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Stary Luboń z lotu ptaka – skrzyżowanie ulic 3 Maja, 
Dąbrowskiego, Rzeczna. Czerwone linie pokazują grani-
ce administracyjne miast Poznania i Lubonia   fot. Rafał 
Wojtyniak, projekt okładki: Piotr P. Ruszkowski

Luboń do Poznania
Wywołany przez Prezydenta Poznania pomysł rozszerzenia granic 
metropolii stał się głównym tematem także w Luboniu

Nowy prezydent Poznania 
– Jacek Jaśkowiak – zapo-
wiedział za pośrednictwem 

mediów, że chce powiększyć miasto. 
Najśmielsze wypowiedzi mówią, że 
za około osiem lat Poznań miałby się 
rozszerzyć o wszystkie podmiejskie 
gminy, może nawet o  cały powiat 
poznański (17 gmin). Włodarze 
gmin sąsiednich (wójtowie, bur-
mistrzowie), które miałyby stać się 
dzielnicami Poznania, są zdecydo-
wanie przeciwni.

Zaskoczenie?
Czy pomysł ten jest aż tak wiel-

kim zaskoczeniem? Dla wielu poli-
tyków z pewnością nie. Ten spon-

taniczny bunt dotyczy bardziej 
formy puszczenia w  obieg takich 
informacji. Kto interesuje się trochę 
polityką i historią, wie, że utworze-
nie w 1998 r. powiatów, a szczegól-
nie powiatu poznańskiego okalają-
cego miasto, nie miało żadnych 
przesłanek historycznych czy uza-
sadnień logistycznych. Nie można 
przecież tworzyć np. dobrego sys-
temu szkolnictwa ponadgimnazjal-
nego, które jest w  gestii powiatu, 
dobrego dla tych 17 gmin wokół 
metropolii. Głównym bene�cjentem 
takiego kształtu i to w wielu aspek-
tach jest stołeczny Poznań, a utwo-
rzenie aglomeracji poznańskiej było 

wstępem. W ten sposób powstałoby 
miasto liczące około milion miesz-
kańców ze wspólną komunikacją 
czy szkolnictwem. Byłoby to drugie, 
co do liczby ludności miasto w Pol-
sce. Więcej mieszkańców miałaby 
tylko Warszawa. Nie wszyscy wiedzą 
też, że obecnie Zielona Góra, po 
połączeniu miasta z gminą, co na-
stąpiło 1 stycznia 2015 r., jest więk-
sza niż Poznań.

Jest już faktem, że granic (braku 
zabudowy) między Poznaniem 
a niektórymi miejscowościami trud-
no się doszukać (np. Suchy Las czy 
Luboń) i obecny podział jest sztucz-
ny. Niektóre �rmy lubońskie, jak np. 
„Factory”, tak tęsknią za byciem 

w Poznaniu, że już często używają 
adresu: Poznań, ul. Dębiecka.

Tak więc to, że docelowo Po-
znań będzie wchłaniał poszczególne 
gminy, jest i było wpisane w strate-

gię takiego właśnie układu. Pozo-
stawało jedynie pytanie, kiedy to 
nastąpi? Można mieć też obiekcje, 
czy polityka Poznania nie pójdzie 
w kierunku przedwojennego pomy-
słu stworzenia z południowych pe-
ryferii – dzielnicy dla „lumpenpro-
letariatu” – czego dowodem była 
chociażby lokalizacja baraków 
mieszkalnych na Świerczewie (stoją 
do dziś) i  Dębcu oraz ubogie bu-
downictwo robotnicze w Luboniu.

Ratowanie budżetu
Prezydent Poznania mówi o po-

łączeniu dwóch potencjałów: Po-
znania i  powiatu poznańskiego, 
który liczy około 350 tys. mieszkań-
ców. Łączne przychody tych 17 gmin 
wokół Poznania to 1 257 949 608 zł 
(plany na 2015  r.). W  świetle 
3 276 434 897 zł planowanego bu-
dżetu Poznania na 2015  r. daje to 
niemały, aż 38,4% wzrost.

Powodem nagłej decyzji o po-
trzebie zmian granic może być głów-
nie ratowanie budżetu Poznania na 
kolejne lata, który jest już tak dale-
ce zadłużony, że potrzebuje pilnego 
wsparcia dla swego rozwoju i dlate-
go sięga po te rozwiązania. Obecnie 
mówi się, że w pierwszej kolejności 
zainteresowanie dotyczy gmin, któ-
re mają albo mogą mieć, przy ogra-
niczeniu peryferyjnych inwestycji 
lokalnych, dodatni bilans budżeto-
wy. Do nich zalicza  się np. Suchy 
Las czy Komorniki. Los Lubonia 
z jego marnym budżetem niespełna 
80 milionów, ogromem podstawo-
wych potrzeb w  związku z  liczbą 
mieszkańców, może nie być jeszcze 
przesądzony.

Konsekwencje duże i małe
Takie rozwiązanie zapewne mia-

łoby plusy i minusy. Do tych dru-
gich zaliczyć trzeba m.in.:
QQ konieczność zmian nazw wielu 

ulic (większość funkcjonuje w obu 
miastach),

Q
Zachodnia granica Lubonia na głównej ul. Kościuszki. Gdyby nie tablica, 
zabudowa Lubonia i należącego do Poznania Kotowa nie wskazywałaby 
na to, że tędy przebiega granica   fot. Hanna Siatka
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Chartowa, Żegrza, Starołęki Wiel-
kiej, Lubonia, Świerczewa, Juniko-
wa, Ławicy, Golęcina, a także reszty 
Sołacza oraz Naramowic. Wniosek 
do ministerstwa spotkał się z ostrym 
sprzeciwem części sołtysów, na czele 
którego stał m.in. – i jak się później 
okazało skutecznie – sołtys Lubonia 
(zapewne byli to: wieloletni, z prze-
rwami, sołtys Andrzej Remlein 1898-
1929 oraz Edward Denizot urzędu-
jący właśnie w latach 1922-1925). 
W konsekwencji, dwa lata później, 
Rada Ministrów przyłączyła jedynie 
siedem gmin bez Lubonia.
QQ W 1925 r. (2 stycznia), a więc 90 

lat temu, przyłączono do stolicy Wiel-
kopolski siedem gmin: Komando-
rię, Główną, Rataje, Małą Starołękę, 
Dębiec, Winiary i Dwór Naramo-
wice. Wówczas powierzchnia mia-
sta zwiększyła  się dwukrotnie do 
prawie 6 736 ha, a Poznań stał się 
czwartą co do wielkości metropolią 
II RP po: Warszawie, Lwowie i Łodzi. 
Ówczesne komentarze potwierdza-
ły, że przemysłowy Luboń (ówcze-
sna wieś) powinien być włączony 
do Poznania.
QQ W 1933 r. włączono do 

Poznania Golęcin wraz 
z Nowymi Podolanami 
i Sytkowem oraz brakują-
cą część Sołacza – dwór.
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QQ za tym idzie wymiana całej masy 
dokumentów, pieczątek, szyldów, 
umów itd.,
QQ utrudniony dostęp do magistratu 

(Poznań – plac Kolegiacki) po likwi-
dacji urzędu w Luboniu?
QQ zmiana stawek podatkowych na 

wyższe (patrz tabelka),
QQ rejonizacja szkół (przypisanie nie-

których terenów Lubonia do Fabia-
nowa i Dębca),
QQ eliminacja lokalnego patrioty-

zmu (łączności z lubońską historią 
i kulturą),
QQ brak wpływu na władzę (nikła 

albo żadna reprezentacja w Radzie 
Miasta Poznania).

Pozytywy to może:
QQ tańsze i częstsze połączenia zbio-

rowej komunikacji publicznej (zmia-
na stref ZTM),
QQ pierwsza strefa dla taksówek,
QQ inwestycje makro – zapowiadane 

przedłużenia linii tramwajowej itd.
QQ likwidacja niechlubnych obecnie 

dla Lubonia niektórych nazw ulic: 
22 Lipca, Hibnera, Małgorzaty For-
nalskiej itd.
QQ poprawa statystycznych współ-

czynników jak np. dochód budże-
towy na 1 mieszkańca i in.

Czy o ewentualnym przyłączeniu 
gmin do Poznania musieliby zdecy-
dować sami mieszkańcy w referen-
dach? Przy wcześniejszych zmianach 
takiej demokracji nie było. Obecny 
układ polityczny sprzyja pomysłowi 
Prezydenta Poznania (decyzyjny 
minister i Prezydent Poznania z tego 
samego ugrupowania).

Skrócona historia granic Po-
znania

Dla niektórych podane niżej in-
formacje będą przypomnieniem, dla 
większości okazją, by poznać wyci-
nek historii stolicy Wielkopolski.
QQ Przez około 500 lat od lokacji le-

wobrzeżnego miasta za Przemysła II, 
czyli od XIII do XVIII wieku, miasto 

Poznań miało powierzchnię zaledwie 
dwudziestu hektarów i otoczone było 
murami (dzisiejsza starówka i oko-
liczne uliczki). Pod koniec XVIII w., 
w 1890 r. Poznań liczył 12 000 miesz-
kańców. W latach 1794-1808, a więc 
zaledwie 220 lat temu rozebrano mury 
starego Poznania.
QQ W XIX wieku zaborcy rozszerza-

ją miasto o kilka najbliższych osad, 
np. Rybaki (dzisiejszy obszar od ul. 
Półwiejskiej do Łąkowej), Św. Mar-
cin (Piekary), Św. Wojciech, Grobla, 
Tum, Chwaliszewo, Zagórze, Śródka, 
tworząc miasto-twierdzę otoczoną 
nowymi murami obronnymi, fosa-
mi i fortami. Pod koniec XIX wieku 
twierdza Poznań stała się najbardziej 
przeludnionym miastem Rzeszy Nie-
mieckiej (zaborcy). Liczba ludności 
zwiększyła się znacznie i w 1895 r. 
wynosiła już 73 200 mieszkańców.
QQ W 1896 r. włączono do Pozna-

nia jeszcze Piotrowo i Berdychowo.
QQ W 1900 r. do miasta przyłączono: 

Jeżyce, Św. Łazarz, Wildę i Górczyn. 
Powierzchnia wzrosła z 937 ha do 
3 303 ha, a miasto liczyło 117 000 
mieszkańców.
QQ W 1907 r. włączono część Sołacza.
QQ W 1923 r. władze miasta Poznania 

zakładały duży wzrost powierzch-
ni metropolitalnej i  przyłączenie 
co najmniej 10 najbliższych gmin: 

Q
 Na kolejnej ważnej ulicy – Żabikowskiej w Luboniu – też trudno dostrzec 
granicę „północną” pomiędzy miastami   fot. Hanna Siatka
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Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko
DOBRE, BO... 

W poniedziałek, 23 lutego, 
podczas targów „Expo 
Sweet” w Warszawie wrę-

czono dyplom i statuetkę Branżowej 
Osobowości Roku 2014. Tę prestiżową 
nagrodę otrzymała lubonianka Ka-
tarzyna Mojzykiewicz. Nagroda jest 
przyznawana od 2010 r. za wybitne 
zasługi na rzecz branży piekarsko-
-cukierniczej. Kapituła konkursu 
wybiera spośród nadesłanych z całej 

Polski zgłoszeń tylko czterech kan-
dydatów, z których podczas inter-
netowego głosowania zostaje wyło-
niony zwycięzca. Tytuł Branżowej 
Osobowości Roku nadawany jest 
przez jedno z najbardziej znanych 
czasopism branżowych – „Przegląd 
Piekarski i Cukierniczy”.

Lubonianka znalazła się w zna-
komitym gronie osób zasłużonych 
dla branży. Wśród wybranych przez 

Dobre, bo prestiżowe

Branżowa Osobowość Roku
kapitułę znaleźli się: Aleksandra 
Sowa, Mariusz Buritta, Michał Do-
roszkiewicz i Maciej Pięta – brązo-
wi medaliści pucharu świata w lo-
dziarstwie w  2014  r w  Rimini, 
uczestnicy i laureaci wielu konkur-
sów, Stanisław Furtak – właściciel 
prężnie działającej piekarni-cukier-
ni w  Jaworze, współorganizator 
Święta Chleba i Piernika w Jaworze, 
Iga Szarzyńska – utalentowana mło-
da mistrzyni dekoracji cukierni-
czych (jej prace są publikowane 
w  brytyjskich magazynach „Wed-
ding Cakes” oraz „Cakes and Sugar-
cra�”). Jak mówi tegoroczna zwy-
ciężczyni, już sama nominacja do 
tego konkursu jest bardzo dużym 
wyróżnieniem.

Katarzyna Mojzykiewicz jest 
córką właścicieli Piekarni-Cukierni 
„Anika”, Eugenii i Stanisława But-
ków. Jak mówi, pasją do piekarstwa 
i cukiernictwa zaraziła się właśnie 
od rodziców. Jest absolwentką Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Pozna-
niu, ukończyła technologię żywno-
ści i żywienie człowieka, otrzymując 
medal za osiągnięcia w  studiach. 
Jest także mistrzem piekarstwa, cu-
kiernictwa i handlu, przewodniczą-
cą komisji egzaminacyjnej dla za-
wodu piekarza i wiceprzewodniczą-

cą komisji egzaminacyjnej dla za-
wodu cukiernika przy Wielkopol-
skiej Izbie Rzemieślniczej w Pozna-
niu. Od wielu lat udziela  się 
w branży. Jest jedną z największych 
propagatorek rzemiosła piekarskie-
go wśród dzieci. Od kilku lat we 
współpracy ze Stowarzyszeniem 
Rzemieślników Piekarstwa RP re-
alizuje podczas imprez targowych 
(„Smaki Regionów”, „Cavaliada”) 
swój autorski program minipieka-

Q
Katarzyna Mojzykiewicz ze statuetką Bran-
żowej Osobowości Roku 2014

Q
Lubonianka Katarzyna Mojzykiewicz cieszy się z wyróżnienia na „Expo Sweet”

cd.  
na str. 
33
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DOBRE, BO... 

Ten jeden z  najokazalszych, 
ciekawych architektonicznie, 
o  oryginalnej i  charaktery-

stycznej elewacji budynek powstał 
w 1903 r. za przyczyną Józefa Hernesa, 
syna Antoniego. Rodzina Hernasów 
– Antoni z żoną Marianną z domu 
Maciejewską i pięciorgiem dzieci – 
przybyła do Lubonia około 1890 r. 
i zamieszkała w starym domku przy 
ul. 3 Maja 12. Przywędrowali z ziemi 
wrzesińskiej, a  Antoni Hernes na 
przełomie XIX i XX wieku, z are-
ałem ok. 200  ha, stał  się jednym 
z zamożniejszych gospodarzy ówcze-
snej wsi Luboń. To od niego później 
wykupiono ziemię m.in. 
pod Zakłady Ziemniaczane, 
Drożdżownię czy Zakłady 
Chemiczne. Po częściowej 
parcelacji działkę przy ul. 

Dobre, bo zapamiętane

Dom Hernesów
O tajemnicach, jakie kryją mury jednego 
z najstarszych istniejących jeszcze budynków Starego 
Lubonia, zbudowanego na początku XX wieku

cd.  
na str. 
35

Zabudowania gospodarstwa Her-
nesów pomiędzy ul. Armii Poznań, 
3 Maja i Lemańskiego – stan z lu-
tego 2014 r., widoczne oprócz 
narożnikowego domu i gospody 
jeszcze zabudowania gospodar-
skie    fot. Rafał Wojtyniak

Mapa Lubonia z 1840 r., na której zaznaczono 
posesję przy ul. Armii Poznań z opisem „Krug”, 
czyli karczma. Nie ma jeszcze linii kolejowej 
Poznań-Wrocław, a w miejscu dzisiejszej ul. 
Dąbrowskiego i Rzecznej widać trasę kolejki do 
transportu cegieł z Cegielni Królewskiej w Żabi-
kowie (dzisiejszy teren Pol-Agri i Steelpressu) 
do Warty, skąd materiał był transportowany 
m.in. na budowę twierdzy Poznań. Na później-
szej pruskiej mapie z 1898 r. stara karczma też 
jeszcze widnieje   arch. Piotr P. Ruszkowski

Q

Q
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DOBRE, BO... 

Od 27 lutego do 1 marca w Ka-
towicach odbywał się Między-
narodowy Turniej Gimnastyki 

Artystycznej „Carramba Cup 2015”. 
W zawodach brało udział aż 185 za-
wodniczek z 22 klubów z całej Europy 
(Rosja, Ukraina, Hiszpania, Chor-
wacja, Węgry, Szwajcaria, Słowacja, 
Holandia, Białoruś i Polska). Dzięki 
solidnym i systematycznym treningom 
pod okiem trenerki Anny Treuman, 
w układzie zbiorowym z maczugami 
brała udział Natalia Gierach, była 
uczennica SP 3 w Luboniu. Wspa-
niały występ dziewcząt zakończył się 
ogromnym sukcesem. Zdobyły naj-
wyższe, pierwsze miejsce na podium 
i wróciły ze złotymi medalami.

To już kolejny medal Natalii, 
która w marcu będzie walczyła na 
Mistrzostwach Polski w  Oleśnie, 
a w kwietniu startuje w zawodach 
indywidualnych w Czechach.

Agata Gierach

Dobre, bo międzynarodowe

Wielki sukces

Natalia, Kinga, Maja, Jagoda i Julia 
– złote medalistki układu zbioro-
wego z maczugami na Międzyna-
rodowym Turnieju Gimnastyki 
Artystycznej

Q

Już po raz piąty 1 marca obcho-
dzono Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, niezłom-

nych bohaterów podziemia niepod-
ległościowego i antykomunistyczne-
go stawiających opór do ostatnich 
swoich dni. Jednym z nich jest ojciec 
mieszkanek naszego miasta, odnale-
ziony w kwaterze „Ł” na Powązkach. 
Niech polska ziemia utuli ich do snu

Niedziela, 1 marca była jednym 
z  najważniejszych i  najbardziej 
wzruszających dni w  życiu lubo-
nianki – Aleksandry Klupieć, która 
na zaproszenie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Bronisława Ko-
morowskiego, wzięła udział w uro-
czystości wręcze-

nia not identy�-
kacyjnych człon-
kom rodzin o�ar 
terroru komuni-
stycznego. Spo-
tkanie w  Pałacu 
Prezydenckim 
w Warszawie zor-
ganizowano 
z  okazji Narodo-
wego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy 
Wyklętych we 
współpracy z In-
stytutem Pamięci 
Narodowej (IPN).

Dobre, bo odnalezione

Marian Kaczmarek 
– Niezłomny

cd.  
na str. 
32

Trzymająca ze 
wzruszeniem 
i godnością por-
tret ojca lubonian-
ka w chwilę po 
wręczeniu go jej 
przez prezydenta 
Bronisława Komo-
rowskiego   fot. 
zbiory rodzinne 
Aleksandry Klu-
pieć

Q

Q
Marian Kaczmarek 
w mundurze kolejarskim   
fot. zbiory rodzinne  
Aleksandry  
Klupieć
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w Luboniu
INTERMARCHÉ ŻYCZY PAŃSTWU WSPANIAŁYCH I PEŁNYCH RADOŚCI 

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH SPĘDZONYCH W RODZINNYM GRONIE

DOBRE, BO... 

Re�ektory, �esze, tłumy pu-
bliczności i przede wszystkim 
dużo piękna – taki klimat 

towarzyszył pół�nałowi konkursu 
„Miss Polski Wielkopolski i  Miss 
Nastolatek 2015”. Impreza odbyła się 

w poznańskim klubie „Pacha” w pią-
tek, 27 lutego. W  jury znaleźli  się 
m.in.: przewodniczący – Sławomir 
Stopczyk (juror konkursów „Miss 
Polski”, „Miss Supranational” oraz 
producent filmowy), I  Wicemiss 
Polski Wielkopolski 2014 – Ewelina 
Kleszczyńska, I Wicemiss Nastolatek 
Wielkopolski oraz II Wicemiss Polski 
Nastolatek 2014 – Wiktoria Klupś, 
�nalistka programu „Top Model” – 
Justyna Pawlicka, najpopularniejsza 
Słowianka Europy – Ola Ciupa, DJ 
Adamus, producent �lmowy – Jacek 
Samojłowicz i uczestnik programu 
„Warsaw Shore” – Wojciech Gola. 
Prowadzącą była Olga Kalicka, znana 
z serialu „Rodzinka.pl” oraz �lmu 
„Wkręceni 2”.

