożarów i 28 miejscowych 
zagrożeń. Odnotowała też jedno fał-
szywe wezwanie. Zdarzenia miały 
miejsca w Luboniu, Poznaniu, Ko-
mornikach oraz na autostradzie A-2.
Qn 04.01 – wypadek dwóch samo-

chodów osobowych na skrzyżowa-
niu ulic Armii Poznań i Dębieckiej,
Qn 05.01 – wypadek samochodowy 

na ul. Leszczyńskiej w Poznaniu,
Qn 09.01 – sorpcja plamy ropopo-

chodnej z nawierzchni ul. Kolejowej 
w Plewiskach,
Qn 13.01 – kolejny wypadek na skrzy-

żowaniu ulic Armii Poznań i Dębiec-
kiej w Luboniu (czytaj na str. 60),
Qn 14.01 – pomiar detektorem wielo-

gazowym na obecność tlenku węgla 
w  mieszkaniu na ul. Wschodniej, 
gdzie istniało podejrzenie zatrucia 
gazami spalinowymi,
Qn 16.01 – wypadek czterech samo-

chodów osobowych na autostradzie 
A-2 (czytaj na str. 60),

Qn 18.01 – pożar szopy przy ul. Ar-
mii Poznań,
Qn 19.01 – wypadek dwóch samocho-

dów osobowych na ul. Poznańskiej 
w Komornikach,
Qn 22.01 – pożar sadzy w kominie 

na ul. Broniewskiego,
Qn 25.01 – sorpcja plamy ropopo-

chodnej na skrzyżowaniu ulic 11 Li-
stopada i Klonowej (czytaj na str. 60),
Qn 27.01 – pomoc zespołowi pogoto-

wia ratunkowego w ewakuacji osoby 
poszkodowanej z domu do karetki,
Qn 27.01 – pożar samochodu na ul. 

Opolskiej w Poznaniu.
Ponadto w dniach 10 – 12 stycz-

nia kilkunastokrotnie interwenio-
waliśmy, usuwając skutki silnego 
wiatru w  Luboniu na ulicach: 
Rzecznej, Sobieskiego, Fabrycznej, 
Matejki, Żabikowskiej, Kościuszki, 
Armii Poznań, Poniatowskiego, 
Magazynowej, Piaskowej, Polnej, 
Cmentarnej oraz w  Poznaniu na 
ul. Tokarskiej.

Norbert Kaźmierczak
OSP

W poniedziałek, 19 stycznia przed południem nieznany męż-
czyzna, pod pozorem sprzedaży skarpetek i chęci napicia się 
szklanki wody, wszedł do domu jednorodzinnego przy ul. 

Łącznej, a następnie wykorzystując nieuwagę mieszkającej tam star-
szej kobiety, skradł z portfela leżącego na stole w kuchni 1000 zł. 
Technik kryminalistyki zabezpieczył ślady linii papilarnych.  PAW

Na szklankę wody

Qn 02-08.01 – nieznany sprawca skradł 
ze sklepu „VIP Collection” w CH „Fac-
tory” przy ul. Dębieckiej karton z ga-
lanterią skórzaną o wartości ponad 4 500 zł.
Qn 03.01 – przy ul. Dworcowej zatrzy-

mano nietrzeźwego (0,6 promila) kie-
rowcę.
Qn 03.01 – zatrzymano nietrzeźwego (0,7 

promila) kierowcę przy ul. Powstańców 
Wlkp.
Qn 05.01 – przy ul. Wschodniej policjan-

ci zatrzymali 40-letniego mężczyznę 
posiadającego przy sobie narkotyki.
Qn 06.01 – przy ul Romana Maya 15-let-

ni wyrostek kilkakrotnie uderzył w twarz 
o  rok młodszego od siebie chłopca, 
zmuszając go w ten sposób do wydania 
telefonu komórkowego. Policja ustaliła 
sprawcę.
Qn 06.01 – policjanci zatrzymali przy ul. 

Kasprzaka kierującego samochodem, 
pomimo orzeczonego zakazu sądowego. 
Mężczyzna był poszukiwany w celu do-
prowadzenia go do Aresztu Śledczego.
Qn 07.01 – nieznany sprawca skradł 

z sza�i w szatni przy basenie „Na fali” 
na ul. Kopernika portfel z dokumenta-
mi i gotówką.
Qn 07.01 – przy ul. Granicznej poznań-

scy policjanci zatrzymali mężczyznę 
poszukiwanego z podejrzeniem o kradzież 
pojazdu.
Qn 08.01 – kwadrans po godz. 22, w skle-

pie „Żabka” przy ul. Armii Poznań, 
mężczyzna grożąc ekspedientce nożem, 
zabrał z kasy 2 000 zł, po czym uciekł. 
Sprawcę napadu ustalono na podstawie 
zapisu z monitoringu oraz zabezpieczo-
nych śladów daktyloskopijnych.

Qn 11/12.01 – skradziono samochód 
marki Renault przy ul. Wodnej.
Qn 12.01 – z garażu przy ul. Źródlanej 

skradziono piłę tarczową i  wkrętarkę 
akumulatorową.
Qn 13.01 – skradziono tablice rejestra-

cyjne od forda „Mondeo” zaparkowa-
nego przy al. Jana Pawła II.
Qn 13.01 – policjanci zatrzymali przy ul. 

3 Maja sprawcę roz-
boju w sklepie „Żab-
ka” 8 stycznia. Męż-
czyzna był wcześniej 
notowany.
Qn 13.01 – przy ul. 

Nowiny poznańscy policjanci zatrzyma-
li mieszkańca Komornik podejrzanego 
o paserstwo ośmiu silników samocho-
dowych.
Qn 13.01 – na ogrodzonym parkingu 

osiedlowym przy ul. 11 Listopada poli-
cjanci odnaleźli samochód poszukiwa-
ny przez policję z Tarnowa Podgórnego.
Qn 16.01 – z  szatni 

Szkoły Podstawowej 
nr 2 przy ul. Żabikow-
skiej skradziono telefon 
komórkowy.
Qn 19.01 – nieznany 

mężczyzna okradł pod-
stępnie starszą kobietę (czytaj obok).
Qn 19.01 – przy ul. Sobieskiego zatrzy-

mano nietrzeźwego (1,7 promila) kie-
rowcę.
Qn 19.01 – na ul. Sobieskiego przebie-

gający na przejściu dla pieszych chłopiec 
został potrącony przez samochód i tra-
�ł do poznańskiego szpitala przy ul. 
Krysiewicza, gdzie po stwierdzeniu 

złamania prawej goleni przyjęto go na 
oddział.
Qn 19/20.01 – skradziono układ wyde-

chowy wraz z katalizatorem od samo-
chodu Renault zaparkowanego przy al. 
Jana Pawła II.