Na scenie zaprezentowało  się 
113 kandydatek w dwóch odsłonach 
– sukienkach oraz strojach kąpielo-
wych. Następnie jury wybrało 40 
najpiękniejszych dziewczyn, w tym 
24 w kategorii dorosłe i 16 nastolat-
ki. Z kolei publiczność głosowała na 
laureatkę konkursu „Miss Wielko-
polski Pacha Poznań 2015”. Paulina 
Mikołajczak – lubonianka, o której 
pisaliśmy w  poprzednim wydaniu 
„Wieści” (str.  5.) – zakwali�kowa-
ła się do �nału Miss Polski i otrzy-

Dobre, bo piękne

W finale Miss Polski

Q
Paulina Mikołajczak odbiera tytuł „Miss 
Polski Wielkopolski Pacha Poznań 2015”   
fot. Sławomir Brandt

Q
Lubonianka Paulina Mikołajczak – kandydatka z numerem 
„48” w stroju kąpielowym. Imprezę prowadziła Olga Kalicka 
(w głębi, na górze), znana z serialu „Rodzinka.pl” i �lmu 
„Wkręceni 2”   fot. Agata Samol

mała tytuł „Miss 
Wielkopolski Pa-
cha Poznań 2015”, 
dzięki czemu zo-
stanie ambasador-
ką klubu, będzie 
miała możliwość 
podpisania kon-
traktu z  �rmami 
odzieżowymi oraz 
weźmie udział 
w sesji zdjęciowej 
dla klubu „Pacha”.

Za dwa mie-
siące wielki �nał. 
Organizatorzy 
próbują przygoto-
wać kandydatki 
do ciężkiej pracy, 
l icznych sesj i 
zdjęciowych, 
sportu i wielu wy-
rzeczeń. Paulina 
tłumaczy, że jest 
zadowolona ze 
swojej f igury. 
Przed finałem 
chciałaby trochę 
popracować nad 
sy lwetką ,  a le 
obecnie świętuje 
zdobycie tytułu 
i nie zamierza ni-
czego sobie od-
mawiać.

Agata Samol
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DOBRE, BO... 

Niech Wielkanoc będzie czasem 
re�eksji nad początkiem, końcem 
i sensem życia; by wiara w Boskie 

Zmartwychwstanie doprowadziła nas do 
spełnienia; by przy dzieleniu się jajkiem 
nie zabrakło wzajemnej życzliwości, a budząca się do życia przy-
roda dała przykład, że zawsze można zacząć wszystko od nowa.

Drogim Czytelnikom – Redakcja

Niebieska koperta, a  w  niej 
dwa listy adresowane do ży-
dowskiej więźniarki obozu 

„Elektro-MühIe” i  relacja polskie-
go chłopca – młodego robotnika 
przymusowego w tym obozie. Oba 
te świadectwa zeszły  się przypad-
kowo po 70 latach, tworząc krótką 
opowieść o losach 300 kobiet. I tej 
jednej – Lilli Grünebaum.

Muzeum Martyrologiczne przy-
gotowało kolejną publikację multi-
medialną. Film zrealizowany przez 
Michała Maćkowiaka (kustosza 
Muzeum) i Marcina Krzysztonia to 
relacja nieżyjącego już Kazimierza 
Śmigla, który jako młody chłopiec 
został skierowany do pracy w obo-
zie dla kobiet żydowskich przy ul. 
Gnieźnieńskiej w Poznaniu. W �l-
mie wykorzystano fragmenty ory-
ginalnych listów wysyłanych do 
jednej z  więźniarek tego obozu. 
Dodatkowo obraz został wzboga-
cony o  gra�ki autorstwa Justyny 
Wojnowskiej, inspirowane zarówno 
relacją świadka jak i oryginalnymi 
zdjęciami z okresu funkcjonowania 
obozu. Film jest już do nabycia 
w siedzibie Muzeum Martyrologicz-
nego w Żabikowie w cenie 15 zł

Michał Maćkowiak

Dobre, bo utrwalone

Listy do Lilli

Q
Okładka �lmu DVD – Listy do Lilli

Prezydium Zarządu Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego za-
twierdziło skład Kadr Narodo-

wych na I półrocze 2015 r. Miło nam 
poinformować, że do kadry juniorek 
powołano zawodniczkę Lubońskie-
go Klubu Tenisa Stołowego (LKTS) 
Luvena Luboń – Maję Zielińską.

Jest uczennicą Gimnazjum nr 2 
im. Jana Pawła II. Codziennie do-
skonali swoje umiejętności pod 
okiem trenera Mariusza Pyśka. Jest 
pierwszą zawodniczką LKTS-u, któ-
ra przez systematyczny trening na 
podstawie programu szkolenia 
„FUNdamenty od Marzenia do Mi-
strzostwa” osiągnęła poziom spor-
towy, który zaprowadził ją do Kadry 
Narodowej.

Maciej Kędziora
prezes Luboński Klub Tenisa Stołowego 

Luvena Luboń

Dobre, bo narodowe

Maja Zielińska w kadrze

Q
Lubonianka Maja Zielińska w ka-
drze narodowej   fot. A. Zielińska

Szóstego lutego w Zespole Szkół Społecz-
nych nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego 
w Poznaniu odbył się �nał Wojewódzkiego 

Konkursu Matematycznego. Do tego etapu za-
kwali�kowało się zaledwie 22 uczniów z naszego 
województwa, w tym lubonianin, uczeń SP 4 
– Tymoteusz Karalus. Osiągnął wysoki wynik, 
dzięki któremu został laureatem konkursu. Tym 
samym został zwolniony z obowiązku przystą-
pienia do I części sprawdzianu szóstoklasistów. 
(Czytaj też „WL” 02-2015, str. 52)

Kinga Piórkowska

Dobre, bo wojewódzkie

Matematyczny 
sukces

Q
Tymoteusz Karalus – laureat Woje-
wódzkiego Konkursu Matematycz-
nego
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Nazywa  się Filip Kowalski 
i chodzi do 4. klasy Szkoły 
Podstawowej nr 3. Z pozoru 

jest zwykłym, młodym człowiekiem. 
Tylko z pozoru. Osiągnięcia, które 
ma na swoim koncie są wprost nie-
wiarygodne.

Wszystko zaczęło się od suge-
stii taty, który zaproponował pój-
ście na pierwszy trening. Filip miał 
zaledwie 6 lat i, choć jest to bardzo 
ciężki sport, od razu zakochał się 
w  MMA (Mixed Martial Arts – 
mieszane sztuki walki) i  Jiu Jitsu. 
Wymagająca dużego zaangażowa-
nia praca dała wspaniałe efekty. 
Filip zdobył miano dwukrotnego 
Wicemistrza w 2014 r. oraz Mistrza 
Polski w  2013, na zawodach 
IV Gold Team Open Polish Cham-
pionship. – Droga do sukcesu była 
trudna, lecz świadomość, że jest się 
najlepszym w  swojej kategorii 
(chłopców do 41kg), bardzo moty-
wuje – zaznacza zawodnik klubu 
„Barracuda”.

Koledzy Filipa, słysząc o  jego 
osiągnięciach, powitali go w szkole 
gromkimi brawami. Mistrz Polski 
podkreśla, że sport nauczył go 
przede wszystkim dyscypliny i wal-
ki do końca. Jego idolem jest słynny 
zawodnik walk w klatkach – Ander-
son Silva. Oprócz MMA, Filip tre-
nuje zapasy, Brazylijskie JIU JITSU 
oraz koszykówkę. Ulubionymi 
przedmiotami szkolnymi młodego 
lubonianina są przyroda i niemiec-

ki, lecz, jak twierdzi, niełatwo jest 
pogodzić treningi z nauką. Na każ-
dych zawodach obecny jest tata 
Filipa, który go dopinguje i bardzo 
wspiera. Mama, która jest wielką 
fanką syna, woli pozostać w domu, 
ponieważ za bardzo emocjonuje się 
jego pojedynkami.

Po rozmowie z  Filipem mam 
odczucie, że wie, czego chce. Lu-
boński mistrz jest głodny sukcesu. 
Jego marzeniem jest zostać mi-
strzem świata.

Adrian Mieszała

Dobre, bo waleczne

10-letni mistrz MMA

Q
Filip Kowalski z medalami i dyplo-
mem za zajęcie I miejsca w IV Gold 
Team Open Polish Hampions w Brazy-
lijskim Jiu Jitsu   fot. Adrian Mieszała

Luboń to miasto, do którego 
stale napływają nowi miesz-
kańcy. Są to młodzi ludzie, 

którzy niekoniecznie znają historię 
tego miejsca i znanych ludzi, którzy 
tu mieszkali. Dlatego warto sięgnąć 
po książkę „Przecież to mój Poznań. 
Andrzej Wituski w rozmowie z Do-
rotą Ronge-Juszczyk”, wydawnictwo 
Rebis 2014.

Prezydent z Lubonia
Kim jest bohater publikacji? 

Przede wszystkim byłym prezyden-
tem Poznania (lata 1982-1990), 
wiceprezydentem Poznania (1973-
1982) oraz dyrektorem Międzyna-
rodowych Konkursów Skrzypco-
wych i Lutniczych im. H. Wieniaw-
skiego (2001, 2006, 2011). To wie-
dzą wszyscy, którzy choć trochę 
interesują się historią Poznania. Kto 
natomiast wie, że ów prezydent 
przez kilka lat swojego życia był 
związany z  Luboniem? Z  naszym 
miastem łączą go dzieciństwo, 
pierwsza praca i  sentyment. Jako 
mały chłopiec wraz z  rodzicami 
i siostrami mieszkał przy ul. Piotra 
Skargi  1. W  latach 1946-1947 był 
uczniem SP  3. Co prawda naukę 

miał zacząć we wrześniu 1939 r., ale 
zamiast uroczystego ślubowania, 
były spadające bomby. Po zdanej 
maturze w VI Liceum im. I.J. Pade-
rewskiego w  Poznaniu, wrócił do 
Lubonia, by podjąć pracę w Zakła-
dach Ziemniaczanych, gdzie zajmo-
wał  się analizą plantacji ziemnia-
czanych. Tam też założył zespół 
artystyczny, który uświetniał 
wszystkie zakładowe uroczystości. 
Zresztą, nie tylko on był związany 
z  zakładami. Jego mama, Jolanta, 
była maszynistką i  stenotypistką, 
szefową działu maszyn do pisania. 
Poza tym, jedna z jego sióstr, nadal 
mieszka w Luboniu, a groby rodzi-
ców są w lubońskiej ziemi. Rodzina 
pana Andrzeja była blisko związana 
z  kościołem. W  książce możemy 
przeczytać o serdecznych relacjach 
Wituskich z  księdzem Teodorem 
Nogalą, o cotygodniowych wizytach 
lubońskiego proboszcza w ich domu 
i rozmowach o muzyce.

Smaczki z biografii
O zasługach i  odznaczeniach 

prezydenta z  Lubonia można by 
pisać długo, i  choć to ważne, to 
w nadmiarze ważnych nazwisk i dat, 

Dobre, bo wydane

Cudze chwalimy, a swoje znamy?
uwagę przyciągają pewne historie, 
które dodają smaczku jego biogra�i. 
Po pierwsze – jest prawnukiem Le-
ona Wituskiego, profesora matema-
tyki w Gimnazjum Marii Magdale-
ny w Poznaniu, dzięki któremu Jan 
Kasprowicz zdał maturę z  tegoż 
przedmiotu. Jakże inne mogłyby być 
losy tego poety, gdyby nie ludzka 
ingerencja w  stopień na świadec-
twie… Po drugie – budowa szybkie-
go tramwaju, która przez dwa lata 
nie była ujęta w żadnych dokumen-
tach. Dopiero, kiedy gołym okiem 
było widać trasę, Warszawa została 
„postawiona pod ścianą” i musiała 
dać pieniądze. Jednym słowem par-
tyzantka, ale jakże udana… Każdy 
odcinek trasy był kwitowany uści-
skiem dłoni prezydenta, piwem 
i kiełbasą dla pracowników. Po trze-
cie – to właśnie A. Wituski dbał 
o Kazimierę Iłłakowiczównę, poet-
kę i sekretarkę Józefa Piłsudskiego, 
gdy ta u  schyłku swego życia była 
już niewidoma i  niedołężna. Gdy 
zmarła, urządził jej pogrzeb, a w ma-
łym mieszkanku przy ul. Gajowej 4 
poświęcone jej muzeum. Po czwar-
te – to on upodabniał Poznań do 

miast zachodnich, prosząc restau-
ratorów na Starym Rynku, by wyszli 
z budynków i przenieśli strefę kon-
sumpcyjną na zewnątrz. Po piąte – 
artystyczna działalność lubońska 
pomogła mu dostać  się na studia 
w  Wyższej Szkole Ekonomicznej 
(dziś Uniwersytet Ekonomiczny) na 
kierunek towaroznawstwo. Dzięki 
pytaniu na egzaminie wstępnym 

cd.  
na str. 
34

Q
Okładka książki „Przecież to mój Po-
znań” – rozmowa z byłym prezyden-
tem Poznania Andrzejem Wituskim
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Mieszkańcy Indyjskiego miasta 
Srinagar obserwują akrobacje 
motocyklistów na co dzień 

na „Wall od Death”. Ściana śmierci 
to jedna z cyrkowych ewolucji, po-
legająca na jeździe motocyklem lub 
samochodem po niemal pionowej 
ścianie wewnątrz ogromnej becz-
ki. Podobne ewolucje można było 
oglądać w Polsce już w latach 70.

Tej okazji nie można przegapić. 
Najlepsi akrobaci z Indii zaprezen-
tują się w Luboniu 1 kwietnia! Da-
dzą pokaz w dwupiętrowej beczce, 
która zostanie zamontowana na 
terenie przy ul. Wschodniej i  al. 
Jana Pawła  II. Będzie go można 
oglądać co pół godziny. Już teraz 
warto sobie zarezerwować czas.

Władysław Szczepaniak

Dobre, bo wyjątkowe

Akrobaci z Indii
Niebezpieczne akrobacje w Luboniu!

Q
Kaskaderskie ewolucje, które zobaczymy w Luboniu 1 kwietnia

Mieszkaniec Lubonia – Syl-
wester Lorenz – zdobył ko-
lejne medale. Tym razem 

są to 3 złote krążki na 24. Halowych 
Mistrzostwach Polski Weteranów 
w Lekkiej Atletyce, które odbyły się 28 
lutego w hali sportowo-widowiskowej 
w Toruniu pod patronatem Ministra 
Sportu i Turystyki RP. 64-letni lubo-
nianin był najlepszy w biegu na 60 
metrów (wynik: 8,09 sek. – zbliżony 
do rekordu Polski ustanowionego 
przez pana Sylwestra przed 5 laty – 
8,05), 60 metrów przez płotki (9,70 
sek. – rekord Mistrzostw Polski) oraz 
w skoku w dal (4,82 m).

W mistrzostwach organizowa-
nych przez Polski Związek Wetera-
nów Lekkiej Atletyki uczestniczyło 
328 osób (58 kobiet i 271 mężczyzn). 
Ustanowiono aż 35 rekordów kraju 
oraz 56 rekordów Halowych Mi-
strzostw Polski. Zawody były próbą 
generalną przed zbliżającymi się 10. 
Halowymi Mistrzostwami Europy. 
Ta wielka impreza, w której weźmie 
udział blisko 2500 uczest-
ników z niemal 40 krajów 
Starego Kontynentu, od-
będzie  się w  toruńskiej 
hali i na obiektach do niej 
przylegających w dniach 
22-28 marca. O wynikach 
lubonianina w tej presti-
żowej imprezie będziemy 
Państwa informować. 
Przed ponownym wyjaz-
dem do Torunia pan Syl-
wester weźmie jeszcze 
udział w siedmioboju na 
Mistrzostwach Niemiec 
– jedynej takiej imprezie 
halowej (14-15 marca).  

(S)

Dobre, bo złote

Medale weterana

Q
Sylwester Lorenz na podium Halo-
wych Mistrzostwach Polski Wetera-
nów w Lekkiej Atletyce  fot. Ber-
nard Guziałek

Q
Sylwester Lorenz z numerem startowym „317” w zwycię-
skim biegu przez płotki   fot. Bernard Guziałek

Sylwetkę Sylwestra Lorenza przedstawiliśmy w styczniu ub. roku na 
str. 3. O jego dalszych sukcesach pisaliśmy też w „WL” 03-2014, str. 29, 
07-2014, str. 5, 09-2014 i str. 61.
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CO NOWEGO
Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

Od 2 lu-
tego w lokalu 
nr 64 przy ul. 
Wschodniej 
23a działa 
punkt napra-
wy ekspresów 
ciśnieniowych 
(różnych 

firm). Godziny otwarcia: 
poniedziałek – piątek 10-
18, sobota 10-14. Naprawa 
mieści  się w  tym samym 
miejscu, co Biuro Podróży 
„Paula Travel”  
 fot. Paulina Chocian

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

Przy ul.  11  Listopada  51 (obok 
sklepu „Chata Polska”) otwarto lokal 
pod nazwą „Hasztagdobre food house”, 
oferujący m.in. zimne i gorące napoje, 
ciasta, dania obiadowe, burgery, burrito, 
hot dogi i inne potrawy przyrządzane 
z lokalnych produktów. Zaprasza od po-
niedziałku do niedzieli w godz. 12 – 21.   
fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Polnej  20 (niedaleko 
sklepu „Lewiatan”) powstaje 
zespół trzech dwulokalowych, 

jednorodzinnych budynków miesz-
kalnych. Dwa z nich są w zabudowie 
bliźniaczej, mieszczą się tam więc 
cztery mieszkania. Trzeci budynek 
jest wolnostojący z dwoma lokalami 
wewnątrz. Budynki stoją od siebie 
w odległości ok. 8,5 m. Powierzchnia 
działki wynosi 1317 m2. Powierzch-
nia zabudowy to 303,9 m2, co sta-
nowi 23,08% całej nieruchomości. 
Inwestorem jest �rma „Tefra House”. 
To druga jej inwestycja w naszym 
mieście. Pierwsza została realizo-
wana na skrzyżowaniu ulic Buczka 
i Komornickiej.

Prace przy ul. Polnej rozpoczę-
ły się w połowie lutego br., a miesz-
kania w stanie deweloperskim zo-
staną oddane do użytku pod koniec 
grudnia br. Trzy z  sześciu wysta-
wionych na sprzedaż lokali dwupo-
ziomowych o powierzchni ok. 75 m2 
już zarezerwowano. Wszystkie po-
siadają poddasze w formie pawlacza 
o  wielkości 16  m2, które można 
powiększyć do 40 m2. Mieszkania 

mają być 4-pokojowe, aczkolwiek 
klient ma prawo decydowania 
o  rozmieszczeniu ścianek działo-
wych. Firma „Tefra House” współ-
pracuje z �rmą „Fibaro”, obsługu-

jącą systemy inteligentnych domów, 
które pozwalają domownikom m.in. 
na zdalne sterowanie różnymi urzą-
dzeniami, ustawianie temperatury 
wewnątrz mieszkania, podgląd 
mieszkania za pośrednictwem od-
powiedniej aplikacji na smartfony 
i tablety.

Łączny metraż wszystkich loka-
li przeznaczonych na sprzedaż pod 
wskazanym adresem to 448,26 m2. 
Mieszkania będą wyposażone w in-
stalacje: elektryczną, wodno-kana-
lizacyjną i gazową. Domy zostaną 
ocieplone styropianem o grubości 
18  cm, w  oknach będą rolety ze-
wnętrzne. Teren osiedla planuje się 
utwardzić przy użyciu kostki bru-

kowej i  ogrodzić siatką. Osiedle 
będzie zamknięte z bramą wjazdo-
wą na pilota.

Koszt lokali jest uzależniony od 
ich położenia i wielkości ogródka 
przynależącego do każdego miesz-
kania. Na ogrodach (ich powierzch-
nie: 44,86, 46,2, 93,57, 162,81 bądź 
197,4 m2) będą tarasy o wielkości 
7,5  m2. Do każdego mieszkania 
należą także dwa miejsca postojowe. 

Ceny lokali wahają  się od 319 do 
355 tys. zł brutto.

Firma Tefra House planuje ko-
lejne inwestycje w Luboniu.

Paulina Sawicka

Nowoczesne osiedle

Q
Fundamenty nowych domów przy ul. Polnej   fot. Paulina Sawicka

Q
Na wizualizacji przyszłe budynki z ogródkami przy ul. Polnej

Wśród 17 kolejnych, nowych 
urządzeń do sprzedaży 
biletów zainstalowanych 

przez Zarząd Transportu Miejskie-
go (ZTM) znalazł się biletomat przy 
ul. Armii Poznań w Luboniu (przy 
budynku starej SP  3, naprzeciwko 
przystanku autobusowego w  kie-
runku Luboń-Lasek). Nowy automat 
zastąpił urządzenie starszego typu. 
Umożliwia dokonywanie płatności 
bilonem, banknotami oraz za po-
mocą kart płatniczych, w tym także 
zbliżeniowych. Posiadają nowoczesne, 
wysokokontrastowe, kolorowe ekra-
ny dotykowe, zapewniające prostą 
obsługę. Można w nich kupić bilet 
jednorazowy, okresowy, doładować 
tPortmonetkę oraz przedłużyć bilet 
trasowany. 

ZTM

Biletomat

Q
Jeden z nowych biletomatów 
w Luboniu   fot. Paweł Wolniewicz 

Firma „Kom-Lub” zamontowała 
zabezpieczenie wzdłuż części 
budynku byłej Szkoły Haliny 

przy ul. Powstańców Wlkp. 19. Miesz-
kańcy historycznego domu odczuwali 
dyskomfort z powodu osiadającego 
na oknach pyłu, a zimą błota i soli. 
Barierka ma długość ponad 15 m 

i składa się z 7 połączonych słup-
kami ekranów. Szkielet konstrukcji 
wykonano z ocynkowanych pro�li 
metalowych i zamontowano na nim 
płyty z poliwęglanu. Słupki oklejono 
folią odblaskową.

PAW

Barierki

14-metrowy 
ekran ochron-
ny przy zabyt-
kowym domu 
chroni nie tylko 
obiekt, ale też 
przechodniów 
przed ochlapa-
niem przez 
samochody   
fot. Paweł Wol-
niewicz

Q
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GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Obowiązkiem Rady Miasta 
jest m.in. ustalenie granic 
obwodów dla publicznych 

szkół podstawowych i gimnazjów, tak, 
aby umożliwić wszystkim uczniom 
spełnianie obowiązku szkolnego. 
W związku ze zmianami w szkol-
nictwie podstawowym (obowiązek 
szkolny od 6 roku życia) oraz roz-
budową Nowego Centrum Lubo-
nia (NCL) doprowadzono do sy-
tuacji, że w  usytuowanej najbliżej 
NCL placówce – Szkole Podstawo-
wej nr 2 – powstała najtrudniejsza 
sytuacja. Liczba „nowych” dzieci 
przekraczałaby tu w tym roku 250. 
Tak więc utrzymanie dotychczaso-
wej rejonizacji przyczyniłoby się do 
poważnego przeciążenia głównie tej 
właśnie placówki. Bez zmiany granic 
szkół, liczba dzieci przyjętych na rok 
szkolny 2015-2016 w naszym mie-
ście kształtowałby się następująco: 
SP 1 – 177 dzieci, SP 2 – 253, SP 3 
– 83, SP 4 – 125 dzieci.

Rosnąca liczba uczniów w danej 
placówce, bez jednoczesnej jej roz-
budowy, oznacza wydłużenie pracy 
szkoły, a  tym samym jeszcze póź-
niejsze kończenie zajęć niż obecnie. 

Zaproponowane przez urzędników, 
a uchwalone przez radnych na sesji 
5 marca br., nowe rejony szkół po-
zwolą zrównoważyć obciążenia 
poszczególnych lubońskich placó-
wek i zmniejszyć liczbę nowoprzy-
jętych uczniów w SP 2, co się prze-
łoży na skrócenie dnia nauki. Po 
zmianie rejonizacji szkół, we 
wrześniu 2015 r., liczba dzie-
ci przyjętych do poszczegól-
nych placówek podstawowych 
wyniesie szacunkowo: SP  1 
– 189 dzieci, SP  2 – 187, 
SP 3 – 108, SP 4 – 152.

Zmiany granic 
obwodów dotyczą 
przeniesienia z  ob-
wodu SP 2 do innych 
szkół  lub ońskich , 
w szczegółach:
QQ z obwodu SP 2 do rejonu SP 1 

przeniesiono dzieci mieszkające przy 
ul. Kościuszki od nr 57 (nieparzyste 
do końca) oraz ul. Sikorskiego od 
nr 31 do nr 43 (nieparzyste),
QQ z SP 2 do obwodu SP 3 przeniesio-

no adresy: al. Jana Pawła II 17 i 19, 
ul. Konarzewskiego od nr 1 do 28 
(włącznie), ul. Pułaskiego od nr 28 

Zmiana rejonów szkolnych

Q
Kolorami zaznaczono rejony dla poszczególnych podstawowych placówek 
oświatowych
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la
t) do ul. Okrzei, ul. Wschodnia  26, 

27 A-D, 28, 29 A-B,
QQ z SP 2 do SP 4 przesunięto dzieci 

z al. Jana Pawła II 20, ul. Konarzew-
skiego 25 A-D oraz ul. Konarzew-
skiego od ul. Prusa do nr 46.

To niewątpliwie krótkotrwałe 
rozwiązanie problemu. Wszyscy 
mają na uwadze konieczność budo-
wy w przyszłości nowej szkoły pod-
stawowej nr 5 w rejonie ul. Ogro-
dowej. Obecnie rozpoczęły się pra-

ce planistyczne zmierzające do 
wyznaczenia w „Studium zagospo-
darowania przestrzennego” miejsca 
pod nową placówkę i uregulowanie 
własności gruntu (od red. – czytaj 
też: „WL” 07-2014 str. 33 „Przymiar-
ki do Piątki”).

Magdalena Woźniak-Patej

W tabeli przedstawiamy liczbowo lubońskie szkoły podstawo-
we i gimnazja przed i po zmianie rejonizacji

Rozwiązanie umowy

Jak się dowiedzieliśmy, 19 lutego 
PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) 
SA zdecydowały o rozwiązaniu 

umowy z  �rmą FCC AZVI DCM 
na modernizację 32-kilometrowego 
fragmentu linii kolejowej E  59 na 
odcinku Poznań-Czempiń. Inwestor 
twierdzi, że pomimo wielu wezwań 
do podjęcia działań naprawczych 
i  wsparcia udzielanego przez za-
mawiającego, �rma nie realizowała 
kontraktu zgodnie z harmonogra-
mem. Umowa zawarta w styczniu 
2013 r., zakładała zakończenie prac 
w czerwcu 2015 r. Obecne, 30-pro-
centowe zaawansowanie zadania nie 
gwarantowało terminowej realiza-
cji projektu. W ramach monitoro-
wania postępu prac, PLK zgodnie 
z  tzw. regulacjami FIDIC, wysłała 
do wykonawcy kilkadziesiąt wezwań 

do przygotowania i wdrożenia pro-
gramu naprawy. We wrześniu ub. 
roku powołano wspólny zespół, 
który ustalił sposób i harmonogram 
prowadzenia niezbędnych działań. 
Mimo złożonych deklaracji, wyko-
nawca nie realizował jednak planów. 
Zarządca infrastruktury przygotował 
plan naprawczy. Modernizowany 
odcinek podzielono na trzy zada-
nia. PLK ogłosi trzy zamówienia na 
prace budowlane, tak aby do końca 
2015  r. zrealizować maksymalny 
zakres prac. Ponadto na bieżąco 
informuje instytucje zarządzające 
programami unijnymi o prowadzo-
nych działaniach mających na celu 
prawidłową realizację projektów 
inwestycyjnych. Nie wpływają one 
na zagrożenie wykorzystania przez 
Polskę środków pomocowych Unii 
Europejskiej.

Wykonawca za burtą
O perypetiach pomiędzy wykonawcą a inwestorem modernizacji 
linii kolejowej E-59 Poznań-Wrocław, która dotyczy także Lubonia

W związku z zaistniałą sytuacją, 
zastępca burmistrza – Mikołaj To-
maszyk – podjął stosowne działania, 
które doprowadziły do ponownego 
otwarcia (27 lutego) przejazdu dla 
ruchu samochodowego pod wia-
duktem w ul. Powstańców Wielko-
polskich. Jednocześnie zwrócił się 

do PLK o przekazanie nowego har-
monogramu działań, które Spółka 
planuje podjąć w sprawie realizacji 
inwestycji, zwracając uwagę na to, 
że jakiekolwiek opóźnienia dra-
stycznie utrudniają komunikację 
w naszym mieście.

Q
 Chciałoby się rzec, że po wykonawcy – jak na polu bitwy – pozostał tylko 
kurz i pył. Chętnie uczęszczany przez spacerowiczów deptak ciągnący się 
od wiaduktu przy ul. Powstańców Wlkp. w kierunku dworca jest w całości 
pokryty warstwą piachu, ziemi i błota   fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
na str. 
19

Czytaj też: „Dlaczego zmie-
niono obwody szkolne” na str. 23
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tych 440 milionów pomiędzy Po-
znań a Luboń i być może zaoferuje 
220 mln na nasze inwestycje – np. 
na wybudowanie wszystkich naszych 
dróg z dużą nawiązką. To potężne 
pieniądze (2,5 budżetu Lubonia), 
które są w stanie przekonać część 
mieszkańców Lubonia do pomysłu 
Prezydenta Poznania. Póki co, to 
tylko hipoteza.

Jako prawnik podchodzę bardzo 
ostrożnie do takich rozwiązań, ponie-
waż podpisanie dziś porozumienia 
pomiędzy Poznaniem a Luboniem 
o  przyszłym przeznaczeniu części 
premii integracyjnej na inwestycje 
w  Luboniu traktuję jako swoiste 
przyrzeczenie publiczne. W momen-
cie, kiedy doszłoby do przyłączenia, 
miasto Luboń przestaje istnieć. Nie 
ma więc już strony porozumienia. Na 
razie nie widzę prawnych gwarancji 
realizacji tego porozumienia przez 
Poznań w  przyszłości. Jako realną 
natomiast widzę sytuację, kiedy po 
przyłączeniu Lubonia, radni Poznania 
nie wpisują tej pozycji do budżetu, 
zapewniając, że wywiążą się z poro-
zumienia, ale z uwagi na ważniejsze 
cele, odkładają realizację. Podobne 
porozumienie, o budowie wiaduktu 
na Plewiskach, zawarto pomiędzy 
Poznaniem, starostą i gminą Komor-
niki, i nie zostało zrealizowane. Jakie 
gwarancje mogę zapewnić naszym 
mieszkańcom, skoro nie wiadomo 
nawet, czy w  następnej kadencji 
Rady Miasta Poznania znaleźliby się 
reprezentanci Lubonia. Na pewno nie 
w liczbie, zapewniającej decydujący 
głos w tym gremium.

Po drugie, jeśli chodzi o tę część 
premii, która miałaby być wykorzy-
stana na potrzeby integracyjne, po-
jawia się pytanie, czy rzeczywiście 
tramwaj do Lubonia jest inwestycją 
dla nas priorytetową? Poza tym nie 
wiem, czy Poznań oszacował koszty 
takiej inwestycji. Z tego, co mi wia-
domo, wartość takiej linii przekracza 
znacznie zakładane 220 mln. Trzeba 
by założyć budowę tunelu albo wia-
duktu na Dębcu oraz budowę wia-
duktu nad autostradą. Jeśli byłby to 
tramwaj jedynie do granic Poznania 
z Luboniem, czy to rozwiąże nasze 
potrzeby? Poproszę Poznań o szcze-
gółowe wyliczenie i konkrety, które 
po analizie przedstawię mieszkań-
com. Nie mam jeszcze pełnej opinii 
prawnej, ale uważam, że referendum 
w  tej kwestii jest konieczne. Nie 

wyobrażam sobie podejmowania 
uchwały przez radnych bez kon-
sultacji z mieszkańcami. W sprawie 
ewentualnego przyłączenia gminy do 
Poznania decyduje Rada Ministrów, 
ale może to nastąpić na podstawie 
zgodności uchwał zainteresowa-
nych stron.

Osobiście nie jestem przychylna 
temu pomysłowi. Jeśli miałabym sa-
modzielnie decydować, jestem prze-
ciwna sposobowi odgórnego łączenia 
jednostek. Uważam, że powinno się 
to odbywać poprzez związki, funk-
cjonowanie metropolii, stopniowe 
integrowanie poszczególnych sfer 
działania miast. Integrujmy się etapo-
wo, a docelowo zbudujemy struktury 
formalne. Mając gwarancje, inaczej 
podchodziłabym do problemu, ale 
póki co, ich nie mam.

Poznań patrzy na problem wy-
łącznie pod kątem �nansowym, bo 
takie ma potrzeby i szuka możliwości 
zwiększenia swojego budżetu. Nie 
wiem, jakie są założenia Poznania 
co do traktowania przyłączonych 
gmin. Słyszę tylko, że priorytetem 
inwestycyjnym jest północ Pozna-
nia – Naramowice, nie było mowy 
o południu. Przejmując nasz budżet 
i nasze podatki, sąsiad bierze też na 
siebie nasze potrzeby. Śmiem twier-
dzić, że Poznań nie podjąłby decyzji 
o budowie piątej szkoły. Zmieniono 
by obwody szkół na Dębcu, Świer-
czewie i Górczynie, bo tam brakuje 
uczniów. Patrząc, jak są traktowane 
przez Poznań tereny, które zostały 
przyłączone (np. Umultowo), do-
brych doświadczeń raczej nie mamy.

GORĄCE TEMATY

Luboń do Poznania
QQ Kolejny wielki rozrost Poznania do-

konał się podczas okupacji hitlerow-
skiej. W 1940 r. włączono do Poznania 
m.in.: Antonin, Antoninek, Bogucin, 
Chartowo, Darzybór, Edwardowo, Fa-
bianowo, Gaszewo, Główieniec, Koto-
wo, Krzyżowniki, Marcelin, Miniko-
wo, część Naramowic, Podolany, Psar-
skie, Rudnicze, Smochowice, Spławie, 
Żegrze, Starołękę Wielką, Strzeszyn, 
Strzeszynek, Świerczewo, Junikowo 
oraz Ławicę. 22.04.1940  r. Poznań 
podzielono na 17 dzielnic. Wówczas 
do Poznania przyłączono także pół-
nocne tereny wsi Luboń – okolice rzeki 
Warty – stawy in�ltracyjne dla stacji 
ujęcia wody w Poznaniu.
QQ W 1942 r. włączono jeszcze: Fra-

nowo, Głuszynę, Kobylepole, Krzesi-
ny, Krzesinki, Marlewo, Michałowo, 
Piotrowo, Pokrzywno, Starołękę-le-
śnictwo, Sypniewo, Szczepankowo 
i Szczytniki. 
QQ Po wojnie, w 1950 r. przyłączo-

no do Poznania resztę Naramowic.
QQ W 1954 r. (7 października) z trzech 

wsi: Luboń, Żabikowo i Lasek utwo-
rzono miasto Luboń graniczące bez-
pośrednio z Poznaniem.
QQ W 1987 r., gdy prezydentem Po-

znania był lubonianin Andrzej Wi-
tuski, miało miejsce chyba ostatnie 
powiększenie terytorium Poznania 
o część Plewisk, Morasko, Radojewo, 
Umultowo, część Skórzewa, Kiekrz, 
Wielkie, Janikowo część Baranowa 

i Chyby. Dziś Poznań ma 26 200 ha 
powierzchni (jest 1000 razy więk-
szy od tego z przełomu XVIII i XIX 
wieku) i blisko 600 000 mieszkań-
ców. Miasto Luboń 1 350 ha i 30 000 
mieszkańców.
QQ Lata 2000., po wybudowaniu au-

tostrady, która sztucznie podzieliła 
tereny Lubonia i Poznania, władze 
naszego Miasta z Burmistrzem Wło-
dzimierzem Kaczmarkiem wszczęły 
starania o unormowanie tej absur-
dalnej sytuacji – jednak bez skut-
ku przy miernym zainteresowaniu 
władz Poznania.

PPR

Na okładce „WL” – na zdjęciu 
z lotu ptaka pokazujemy Stary Lu-
boń z naniesionym granicami po-
między Luboniem a Poznaniem oraz 
absurdem administracyjnym – sta-
dionem miejskim Lubonia i częścią 
ul. Dąbrowskiego na terenie admi-
nistracyjnym Miasta Poznań (z pra-
wej u dołu).

Powyżej przedstawiamy stanowi-
sko Burmistrz Lubonia – Małgorzaty 
Machalskiej – a na str. 14 krótką wy-
powiedź byłego Wiceprezydenta Po-
znania, lubonianina Pawła Klepki. Do 
Prezydenta Poznania w latach 1982-
1990 i Wiceprezydenta (1973-1982), 
lubonianina Andrzeja Wituskiego, 
niestety nie udało się nam dodzwonić.

cd.  
ze str. 
3

cd.  
na str. 
33

Jak większość włodarzy miast, 
jestem zaskoczona sposobem po-
informowania o zamiarze Prezy-

denta Poznania. Otrzymałam drogą 
mailową opracowanie zawierające 
założenia koncepcji poszerzenia Po-
znania, przygotowane przez doradcę 
Prezydenta Jaśkowiaka, z  uzasad-
nieniem �nansowym tej operacji. 
Przygotowuję się na spotkanie z Pre-
zydentem Jackiem Jaśkowiakiem, 
by przedstawić swoje stanowisko. 
Jestem sceptyczna i bardzo ostroż-
na, co do takich wizji. Zdaję sobie 
sprawę, że decyzję muszą podjąć 
mieszkańcy, bo bez referendum nie 
widzę możliwości podjęcia uchwały 
przez Radę Miasta Luboń, kolejnej 
uchwały – Rady Miasta Poznania 
oraz decyzji Prezesa Rady Mini-
strów. Jako burmistrz muszę ze-
brać maksymalną ilość informacji, 
które jestem w  stanie przekazać 
mieszkańcom przed ogłoszeniem 
konsultacji czy referendum w  tej 
sprawie. Póki co, nie mamy żadnych 
konkretów ze strony Poznania, poza 
propozycją Prezydenta Jaśkowiaka 
dotyczącej podziału premii inte-
gracyjnej, która byłaby przyznana 

miastu przyłączającemu do siebie 
sąsiadujące z  nim gminy. Wynika 
ona z  podniesienia o  5 punktów 
procentowych udziału w  PIT-ach 
przekazywanych miastu. Tym sa-
mym, według zapowiedzi, przez 5 
kolejnych lat od włączenia sąsied-
nich gmin, Poznań otrzymywałby 
nie 47, a około 52% podatku PIT. 
Jeśli więc dziś dostaje ok. 840 milio-
nów, to z tytułu podatków byłoby to 
440 mln zł, wypłacanych przez 5 lat 
powiększonemu Poznaniowi. Przy 
podziale tej premii zakłada się, że 
większa jej część jest przeznaczana 
na inwestycje o  charakterze inte-
gracyjnym. Jeśli chodzi o  Luboń 
pan Prezydent Jaśkowiak proponuje 
w tym zakresie budowę tramwaju do 
centrum Lubonia. Mniejszą część puli 
Pan Prezydent ma zamiar przezna-
czyć na �nansowanie zaplanowanych 
inwestycji lubońskich. Ze strony 
Poznania nie ma jeszcze deklaracji 
co do tego, jak premia zostałaby 
podzielona. To jedna niewiadoma. 
Z tego co wiem, Komorniki i Suchy 
Las nie wyrażają woli przyłączenia 
się. Można więc założyć, że Prezydent 
Jaśkowiak proponowałby podział 

Luboń do Poznania
Małgorzata Machalska
O stanowisko w sprawie ewentualnego włączenia Lubonia do 
Poznania oraz o szanse realizacji tego pomysłu zapytaliśmy 
również burmistrz Małgorzatę Machalską podczas wywiadu 
udzielonego „Wieściom Lubońskim” 3 marca.