Qn 21.01 – niezna-
ny sprawca wła-
mał się przy użyciu 
dorobionych kluczy 
do dwóch sąsiednich 
mieszkań w bloku 

przy ul. Źródlanej i skradł dwa laptopy. 
Zabezpieczono ślady linii papilarnych.
Qn 24.01 – przy ul. Dąbrowskiego dwaj 

mężczyźni w  średnim wieku zostali 
dotkliwie pobici (jeden z nich doznał 
obrażeń twarzy, drugi złamania kości 
szczęki i  twarzoczaszki) przez trzech 
krewkich napastników. Sprawców prze-

stępstwa ustalono na 
podstawie zapisu 
z monitoringu.
Qn 24.01 – nieznany 

sprawca włamał  się 
do dwóch piwnic 
jednego bloku przy 
ul. Osiedlowej i skradł 

napoje alkoholowe, dokumenty księgo-
we oraz junkers elektryczny.
Qn 24.01 – przy ul. Poznańskiej lubońscy 

policjanci zatrzymali nietrzeźwą (1 pro-
mil) kobietę sprawującą opiekę nad 
małoletnim synem.
Qn 26.01 – nieznany sprawca podpalił 

samochód marki Peugeot przy ul. Ża-
bikowskiej.

Qn 26.01 – przy ul. Krótkiej policjanci 
zatrzymali kobietę podejrzaną o udział 
w pobiciu dwóch mężczyzn 24 stycznia.
Qn 27.01 – dzielnicowi policjanci złapa-

li na gorącym uczynku bezdomnego 
mężczyznę, który skradł w sklepie „Bie-
dronka” przy ul. Sikorskiego artykuły 
spożywcze o wartości prawie 1000 zł.
Qn 27.01 – w CH „Pajo” przy ul. Żabi-

kowskiej skradziono mieszkańcowi 
Piotrkowa Trybunalskiego z  kieszeni 
spodni dokumenty.
Qn 27.01 – policjanci zatrzymali przy ul. 

Armii Poznań dwóch kolejnych podej-
rzanych o pobicie mężczyzn 24 stycznia. 
Mężczyźni byli wcześniej notowani.

Na podstawie danych Policji
Paweł Wolniewicz

800  130  334 – „Policyjny telefon zaufania 
i 10 minut” – bezpłatna, całodobowa infolinia dla 
mieszkańców Wielkopolski w Komendzie Woje-
wódzkiej Policji w Poznaniu. Dyżurni przyjmują: 
sprawy dotyczące braku reakcji lub przewlekłego 
oczekiwania na policję w sprawie zgłoszenia prze-
stępstwa lub wykroczenia; informacje o ich spraw-
cach, gdy zgłaszający nie chce osobiście zawiadomić 
o przestępstwie i zachować anonimowość; o ukry-
wających się osobach podejrzanych, a także działa-
niach lub powiązaniach przestępczych policjantów.

Ogólnopolski telefon zaufa-
nia dla dzieci i młodzieży: 
116 111; www.116111.pl

W styczniu odnotowano 
również dwa przestępstwa 

internetowe.

W ub. miesiącu lubońscy 
policjanci zatrzymali na 

gorącym uczynku lub 
w bezpośrednim pości-

gu 9 sprawców.
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Opublikowane w ubiegłym miesiącu zdjęcie przedstawia-
ło fragment odremontowanego mostu kolejowego przy ul. 
Krętej. Spośród poprawnych odpowiedzi wylosowaliśmy tę, 
którą nadesłała Bernadeta Pancer z ul. Źródlanej. Po odbiór 
niespodzianki zapraszamy do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62) 
w godzinach dyżurów.

(red)

POLICJA-STRAŻ / BAW SIĘ Z NAMI

Niebezpieczna krzyżówka

We wtorek, 13 stycznia około 
godz. 23.30 na skrzyżo-
waniu ulic Armii Poznań 

i Dębieckiej doszło do wypadku dro-
gowego z udziałem dwóch samocho-
dów osobowych. Według świadków, 
matiz wyjechał z podporządkowanej 
ul. Dębieckiej pod nadjeżdżający od 

strony Poznania samochód Alfa Ro-
meo. Daewoo zostało wgniecione po 
stronie kierowcy, obrócone i odrzu-
cone w kierunku Mosiny. Aby wycią-
gnąć kierowcę na zewnątrz, strażacy 
musieli użyć sprzętu hydrauliczne-
go. Kierowca został zabezpieczony 
i zabrany do szpitala. Drugim po-
jazdem jechało więcej osób, w tym 
małe dziecko, które pro�laktycznie 
również zostało zabrane do szpita-
la. Miejsce zdarzenia zabezpieczały 
jednostki straży pożarnej z Lubonia 
oraz Szkoły Aspirantów z Poznania 
a także lubońska policja.

O tej godzinie sygnalizacja świetl-
na już nie działa, a kierowcy po ul. 
Armii Poznań mogą poruszać się bez 
przeszkód. Wyjeżdżający z A-2 lub 
ul. Dębieckiej muszą za to zachować 
szczególną ostrożność, szczególnie 
wykonując lewoskręt. Skrzyżowanie 
Armii Poznań – Dębiecka zyskuje 
złą sławę.

Wypadki

n
Wyciąganie uczestników kolizji 
z matiza   fot. Rafał Wojtyniak

Karambol na A-2
Późnym popołudniem 16 stycz-

nia doszło do karambolu na auto-
stradzie A-2 pomiędzy wiaduktem 
kolejowym a  ul. Armii Poznań. 
W zdarzeniu uczestniczyły 4 pojaz-
dy osobowe. Najmocniej ucierpiał 
ostatni z nich. Dwie osoby (mężczy-
zna i kobieta) zabrano do szpitala. 