Q
Małgorzata Machalska – Burmistrz Lubonia 
– wyjaśnia stanowisko i dylematy związane 
z wywołanym przez Prezydenta Poznania 
tematem przyłączenia Lubonia do stolicy 
Wielkopolski

W czwartek, 12 marca na 
godz. 10 władze Lubo-
nia zaprosiły media na 

konferencję (pod nazwą: śniadanie 
prasowe), na której przedstawiły o�-
cjalne stanowisko nt. propozycji pre-
zydenta Jacka Jaśkowiaka w sprawie 
przyłączenia Lubonia do Poznania. 
Zorganizowano ją dzień po spotka-
niu władz Lubonia z Prezydentem 
Poznania tak, by, jak tłumaczono, 
sąsiad poznał stanowisko naszych 

włodarzy zanim ogłoszą je media. 
Na spotkanie, na którym byli obecni 
wszyscy trzej Burmistrzowie, Prze-
wodnicząca Rady Miasta, Skarbnik 
i Sekretarz Lubonia oraz dwóch in-
nych urzędników, przybyli przed-
stawiciele pięciu mediów: gazety 
internetowej e-lubon, „Informato-
ra Miasta Luboń”, „Głosu Wielko-
polskiego”, Radia „Merkury”, oraz 
„Wieści Lubońskich”. Powtórzono 
opinie i argumenty, które wcześniej 

Z ostatniej chwili

Ze śniadania prasowego
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GORĄCE TEMATY

Jestem „za”, ale to musi potrwać 
10-30 lat. Temat ten, co jakiś czas 
powraca. Dobrze, że dyskusja się 

zaczęła, niedobrze, że w  formule 
bardziej biznesowej (dobry pomysł 
i szybka realizacja) a nie politycznej, 
czyli potrzebie przekonania ludzi 
w  poszczególnych samorządach. 
Poznań powinien gminy ościenne 
traktować po partnersku, dlatego 
z  włodarzami tych jednostek ad-
ministracyjnych oraz władzami 
powiatu należy w pierwszej kolejno-
ści rozmawiać. Osobiście jestem za 
modelem hanowerskim, w którym 
funkcjonuje zintegrowana admi-
nistracja. Zawsze uważałem, za co 
byłem krytykowany, że Luboń jest 
sypialnią dla Poznania. Potrzebna też 
gwarancja, że większość obecnych 
środków pozostanie tutaj. Mieszkań-
cy Lubonia muszą być przekonani, 
że im się to też kalkuluje – jak na 
razie takiej wiedzy nie mamy. Jeżeli 

w  Luboniu 
mam niższe 
podatki, to 
nie w moim 
interesie 
jest zmiana 
tego, chyba, 
że uszanu-
je się status 
dzielnicy peryferyjnej i pozostawi 
podatki niższe. Już mamy z Pozna-
niem wspólne wodociągi, kanaliza-
cję i prawie komunikację miejską. 
Najważniejsze teraz to zastanowić 
się, co byłoby najkorzystniejsze dla 
Lubonia, czyli o co władze naszego 
miasta powinny w  negocjacjach 
zabiegać. Trzeba też będzie dać 
wypowiedzieć  się mieszkańcom. 
W tym wypadku Poznań, kolejny 
raz popełnił ten błąd, że potraktował 
ościenne gminy jak małych znie-
wolonych ludków, a tu – podkreślę 
– musi byś rozmowa partnerska!

Luboń do Poznania
Paweł Leszek Klepka
(wiceprezydent miasta Poznań od grudnia 1998 r. do listopada 2002 r.)

Czy jest Pan za przyłączeniem Lubonia do Poznania?

Odpowiedzi mieszkańców

21%

1%

63%

Nie mam 
zdania
13%

TAK

NIE

Odmówiło 3% 

W ramach prowadzonej inwe-
stycji kolejowej związanej 
z modernizacją 32-kilo-

metrowego odcinka linii E 59 na od-
cinku Poznań-Czempiń, na deptaku 
będącym fragmentem ul. Dworco-
wej i  ciągnącym  się od wiaduktu 

w ul. Powstańców Wlkp. do dworca, 
urządzono zaplecze placu budowy 
służące jako ciąg komunikacyjny dla 
samochodów i ciężkiego sprzętu bu-
dowlanego. Na trasie tych pojazdów 
znajduje się stary, wyeksploatowany, 
ponadstuletni most na Strumieniu 

Junikowskim. Istnieją uza-
sadnione obawy, czy obiekt 
dotrwa do zakończenia in-
westycji. Okoliczni miesz-
kańcy sygnalizują, że często 
przejeżdża po nim ciężki 
sprzęt budowlany: ciągniki, 
koparki, spychacze oraz sa-
mochody ciężarowe załado-
wane różnymi materiałami 
budowlanymi. Od wielu lat 
na murach mostu, zarówno 
po stronie wschodniej jak 
i zachodniej można było za-
obserwować postępujące pęk-
nięcia, osłabiające konstruk-
cję i wytrzymałość. Obecnie 
prowadzone przedsięwzięcie 
spowodowało, że pęknięcia 
są coraz wyraźniejsze, na-
tomiast szczeliny w  murze 

Pęka nie tylko inwestycja

ścian bocznych mostu, na skutek 
niespotykanych dotąd obciążeń, 
coraz większe.

Oczywistym wydaje się, że in-
westor po zakończeniu inwestycji, 
która  się przedłuża, przeprowadzi 
stosowne badania stanu technicz-

Q
Wyraźne spękania konstrukcji mostu po 
wschodniej stronie w związku z ruchem 
ciężkiego sprzętu przy przebudowie linii 
PKP   fot. Paweł Wolniewicz

nego historycznego mostu i podej-
mie działania zmierzające do tego, 
by służył nadal mieszkańcom Lubo-
nia jako fragment traktu spacero-
wego.

PAW

Q
Załadowany ciągnik stanowi duże obciążenie dla starego, „zmęczonego” 
mostu   fot. Paweł Wolniewicz

Pytanie raczej oczywiste, w świe-
tle wypowiedzi prezydenta 
Poznania Jacka Jaśkowiaka, 

jakie ostatnio ukazywały się w środ-
kach masowego przekazu nie tylko 
w  Poznaniu, wywołujące szerokie 
dyskusje publiczne.

Na to pytanie, przy obecnym 
stanie wiedzy, argumentów i świa-
domości, czym włączenie Lubonia 
do Poznania będzie skutkowało, 
zdecydowana większość pytanych 
– 63% jest przeciwna. Podawano 
niekiedy argumenty: „Będą wyższe 
podatki”, „Nie po to uciekłem z Po-
znania”, „Dobrze jest, jak jest”, „Po-
gorszy się dostęp do administracji”, 
„Zwiększą  się koszty utrzymania”, 
„W żadnym wypadku!”, „Tylko po 
co?”, „Jestem luboniakiem i nie mam 
zamiaru zostać poznaniakiem”, „Lu-
boń zginie w tym Poznaniu”, „Mam 

Sondaż
Czy jest Pan/ Pani za przyłączeniem Lubonia do Poznania?

miało zdania (A.  Dworaczyk – 
wszystko zależy od warunków, 
P. Izydorski i T. Kołodziej – repre-
zentujący Nowe Centrum Lubonia, 
M.  Samulczyk – zadeklarował, że 
uszanuje wolę mieszkańców). Na 
str. 13 prezentujemy też szerszą wy-
powiedź Burmistrz Lubonia M. Ma-
chalskiej, jakiej udzieliła „Wieściom 
Lubońskim” podczas wywiadu 3 

marca oraz stanowisko władz miasta 
z konferencji prasowej 12 marca.

Sondaż przeprowadzony na pró-
bie 380 mieszkańców – uliczny prze-
prowadzili: Maria Wieczorek, 
Agnieszka Witkowska, Paweł Wol-
niewicz (także wśród radnych) oraz 
na stronie Internetowej – WWW.
wiescilubonskie.pl – Rafał Wojty-
niak.

oprac. PPR

nadzieję, że pani Burmistrz do tego 
nie dopuści”, „Absolutnie – nie”, 
„Wolałabym, żeby przyłączyli Po-
znań do Lubonia”, „Poznań szuka 
pieniędzy i głupich”

21% pytanych lubonian jest za 
takim przyłączeniem Lubonia do 
Poznania. Wśród komentarzy za-
notowaliśmy m.in.: „Myślę, że będą 
wtedy lepsze drogi”, „Jeśli będzie to 
z korzyścią dla Lubonia”, „Czemu 
nie, to dobry pomysł”, „To tylko 
kwestia czasu – przyszłość Lubonia 
to dzielnica Poznania”, „Jesteśmy 
sypialnią i bez odpowiednich wpły-
wów z  działalności gospodarczej 
jesteśmy skazani na wieczną biedę”, 
„Może przestaniemy być wówczas 
najbiedniejszym miastem w Polsce”, 
„Wydzielić tereny osiedlowe i tylko 
je przyłączyć”, „Może wybudują 
wtedy tramwaj do Lubonia”, „Lepiej 
być poznaniakiem niż nic nie zna-
czącym lubonianinem”. 

Nie miało zdania w tej sprawie 
13% pytanych. Wśród dopowiedzi 

przeważało stawianie warunków, 
czy rozterki: „Jeśli przyniosłoby 

to korzyść Luboniowi?”, „Mu-
siałbym to poważnie przemy-
śleć”, „Mam już swoje lata 
i dla mnie to obojętne”, „Nie 
wiem, na jakich warunkach”.

Wśród władzy Lubonia 
podobnie – zdecydowana 

większość 20 na 24 pytanych 
jest przy obecnym etapie wiedzy 

„przeciw” przyłączeniu Lubonia 
do Poznania. Nikt nie był „za” po-
łączeniem, a czterech radnych nie 
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SAMORZĄD

Zmiana Studium

Najważniejszym tematem była 
zmiana granic obwodów dla 
szkół podstawowych o czym 

piszę na str. 12. „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta Luboń” 
przyjęte uchwałą Rady Miasta (nr 
LII/252/98) 28 maja 1998  r. opie-
rało  się na sytuacji i  tendencjach 
rozwojowych z  lat poprzednich. 
Dokument aktualizowano następnie 
w latach 2006, 2008 i 2013. Zmiany, 
jakie nastąpiły po 2013 r., wymagają 
uaktualnienia dokumentu w takim 
zakresie, aby mogło ono wytyczać 
aktualne kierunki rozwoju na na-
stępne lata. Konieczność ponownej 
zmiany wiąże się głównie ze:
QQ zmianami demogra�cznymi w wy-

niku migracji ludności z Poznania,
QQ wzrostem dogęszczania zabudowy 

powodującym niewydolność układu 
komunikacyjnego,
QQ zmianami technologicznymi,
QQ wskazaniem miejsc umożliwiają-

cych prowadzenie działalności go-
spodarczej,
QQ koniecznością wskazania możli-

wej lokalizacji odnawialnych źródeł 
energii.

Nowy samochód dla OSP
Radni dokonali zmiany uchwa-

ły budżetowej Miasta na 2015  r. 
Głównym powodem było przesu-
nięcie kwoty 592 799,99 zł na do�-
nansowanie zakupu nowego, śred-
niego samochodu ratowniczo-ga-
śniczego dla lubońskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej.

Sprawozdanie GKRPA
Radnym przedstawiono spra-

wozdanie z  realizacji Gminnego 
Programu Pro�laktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych za 
2014  r. oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii. Ce-

lem głównym programu przyjętego 
przez Radę Miasta w  2014  r. było 
zapobieganie uzależnieniom od al-
koholu oraz minimalizowanie za-
grożeń związanych z uzależnieniem, 
a także pro�laktyka zagrożeń ryzy-
kownych wśród dzieci i młodzieży 
oraz przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie. Miasto realizuje swoje 
zadania w  tym zakresie poprzez 
działalność Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych (GKRPA), Zespołu Interdy-
scyplinarnego ds. Przemocy w Ro-
dzinie, Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, placówek oświato-
wych, Straży Miejskiej, współpracę 
z Policją oraz instytucjami i placów-
kami wsparcia. Realizowane cele to:

1. prowadzenie pro�laktycznej 
i  socjoterapeutycznej działalności 
w  zakresie rozwiązywania proble-
mów alkoholowych, w szczególno-
ści dla dzieci i młodzieży oraz ro-
dziców i nauczycieli;

2. zwiększenie dostępności po-
mocy terapeutycznej dla osób 
współuzależnionych i uzależnionych 
od alkoholu oraz ich reintegracja;

3. udzielanie rodzinom, w któ-
rych występuje problem uzależnie-
nia, pomocy edukacyjnej, terapeu-
tycznej i prawnej;

4. wspomaganie działalności 
instytucji, stowarzyszeń i  innych 
grup pomocowych, służącej rozwią-
zaniu problemów alkoholowych 
(uzależnień);

5. prowadzenie działań mają-
cych na celu przestrzeganie przepi-
sów ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi przez podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą.

Z dokumentu wynika, że GKRPA 
s�nansowała m.in. wyjazd na kolonie 
dla 50 dzieci. 80 dzieci uczęszcza do 
świetlic, 1  600 osób skorzystało 
z prowadzonych warsztatów i pro-

Marcowa sesja
Relacja z 5. obrad Rady Miasta Luboń (5.03.2015 r.)

gramów. 108 osób uzależnionych 
zgłosiło się do psychologa specjalisty 
od uzależnień, natomiast 252 osoby 
skorzystały z  porad prawnika oraz 
psychoterapeutów. Komisja wery�-
kowała także zgodność wniosków 
o wydanie zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz zgod-
ności lokalizacji punktów sprzedaży 
z  uchwałą Rady Miasta. Łącznie 
przeprowadzono 608 kontroli, a cał-
kowita liczba punktów sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych 
na koniec 2014 r. w Luboniu wynio-
sła 63. Od 1 stycznia 2015 r. decyzją 
burmistrz M. Machalskiej zmienił się 
skład GKRPA: Rafał Marek (prze-
wodniczący), Małgorzata Szajek 
(pełnomocnik Burmistrza), Romu-
alda Suchowiak (sekretarz) oraz 
członkowie Katarzyna Andrzejczak, 
Grażyna Leciej, Jan Panek, Robert 
Przyjemski, Michał Szwacki.

Sprawozdanie MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej realizuje świadczenia z za-
kresu:
QQ pomocy społecznej i środowisko-

wej, stypendiów szkolnych, dodatków 
mieszkaniowych, dodatków energetycz-
nych, świadczeń rodzinnych, funduszu 
alimentacyjnego, dłużników alimenta-
cyjnych. MOPS udzielił w 2014 r. po-
mocy �nansowej 424 rodzinom i 1 025 
osobom w tych rodzinach. Najczęst-
szym powodem przyznania pomocy 
w roku 2014 było ubóstwo, bezrobocie, 
długotrwała lub ciężka choroba. Bez-
robotnych w Luboniu jest 603 (stan 

na 31 grudnia 2014 r.). 14 osób zosta-
ło kierowanych w ub. roku do nocle-
gowni. Założono 35 Niebieskich Kart 
dla rodzin z problemem przemocy. 
W 2014 r. wpłynęły 1 224 wnioski 
pisemne o udzielenie pomocy i 59 
zgłoszeń telefonicznych. Zgłoszenia 
dotyczyły m.in. podejrzenia zanie-
dbania dzieci (16 zgłoszeń), potrzeby 
pomocy w formie usług opiekuńczych 
(11 zgłoszeń) czy podejrzenia prze-
mocy wobec osoby dorosłej (8 zgło-
szeń). Pracownicy socjalni MOPS 
przeprowadzili 1 344 wywiady śro-
dowiskowe i alimentacyjne na rzecz 
klientów ośrodka oraz 252 wywiady na 
rzecz innych instytucji. Pracą socjalną 
w  środowisku lokalnym objęto 446 
gospodarstwa domowe, w tym tylko 
pracą socjalną, bez pomocy �nanso-
wej – 189 rodzin.

Inne
Jednymi z ostatnich punktów 5. 

Sesji RML była informacja Prze-
wodniczącej Rady Miasta Luboń, 
Burmistrza Miasta Luboń i  jej za-
stępców o działaniach podejmowa-
nych w  okresie międzysesyjnym 
i wykonaniu uchwał. Pani Burmistrz 
złożyła wniosek o odznaczenie ty-
tułem „Zasłużony dla Miasta Lu-
boń” – Bogdana Jędrzejewskiego, 
wieloletniego radnego RML, który 
zmarł w lutym 2015 r.

Sesja trwała od godz. 17 do 
20.20. Kolejne 6. posiedzenie zapla-
nowano na 26 marca.

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

Razem „za” (z) 16 21 21
Razem „przeciw” (p) 0 0 0

Razem „wstrzymujących” (w) 5 0 0
Razem głosowało 21 21 21

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
QQQ4 maja w Gimnazjum nr 1 w godz. 16 – 18
QQQ1 czerwca w Ośrodku Kultury w godz. 16 – 18
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W związku z obszernym wywiadem przeprowadzonym przez 
„Wieści Lubońskie” (patrz: str. 16), w tym miesiącu rezygnu-
jemy z publikacji pytań do władz i odpowiedzi. Znajdą się 

w kolejnym wydaniu.
Zapraszamy do nadsyłania pytań do władz wykonawczych (bur-

mistrzów) i  stanowiących (radnych), urzędników itp. Można je do-
starczać do redakcji przy ul. Wschodniej 23A/62, wrzucać do nie-
bieskich 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

Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału;  
nn-nieobecny,  dane z biura Rady Miasta Luboń
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W jednej z rozmów na po-
czątku kadencji prosiła nas 
Pani o 100 dni „spokoju”, 

ten czas minął 7 marca. Ostatni ob-
szerny wywiad z Panią dla czytelni-
ków „Wieści Lubońskich” przepro-
wadziliśmy 24 października 2014 r., 
podczas kampanii wyborczej (czytaj 
„Informator Wyborczy WL” str. 30).

„Wieści Lubońskie”: Jak po 100 
dniach urzędowania na stanowi-

sku burmistrza miasta, teraz z bli-
ska, ocenia Pani ogólną sytuację 
Lubonia, stan �nansowy miasta 
oraz kondycję i kompetencje pod-
ległych urzędników?

Małgorzata Machalska: Kon-
dycja �nansowa miasta jest trud-
niejsza niż można było ją oceniać, 
będąc radnym czy mieszkańcem. 
Kiedy  się wchodzi w  szczegóły 
spraw, poznaje liczbę wniosków, 
choćby tych o  odszkodowania za 
przejęte grunty, widać jak trudno 
zrealizować wszystkie zobowiązania, 
które miasto posiada. Ilość i zakres 
wydatków, w  tym oświatowych, 
liczba obowiązków dokładanych 
miastu jest tak znaczna, że dopięcie 
budżetu nie jest zadaniem łatwym. 
Jako radna byłam większą optymist-
ką. Wydawało mi się, że więcej rze-
czy jest możliwych, wszystko jest 
prostsze i  niekiedy tłumaczenia 
Burmistrza nie były dla mnie w peł-
ni przekonywujące. Teraz, kiedy 
muszę sama tych wyjaśnień udzie-
lać i  rozstrzygać różne sprawy, 
wiem, że nie jest to łatwe. Sytuacja 
�nansowa miasta nie jest dobra, 
patrząc choćby na potrzeby inwe-
stycyjne i  środki, które można na 
nie przeznaczyć. Wiem, jakie po-
dejście i żądania mają radni, choć-
by w zakresie inwestycji. Będąc po 

drugiej stronie i  znając wszystkie 
szczegóły wiem, że nie wszystko jest 
takie proste, jakby  się wydawało. 
Jeśli chodzi o  pracę urzędu, to 
stwierdziłam, że mamy bardzo kom-
petentnych urzędników i  świetną 
załogę, która dobrze współpracuje. 
Są pewne kwestie, które wymagały-
by lepszej współpracy pomiędzy 
wydziałami, ale nad tym pracujemy. 
Mamy pomysły pewnych zmian 
organizacyjnych w związku z pracą 
Wydziałów: Inwestycyjnego, Komu-
nalnego, Zagospodarowania Prze-
strzennego i Ochrony Środowiska.

„WL”: Proszę możliwie najkró-
cej scharakteryzować rządy, jakie 
w  najbliższych czterech latach 
będą sprawowane w Luboniu pod 
Pani kierunkiem?

M.M.: Planuję rządzić w sposób 
otwarty i przejrzysty, z pełną komu-
nikacją z mieszkańcami. Powoli już 
to realizuję. 18 marca jest spotkanie 
z  mieszkańcami Żabikowa. Będą 
cykliczne w  poszczególnych rejo-
nach miasta. Tak więc otwartość 
i większy przepływ informacji. Od 
początku przyjęłam zasadę, że 
„wchodzę” we wszystkie sprawy 
miasta i o wszystkich chcę wiedzieć.

„WL”: Czyli realizuje Pani pro-
gram wyborczy burmistrza Dariu-
sza Szmyta z  2002  r. – spotkań 
cyklicznych z mieszkańcami?

M.M.: Być może. Mam nadzie-
ję, że skutecznie.

„WL”: Na jedno z pytań zada-
nym przez mieszkańców (patrz: 
„WL” 01-2015 str. 17) – Dlaczego 
Forum Obywatelskie Luboń (FOL) 
zagarnęło wszystkie stanowiska 
we władzy miasta? – odpowiedzia-
ła Pani, że to nieprawda. Jednak 
we władzy wykonawczej burmi-
strzowie przynależą do FOL. We 
władzach stanowiących (RML) 
i  jednocześnie kontrolnych (Ko-
misja Rewizyjna), wszystkie klu-
czowe stanowiska, czyli przewod-
nicząca RML oraz przewodniczą-
cy wszystkich 6. Komisji RML, to 
członkowie FOL. Nawet w Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych (ciało, 
które nie jest bezpośrednim i o�-
cjalnym organem władzy) wymie-
niono przewodniczącego na przed-
stawiciela FOL. Odwołując  się 
także do praktyki parlamentarnej, 
gdzie w ścisłym prezydium Sejmu 
RP znajdują  się przedstawiciele 
różnych ugrupowań, także opozy-
cyjnych, w  Luboniu wszyscy za-
stępcy są z  Klubu Radnych „Fo-
rum”. W odpowiedzi mówiła Pani 
też, że wynika to z matematycznej 
przewagi. Przypomnijmy FOL ma 
14 mandatów, LIO – 3, a  ML 
i  FMNCL po 2 mandaty. Proszę 

powiedzieć, gdzie i  jaką władzę 
mają ci nie związani z  FOL 
i FMNCL, czyli klubem Forum?

M.M.: Jest jeden wiceprzewod-
niczący komisji, to osoba nie zwią-
zana z Forum – Adam Dworaczyk 
– oraz jeden sekretarz komisji. 
W przypadku braku obecności prze-
wodniczącego komisji to on prowa-
dzi obrady.

„WL”: Jaką wiceprzewodniczą-
cy ma władzę? – Jedynie zastępczą 
funkcję. Nawet patrząc według 
takiego klucza, to Adam Dwora-
czyk też wywodzi się z Forum Oby-
watelskiego i  aż do końca 6. ka-
dencji był z wami w ugrupowaniu 
i klubie radnych.

M.M.: Tak, ale to dawne czasy. 
W  klubie chyba był, ale startował 
w wyborach z Lubońskiej Inicjatywy 
Obywatelskiej i  to jest dla mnie 
wiążące. Nie da  się zaprzeczyć – 
rzeczywiście faktycznego udziału 
we władzach osoby spoza FOL nie 
mają. Taki podział faktycznie został 
przyjęty, tak radni głosowali.

„WL”: W dwóch komisjach 
Rady Miasta: Sfery Społecznej oraz 
Ochrony Środowiska 100% składu 
to członkowie jedynie FOL. 
W ważnej z punktu widzenia kon-
troli, m.in. burmistrzów, Komisji 
Rewizyjnej jedynie Andrzej Okup-
niak jest spoza Klubu „Forum”, 
a przewodniczy jej po raz kolejny 
najmłodszy kolega radny z ekipy 
rządzącej. Co Pani myśli o inicja-
tywie „Fundacji Batorego”, która 
planuje przekonać władze, by 
wprowadzić przepis gwarantujący 
przewodnictwo Komisji Rewizyj-
nej opozycji, w myśl zasady, że nikt 
nie może być sędzią we własnej 
sprawie, o czym pisaliśmy w „WL” 
12-2014, na str. 18 w artykule „Ko-
misje rewizyjne dla opozycji!”

M.M.: Dla mnie jako prawnika 
jest jasne, że postulaty Fundacji 
Batorego są słuszne i jeśli takie prze-
pisy wejdą w życie, będą oczywiście 
respektowane i u nas. Póki co, wy-
korzystaliśmy przewagę głosów 
w  Radzie, która spowodowała, że 
przewodniczącym Komisji Rewi-
zyjnej został Patryk Bartkowiak. 
Takie stanowisko wypracowaliśmy, 
przyjęliśmy taką właśnie strategię 
i zgadzam się, że nie jest ono spójne 
z tym, co głosi Fundacja Batorego. 
W przyszłości nie wykluczam zmia-
ny. To natomiast, że w Komisjach 
Sfery Społecznej i Ochrony Środo-
wiska nie ma radnych spoza FOL, 
wynika z  tego, że radni z  innych 
ugrupowań nie zgłosili swojego ak-
cesu. Jeśli chodzi o Komisję Rewi-
zyjną, to jej skład również wypływa 
z  wniosków, jakie składali radni. 
Osoby, które w niej są, to ci, którzy 

zgłosili się jako pierwsi. W momen-
cie, kiedy Rada głosowała nad skła-
dem Komisji Rewizyjnej, kolejne 
osoby, w  tym Marek Samulczyk, 
który zgłosił się w dniu sesji RML, 
nie weszły do komisji, bo miejsca 
w niej były już zarezerwowane. Gło-
sowanie nad kandydaturą pana 
Marka Samulczyka podczas sesji 
było więc bezprzedmiotowe, bo 
liczba osób, które mogły wejść 
w skład komisji, była już wyczerpa-
na.

„WL”: Bezwzględna większość, 
jaką FOL posiada oraz wykazana 
wyżej pełna władza we wszystkich 
organach samorządowych Lubonia 
to luksus, jakiego nigdy w historii 
żadne z ugrupowań w mieście nie 
posiadało. Macie samodzielną 
przewagę 66,67% głosów (14/21), 
a klubową 16/21 (76,19%), dającą 
możliwość zrealizowania wszel-
kich pomysłów, przeprowadzenia 
każdej reformy, wprowadzenia 
takich zmian w Luboniu jak, dla 
obrazowego porównania, dokony-
wali decydenci w komedii „Miś”, 
przenosząc np. jezioro w miejsce 
bloków i odwrotnie. To wielki po-
tencjał zaufania społecznego, nie-
ograniczone możliwości. Jak za-
mierzacie to spożytkować?

M.M.: Chcemy opracowywać 
najlepsze, naszym zdaniem, rozwią-
zania i cieszymy się, że nie będzie 
sytuacji, w której ktoś z powodów 
politycznych mógłby chcieć je, tyl-
ko dla zasady, negować. To, że po-
siadamy większość nie ma, według 
mnie, wpływu na jakość pracy czy 
na sposób podejmowania decyzji. 
Gdybyśmy mieli mniejszość w Ra-
dzie, forsowalibyśmy takie same 
decyzje. Czy mając taki komfort 
pracy, będziemy podejmować de-
cyzje, które normalnie nie byłyby 
zaakceptowane przez całą Radę? 
Nie. Przełóżmy to na jakąś konkret-
ną sprawę. Weźmy np. projekt planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Jak było dotąd? Radnych trzeba było 
przekonywać, co do zasadności 

Po 100 dniach urzędowania
Wywiad z Burmistrz Lubonia Małgorzatą Machalską

Q
Pierwszy wywiad dla „Wieści Luboń-
skich” po stu dniach urzędowania M. 
Machalskiej na stanowisku Burmistrza   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Będę rządzić w sposób otwarty i przej-
rzysty   fot. Piotr P. Ruszkowski
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wprowadzenia zmian. Dla funkcjo-
nowania miasta miejscowe plany to 
najważniejsza kwestia. Nie zmie-
niam sposobu pracy tylko dlatego, 
że wiem, iż rozwiązanie spokojnie 
przejdzie. Nie umieszczam w planie 

zapisów, o których wiem, że rozsąd-
ny radny z opozycji nigdy by na nie 
nie przystał. Nie wyobrażam sobie 
takiej sytuacji. Przewaga w Radzie 
nie wpływa na sposób pracy i jakość 
decyzji. Ona jedynie mnie mobili-
zuje, bo ponoszę większą odpowie-
dzialność. Nie będę się mogła kiedyś 
wytłumaczyć, że zrobiłam tak czy 
inaczej ze względu na jakiś kom-
promis. Jest oczywiste, że przewaga 
w  Radzie ułatwia pracę, ale nie 
zmienia podejścia do niej.

„WL”: Jednak, czy mając taki 
komfort, jak obecnie, nie będzie-
cie Państwo chcieli przeprowadzić 
zmian wykraczających poza zarzą-
dzanie? Możecie zrobić dla miasta 
dużo więcej niż władze wcześniej-
sze, bo nie jesteście niczym ogra-
niczeni.

M.M.: Oczywiście, że to wyko-
rzystam, ale nie do tego, by forso-
wać rzeczy, które przy większej 
opozycji nie przeszłyby dlatego, że 
są to złe decyzje. Jeżeli decyzja roz-
wojowa jest dobra, to w ogóle nie 
zakładam, że tzw. opozycyjni radni 
zagłosują przeciw. Każda dobra de-
cyzja powinna się wybronić, nawet 
wtedy, gdy nie mamy większości. 
Rura w ulicy nie jest polityczna.

„WL”: Była Pani w poprzedniej 
kadencji przewodniczącą Komisji 
Organizacyjno-Prawnej RML, 

w  której prace nad nowelizacją 
Statutu Miasta trwały kilka lat – 
ostatecznie przyjęte 24 kwietnia 
2014 r., czyli kilka miesięcy przed 
wyborami samorządowymi. 
W myśl tej „lubońskiej konstytucji” 
(par.18, pkt. 4), podczas pierwszej 
sesji RML ustępujący burmistrz 
składa nowej radzie sprawozdanie 
o  stanie miasta oraz przedstawia 
szczegółowe informacje o  wyda-
nych decyzjach i podjętych działa-
niach w okresie od ostatniej sesji 
RML, czyli kiedy tylko on sprawo-
wał władzę w mieście (w tym przy-
padku miesiąc pomiędzy 30 paź-
dziernika a 27 listopada). Takiego 
sprawozdania nie było. Jak, jako 
prawnik, skomentuje Pani ten fakt 
złamania zapisu Statutu Miasta?

M.M.: Z  pytaniem, dlaczego 
takiego sprawozdania nie było, na-
leżało by się zwrócić do burmistrza 
Dariusza Szmyta. Owszem, statut 

zawiera taki zapis, nie prze-
widuje natomiast sankcji. 
Uważam, że nie było takiej 
potrzeby, bo już na kolejnej 
sesji, zapytana o to przez rad-
nego Marka Samulczyka, za-
deklarowałam, że przygotuję 
raport o stanie miasta. Został 
on opracowany i przedstawio-
ny radnym oraz jest już opu-
blikowany na stronie Urzędu 
Miasta.

„WL”: Nie pytamy o ra-
port o stanie miasta, ale o zła-
manie Statutu Miasta, czyli 
niezłożenie sprawozdania 
przez władzę poprzedniego 

burmistrza z ostatniego miesiąca 
jego działalności, kiedy samodziel-
nie sprawował władzę. Nie było go 
w programie sesji.

M.M.: Porządek obrad pierw-
szej sesji został nam przesłany przez 
komisarza wyborczego, który nie 
ujął tego punktu.

„WL”: A Pani jako była prze-
wodnicząca Komisji Organizacyj-
no-Prawnej, teraz burmistrz, nie 
wystąpiła z propozycją rozszerze-
nia porządku obrad o  ten punkt 
Statutu, by wypełnić zapis lokal-
nego prawa?

M.M.: Nie sprawdzałam, czy 
możemy się zwracać do komisarza 
wyborczego o rozszerzenie porząd-
ku obrad. Mogłabym o to zawnio-
skować na sesji, ale musiałabym 
mieć wcześniej sygnał od Dariusza 
Szmyta, że chce takie sprawozdanie 
złożyć, a tego nie było.

„WL”: Niezbyt wygodne może 
pytanie, bo nikt nie lubi rozmawiać 
o swoich zarobkach, ale burmistrz 
otrzymuje pensję z podatków oby-
wateli miasta i wszystko powinno 
być jawne i jasne. Jednym ze skład-
ników początkowej Pani pensji – 
ponad 11,5 tys.  zł – jest aż 35% 
dodatek specjalny. Jakie to, wykra-
czające poza zakres obowiązków 
zadania specjalne, Rada postawiła 

Pani lub zobowiązała się Pani wy-
konać dla miasta, za to dodatkowe 
wynagrodzenie? Ostatni taki przy-
padek miał miejsce podczas kaden-
cji 2002-2006, kiedy burmistrz 
Włodzimierz Kaczmarek zobowią-
zał się przed Radą Miasta – dyspo-
nentem publicznych pieniędzy – 
zorganizować dodatkowe do�nan-
sowanie w wysokości bodaj 3 mln zł 
z Totalizatora Sportowego, do bu-
dowy hali widowiskowo-sportowej, 
na co dostał dodatek specjalny 
35%. Po roku, w związku z niewy-
wiązaniem  się ze zobowiązania, 
jakie musiał przedstawić Radzie, 
sam zaproponował obniżenie tego 
dodatku specjalnego do standardu 
– 20%.

M.M.: Dodatek specjalny, jakie-
go mi udzielono, nie był obwarowa-
ny realizacją jakichś specjalnych 
zadań przeze mnie. Dostałam go tak 
naprawdę a conto. Wynagrodzenie 
przyznała mi Rada Miasta. Myślę, 
że kalkulacja dodatku specjalnego 
zmierzała do tego, by moje wyna-
grodzenie nie odbiegało zasadniczo 
od tego, jakie miał Dariusz Szmyt.

„WL”: Drugim zastępcą burmi-
strza został Mateusz Mikołajczak, 
który będzie  się zajmował m.in. 
sprawami oświaty w mieście. Jest 
on też głęboko zaangażowany w po-
wstawanie nowej, prywatnej szko-
ły, a właściwie zespołu szkół pod-
stawowej i gimnazjum w Luboniu 
(pisaliśmy o  tym we wrześniu 
2014 r. na str. 4 – „Wyjątkowa szko-
ła”). Czy nie dostrzega Pani kon-
�iktu interesów pomiędzy zadania-
mi miasta w zakresie oświaty i rów-
noległym prowadzeniem przez tę 
samą osobę inwestycji w  ramach 
fundacji „Siewca” im. bł. Edmunda 
Bojanowskiego, w której M. Miko-
łajczak jest prezesem zarządu?

M.M.: Ustaliłam z Mateuszem 
Mikołajczakiem, że jeśli taki kon�ikt 
interesów będzie już realny, to zre-
zygnuje z funkcji zastępcy burmi-
strza, gdyż, jak mi powiedział, do-
celowo chce być dyrektorem tej 
szkoły. Natomiast jest to inwestycja 

tak odległa w  czasie, że póki co 
mogę się cieszyć jego wiedzą, kom-
petencjami i zaangażowaniem. W tej 
chwili nie podejmuje on żadnych 
czynności związanych z inwestycją 
budowy szkoły. Inwestycja jest na 
wstępnym etapie. Póki co, nie ma 
kon�iktu interesów. Będzie, np. wte-
dy, kiedy pojawi się kwestia podję-
cia decyzji o przyznaniu tej placów-
ce statusu szkoły publicznej, kiedy 
pojawią  się wnioski w  tej sprawie 

i coś będzie zależało od miasta. Na 
razie jesteśmy na etapie wywołania 
zmiany Studium Zagospodarowania 
Miasta, w którym jest zapis „usługi 
kościelne”. Aby mogła tam powstać 
szkoła, muszą być „usługi oświaty”. 
To zajmie już choćby rok. Potem 
będzie zmiana planu zagospodaro-
wania przestrzennego i dopiero po 
niej można się starać o pozwolenie 
na budowę.

„WL”: Ubiegłoroczny budżet 
domknięto niespotykanym w hi-
storii Lubonia kredytem w wyso-
kości aż 11 mln zł. Zadania, jakie 

Q
Faktycznie, osoby spoza FOL udzia-
łu we władzach nie mają   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

Q
Rozmawiamy o Luboniu w odmalowanej 
salce konferencyjnej przy gabinecie nowe-
go Burmistrza Miasta

Q
Kiedy kon�ikt interesów będącego na 
stanowisku zastępcy burmistrza Mateusza 
Mikołajczaka z budową prywatnej szkoły 
stanie się realny, zrezygnuje z funkcji 
w Urzędzie   fot. Piotr P. Ruszkowski

cd.  
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cd.  
ze str. 
17 postawiła Pani w  budżecie na 

2015 r., będą skutkowały kolejnym 
zaciągnięciem zobowiązań �nan-
sowych w  zapowiadanej kwocie 
7,5  mln  zł. Jakie są perspektywy 
�nansowe dla Lubonia na kolejne 
lata Pani kadencji, i  jak mają się 
do tego plany głównie inwestycyj-
ne, jakie chce Pani realizować?

M.M.: Nie wykluczam, że dla 
celów realizacji planów inwestycyj-
nych, choćby budowy Szkoły nr 5, 

będzie potrzeba zaciągnięcia dal-
szych kredytów (celowych), nato-
miast trudno obecnie mówić o kwo-
tach, ponieważ dopiero przymie-
rzamy  się do zmiany Studium 
i w dalszej kolejności planów. Nie 
prowadzimy jeszcze rozmów z żad-
nym potencjalnym partnerem, gdy-
by pójść ścieżką partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego, więc o  kon-
kretnych kwotach nie ma w  tej 
chwili mowy. Tym samym trudno 
też mówić o wysokości kredytów. 

„WL”: Zakładając, że miasto nie 
będzie budować nowej szkoły 
w 2016 r., a skupi się na kończeniu 
inwestycji rozpoczętych i bieżących, 
to czy będzie potrzebny kredyt?

M.M.: Póki co, środki które 
mamy, są wystarczające. Natomiast 
jeśli chcielibyśmy poszerzyć zakres 
inwestycji, na pewno będzie po-
trzebny kredyt.

„WL”: Wiemy, że trwają prace 
nad przygotowaniem nowej hierar-
chizacji budowy ulic w  Luboniu. 
Czym nowy dokument będzie się 
różnił od autorskiego projektu śp. 
Włodzimierza Kaczmarka? Jak 
nowa hierarchizacja będzie się mia-
ła do kolejności budowy ul. 
Wschodniej i  al. Jana Pawła  II, 
które w zobowiązaniu przedwybor-
czym z FMNCL Pani podpisała?

M.M.: Dokument faktycznie 
powstaje. Na pewno będzie zaktu-
alizowany, czyli będzie posiadał 

dane odpowiadające stanowi na 
dziś, jeśli chodzi o liczbę mieszkań-
ców, podmiotów na danej ulicy, 
samochodów, infrastrukturę, stan 
własności gruntów. Czy zachowamy 
poprzednie algorytmy, nie wiem. 
Bazujemy na tym dokumencie jako 
na autorskim opracowaniu, które 
ma przemyślaną konstrukcję. Może 
trzeba będzie zmienić jakieś wskaź-
niki lub dodać nowe. Na tym etapie 
trudno powiedzieć, jak nowy doku-
ment będzie się różnił od poprzed-
niego. Zbieramy dane wyjściowe 
w Wydziale Komunalnym. Prosiłam 
o ustalenie, które z dróg mają ure-
gulowany stan prawny. W  jakiej 
części? Ile potrzebujemy pieniędzy, 
by wszystkie grunty wykupić? Jaki 
jest stan infrastruktury w tych uli-
cach? Słowem, totalna inwentary-
zacja dróg gruntowych. Kiedy ma-
teriał będzie wypracowany na tyle, 
że będzie można nad nim dyskuto-
wać, skierujemy go do Komisji Ko-
munalnej Rady Miasta.

„WL”: Spodziewa się Pani, że 
nowa hierarchizacja będzie rewo-
lucyjna?

M.M.: Nie sądzę, raczej będzie 
to uaktualnienie. Ul. Wschodnia 
i al. Jana Pawła II. będą poza hie-
rarchizacją. To przyjęto już w po-
przedniej kadencji, kiedy Rada 
Miasta podjęła decyzję o przygoto-
waniu projektów dla tych ulic. De-
cyzje wprowadzono do budżetu 
poza hierarchizacją. Te ulice są, 
i były w poprzedniej kadencji, trak-
towane na innych zasadach.