Ratownicy już przed przyjazdem 
karetki pogotowia zajęli się kobietą 
w ciąży – podawano jej tlen, ale sta-
ła o własnych siłach. Została później 
zabezpieczona, ułożona na noszach 
i  przetransportowana do karetki. 
Miejsce zdarzenia obsługiwały dwa 
wozy OSP z Lubonia, dwa auta ze 
Szkoły Aspirantów z Poznania oraz 
służby autostradowe, które ogrodzi-
ły teren pachołkami i  rozsypały 
sorbent na rozlane płyny samocho-
dowe.

Kolizja z wyciekiem
Późnym popołudniem 25 stycz-

nia na skrzyżowaniu ulic 11 Listo-
pada i  Klonowej doszło do kolizji 
dwóch samochodów osobowych. 
Jeden pojazd „wyszedł” z wypadku 
z uszkodzonym przodem, a drugi ze 
zniszczonym bokiem od strony pa-
sażera. Doszło do wycieku płynów 
eksploatacyjnych. Wezwano jednost-
kę OSP, która zabezpieczyła plamę 
sorbentem.

Rafał Wojtyniak

n
Skrzyżowanie ulic 11 Listopada z Klonową po stłuczce   fot. Rafał Wojtyniak

n
Najbardziej zniszczone auto w karambolu na A-2   fot. Rafał Wojtyniak

Zabawa polega na odgadywaniu 
ciekawych i charakterystycznych 
miejsc w  Luboniu. Prosimy 

określić, co przedstawia opublikowana 
fotogra�a i gdzie obiekt się znajduje. 
Odpowiedzi można przesyłać (również 
pocztą elektroniczną), dostarczać do 
Redakcji (ul. Wschodnia 23 a lok. 62) 
albo wrzucać do niebieskich skrzynek 

„Wieści Lubońskich” na terenie mia-
sta. Kartki z dopiskiem: „Zgadnij, co 
to” muszą być podpisane imieniem 
i nazwiskiem uczestnika konkursu. 
Wśród tych, którzy nadeślą poprawne 
odpowiedzi, rozlosujemy upomin-
ki. Prosimy też o nadsyłanie swoich 
propozycji (fotogra�i).

Zgadnij, co to?

n
Most kolejowy na ul. Krętej   fot. Agata Samol

Zgadnij, jaki to 
obiekt i gdzie się 
znajduje?   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

n
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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”.

Pionowo:
 1.  robotnik portowy
 2.  dawn. podwójny podatek
 3.  pasza dla bydła
 4.  drogocenny naszyjnik z pereł
 5.  tuman, jełop
 6.  �lozof gr., nauczyciel Platona
 12.  kanton w Szwajcarii
 13.  gruba tarcica, belka, bal
 15.  napój alkoholowy
 16.  porażenie słoneczne
 17.  legendarny ry-

cerz króla Artura
 18.  wypęd owiec na pa-

stwisko górskie
 19.  ulotka, proklamacja
 20.  niższy duchowny; dawn. 

pomocnik biskupa
 22.  najbardziej czynni człon-

kowie jakiejś organizacji
 23.  biuro, organ admini-

stracji państwowej
 27.  mieszkaniec Kra-

ju Kwitnącej Wiśni
 28.  kokietka
 30.  wyższa uczelnia

oprac. Bernard Stachowiak

Nasza krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 28 utworzą rozwiązanie, które 

po wpisaniu do kuponu należy do końca lutego, na kartce pocztowej, 
dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, patrz: mapka str. 2) lub 

wrzucić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści Lubońskich” na terenie 
miasta. Wśród osób, które poprawnie odgadną hasło, wylosujemy nagrodę 
ufundowaną przez �rmę „Malibu” z ul. Sikorskiego. Rozwiązanie krzyżówki 
zamieszczonej w poprzednim wydaniu brzmiało: „Dzień Babci i Dziadka”. 
Nagrodę wylosowała: Anna Janasik z ul. Streicha. Gratulujemy! Po odbiór 
zapraszamy w godzinach dyżurów do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).

Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Poziomo:
 1.  ptak o wachlarzowym czubie
 4.  bal maturalny
 7.  postać z powie-

ści „Chata za wsią”
 8.  pirat, korsarz, rozbójnik morski
 9.  nawał, ścisk
 10. wymarły, olbrzymi ptak 

nowozelandzki
 11.  ewolucja narciarska
 14.  ryba z rodziny jesiotro-

watych z czarną ikrą
 17.  ornament w kształcie wień-

ca z liści i kwiatów
 21.  marka autobusów
 24.  jezioro na Pojezie-

rzu Gnieźnieńskim
 25.  cukier prosty
 26.  w boksie – cios zadany z boku
 27.  prorok, wróżbita
 29.  wytworna pani
 31.  rodzaj dekoltu, kolor w kartach
 32.  główna jednostka częstotliwości
 33.  wypełniasz je do urzę-

du podatkowego
 34.  poprawianie, usuwa-

nie błędów, korekta

Kolacja we dwoje

Z serca
Qn Serdeczne życzenia dla Michała, Ka-

mili i ich synka.   (sms)
Qn Dla mojej Małgosi – wszystkiego 

najlepszego z okazji 40. urodzin życzy 
Piotr. Kocham Cię.   (sms)
Qn Wszystkiego najlepszego z  okazji 

imienin dla Doroty Przebierały życzy 
mąż z dziećmi oraz klubowiczami z We-
stern City Luboń.
Qn Z okazji imienin życzymy Katarzy-

nie Frąckowiak wszelkiej pomyślności, 
zdrowia i pogody ducha.
Qn Wszystkiego najlepszego z okazji uro-

dzin dla Cordella, Windy Jacka, Grand-
fathera życzą członkowie Kowbojskiego 
Miasteczka w Luboniu.
Qn Danucie Flieger z okazji imienin ży-

czymy wszystkiego najlepszego, zdrowia 
i spełnienia marzeń.

Qn Stu lat i jednego dnia dłużej z oka-
zji urodzin dla Codrella życzą rodzice.
Qn Bardzo dziękuję Paniom pracującym 

w rejestracji Przychodni „Art-Med” 
w Luboniu przy ul. ks. Streicha 27. Przede 
wszystkim nie ma trudności z dodzwo-
nieniem się. W kontakcie bezpośrednim 
zawsze są miłe, uśmiechnięte, kompe-
tentne. Rzadko jest okazja, by powie-
dzieć coś miłego o służbie zdrowia. Z tym 
większą przyjemnością czynię to teraz 
– Elżbieta Brzozowska.
Qn Naszemu Koledze, Maciejowi Gra-

czowi – zdrowia, pogodnych dni i wia-
ry w sens cierpienia, którego owoce są 
wielkie, szlachetne i nie do przewidzenia.
Qn Z okazji 80. urodzin Zo�i Kulas – 

bukiet najwspanialszych życzeń, zdrowia, 
uśmiechu i szczęścia, radości każdego 
dnia i wszelkiej pomyślności życzą sio-
stra Wanda z mężem oraz siostrzenice: 
Beata, Marzena i Agnieszka z rodzinami.

Qn Zo�i i Markowi Borowiczom z okazji 
38. rocznicy ślubu – serdeczne życzenia spo-
koju, pomyślności i zdrowia na dalsze lata 
wspólnego życia składają dzieci.
Qn Wszystkiego najlepszego z okazji 50. rocz-

nicy ślubu dla kochanych dziadków – Sta-
nisławy i Henryka Paluszczaków – życzy 
wnuczka Paulinka z rodziną.
Qn Z okazji 50. rocznicy ślubu Państwa Sta-

nisławy i Henryka Paluszczaków – szczę-
ścia, miłości i  radości na kolejne wspólne 
lata życzy Robert z rodziną.

Qn Kochanym Jubilatom, Krystynie i Broni-
sławowi Marciniakom, z okazji 50. roczni-
cy ślubu, serdeczne gratulacje oraz życzenia 
dalszych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu 
i miłości oraz błogosławieństwa Bożego skła-
dają dzieci z rodzinami.

Na kolację do restauracji „Miodziojadło” 
przy placu Edmunda Bojanowskiego 1 wy-
biorą się w tym miesiącu państwo Stani-
sława i Henryk Paluszczakowie. Życzymy 
przyjemności. Prosimy o kontakt z redakcją.
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Spis zapowiedzi imprez, spotkań, posiedzeń władz miasta, akcji, tur-
niejów itp., zebranych w jednym miejscu. Apelujemy do organizacji 
i czytelników o przekazywanie nam tych informacji.

Co, gdzie, kiedy
Gratuluję tym wszystkim, któ-

rym udało się rozwiązać za-
dania z poprzedniego nume-

ru „Wieści”. Niektórzy twierdzili, że 
były trudne. Dziś kolejne łamigłówki, 
nieco łatwiejsze, ale również zwią-
zane z naszym miastem.

Zanim zaczniecie, przeczytajcie, 
co podobno zdarzyło się we wrześniu 
w pierwszej klasie.

Na lekcji pani zapytała: ile to jest 
dwa dodać dwa? Zgłosiła się Zosia: 
cztery. Za dobrą odpowiedź dosta-
ła 4 cukierki. Nieco zawiedziona 
mruknęła: szkoda, że nie powiedzia-
łam: pięć.

Teraz, w dobrym humorze, roz-
wiążcie pierwsze zadanie:

Pod każdą liczbą napisz sumę 
jej cyfr (np. 231 to 2+3+1=6)

 100 324 113 211
..... ..... ..... ..... 

A teraz wszystkie cyfry napisz 
kolejno: .... Masz jakieś spostrzeże-
nia?

Tak, to rok, w którym powstało 
nasze miasto (stało się to dokładnie 
7 października). Luboń powstał 
z połączenia trzech wsi.

Pierwszą miejscowość odgadniesz, 
gdy wpiszesz do krzyżówki odpo-
wiednie hasła:
 1.  może być liściasty, iglasty lub 

mieszany
 2.  może być piaskowa, czekolado-

wa lub wielkanocna
 3.  mały, smaczny i czerwony owoc 

(zdrobnienie)

 4.  może być końska, podobno 
przynosi szczęście

 5.  ssak, od którego mamy mleko
 6.  z Adamem w raju

Nazwę drugiej wsi odgadniesz, 
rozwiązując rebus.

Trzecia wieś nazywała  się tak, 
jak teraz miasto – Luboń.

Łatwe, prawda?

Na 3 osoby, które poprawnie 
rozwiążą zadania i dostarczą roz-
wiązanie do redakcji przy ul. 
Wschodniej 23A/62, czekają słod-
kie nagrody.

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki

W sobotę, 10 stycznia od-
było  się zebranie zarzą-
du Stelli Luboń, podczas 

którego nastąpiły zmiany w składzie 
tego gremium po rezygnacji wice-
prezesa Tomasza Niemca i skarbnika 
Anny Zaremby. Wybrano nowych 
członków zarządu. Wiceprezesem 
został Szymon Dorna, Radosław 
Małkowski – członkiem zarządu, 
a Irena Stachowiak – skarbnikiem 
klubu. Od lutego br. nowym trenerem 
jest Sebastian Kleiber. Głównym ce-
lem nowego zarządu jest utrzymanie 
zespołu w klasie okręgowej.

Władysław Szczepaniak

Zmiany w Stelli

n
Szymon Dorna – wiceprezes Stelli   
fot. Władysław Szczepaniak

Qn 16 – 20 lutego, godz. 10-15 – 
Filmowe ferie – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
Qn 17 lutego, godz. 17 – otwarte po-

siedzenie Komisji Komunalnej RML 
– tematy: remonty ulic i przystan-
ków, metodyka i koszty ponoszone 
na utrzymanie ulic, bezpieczeństwo 
komunikacyjne dla osób niepełno-
sprawnych (przejścia dla pieszych, 
podjazdy, windy, przystanki itp.), ul. 
Buczka i Nowiny naprawa gwaran-
cyjna po „okresie zimowym”, analiza 
projektów i zakresu robót w rejonie 
ul. Wschodniej, zamiana gruntów 
między Luboniem i Zgromadzeniem 
Sióstr Służebniczek, wnioski Komisji 
Komunalnej ad. zmiany organizacji 
ruchu w  rejonie skrzyżowania ul. 
Buczka-Żabikowskiej-Targowej-
-Poznańskiej – sala sesyjna, Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2
Qn 21 lutego, godz. 17 – przedsta-

wienie teatralne „Faceci na wybiegu” 
– aktorzy teatru „Mój Teatr” (bilety 
w czytelni w cenie 20 zł) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 22  lutego, godz.  11 – piesze 

zwiedzanie Puszczykowa – szerzej 
na str. 65
Qn 25 lutego, godz. 17 – „Pipi wę-

drowniczka” – spektakl dla dzieci 
(od 3 lat) – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 25 lutego, godz. 19 – „Rok Kozy” 