„WL”: Jakie są realne szanse 
budowy głównych ulic w  NCL 
(Wschodniej, al. Jana Pawła  II) 
w terminach, które wyznacza ak-
tualność istniejących projektów 
oraz pozwoleń na budowę waż-
nych 3 lata od 2014 r.?

M.M.: Nie ma konieczności za-
kończenia budowy ulic w terminie 
ważności pozwolenia. Z tego, co mi 
wiadomo, przepisy wymagają, żeby 
inwestycja była rozpoczęta do cza-
su utraty pozwolenia na budowę. 
Wystarczy więc wkopanie łopaty 
czy wytyczenie geodezyjne. Mówię 
o pierwszej czynności w rozumieniu 
prawa budowlanego, czyli wpisie do 
dziennika budowy. Co do tego, że 
inwestycja zostanie rozpoczęta, je-
steśmy pewni. Już mamy pozwole-
nie na budowę oświetlenia, zakoń-
czyliśmy prace na ul. Cieszkowskie-
go umożliwiające wpięcie się w ka-
nalizację deszczową. Przetargi na 
budowę kanału deszczowego i  na 
budowę drogi będą ogłaszane jesz-
cze w tym roku.

„WL”: Kon�ikt w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Spójnia” (byłe 
mieszkania Zakładów Ziemnia-
czanych) dotyczy kilkuset miesz-
kańców Lubonia i jest problemem 
społecznym (miejskim). Czy i jak 

zamierza się Pani angażować w tę 
sprawę i podobne kon�ikty?

M.M.: Na pewno miasto nie 
będzie ingerowało w  wewnętrzne 
sprawy spółdzielni (kon�ikt pomię-
dzy Zarządem i Radą Nadzorczą czy 
członkami). To jest odrębny pod-
miot prawny. Od tego są władze 
nadzorcze, czyli Krajowy Związek 
Spółdzielczy. Oczywiście nas to do-
tyczy. Martwi mnie, że w  mieście 
dochodzi do takich rzeczy. Z  tego 
co mi wiadomo, Zarząd spółdzielni 
jest, Rada Nadzorcza została ostat-
nio wyłoniona, władze więc są. 
Mam nadzieję, że kon�ikty ucichną.

„WL”: PKP zerwało umowę 
z  wykonawcą robót kolejowych 
w  Luboniu. Firma wycofała  się 
z placu budowy, nie kończąc inwe-
stycji, m.in. najbardziej dokuczli-
wego remontu wiaduktu kolejo-
wego w  ul. Powstańców Wlkp., 
który od dawna skutkuje konse-
kwencjami komunikacyjnymi 
i społecznymi w Luboniu. Jak mia-
sto zamierza wyegzekwować stra-
ty wynikające z  tego tytułu (nie-
dotrzymane terminy, komplikacje 
komunikacyjne itp.)?

M.M.: Na razie obserwujemy 
rozwój sytuacji, bo dotarły do nas 
słuchy, że generalny wykonawca 
uznał odstąpienie PKP od umowy 
za nieskuteczne. A  więc jest spór 
pomiędzy stronami co do tego, czy 
umowa nadal wiąże. To co dla nas 
było ważne – otwarcie wiaduktu, 
niepewne w  momencie, gdy PKP 

odstąpiło od umowy – udało  się 
rozwiązać. Zachodziły obawy, że 
wykonawca, opuszczając plac bu-
dowy, zostawi roboty w takim sta-
nie, że obiekt będzie zamknięty 
przez długie miesiące. Dzięki ko-
munikacji z  wykonawcą i  z  PKP 
oraz działaniom Mikołaja Tomaszy-
ka doprowadzono do stanu, że za-
kończono roboty w zakresie, w któ-
rym można było wiadukt otworzyć 
(na tej decyzji mogły zaważyć dwa 
dni pracy, które pozostawały do 
osiągnięcia tego stanu). Było też 

ryzyko, że �rma, która stawiała zna-
ki drogowe dotyczące objazdów, na 
skutek nieuregulowania z nią należ-
ności, usunie je. By nie stwarzać 
zagrożenia, byliśmy gotowi sami je 
postawić. Na szczęście nie było to 
konieczne, bo prace zostały zakoń-
czone. Poprosiliśmy o  dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie wia-
duktu do ruchu drogowego i zażą-

daliśmy zmiany sposobu 
zabezpieczenia przejścia 
dla pieszych (była jedynie 
taśma). Oczekuję na re-
akcję ze strony wykonaw-
cy. Ponieważ sami jeste-
śmy zaskoczeni tą sytu-
acją, nie wypracowaliśmy 
jeszcze możliwości praw-
nych egzekwowania na-
szych roszczeń. Na pew-
no, jeśli będą takie moż-
liwości, wykorzystamy je. 
Będę pilnowała, by kon-
sekwencje tego sporu były 
dla nas jak najmniejsze.

„WL”: Przed wybora-
mi często korzystała Pani 
z  łam „Wieści”, by kon-
taktować się z mieszkań-
cami. Niektórym tych 
artykułów brakuje.

M.M. Mnie również 
i ubolewam nad tym, że nie mam 
czasu, by spokojnie usiąść i podzie-
lić się przemyśleniami. Praca tutaj, 
jeżeli chce  się angażować i  mieć 
pełną wiedzę, przynajmniej ogólną, 
na temat tego, co się w mieście dzie-
je, powoduje, że czasu na podsumo-
wywanie, opisywanie jej, już nie ma. 
Myślę, że to stan tymczasowy. Póki 
co, zapraszam na moje spotkania 
z mieszkańcami i mam nadzieję, że 
dyskusja podczas nich będzie me-
rytoryczna.

PPR & HS

Po 100 dniach urzędowania

Q
Będę pilnowała, by konsekwencje 
sporu pomiędzy PKP a wykonawcą 
były dla nas jak najmniejsze   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

Q
Drogi w Nowym Centrum Lubonia będą 
realizowane poza hierarchizacją budowy 
ulic i chodników. To postanowiła już po-
przednia władza miasta    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Ubolewam nad brakiem czasu na dzielenie się 
przemyśleniami z czytelnikami „Wieści”
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W tym roku, 27 maja obcho-
dzimy w Polsce 25-lecie 
samorządności. Chcemy 

w szczególny sposób uczcić ćwierć 
wieku działalności samorządowców 
na rzecz naszego miasta. Zachęcam 
wszystkich mieszkańców do prze-
kazywania pamiątkowych zdjęć, 
materiałów archiwalnych, które do-
kumentują 25 lat historii Lubonia.

Przy współpracy z  Biblioteką 
Miejską i Ośrodkiem Kultury przy-
gotowujemy pamiątkową wystawę, 
którą będą mogli Państwo zobaczyć 
w  placówkach miejskich. W  ra-
mach obchodów jubileuszu zosta-
nie zrealizowany krótkometrażowy 
�lm pokazujący działania samo-
rządu na przestrzeni 25 lat. Pro-
dukcja będzie �nansowana ze środ-

ków zewnętrznych, a zatem każdy 
może dołożyć swoją cegiełkę do 
realizacji projektu.

Wszelkich informacji na temat 
wydarzeń związanych z obchodami 
25-lecia samorządności udzieli Pań-
stwu koordynatorka projektu, Joan-
na Humerczyk (joanna.humer-
czyk@umlubon.pl).

Cieszę się, że jako nowo wybra-
na Burmistrz Miasta mam zaszczyt 
organizować tak ważne wydarzenie. 
Myślę, że przyczyni się ono do oży-
wienia dyskusji na temat działalno-
ści samorządu i  zachęci kolejne 
osoby do pracy na rzecz wspólnego 
dobra.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

25 lat samorządności
Podzielmy się wspomnieniami

Niedawno rozpoczęła  się 3. 
kadencja Młodzieżowej Rady 
Miasta (MRM) w Luboniu. 

Rodzima młodzież wybrała swoich 
15 przedstawicieli, którzy będą repre-
zentować młodszych mieszkańców 
Lubonia. Czytając programy kandy-
datów, można było „zobaczyć” głowy 
pełne pomysłów i zapału do pracy. 
Tylko czy i w tym przypadku nie jest 
przypadkiem tak, jak z politykami – 
przed wyborami są pomysły i chęci, 
a po wyborach zanikają? Poniekąd 
tak. Dotarłem do programów wy-
borczych sprzed 2 lat. Z moich ob-
serwacji wynika, że z  wszystkich 
pomysłów przedstawionych przez 
kandydatów 2. kadencji MRM zre-
alizowano tylko kilka. Tymczasem 
większość założeń było możliwymi do 
wykonania. W takim razie, w czym 
tkwi problem? Brak determinacji 
ze strony przedstawicieli MRM? 
Możliwe. Mówiąc szczerze, jestem 

trochę rozczarowany tak małą liczbą 
zrealizowanych planów. Najlepszym 
dowodem na to, że jest ich niewiele, 
jest o�cjalna strona Młodzieżowej 
Rady Miasta (www.mrmlubon.pl), 
na której znajduje się m.in. rubryka 
„nasze działania”. Świeci pustkami, 
a ostatni post opublikowano w 2011 r.

Niedawno usłyszałem, że Mło-
dzieżowa Rada Miasta ma związane 
ręce i nic nie może sama zdziałać. 
W takim razie, po co została powo-
łana? Jeśli się bardzo chce, to entu-
zjazmem, nieustępliwością i konse-
kwencją można zdziałać prawie 
wszystko. Tego chyba brakowało 
poprzedniej Młodzieżowej Radzie 
Miasta. Teraz mamy nową i nowe 
koncepcje. Będziemy bacznie ob-
serwować poczynania kolejnych 
radnych. Życzymy MRM zrealizo-
wania planów oraz satysfakcji z wy-
konanej pracy.

Adrian Mieszała

MRM – hit czy kit?

W poniedziałek, 16 lutego 
„Luvena” otrzymała za-
wiadomienie o przyznaniu 

tytułu „Diament Forbesa”. Miesięcz-
nik o tematyce biznesowej („Forbes”) 
wyróżnił �rmy, które w latach 2011-
2013 uzyskały wzrost o wartości co 
najmniej 15%. Laureaci do nagrody 
musieli wykazywać dochodowość 
(na podstawie wskaźników �nan-
sowych: EBiT – zysk operacyjny, 
ROA – stosunek zysków do zasobów 
majątkowych), wysoką płynność 
bieżącą, dodatnie wyniki �nanso-
we i  wartość kapitałów własnych 
oraz nie mogli zalegać z  płatno-
ściami. Kandydatów podzielono na 

„Diament Forbesa”
dla Luveny

trzy kategorie przychodów: powyżej 
250 mln zł, od 50 do 250 mln zł, oraz 
od 5 do 50 mln zł. W województwie 
wielkopolskim „Diamentem Forbe-
sa” wyróżniono 211 �rm. „Luvena” 
znalazła się w pierwszej kategorii na 
111. miejscu na liście ogólnopolskiej 
i na 14. miejscu na liście regionalnej, 
wykazując: 293,2 mln zł z przychodów 
ze sprzedaży w 2013 r.,13,9 mln zł 
zysku netto, oraz 19,5% wzrostu 
wartości w latach 2011-2013.

Agata Samol

Stanowisko wykonawcy
Wykonawca twierdzi, że wypo-

wiedzenie umowy jest nieskuteczne, 
ponieważ zostało wręczone po za-
żądaniu od inwestora gwarancji 
zapłaty, od czego zamawiający 
miał się podobno uchylić poprzez 
formułowanie dodatkowych, nie-
przewidzianych umową warunków 
pełnej należności. Mówi się również 
o zaniedbaniach ze strony PKP PLK, 
które skutkowały opóźnieniem ro-
bót, m.in.: niedostarczenie w termi-
nie pozwoleń na budowę, błędy 
w dokumentacji, chaos organizacyj-
ny i niedoszacowanie robót. Jak się 
dowiedzieliśmy od dyrektora tech-
nicznego reprezentującego wyko-
nawcę (Konsorcjum: FCC/AZVI/
DCM), Roberta Piątka – Wykonaw-
ca informuje, że złożył stosowne 
odwołanie od decyzji PKP PLK SA 
w sprawie o odstąpienie od kontrak-
tu z  wykonawcą, niemniej jednak 
PKP  PLK SA podtrzymuje swoje 
stanowisko i dokonuje inwentaryza-
cji wykonanych prac przez konsor-
cjum wykonawcze. Jednocześnie 
wykonawca w trosce o swoje dobro 
zabezpiecza materiały będące jego 
własnością na terenie nie należącym 
do PKP PLK. Odpowiednie procesy 
przygotowawcze do sądowego stwier-
dzenia zasadności rozwiązania kon-
traktu zostały uruchomione. Wyko-

nawca pragnie podkreślić, że nie 
otrzymał od grudnia 2014 r. należ-
nego mu wynagrodzenia, bez poda-
nia przyczyny. Podjęte próby polu-
bownego rozwiązania sporu i kon-
tynuacji prac zakończyły się �askiem 
wykazanym przez brak woli prowa-
dzenia dialogu zarządu PKP  PLK 
SA z wykonawcą.

Kredyt
Jak dowiedzieliśmy się ostatnio, 

Europejski Bank Inwestycyjny 
(EBI), który jest instytucją Unii 
Europejskiej, udzielił PKP Polskim 
Liniom Kolejowym SA na moder-
nizację ponad 71 km linii kolejowej 
E 59 na odcinku Rawicz-Czempiń 
kredyt w wysokości 100 mln euro. 
To kontynuacja współpracy EBI 
z PLK – łączna suma 13 kredytów 
EBI na modernizację kolei w całej 
Polsce wynosi ponad 2  mld euro. 
Nasuwa się pytanie: dlaczego w ra-
mach inwestycji zakrojonej na tak 
dużą skalę i  o  ogromnym jak na 
krajowe warunki potencjale �nan-
sowym nie wygospodarowano środ-
ków na wykonanie wiaduktu w ul. 
Powstańców Wlkp. w taki sposób, 
żeby stał się obiektem, którego nie 
musielibyśmy  się wstydzić w  XXI 
wieku?

PAW
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Wykonawca za burtą

Na ugorach pomiędzy al. Jana Pawła II, ul. A. Mizerki i Pułaskiego 
w Nowym Centrum Lubonia prowadzono odwierty na głębokość 
do 8 metrów w celu zbadania jakości podłoża oraz wysokości wód 

gruntowych. Jak się dowiedzieliśmy na miejscu, badanie to przeprowadza-
no na zlecenie „Pajo”. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
na tym zarośniętym chwastami i drzewkami samosiejkami klinie, gdzie od 
czasu do czasu zatrzymywał się cyrk lub wesołe miasteczko, przewiduje 
budowę dalszych bloków mieszkalnych. Przeprowadzone wstępne bada-
nia gruntu zostaną uwzględnione w projektach nowych bloków. Więcej 
szczegółów, co do architektury, wielkości budynków i mieszkań itd. będzie 
dostępnych za kilka miesięcy.

(I)

Będą kolejne bloki

Q
Odwierty na niezagospodarowanym klinie pomiędzy al. Jana Pawła II, 
ul. A. Mizerki i Pułaskiego przeprowadzane 20 lutego     
fot. Piotr P. Ruszkowski
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QQ Trwają prace mo-
dernizacyjne na lu-
bońskich chodnikach 
m.in. na ul. Osiedlo-
wej, Hibnera, w re-
jonie ul. Morelowej 
(nowe przejście dla 
pieszych) i na Pusz-
kina.
QQ Na spotkaniu 

Spółek Wodnych 
ustalono zakres prac 
konserwacyjnych na 
cieku Żabinka i Bo-
cianka. W najbliż-
szym czasie miasto 
do�nansuje czysz-
czenie przepustu 
na Żabince w  re-
jonie ul. Kościusz-
ki oraz przystąpi do 
opracowania zakresu 
prac modernizujących ten przepust.
QQ Miasto przesłało swoje uwagi do 

koncepcji zlokalizowania parkingów 
buforowych na terenie Lubonia.
QQ Zlecono prace projektowe budo-

wy nowego parkingu przed Szkołą 
Podstawową nr 4 oraz prace przygo-
towujące dokumentację projektową 
do ogłoszenia przetargu na budowę 
łącznika między halą LOSIR a Gim-
nazjum nr 2.
QQ Urząd Miasta zlecił przetarg na 

malowanie oznakowania poziomego, 
które ma szczególnie się wyróżniać, 
dzięki zastosowaniu szerokiego pasa 
czerwieni z białą „zebrą”. Ponadto 
zlecono zapytanie ofertowe na opra-
cowanie i wykonanie instalacji pod-
noszących widoczność pieszych na 
wybranych przejściach oraz dla systemu 

inteligentnej organizacji pracy sygna-
lizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 
Unijnej i Kościuszki, celem poprawy 
przepustowości tego skrzyżowania 
w godzinach porannych i popołu-
dniowych. Od niedawna mieszkańcy 
mogą korzystać w nowego przejścia 
dla pieszych na ul. Wojska Polskiego, 
na wysokości ul. Morelowej.
QQ Wiceburmistrz Mikołaj Tomaszyk 

spotkał się z prezesem Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Lubonianka” – Piotrem 
Konikiem – w sprawie przebudowy 
odcinka ul. Sikorskiego obok skle-
pów, aby rozwiązać problem z par-
kującymi na chodniku.

UML

GOSPODARKA

QQ Zakład Robót Drogowych Krystyna 
Michałkowska przystąpił do budowy 
chodnika w ul. 1 Maja na odcinku 

od ul. Ogrodowej. Równocześnie 
powstaje kanalizacja deszczowa na 
odcinku od ul. Rydla w stronę Ogro-
dowej oraz sanitarna od ul. Rydla 
w kierunku Sobieskiego.
QQ 13 lutego �rma „Usługi Remon-

towo-Budowlane Beata Wilczyńska” 
przystąpiła do wykonania remontu 
łazienek w Szkole Podstawowej nr 2. 
Termin zakończenia prac przewi-
dziano na 1 marca br.
QQ Firma BART Zbigniew Bartko-

wiak rozpoczęła budowę instalacji 
hydrantowej w starym budynku Szko-
ły Podstawowej nr 1. Prace zostaną 
wykonane do 16 marca br.
QQ W wyniku rozstrzygnięcia prze-

targu na budowę ul. Brzechwy wyło-
niono wykonawcę – Zakład Robót 

Drogowych Krystyna Michałkowska. 
Zakres robót obejmuje demontaż ist-
niejącej kanalizacji deszczowej oraz 

budowę nowej. W ra-
mach inwestycji zosta-
nie też wykonany kanał 
kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami do 
granic posesji oraz na-
wierzchnia z kostki be-
tonowej. Planowany ter-
min zakończenia prac 
– 31 września br.
QQ Ogłoszono przetarg 

na projekt kanalizacji 
sanitarnej w  Kolonii 
PZNF. Miasto reali-
zuje to zadanie jako 
inwestor zastępczy 
Aquanetu.

QQ Trwają przygo-
towania do ogłosze-
nia przetargów: na 
zakup wozu strażac-
kiego dla OSP Luboń 
(do�nansowanie ze 
środków europej-
skich); malowanie 
oznakowania pozio-
mego na ulicach; na-
prawę cząstkową 
nawierzchni ulic 
oraz budowę oświe-
tlenia ulicznego w al. 
Jana Pawła II i ul. 
Wschodniej.

Inwestycje komunalne

Q
Kładzenie zewnętrznych tynków na nowym segmencie SP 1 – bu-
dynek zyskuje ostateczną formę architektoniczną   fot. arch. UML

Q
Po budowie kanałów deszczowego i sanitarnego w ul. 1 Maja przystąpio-
no do wykonania chodników   fot. arch. UML

Q
Nowe przejście dla pieszych przez ul. Wojska Polskiego 
na wysokości Morelowej   fot. arch. UML Q

SP 2 może się pochwalić nowymi, este-
tycznymi łazienkami   fot. arch. UML

Q
Fragment chodnika na ul. Hibnera z barierkami oddzielającymi skarpę 
Strumienia Junikowskiego   fot. arch. UML

Q
Kawałek chodnika wykonano też na ul. Puszkina przy 
dojściu do placu zabaw   fot. arch. UML

Prosimy mieszkańców o  wyrozumiałość w  trudnym, pierwszym 
okresie funkcjonowania nowych rozwiązań związanych z  uruchomie-
niem Systemu Rejestrów Państwowych (SRP prowadzi sprawy w zakresie 
ewidencji mieszkańców – meldunki, dowodów osobistych i aktów stanu 
cywilnego). Dużym problemem jest wolne działanie aplikacji. Zdarza się, 
że zapis wprowadzonych danych z wniosku o wydanie dowodu osobiste-
go w systemie informatycznym trwa od ok. 20 minut do 1 godziny. Tak 
długie załatwianie spraw powoduje często uzasadnione zdenerwowanie. 
Chcemy Państwa z  góry przeprosić za (tymczasowe) niedogodności. 
Techniczne kwestie działania systemu są poza naszą kompetencją i tak 
jak Państwo czekamy na usunięcie pojawiających się problemów. Jedno-
cześnie, mając na uwadze Państwa dobro, apelujemy (o ile to możliwe) 
o przesuniecie wizyt w Urzędzie w sprawach związanych ze złożeniem 
wniosku o wydanie dowodu osobistego na późniejsze dni.