– Wieczór chiński z Jackiem Kry-
giem – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42
Qn 27 lutego, godz. 18 – walne zgro-

madzenie członków Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Spójnia” – sala gimna-
styczna SP 3, ul. Dąbrowskiego 2A
Qn 2 marca, godz. 11 – wykład dra 

hab. Leszka Teusza (sekcja teatralno-
-literacko-biblioteczna LUTW) – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 2 marca, godz. 17.30-18.30 i 18.30-

19.30 – Klub Szachowy – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 3 marca, godz. 13-14.30 – lektorat 

języka niemieckiego (LUTW) – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 3 marca, godz. 16-17.30 – lekto-

rat języka angielskiego (gr. średnio 
zaawansowana LUTW) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 3 marca, godz. 17 – otwarte po-

siedzenie Komisji Organizacyjno-
-Prawnej RML – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2
Qn 3 marca, godz. 17.40-19.10 – 

lektorat języka angielskiego (gr. za-
awansowana LUTW) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 4 marca, godz. 17 – warsztaty 

komputerowe 50+ – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42
Qn 4 marca, godz. 18 – wernisaż 

Marianny Dąbrowskiej – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn do 5 marca – zgłoszenia do 7. 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny 
„Pitagorejczycy” – Gimnazjum nr 1

Qn 5 marca, godz. 17 – otwarte ob-
rady (sesja) Rady Miasta Luboń – 
Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2
Qn 6 marca, godz.18 – koncert z cy-

klu „Kwiatek dla Ewy” –„Romanse 
rosyjskie” – zespół „Anton Michaiłow 
Trio” w międzynarodowym składzie 
(Rosja-Ukraina-Polska) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 7 marca, godz. 9-12 – drzwi otwarte 

Urzędu Skarbowego – Urząd Mia-
sta Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2
Qn 7 marca, godz. 10 – rajd Sekcji 

Turystyki Pieszej i  Krajoznawczej 
LUTW – zbiórka przy Palmiarni 
Poznańskiej
Qn 9 marca, godz. 11 – „Ciekawe 

osobowości Lubonia” – spotkanie 
sekcji teatralno-literacko bibliotecz-
nej (LUTW) – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
Qn 9 marca, godz.18 – „Lubońskie 

konwersatoria historyczne” – spo-
tkanie miłośników Klubu Miłośni-
ków Historii – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
Qn 10 marca, godz. 13-14.30 – lektorat 

języka niemieckiego (LUTW) – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 10 marca, godz. 16.00-17.30 

– lektorat języka angielskiego (gr. 
średnio zaawansowana LUTW) – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 10 marca, godz. 17.40-19.10 – 

lektorat języka angielskiego (gr. za-
awansowana LUTW) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 10 marca, godz. 14 – spotkanie 

Klubu „Promyk” – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42
Qn 11 marca, godz. 17 – warszta-

ty komputerowe 50+ – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 11 marca, godz.17 – „A to ci 

historia” – spektakl dla dzieci (od 
3 lat) – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42
Qn 11 marca, godz. 17-18.30 – „Wokół 

wychowania” – dyżur pedagogiczny 
Anny Kurelskiej z Poradni Psycho-
logiczno- Pedagogicznej (zgłosze-
nia tel.: 61 813 09 72) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 13 marca, godz. 16-17.30 i 17.30-

19 – „Kolorowe malowanie” – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 14 marca, godz. 9.15-10.45 - 11-

12.30 – „Kolorowe malowanie” – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 16 marca, godz.11 – „ W kamie-

nicy i willi, jak mieszkano w dawnym 
Poznaniu” (cz.1 i 2) – cykl wykła-
dów kulturalno-historycznych Doroty 
Molińskiej z UAM (sekcja teatralno-
-literacko-biblioteczna LUTW) – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 16 marca, godz. 17.30-18.30 

i 18.30-19.30 – Klub Szachowy – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 17 marca, godz. 13-14.30 – lektorat 

języka niemieckiego (LUTW) – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 17 marca, godz. 16-17.30 – lek-

torat języka angielskiego (gr. średnio 

zaawansowana LUTW) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 17 marca, godz. 17.40-19.10 – 

lektorat języka angielskiego (gr. za-
awansowana LUTW) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 18 marca, godz. 18 – spotkanie 

Burmistrza z mieszkańcami Żabikowa 

– Gimnazjum nr 2, ul. Kołłątaja 2 
– patrz str. 27
Qn do lipca – wystawa pt. „Jadę na 

śmierć. Polaku odeślij to do rodziny… 
70. rocznica likwidacji i ewakuacji 
obozu karno-śledczego w Żabiko-
wie” – Muzeum Martyrologiczne 
w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2
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Zgony

Śluby
10.01.2015 r.
Qn Marcin Piotr Ławniczak  

i Anna Pokrop
W styczniu zawarto 2 związki 

małżeńskie. 1 para nie wyraziła zgo-
dy na publikację danych.

08.01.2015 r.
Qn Adam Stanisław Nortman ur. 1938 r.

11.01.2015 r.
Qn Zygmunt Stefan Koszyca ur. 1920 r.

19.01.2015 r.
Qn Włodzimierz Jan Frankiewicz  

 ur. 1923 r.
Qn Józefa Rataj ur. 1919 r.

nauczyciel wychowania �zycznego w Szkole Podstawowej 
nr  2, wieloletni radny Rady Miasta Lubonia, organizator 
i działacz Szkolnego Związku Sportowego w Luboniu, trener 
młodzieży w Lubońskim Klubie Sportowym.

Pogrzeb odbył się w sobotę, 14 lutego na cmentarzu para�alnym w Żabikowie. 
W kościele pw. św. Jana Pawła II odprawiono mszę św. w intencji zmarłego.

20.01.2015 r.
Qn Tadeusz Lewandowski ur. 1938 r.
Qn Bogdan Franciszek Molski  

 ur. 1929 r.
21.01.2015 r.
Qn Helena Kazimiera Zydorek  

 ur. 1925 r.
29.01.2015 r.
Qn Lech Władysław Pogorzelczyk  

 ur. 1945 r.
Wiesława Voelkel

kierownik USC

Serdeczne podziękowania Księdzu Proboszczowi  
Pawłowi Dąbrowskiemu z para�i pw. św. Jana Pawła II,  
Księdzu Proboszczowi Kanonikowi Bernardowi Cegle  

z para�i św. Barbary oraz pozostałym Księżom  
za sprawowanie mszy św. i ceremonii pogrzebowej,  
Władzom, Pani Burmistrz Małgorzacie Machalskiej  

oraz Przewodniczącej Rady Miasta Teresie Zygmanowskiej, 
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, Delegacjom, 
Pocztom sztandarowym, Działaczom klubów sportowych,  

Zawodnikom, Uczniom za o�arowane modlitwy,  
komunie św., intencje mszalne, złożone wieńce  

i kwiaty oraz udział w ostatniej drodze  
naszego kochanego męża, ojca, teścia, dziadka

śp. Bogdana Jędrzejewskiego

składa rodzina

Osobne podziękowanie  
dla Zakładu Pogrzebowego Zbigniewa Kędziory  

i jego Pracowników za zorganizowanie uroczystości pogrzebowej.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

śp. Bogdana Jędrzejewskiego
nauczyciela wychowania �zycznego w Szkole Podstawowej nr 2,  

wieloletniego radnego Rady Miasta Luboń, organizatora  
i działacza Szkolnego Związku Sportowego w Luboniu.

Burmistrz Miasta Luboń z Zastępcami oraz
Przewodnicząca Rady Miasta wraz z Radnymi

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci w dniu 09.02.2015 r.

naszego niezapomnianego Kolegi

Bogdana Jędrzejewskiego

wieloletniego nauczyciela wychowania �zycznego  
w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu,  

radnego Rady Miasta Luboń wielu kadencji, współzałożyciela 
Szkolnego Związku Sportowego Miasta Luboń  

oraz jego niestrudzonego działacza, trenera  
w Lubońskim Klubie Sportowym

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Prezes Szkolnego Związku Sportowego Miasta Luboń  
wraz z Zarządem oraz nauczycielami wychowania �zycznego

Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach
Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, Kolegom Żeglarzom,  

Sąsiadom oraz wszystkim tym, którzy w tak bolesnych dla nas  
chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca,  

duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości oraz uczestniczyli  
w uroczystości pogrzebowej naszego ukochanego Ojca i Dziadka

śp. Zygmunta Koszycy
składają

Maria i Krzysztof

9 lutego 2015 r. w wieku 71 lat zmarł

śp. Bogdan Jędrzejewski
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kach upadł i  wtedy został dobity 
trzema dalszymi pociskami.

2. Będąc dorosłym, ochotniczym 
aktywistą komunistycznym sprawca 
musiał przewidywać, że zostanie 
ujęty i zgodnie z ówczesnym kodek-
sem karnym skazany na śmierć. 
Godził  się zatem na to lub może 
przewidywał, że do wykonania wy-
roku nie dojdzie.

3. Na jakiej podstawie sądził, że 
uniknie kary – nie wiadomo. Może 
przypuszczał, że w ówczesnym są-
downictwie działają znane komuni-
stom osoby przekupne.

4. Nie mógł też spodziewać się 
ułaskawienia, bo w przedwojennej 
Polsce komuniści nie byli mile wi-
dziani. Świadczą o tym założone dla 
nich przez I marszałka Piłsudskiego 
obozy: Szczypiorno w okolicy wiel-
kopolskiego Kalisza oraz Bereza 
Kartuska na błotach polskich.

Może w  przyszłym, czwartym 
tomie „Rocznika...” uda się sprawę 
ewentualnej beaty�kacji przybliżyć 
nie tylko „Grupie Modlitwenej”. 
Obecnie niektórzy ludzie, także do-

rośli, wyobrażają sobie dokonanie 
tego mordu nie w sposób opisany 
przez obserwatora oraz jednocześnie 
badacza Stanisława Malepszaka, lecz 
w  sposób przedstawiony w  wielu 
telewizyjnych �lmach i komiksach 
amerykańskich. Dla dobra sprawy 
byłoby chyba wskazane wykorzysta-
nie przez szanowną Redakcję nie-
których moich tu przedstawionych 
uwag, a  także wiadomości pocho-
dzących od innych kompetentnych 
para�an. Krąg tych para�an, nieste-
ty stopniowo zawęża się, czego przy-
kładem jest główny rzeczoznawca 
– dr inż. Stanisław Malepszak, któ-
ry już teraz miał trudności w uczest-
niczeniu w tegorocznych uroczysto-
ściach kościelnych.

Kopię tego pisma kieruję do wia-
domości ks. dziekana Karola Binasia 
w nadziei, że uda mu się znaleźć oso-
by mogące w istotny sposób rozwinąć 
sprawę: zbrodniczy komunista Nowak 
– zamordowany duszpasterz Streich.

Tadeusz Pawlęty
Patrz też na str. 8 „Rocznik Hi-

storyczny Lubonia tom.4”

Wyjaśniać mord na ks. Streichucd.  
ze str. 
45

Uwaga!  Przypominamy, że bezpłatne ogłoszenia na kuponach „PRACA” przyjmu-
jemy wtedy, gdy dotyczą oferowania stanowiska pracy (np. przyjmę fryzjerkę, po-
szukujemy magazyniera) lub, jeśli osoba �zyczna poszukuje pracy (etatu), np. tokarz 
z prawem jazdy kat. B szuka stałego zatrudnienia. Często zdarza się, że bezpłatne 
kupony wykorzystywane są jako oferowanie usług.   (red)

Ogłoszenia drobne
Korepetycje
Qn Język niemiecki – korepetycje; tel. 

600 351 347   (097)
Qn Angielski, korepetycje i konwersacje 

z dojazdem do ucznia, przygotowania 
do egzaminów i testów; tel. 513 938 628   
(pa-X-III)
Qn Korepetycje z języka polskiego; przy-

gotowanie do testów gimnazjalnych i do 
matury; tel. 602 671 580   (mt-IX-VI)
Qn Korepetycje j. angielski z dojazdem 

do ucznia; tel. 785 602 439   (h-030 II)
Qn Korepetycje – matematyka, �zyka, 

chemia – absolwentka Politechniki; tel. 
785 602 438   (h-030 II)
Qn Chemia, �zyka, matematyka – ko-

repetycje, gimnazjum; tel. 785 602 439   
(h-030 II)
Qn Angielski – korepetycje z dojazdem 

do ucznia; tel. 723 517 463   (h-030 II)
Qn Fizyka, matematyka – nauczyciele, 

dojazd; tel. 692 563 017   (h-459 I-VI)
Qn Język francuski – korepetycje, tłu-

maczenia; tel. 536 801 535   (r-002 I)
Qn Język niemiecki – korepetycje; tel. 