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

Na chodniku przy ul. Sobie-
skiego, pomiędzy ul. 1 Maja 
i Walki Młodych (na wysokości 

posesji nr 70-72) na przechodniów, 
rowerzystów i wózki czeka bardzo 
niebezpieczna, zwłaszcza wieczo-
rem, pułapka – niezabezpieczony 
rów pozostawiony prawdopodobnie 

po montażu instalacji. Kawałkami 
jest przykryty asfaltem, w  innych 
miejscach zasypany jedynie ziemią, 
a w tym miejscu? Mieszkańcy pytają, 
kto odbierał inwestycję i przepuścił 
taką fuszerę?

Władysław Szczepaniak

Niedokończona 
robota

Q
Niebezpieczna, szczególnie po zmroku, dziura na środku chodnika ul. 
Sobieskiego   fot. Władysław Szczepaniak

Będąc u lekarza w przychodni 
przy ul. Poniatowskiego, aż się 
przeraziłam widokiem przed 

placówką, gdzie uczęszcza codziennie 
tylu ludzi. Nikt na ten bałagan nie 
reaguje i nikomu on nie przeszkadza.

Gdzie Straż Miejska? Co na to 
kierownik przychodni? Czy teren 
bezpośrednio przylegający do bu-
dynku do niej nie należy? Każdy 
właściciel posesji musi sprzątać 
chodnik, a tutaj nikogo to nie ob-
chodzi? Czy kierownika nie stać na 
zakup choćby jednego kosza i usta-
wienie go, aby był porządek?

Wstyd, naprawdę wstyd. Prze-
syłam kilka zdjęć do redakcji „Wie-
ści Lubońskich”.

mieszkanka Lubonia

List do redakcji

Zaśmiecone otoczenie 
przychodni

Q
Przy śmietniku – zeszłoroczne 
liście, gałęzie, kartony. Prze-
cież każdy w Luboniu może 
otrzymać worki na takie od-
pady

W krzakach pełno 
butelek po piwie 
i innych napojach, 
pety od papierosów 
i inne śmieci, a obok 
szkoła i dzieci oglą-
dające te obrazki

QOtrzymaliśmy sygnał od 
użytkowników chodnika 
na ul. Osiedlowej, którzy 

potykają się o liczne nierówności 
w okolicy Żabinki. Oprócz dziur 
i poprzecznych ubytków w asfal-
cie, najbardziej dokuczliwe jest 
wyniesienie nawierzchni przy 
barierce zamontowanej obok cie-
ku. Potykają się o nie ludzie starsi 
oraz dzieci, wybiegające z Przed-
szkola „Weseli Sportowcy”. Przy 
okazji zwróciliśmy też uwagę na 
zły stan chodnika przy wejściu 
do placówki.

(S)

Niebezpieczna górka

Q
Stan chodnika 
przy wejściu do 
Przedszkola „We-
seli Sportowcy”   
fot. Hanna Siatka Mieszkańcy skarżą się na 

stan przejścia przez uli-
cę Lipową przy skrzy-

żowaniu z ulicą Poniatowskiego. 
Wielokrotnie łatany fragment 
jezdni jest w opłakanym stanie. 
Nawierzchnia jest nierówna, 
a w licznych zagłębieniach gro-
madzi się woda opadowa, którą 
pojazdy ochlapują przechodzą-
cych. Miejsce znajduje się w ciągu 
jednej z głównych ulic miasta 
– Poniatowskiego, w  pobliżu 
Centrum Medycznego HCP. 
Korzysta z niego wielu pieszych.

(S)

Ciapata

Q
Efekt wielokrotnego łatania wylo-
tu ul. Lipowej w Poniatowskiego   
fot. Hanna Siatka

Q
Zły stan chodnika na ul. Osiedlowej w okolicy Żabinki – błoto, 
pęknięcia i poprzeczne wycięcia w asfalcie, a w głębi (przy 
barierce ochronnej) wyniesienie nawierzchni, o które potyka-
ją się piesi   fot. Hanna Siatka
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a dotarcie do �rm działających przy 
ul. 1 Maja graniczy z cudem. Nie-
możliwy jest dojazd wozów aseni-
zacyjnych do nieruchomości. Aż 
strach pomyśleć o sytuacji, w której 

niezbędna będzie interwencja ka-
retki pogotowia... Na aktualny stan 
drogi i przebieg remontu skarżą się 
mieszkańcy. 

Agata Samol

LUDZKIE SPARWY

Roboty na ul. 1 Maja całkowi-
cie sparaliżowały ruch. Prace 
związane z przebudową kana-

lizacji, remontem chodników i jezdni 

uniemożliwiają przejazd, a  także 
znacznie utrudniają poruszanie się 
pieszych. Chodniki są zastawione, 
wjazdy do posesji zablokowane, 

Paraliż na 1 Maja

Q
Chodnik po stronie szkoły – zasypany i zablokowany   fot. Agata Samol

Porozmawiajmy o naszym mieście
Burmistrz Miasta Luboń zaprasza

Mieszkańców Lasku
do dyskusji o problemach i pomysłach do realizacji.

Zapraszamy 16 kwietnia o godz. 19 do Ośrodka Kultury  
przy ul. Sobieskiego 97.

Spotkania dla innych rejonów Lubonia odbędą się  
w kolejnych terminach.

Więcej informacji: www.lubon.pl, tel. 61 813 00 11

Do redakcji „WL” zatelefono-
wała zbulwersowana pasażer-
ka autobusu linii 701. Jadąc 

w godzinach rannych 19 lutego, na 
wyświetlaczu zainstalowanym nad 
kabiną kierowcy, tuż przed przy-
stankiem przeczytała napis w języku 
niemieckim: „Wagen Halt”. Pamięta-
jąca czasy II wojny światowej starsza 
kobieta była zszokowana faktem, że 

70 lat po tragicznych dla Polaków 
wydarzeniach, rozbudza się pamięć 
o nich niestosownymi hasłami. Za-
miana na język polski kilku komend 
w  systemie pojazdu nie stanowi 
problemu dla służb serwisowych. 
Autobus jeździ w Polsce i dostoso-
wanie go do polskich norm powinno 
należeć do standardów.

(Z)

Niemieckie standardy

We wrześniu oddano do użytku 
utwardzony nową techno-
logią odcinek ul. Buczka od 

ul. Poprzecznej do Wojska Polskiego. 
Przypomnijmy, 150 000 zł kosztowało 
wykorytowanie (20 cm), wysypanie 
gruzem budowlanym (10 cm) i mie-
szanką kruszywa (7 cm) w ramach 
programu „Budowa (przebudowa) 

dróg dojazdowych do gruntów rol-
nych” (czytaj: „WL” 09-2014 str. 11 
„Utwardzona ul. Buczka”). Nawierzch-
nia nie wytrzymała jednego sezonu. 
Pomimo łagodnej zimy, stosunkowo 
niewielu opadów jesiennych, w lu-
tym, czyli 5 miesięcy od zakończe-
nia inwestycji, jakość na niektórych 
odcinkach niewiele różni się od tej 

Pieniądze w błoto
Nie zdała egzaminu wykonana w ubiegłym roku (roku 
wyborczym) nowa metoda utwardzania dróg gruntowych

sprzed modernizacji. Na 
krańcach zainstalowano 
specjalne tabliczki z her-
bami Miasta Luboń oraz 
Województwa Wielko-
polskiego i stosowną in-
formacją „Finansowane 
z budżetu Miasta Luboń 
i Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego”. 
Czy teza ujęta w tytule, 
którą postawili, dzwo-
niąc do redakcji sami 
użytkownicy drogi, jest 
prawdziwa? Niech na 
to odpowie ten krótki 
fotoreportaż.

PPR

Q
Połączenia z utwardzonymi częściami dróg to niebezpieczne zagłębienia 
(dziury). W tych miejscach zamiast tabliczek o �nansowaniu przydały-
by się znaki „Uwaga wyboje”   fot. Piotr P. Ruszkowski

Po 5 miesiącach 
eksploatacji ruchu 
lokalnego, na jezdni 
klasyczna „tarka” 
charakterystyczna 
dla nieutwardzo-
nych dróg   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

Q
Głębsze nierówności okoliczni mieszkańcy starają się wyrów-
nywać szlaką i popiołem z pieców   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Rozkopana i całkowicie nieprzejezdna ulica. Odcinek przy SP 4   
fot. Agata Samol

Q
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LUDZKIE SPARWY

Od 28 stycznia 2015 r. jest już 
możliwy zrzut ścieków do 
nowo wybudowanej kanalizacji 

sanitarnej posesji objętych inwesty-
cją: >Budowa Kolektora Sanitarne-
go „Wirskiego” i kanałów w zlewni 
wraz z  przyłączami w  Luboniu<. 
W związku z powyższym, prosimy 
mieszkańców o pisemne powiado-
mienie Aquanet SA o podłączeniu 
instalacji wewnętrznej na nierucho-
mości z nowo wybudowaną siecią 
kanalizacyjną (zgodnie z zapisami 
zawartymi w umowie o odprowadze-
nie ścieków). W zgłoszeniu prosimy 
o podanie stanu wodomierza wody 
na dzień podłączenia nieruchomości. 
W przypadku korzystania z własnego 
ujęcia wody, prosimy o wskazanie 
liczby osób zamieszkujących pose-
sję. Opłaty za korzystanie z  usług 
w zakresie odbioru ścieków spółka 
będzie naliczać odbiorcy dopiero od 
dnia podłączenia do kanalizacji sa-
nitarnej, zgodnie ze złożonym przez 

niego pisemnym oświadczeniem 
o zrzucie ścieków.

Informacje o podłączeniu pose-
sji do kanalizacji sanitarnej można 
przekazać za pośrednictwem Pocz-
ty Polskiej na adres spółki, e-ma-
ilem: klient@aquanet.pl, fax-em pod 
nr tel. 835  90  63 lub osobiście 
w  Punktach Obsługi Klienta, ul. 
Dolna Wilda 126 lub ul. Piątkowska 
117/119 w Poznaniu.

Tym samym temat kanalizacji 
w Lasku można uznać z zakończony. 
Każdy z  mieszkańców, który ma 
możliwość podłączenia do kanału 
sanitarnego, powinien niezwłocznie 
takie prace wykonać. Zależy nam 
na wypełnieniu wszystkich założeń 
efektu ekologicznego dla tego pro-
jektu. Poza tym przy rosnących 
kosztach wywozu ścieków możli-
wość ich skanalizowania pozwoli na 
zaoszczędzenie pieniędzy w naszym 
domowym budżecie.

UML

Przyłączenie  
do kanalizacji
w Lasku

Uwaga, podatek!
15 marca mija termin wpłaty pierwszej raty 
podatku od nieruchomości. Sprawdź czy ure-
gulowałeś należność!

Nabór do klas pierwszych szkół 
podstawowych i gimnazjów 
w Luboniu na rok szkolny 

2015-2016 będzie się odbywał zgodnie 
z ustalonymi uchwałą Rady Miasta 
(05.03.2015) nowymi obwodami.

Władze miasta zdecydowały się 
na tę trudną decyzję, jaką jest zmia-
na obwodów szkolnych, w związku 
z sytuacją demogra�czną, wynika-
jącą z  dynamiki przyrostu dzieci 
w  obwodach szkolnych, a  także 
obowiązkiem szkolnym dzieci uro-
dzonych w  drugiej połowie 2008 
i w roku 2009 (sześciolatków). De-
cyzja ta została poprzedzona szcze-
gółową analizą wszystkich związa-
nych z tym aspektów i uwarunko-
wań. W szczególnie trudnej sytuacji 
znalazła  się Szkoła Podstawowa 
nr 2, gdzie według dotychczas obo-
wiązujących obwodów, do klas 
pierwszych miało tra�ć około 250 
dzieci. Taka sytuacja spowodowa-
łaby wydłużenie czasu pracy pla-
cówki nawet do godz. 19.30. Roz-
ważano różne koncepcje rozwiąza-

nia problemu – wynajęcie starego 
budynku szkoły przy ul. Armii 
Poznań, wynajęcie budynku salek 
para�alnych para�i pw. św. Jana 
Bosko, budowy kontenerowej, prze-
niesienie Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej. Żmudne analizy 
liczby dzieci w konkretnych blokach 
(domach), utwierdziły nas w prze-
konaniu, że najwłaściwszym roz-
wiązaniem w aktualnej sytuacji jest 
rozłożenie ciężaru przyjęcia tak 
dużej liczby dzieci na wszystkie 
lubońskie szkoły podstawowe.

Wprowadzona zmiana obwo-
dów zakłada, że część ul. Konarzew-
skiego (należąca do Nowego Cen-
trum Lubonia – najbardziej wysu-
nięta na południe) będzie należeć 
do obwodu Szkoły Podstawowej 
nr 4, część ul. Wschodniej i al. Jana 
Pawła  II (usytuowana najbardziej 
na wschód) ma należeć do obwodu 
Szkoły Podstawowej nr 3 oraz część 
osiedla „Lubonianka”, położona 
najbliżej Szkoły Podstawowej nr 1, 
do obwodu tejże szkoły. Po zmianie 

obwodów do klas pierwszych SP 2 
tra� ok. 190 uczniów. Łączna liczba 
dzieci w tej szkole w nowym roku 
szkolnym przekroczy prawdopo-
dobnie 900.

Aby móc zapewnić komfort na-
uki i bezpieczeństwo uczniom SP 2 
podjęliśmy decyzję, że w roku szkol-
nym 2015-2016 nie będzie naboru 
do oddziałów zerowych przy tej 
szkole. Rodzice, którzy chcieli zapi-
sać swoje pociechy do „zerówki” 
w  SP  2, będą mogli skorzystać 
z oferty pozostałych szkół podsta-
wowych i przedszkoli publicznych. 
Warto przypomnieć, że w  przed-
szkolach publicznych dziecko ma 
zapewnione bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę przez 5 godzin 
dziennie, 5 dni w tygodniu; wyso-
kość opłaty, po 5 bezpłatnych go-
dzinach, nie może przekroczyć 1 zł 
za każdą godzinę pobytu dziecka 
w placówce. Przedszkole nie pobie-
ra opłat za nieobecność dziecka.

Aby złagodzić negatywne kon-
sekwencje zmian, dzieci (z rejonów 

objętych zmianami), których ro-
dzeństwo uczęszcza już do SP  2, 
będą miały możliwość pozostania 
w  tejże szkole. Dyrektorzy luboń-
skich podstawówek zapewniają po-
nadto, że utworzą klasy, w których 
będą dzieci z  tego samego rejonu 
zamieszkania. Miasto gotowe jest 
również dostosować rozkłady jazdy 
autobusów do potrzeb rodziców 
i dzieci objętych zmianami. Obecni 
„zerówkowicze” z SP 2, którzy nie 
mogą zostać przyjęci do klasy I w tej 
szkole (ze względu na zmianę ob-
wodu), będą mogli wziąć udział 
w rekrutacji uzupełniającej do klas 
pierwszych i  na preferencyjnych 
warunkach zostaną przyjęci do 
„swojej” szkoły.

Wszyscy dyrektorzy zapewnia-
ją, że zmiana obwodów szkolnych 
nie spowoduje znacznego wydłuże-
nia czasu pracy placówek w stosun-
ku do aktualnie istniejących godzin.

Mateusz Mikołajczak
Zastępca Burmistrza Miasta Luboń

Dlaczego zmieniono obwody szkolne

Stowarzyszenie Cor Ad Cor 
im. Kardynała J.H. Newma-
na organizuje drugą edycję 

Wojewódzkiego Konkursu Trans-
latorskiego. Tym razem do udzia-
łu zaproszono nie tylko uczniów 
szkół gimnazjalnych, ale i  ponad-
gimnazjalnych. „Rhyme your lines 
into a limerick” – pod tym hasłem 
są proszeni o przełożenie na język 
polski jednego z dwóch podanych 
limeryków (szczegóły: www.corad-
cor.pl) oraz samodzielnego ułożenia 
w  języku angielskim jednej takiej 
charakterystycznej rymowanki na 
dowolny temat.

Autorką konkursu jest Ewa Gór-
czak – anglistka, od wielu lat pro-
wadząca warsztaty metodyczne 
wzbogacające warsztat pracy angli-
stów w Ośrodku Doskonalenia Na-
uczycieli (ODN) w Poznaniu oraz 

lekcje pokazowe dla młodzieży szkół 
gimnazjalnych i  ponadgimnazjal-
nych. Patronat nad konkursem ob-
jęli: Wydział Anglistyki UAM oraz 
ODN.

Zwycięzcy konkursu zostaną 
wyłonieni przez jury, któremu prze-
wodniczy Colin Philips, wykładow-
ca Wydziału Anglistyki UAM. Cen-
ne nagrody książkowe dla laureatów 
zostały ufundowane przez wydaw-
nictwo „Oxford University Press”.

Zapraszamy również na warsz-
taty limerykowe, które odbędą się 
28 marca, o godz. 9 w zabytkowym 
budynku Stowarzyszenia im. Kar-
dynała J.H. Newmana (stara SP 3), 
przy ul. Armii Poznań 27 (prosimy 
o wcześniejsze potwierdzenie przy-
bycia). Udział w  warsztatach nie 
obliguje do udziału w konkursie.

CAC

Konkurs translatorski

Przedsiębiorstwo Transportowe „Translub” uruchomiło testowo zgło-
szeniowy formularz kontaktowy Pogotowia Rozkładowego. Wiado-
mości z  tego formularza są niezwłocznie przekazywane służbom 

technicznym �rmy. Przy jego pomocy można zgłaszać m.in. uszkodzone 
rozkłady jazdy czy też akty wandalizmu na przystankach.