600 351 347   (097)

Qn Absolwentka językoznawstwa udzieli 
korepetycji z  języka angielskiego, tel. 
501 654 003   (h-051 II)

Praca
Qn Zatrudnię pracowników do ochrony 

i sprzątania; tel. 669 889 940   (ws-I-II)
Qn Zakład dekarski przyjmie dekarzy – 

pracowników; tel. 606 666 153   (r-tw)
Qn Zatrudnię dziewczynę jako pomoc 

księgowej ze znajomością księgowości/
rachunkowości na pół etatu, praca w biu-
rze w Luboniu. Proszę o CV na maila: 
ibo.priv@onet.pl   (www-I)
Qn Emeryt szuka pracy jako ślusarz, spa-

wacz, kierowca (do 3,5 tony) – z wielo-
letnim doświadczeniem; tel. 517 791 080   
(h-I)
Qn Przyjmę młodego pracownika na sta-

nowisko pomocy instalatora wod-kan-gaz 
lub instalatora, tel. 605 229 377   (h-I)
Qn Miła, pracowita, uczciwa i rzetelna 

Pani, bez nałogów szuka pracy dodat-
kowej, np. sprzątanie, mycie okien, za-
kupy; tel. 501 316 554   (r-I)
Qn Poszukuję pracownika do sprzątania; 

tel. 601 081 554   (r-I)
Qn Pomogę w porządkach świąteczno-wio-

sennych, umyję okna; tel. 504 312 582. 
Qn Kobieta 48 lat, dyspozycyjna rencistka, 

prawo jazdy, poszukuje stałej lub doryw-
czej pracy; tel. 696 083 842   (r-II-III)
Qn Zatrudnię krawcową, krawiectwo 

ciężkie; tel. 602 459 339   (r-II)
Qn Szukam pracy na 4-5 godz. dziennie – 

Luboń i okolice; tel. 600 099 382   (m-II)
Qn Dokładna, uczciwa i sumienna Pani 

posprząta raz w tygodniu mieszkanie na 
terenie Lubonia i okolic; tel. 695 746 028   
(m-II)

Qn Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską 
– Luboń; tel. 600 665 303   (m-II)
Qn Kosmetyczka z wieloletnią praktyką 

szuka pracy; tel. 514 718 891   (m-II)
Qn Studentka potrzebna z umiejętnością 

ściągania z Internetu, tel. 608 191 200   
(h-052 II)

Usługi
Qn Naprawa 24 h, montaż junkersów, ko-

tłów, kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101   
(m-35-II-III)
Qn Gubimy kilogramy! Już czas aby 

zadbać o  swój wygląd na wiosnę. 
Choć za oknem wciąż panuje zima, 
za chwilę zrzucimy kurtki, płaszcze 
i nadejdzie czas aby cieszyć się IDEAL-
NĄ SYLWETKĄ. Razem nam się uda. 
Zyskamy nienaganny wygląd, zdro-
wie i  dobre samopoczucie. Odejdą 
w  niepamięć dolegliwości związa-
ne z nieprawidłowym odżywianiem 
i błędami dietetycznymi. Pomożemy 
szczególnie tym, którzy już od dawna 
borykają się z nadprogramowymi ki-
logramami i choć stosują diety waga 
wciąż rośnie. Z nami Ci się uda. Wy-
wiad z Dietetykiem to tylko 40 zł; tel. 
690 535 537   (m-29-II-III)
Qn Administrowanie nieruchomościami; 

tel. 607 112 454   (308)
Qn Projektowanie, zakładanie i konser-

wacja ogrodów, oczka wodne, fontanny, 
ogrody zimowe, akwaria, rozdrabnia-
nie i utylizacja gałęzi, tel. 501 595 730   
(rr-do)
Qn Usługi ogólnobudowlane; tel. 

516 199 639   (r-bs)
Qn Karcher – czyszczenie: dywanów, 

wykładzin, tapicerek meblowych i sa-
mochodowych. Czyszczenie, konser-
wacja skór – auto – dom. Polerowanie, 
zabezpieczenie lakieru. Wystawiam fak-
tury VAT. Tel. 600 217 065   (h-032 II)
Qn Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrau-
liczne – złota rączka – tel. 503 712 456   
(r-001-II; r-048-III)

Qn PIT-y tanio, tel. 503 138 846   (h-
038 II-IV)
Qn Administrowanie nieruchomościami; 

tel. 607 112 454   (308)
Qn Wycinka i  przycinka drzew, tel. 

502 762 216  (h-053 II)

Nieruchomości
Qn Do wynajęcia miejsce garażowe przy 

ul. Wschodniej 23; tel. 603  696  657   
(ws-I-II)
Qn Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 

na nowym osiedlu w Luboniu – 42 m2, 
z balkonem, na parterze; tel. 500 504 453   
(h-425 XII-I)
Qn Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam 

działkę budowlaną, uzbrojoną 700 m2 
przy jeziorze, tel. 600  322  991   (h-
-003-I-III)
Qn Oddam w najem mieszkanie 3-poko-

jowe, częściowo umeblowane przy ul. 
Wschodniej; tel. 694 222 486   (h-006-I)
Qn Wynajmę mieszkanie 34 m2 przy ul. 

Żabikowskiej od zaraz (przy Pajo) tel. 
512 769 005   (b)
Qn Oddam w najem mieszkanie 2-poko-

jowe z aneksem i łazienką (około 55 m2) 
przy ul. Dworcowej; tel. 601 738 902   
(h-021-I)
Qn Bezpośrednio sprzedam szergowiec 

na ul. 11 Listopada, tel. 601 703 453   
(h-031 II)
Qn Sprzedam garaż przy ul. Źródlanej; 

tel. 604 43 11 82   (310)

Inne
Qn Skup wszystkich aut do 10 tys. zł. Umo-

wa i gotówka od ręki; tel. 798 827 337   
(r-470 I-III)
Qn Sprzedam kask narciarski dziecięcy 

z regulacją do 10 lat; tel. 603 393 414   (ws)
Qn Księgarnia internetowa DoZaczytania.

pl. podręczniki, beletrystyka, przewod-
niki, albumy. Najniższe ceny. Odbiór 
osobisty w Luboniu. Zapraszamy. Do-
Zaczytania.pl   (h-024-1-VI)

Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki dyżuruje 
w poniedziałki (godz. 16 – 18) i czwartki (11 – 13). Można też 
skorzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez kan-

celarię prawną.
Wszystkie spotkania odbywają się przy ul. Leśmiana 8, tel. 501 930 054 

i 515 396 946; e-mail: robert.korcz@onet.eu
(s)

Dyżury posła i prawnika
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ALARMOWE
Qn KOMISARIAT POLICJI

ul. Powstańców Wlkp. 34, 
tel. 61 813 09 97 lub 893 10 97
Qn POGOTOWIE RATUNKOWE

ul. Pułaskiego 15 – pomoc doraźna  
pon.-pt. godz. 18-8; sob., niedz.
– tel. 61 864 88 94, 
wypadki, nagłe zachorowania  
– tel. 112 lub 999
Qn STRAŻ POŻARNA

ul. Żabikowska 36, tel. 
61 813 09 98, 618 102 826
Qn STRAŻ MIEJSKA

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
Qn POGOTOWIE WOD.-KAN.

Mosina, tel. 61 813 21 71, 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje
Qn POSTERUNEK ENERGETYCZNY

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
Qn POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

tel. 61 856 17 22 (24 h) 
Qn  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

tel. 697 630 824
Qn SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118, 886 368 528; 
weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
Qn  KOM-LUB

www.kom-lub.com.pl, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom.lub.com.pl
Qn  Centrum Zagospodarowania Odpa-
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
Qn   TRANSLUB

ul. Przemysłowa 13, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl
Qn  ZARZĄD TRANSPORTU  
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/

Qn STACJA PKP
ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19  757, 
kom. (42) lub (22) 19 436
Qn POCZTY

– 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
Qn LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTU

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 po-
moc doraźna – patrz Pogotowie Ratunkowe
Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM”
ul. Dworcowa,  
tel. 61 813 12 11
Qn  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA

tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
Qn PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 

ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 19
Qn GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWA-
NIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miasta, wt i pt 13-15
Qn APTEKI CZYNNE PO 19

– „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

Qn KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

Qn BANKOMATY 24h
- 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
Qn URZĄD MIEJSKI w LUBONIU

pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o	ce@lubon.wokiss.pl
pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
Qn BURMISTRZ LUBONIA

Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
Qn MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
Qn KOŚCIOŁY

- 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

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13
Qn MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne
wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
Qn BIBLIOTEKA MIEJSKA

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
Qn OŚRODEK KULTURY

ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72,  
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15
Qn  LUBOŃSKI OŚRODEK SPOR-
TU i REKREACJI

ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

Qn PRZEDSZKOLA
Publiczne:
- 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
- Małe Talenty, ul. Klonowa 21a,  

tel. 61 666 10 35
- Punkt Przedszkolny Trójeczka, 

ul. Dąbrowskiego 2a, tel. 61 813 04 42
Niepubliczne:
- Domisie, ul. Wschodnia 21/65,  

tel. 605 081 185
- Sióstr Służebniczek, pl. E. Boja-

nowskiego, tel. 61 813 01 22, w. 61
- Calineczka, ul. Poniatowskiego 42 A, 
 tel. 61 813 95 55
- Chatka Skrzatka, ul. Szkolna 68,  

 tel. 608-396-840
- Czarodziejski Ogród, ul. Kopernika 10a,  

tel. 61 639 58 08
- Kubuś Puchatek, ul. Konopnickiej 14;  

tel. 61 830 15 11
- Słoneczny Zakątek, ul. 11 Listopada 158,  

tel. 501 306 214
- Tajemnicza Wyspa, ul. Kopernika 4;  

tel. 694 994 700
Qn SZKOŁY PODSTAWOWE

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
Qn GIMNAZJA

Nr 1, ul. Armii Poznań 27,  
tel. 61 810 28 38
Nr 2, ul. Kołłątaja 1,  
tel. 61 893 23 16
Qn GRUPY AA 

- 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
Qn  SPÓŁDZIELNIA MIESZKA-
NIOWA „LUBONIANKA” 

ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury – pierw-
szy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR  LUBOŃSKI

Miłośników historii i pięknej 
architektury zapraszamy 
w niedzielę, 22 lutego 

na spacer po „Puszczykowskim 
Sopocie”. Naszym przewodnikiem 
będzie historyk i regionalista Maciej 
Krzyżański. Trasa wycieczki to: 
dworzec kolejowy w Puszczykowie 
– budynek po restauracji „Leśna” 
– Małą Rusałkę – plażę puszczy-
kowską – dom wypoczynkowy 
„Rusałka” – dom wypoczynkowy 
„Lech”. Potrwa około 1,5 godz. 
Spotykamy  się o  godz. 11 przy 
Centrum „EkoInfo” w Puszczy-
kowie, ul. Poznańska 1 (budynek 

nastawni PKP przy stacji Pusz-
czykowo). Koszt udziału w wy-
cieczce wynosi 10  zł (płatność 
u organizatorów na miejscu). Pro-
simy o wcześniejsze zgłoszeni e 
udziału na adres e-mail: iwona.
cerba@wp.pl lub telefonicznie: 
794  700  333. Ilość miejsc jest 
ograniczona. Uczestnicy otrzy-
mają gadżety związane z  Pusz-
czykowem. Miłośnicy pocztówek 
z Puszczykowa z początku XX w. 
będą mogli nabyć albumy z pocz-
tówkami wydane przez Macieja 
Krzyżańskiego.

Iwona Cerba

Spacer 
po Puszczykowskim Sopocie Zaginął 5-miesięczny, czarny 

Chiński Grzywacz. Ma 20-
25 cm wysokości, goły tułów, 

a włosy na głowie, łapkach i ogonie. 
Na uszku tatuaż F195. Wabi się Gi-
zmo. Zaginął w  Plewiskach około 
22 stycznia. Podobno był widziany 
w Luboniu. Na znalazcę czeka na-
groda 1000 zł. Bardzo proszę o kon-
takt, bo 5-letni synek bardzo tęskni:

Tel. 667 132 424 lub 609 494 006.

POMOCY!

n
Zaginiony Grzywacz Chiński

najskuteczniejszą prasą 
w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!
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