Formularz jest dostępny pod adresem: http://translub.pl/index.php/
mnu-zgl01

PAW

Pogotowie Translubu
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Posiedzenie najwyższej władzy 
Spójni zwołał na godz. 18 w pią-
tek, 27 lutego pełnomocnik 

Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej 
(ZKRS) – Piotr Quandt z Poznania 
– na wniosek członków lubońskiej 
spółdzielni z  30 lipca 2014  r. Nie 

mogły tego zrobić organy spółdzielni 
(Zarząd i Rada Nadzorcza), ponieważ 
nie spełniały wymogów statutowych 
(brak dostatecznej liczby członków). 
Celem walnego zgromadzenia, które 
odbyło się w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 3, było odwołanie 
wszystkich członków Rady Nadzor-
czej (wskazany we wniosku z 30 lipca 
2014 r.). Przebiegało spokojniej niż 
poprzednie, niedokończone walne 
zgromadzenia (w czerwcu i wrze-
śniu 2014 r.), pod nadzorem �rmy 
ochroniarskiej „Pewność”, bacznej 
kontroli prawników zaangażowa-
nych przez „starą” Radę Nadzorczą 
i przy obecności 159 z 180 członków 
spółdzielni, wyraźnie (co pokazały 
głosowania) podzielonych na sym-
patyków poprzedniej Rady i  zwo-
lenników zmiany. Przybyło też troje 
przedstawicieli Rady Miasta – Paweł 

Wolniewicz (na prośbę mieszkańców 
Spójni) i  zaproszona przez niego 
Katarzyna Ekwińska (z okręgów 
wyborczych, na terenie których znaj-
dują się domy spółdzielni) oraz Ja-
kub Bielawski, który w przypadku, 
gdyby zaszła taka konieczność, za-

mierzał się podjąć mediacji.
Z uwagi na formalności zwią-

zane z  rejestracją przybyłych, po-
siedzenie rozpoczęło się z opóźnie-
niem przy obecności 158 członków 
Spójni, w tym 58 pełnomocników 
(po 45 minutach doszła jeszcze jed-
na osoba, której, pomimo wniosku, 
przewodniczący obrad nie odebrał 
jednak mandatu, uznając, że prawo 
do niego gwarantuje członkostwo 
w spółdzielni). Pełnomocnik ZKRS 
stwierdził prawidłowość zwołania 
walnego zgromadzenia. Tym razem 
nie było problemów ze zgłaszaniem 
kandydatów do prezydium i komi-
sji powołanych na potrzeby obrad, 
chętnych do udziału w  tych gre-
miach. Przewodniczącym walnego 
zgromadzenia został Paweł Dobro-
wolski, który zdobył przychylność 
niemal 3-krotnie większej liczby 

obecnych niż dru-
gi kandydat – Ar-
kadiusz Krasucki. 
Sekretarzem został 
Dariusz Dekiel, 
a  asesorami wy-
brano Grzegorza 
Tomczaka i Rober-
ta Wyrzykowskie-
go. Spośród zgło-
szonych 6 kandy-
datów w  komisji 
wyborczej zasiadło 
trzech: Zbigniew 
Zielazek, Maria 
Pańczak i  Hubert 
Bukowski. Do ko-
misji skrutacyjnej 
wybrano (spośród 
6 kandydatów): 
Jarosława Sajnaja, 
Annę Golnisz 

Nadzieja na spokój
Pod kierunkiem pełnomocnika Zarządu Krajowej Rady 
Spółdzielczej w skon�iktowanej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Spójnia” wymagana statutowo większość członków (2/3) 
odwołała poprzednią Radę Nadzorczą i powołała nową. Czy to 
koniec niepokojów w spółdzielni powstałej w 1995 r. z zasobu 
mieszkań dawnych Zakładów Ziemniaczanych?

cd.  
obok

i Małgorzatę Tamborską. Do komi-
sji wniosków weszli: Janusz Majche-
rek, Małgorzata Gierałtowska i Ju-
styna Dąbrowska. Poza jedną osobą, 
wszyscy członkowie komisji walne-
go zgromadzenia zdobyli po ponad 
100 głosów poparcia. Podobnie 
rozłożyły się również wyniki póź-
niejszych głosowań. Uchwałę o za-
twierdzeniu porządku obrad przy-
jęto 105 głosami „za”. Przedtem 
prawnik reprezentujący „środowi-
sko” skupione przy starej RN zapro-
ponował, by punkt posiedzenia, 
mówiący o wyborze członków RN, 
poszerzyć o  zapis wskazujący na 
możliwość uzupełnienia jej składu. 
Przeciwko takiemu rozwiązaniu 

opowiedziało się 109 członków 
Spójni, co wywołało na sali 
oklaski.

Najważniejsze głosowanie 
– nad imiennym odwołaniem 
wszystkich członków RN – 
wykazało wcześniejszą tenden-
cję i zadziwiającą dokładność 
wyników. Grażynę Baranow-
ską, Marka Baranowskiego, 
Piotra Fajkisa i Wandę Kacz-
marek odwołano bowiem przy 
jednakowym stosunku głosów 
(111 „za”, 44 „przeciw”, 3  się 
wstrzymało). Przy okazji peł-
nomocnik ZKRS wyjaśnił, że 
ponieważ do momentu zwo-
łania walnego zgromadzenia 

Marek Baranowski (przewodniczą-
cy RN) nie złożył on pisemnej re-
zygnacji, pozostawał na liście od-
woływanych (kwestia była sporna 

z uwagi na niejasną deklarację M. 
Baranowskiego na poprzednim wal-
nym zgromadzeniu).

Z 17 kandydatów w głosowaniu 
tajnym wybrano nową, 7-osobową 
Radę Nadzorczą, w której nie zna-
lazł  się nikt ze zwolenników po-
przedniego gremium. Dla przejrzy-
stości wyborów, karty do głosowania 
(listy z  nazwiskami kandydatów) 
odbierano imiennie bezpośrednio 
przy stole prezydialnym (wydano 
147 kart; 6 głosów było nieważnych). 
W skład nowo powołanego organu 
(ukonstytuował się 1 marca) weszli: 
Paweł Dobrowolski (przewodniczą-
cy, zdobył 102 głosy poparcia), Ju-
styna Dąbrowska (101 głosów), Mał-

gorzata Gierałtowska (sekretarz, 96 
głosów), Grzegorz Tomczak (94), 
Dariusz Retinger (93), Robert Wy-
rzykowski (90) i Agnieszka Seroka-

Q
Na walne zgromadzenie „Spójni” 27 lutego, z powodu wyjątkowej frekwencji, trzeba było wynająć salę gimnastyczną SP 3   fot. Hanna Siatka

Q
Wyraźny podział podczas głosowań. Na pierwszym 
planie niegłosujący członkowie i zwolennicy „starej” 
Rady Nadzorczej, podczas gdy reszta sali podnosi man-
daty   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Podczas walnego zgromadzenia przy stole prezydial-
nym, ku niezadowoleniu sali, bardzo często pojawia-
ły się osoby postronne   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Za stołem prezydialnym m.in. pełnomocnik Zarządu Krajowej Rady Spół-
dzielczej Piotr Quandt (stoi z mikrofonem) i przewodniczący walnego 
zgromadzenia Paweł Dobrowolski (obok, z lewej). Na pierwszym planie 
stolik komisji skrutacyjnej oraz pusta urna (po wyjęciu głosów)   fot. Hanna 
Siatka
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Możesz sobie pomóc
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(GKRPA)

Zgodnie z zarządzeniem Bur-
mistrz Miasta z  2 stycznia 
2015 r. w sprawie odwołania 

i powołania GKRPA, skład komisji 
częściowo uległ zmianie. Burmistrz 
Małgorzata Machalska dokonała 
zmian w komisji, kierując się kryte-
rium kompetencji, doświadczeniem 
zawodowym i społecznym poszcze-
gólnych członków oraz oceną przy-
datności posiadanej wiedzy i cech 
poszczególnych osób do zasiadania 

w komisji, wydaną przez Romualdę 
Suchowiak – kierownik Wydziału 
Oświaty Zdrowia i Kultury Urzę-
du Miasta.

Aktualny skład:
Rafał Marek (były zastępca 

Burmistrza Lubonia) – przewod-
niczący, Małgorzata Szajek (na-
uczyciel, pedagog w  Gimnazjum 
nr  1) – pełnomocnik Burmistrza 
Miasta, Romualda Suchowiak – 
sekretarz, członkowie: Katarzyna 

Andrzejczak (zastępca dyrektora 
MOPS), Grażyna Leciej (dyrektor 
SP 3), Jan Panek (lider ruchu AA), 
Robert Przyjemski (komendant 
policji), Michał Szwacki (radny).

Kontakty:
QQ Pełnomocnik Burmistrza – wtor-

ki, godz. 13 – 15, piątki 13 – 15 – 
Urząd Miasta
QQ świetlice środowiskowe z  ele-

mentami socjoterapii – SP 1, SP 3, 
SP 4 – godz. 14 – 18, SP 2 – godz. 
14 – 17
QQ Poradnia Terapii Uzależnień 

i Współuzależnienia – ul. Kościusz-
ki 53, tel. 61 813 09 33

QQ Grupa AA „Avanti” – ul.  So-
bieskiego  97 (budynek Ośrodka 
Kultury) – środa, godz. 18
QQ Grupa AA „Do przodu” – salka 

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
NMP pl. E. Bojanowskiego 6 – pią-
tek, godz. 18.30
QQ - dyżur prawnika – budynek 

Straży Miejskiej, ul. Dworcowa 1 – 
poniedziałek, godz. 18 – 21
QQ Punkt Konsultacyjny ds. Uzależ-

nień – budynek Straży Miejskiej, 
ul.  Dworcowa  1. – wtorek, godz. 
15.30 – 20
QQ Punkt Konsultacyjny Uzależnień 

od Narkotyków – budynek Straży 
Miejskiej, ul. Dworcowa 1 – czwar-
tek, godz. 16 – 18

Agata Samol

cd.  
ze str. 
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-Jarzyna (zastępca przewodniczące-
go – 72 głosów). W punkcie „wolne 
wnioski” nie zgłoszono żadnego.

Obrady najwyższej władzy 
„Spójni” zakończyły się przed godz. 
23 i trwały blisko 5 godzin.

Pierwsze decyzje
Jak nas poinformował Marcin 

Dzierżawczyk, 1 marca nowa Rada 
Nadzorcza uchyliła uchwałę po-
przedniej, odwołującą go z funkcji 
prezesa i  ponownie powołała do 
2-osobowego zarządu spółdzielni 
Łukasza Borkowskiego jako zastęp-
cę (sprawował tę funkcję do 
2.09.2014  r. i  zrezygnował). Rada 
Nadzorcza wybrała też spośród sie-
bie komisję do analizy dokumenta-
cji spółdzielni (Agnieszka Seroka-

-Jarzyna i  Justyna Dąbrowska), 
która z pomocą biegłego zbada sy-
tuację �nansową Spójni.

W rękach prokuratury
Pomimo iż adwokaci poprzed-

niej Rady Nadzorczej widzą możli-
wości podważenia ostatniego walne-
go zgromadzenia z przyczyn proce-
duralnych, jak nas poinformował 
Marek Baranowski, odwołani nie 
sięgną po to rozwiązanie. Według 
przewodniczącego byłej RN, najbliż-
sza przyszłość spółdzielni zależy od 
decyzji prokuratury, która bada kil-
ka wątków dotyczących Spójni. 
Pierwsze zawiadomienie w  Proku-
raturze Poznań-Wilda złożył 10 paź-
dziernika 2014 r. M. Dzierżawczyk 
i dotyczyło ukrywania przez Wandę 
Kaczmarek (oddelegowana przez RN 
do Zarządu w lipcu 2014 r.) doku-
mentacji spółdzielni, w  tym przy-
właszczenia dysku twardego z dany-
mi. Dochodzenie toczy się z art. 276 
KK (ukrywanie dokumentacji). 
Prokuratura bada ponadto zawiado-
mienia Zarządu w  sprawie najść 
siedziby spółdzielni przez członków 
RN w  listopadzie 2014 i  11 lutego 
2015  r. Jak nas poinformował M. 
Baranowski, po zdarzeniu z 11 lute-
go, na wniosek członków „Spójni” 
do prokuratury skierowano 2 zawia-

domienia: o  nadużyciach �nanso-
wych Zarządu (ze wskazaniem kwo-
ty) oraz o posługiwaniu się fałszy-
wymi dokumentami, wytwarzaniu 
fałszywych dokumentów i składaniu 
fałszywych zeznań przed sądem.

Były przewodniczący RN jest 
zdania, że w  okresie, kiedy Rada 
Nadzorcza liczyła mniej członków, 
niż wymaga tego statut (od 
2.09.2014 do 27.02.2015), nie mogła 

wprawdzie podejmować uchwał, 
lecz funkcji kontrolnych nie straci-
ła. Była też jedynym dysponentem 
swojej dokumentacji. Zapytany 
przez nas pełnomocnik ZKRS, Piotr 
Quandt wyjaśnił, że z powodu nie-
wypełniania warunków statutowych 
Rada Nadzorcza „Spójni” w oma-
wianym okresie nie istniała, nie 
posiadała więc żadnych uprawnień.

HS

Q
Komisja skrutacyjna podczas pra-
cy. W głębi, za białą linią boiska 
i ochroniarzami – zniecierpliwie-
ni przedłużającym się liczeniem 
głosów m.in. pełnomocnicy 
członków Spójni   fot. Mariusz 
Marszałkiewicz

Q
Nowa Rada Nadzorcza: Paweł Dobrowolski (przewodniczący), Robert Wy-
rzykowski, Justyna Dąbrowska, Grzegorz Tomczak, Małgorzata Gierałtow-
ska (sekretarz), Agnieszka Seroka-Jarzyna (zastępca przewodniczącego), 
Marcin Dzierżawczyk (prezes zarządu), Łukasz Borkowski (zastępca prezesa 
zarządu). Na zdjęciu brakuje Dariusza Retingera (RN)   fot. Mariusz Marszał-
kiewicz
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bezpieczeństwu ludzi 
lub mienia nie pobie-
ra  się opłaty. Sprawą 
zainteresował się jeden 
z mieszkańców, Stefan 
Danielak – Mieszkam 
w pobliżu już wiele lat. 
Będąc w Straży Pożar-
nej, sadziłem te drze-
wa 40 lat temu i dziś 
przychodzę tutaj odpo-
cząć. Ich wycięcie było 
bezmyślne.

Przy okazji wycię-
to wiele zupełnie 
zdrowych mniejszych 
drzew. W opinii pana 
Stefana, wycinka nie-
których nie była ko-

nieczna. Pozbawianie bobrów po-
żywienia, poprzez wycinanie drzew 
na pewno nie było jedynym i naj-
lepszym rozwiązaniem. Rośliny 
można było zabezpieczyć np. siatką, 
wówczas zwierzęta nie miałyby do 
nich dostępu, pejzaż nie uległby 
degradacji, a drzewa mogły rosnąć 
jeszcze dziesiątki lat dając cień od-

poczywającym pod nimi 
okolicznym mieszkań-
com. Pień jednego z wy-
ciętych dużych drzew 
o  średnicy ok. 90  cm 
przysypano ziemią. 
Obok kolejny – o  ład-
nym i  zdrowym prze-
kroju – średnicy ok. 
60  cm. Spacerując po 
terenie przy starym ko-
rycie Warty wzdłuż ul. 
Magazynowej, można 
zauważyć wiele śladów 
po wycinanych wcześniej 
drzewach. Jak tłumaczy 

ZZZiR, pnie dawniej wyciętych ro-
ślin są podcinane, aby się nie poty-
kać i w przyszłości posiać trawę.

Na innych drzewach można do-
strzec nowe nadgryzienia przez bo-
bry. Czy, aby uniknąć szkód, jakie 
wyrządzają gryzonie, usuwane będą 
kolejne rośliny?

Agata Samol

W feralny dla topoli piątek, 
13 lutego, przy ul. Magazy-
nowej Zakład Zadrzewień 

Zieleni i Rekultywacji Zbigniew Jurga 
(ZZZiR) z Lubonia, na wniosek �rmy 

„Luvena”, przeprowadził wycinkę. 
Podstawą wniosku było stwierdzenie 
zagrożenia bezpieczeństwa w wyniku 
naruszenia pnia przez bobry. Wnio-
sek pozytywnie rozpatrzył Urząd 

Miasta. Zgodnie z arty-
kułem 86 ustawy z dnia 
16. 04. 2014 r. o ochronie 
przyrody – za usunięcie 
drzew, które zagrażają 

LUDZKIE SPRAWY

W „Kwadransie”

W restauracji „Kwadrans” 
przy ul. Kościuszki 72 od-
był się 7 lutego kostiumowy 

bal karnawałowy. Bawiono się przy 
muzyce i przebojach lat 70. z DJ-em 
Candyman’em. Wybierano najcie-
kawsze przebranie karnawałowe.

W „Maxie”
W sobotę, 14 lutego w Hotelu 

„Max” odbyła się zabawa karnawa-
łowo-walentynkowa. O nastrój wie-
czoru zadbało szefostwo i personel, 
serwując smaczne menu. Wszyscy 
świetnie się bawili, a ostatni goście, 
opuszczając hotel, myśleli już o re-
zerwacji stolika na przyszły rok!

WS

Ostatkowo

Q
Bal w Hotelu „Max” przy ul. Kościuszki   fot. Władysław Szczepaniak

Q
Kameralna zabawa taneczna w „Kwadransie”   fot. Władysław Szczepaniak

Sprostowanie
W artykule sponsorowanym 

„Niemiecki standard”, który ukazał 
się w lutym na str. 14, pojawił się 
błąd. Zamiast „Bio Kleen System” 
zapisano „Bio Kleen”, a „System” 
potraktowano jako osobną nazwę. 
Zastosowaną w artykule nazwą 
„Bio Kleen” opatrzone są pro-
dukty marki amerykańskiej, a nie 
niemieckiej „Bio Kleen System”. 
Za błąd przepraszamy.

Znikające drzewa
Rozwiązanie problemu drzew podgryzanych przez bobry (czytaj 
też „WL” 01-2015, str. 13) budzi spore wątpliwości. Rośliny, choć 
zdrowe i okazałe zostały po prostu wycięte!

Usunięte drzewo z wi-
docznym nadgryzie-
niem. Zdjęcie z końca 
grudnia 2014 r. Obok 
jego korcz o średnicy 
około 60 cm   fot. Maria 
Kaczmarek   fot. Agata 
Samol

Q

Q
Przysypany ziemią przekrój wyciętego drzewa, zdaniem 
świadków, zdrowego. Miarka wskazuje prawie 90 cm 
średnicy   fot. Agata Samol

Q
Przykład jednego z wielu śladów po wyciętych 
mniejszych drzewach w minilasku przy ul. Ma-
gazynowej   fot. Agata Samol
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Kontynuując temat osób nie-
pełnosprawnych w Luboniu 
(czytaj m.in. „WL” 02-2015, 

str. 2), przyglądamy się wędrówce 
mieszkającego przy ul. Wojska Pol-
skiego, poruszającego  się na wóz-
ku elektrycznym pana Grzegorza. 
Jak  się okazuje, chcąc dotrzeć na 
plac Edmunda Bojanowskiego – do 
Urzędu Miasta, apteki i na pocztę 
– a potem do banku PKO BP przy 
ul. Sikorskiego i  wrócić do domu 
ulicą Kościuszki oraz Żabikowską, 
niepełnosprawny napotyka szereg 
przeszkód. Większość z nich dotyczy 
złego stanu infrastruktury w, jakby 
nie było, centrum miasta, ale wielu 
trudności nie doświadczyłby, gdyby 
nie brak wyobraźni tych, którzy kło-
potów z poruszaniem się nie mają.

Tylko jezdnią
Pierwsza przeszkoda czeka na 

niego już na początku wyprawy. Wy-
jeżdżając z  domu i  chcąc skręcić 
w lewo, nie może skorzystać z chod-
nika, bo stojący pośrodku niego słup 
energetyczny i  parkujący tu noto-
rycznie samochód, skutecznie mu to 
uniemożliwiają. Zjeżdża więc na 
jezdnię, co jest bardzo niebezpieczne, 

ponieważ pojawiając  się nagle na 
drodze zza ograniczającego widocz-
ność auta, stanowi zagrożenie dla 
mknących tędy pojazdów, nie mó-

wiąc już o braku własnego bezpie-
czeństwa. Zresztą, gdyby nawet par-
kującego w tym miejscu stale samo-
chodu nie było, pan Grzegorz naj-
prawdopodobniej i tak zlekceważył-
by chodnik leżący po stronie swego 
domu, ponieważ kawałek dalej 
sterczy w  nim kolejny słup, a  na 
przejściach przez jezdnię znajdują się 
wysokie krawężniki.

Skoro już wózek z panem Grze-
gorzem znalazł  się na drodze, to 
kierując się do placu Bojanowskie-
go, mężczyzna pewnie dalej bę-
dzie się poruszał jezdnią, wybierając 
ul. Szkolną (odcinek pomiędzy ul. 
Wojska Polskiego a 11 Listopada). 
Zrobi tak dlatego, że utwardzony, 
wąski chodnik z  lewej strony tej 
drogi jest notorycznie zastawiony 
parkującymi autami, a  pobocze 
z prawej to pas gruntu używany jako 
parking na całej szerokości.

Parkuj z głową!
Wbrew prawdopodobnemu wy-

borowi pana Grzegorza, postanowi-
liśmy sprawdzić dojazd do placu E. 
Bojanowskiego, kontynuując jazdę 
wzdłuż ul. Wojska Polskiego, przez 
Kołłątaja. Od skrzyżowania ze Szkol-

Zakupy na wózku
Fotoreportaż

ną szeroka ul. Wojska 
Polskiego posiada 
utwardzony chodnik 
tylko z  jednej strony 
– prawej (po przeciw-
ległej, wzdłuż domów 
biegnie pas gruntu 
z  drzewami pośrod-
ku). Chodnik jest nie-
równy, przecinają go 
krawężniki wyznacza-
jące wjazdy na pose-
sje. Gdzieniegdzie 
przed nieruchomo-
ściami stoją prostopa-
dle samochody. Pieszy 
prześlizgnie  się po-
między autem i pasem 
zieleni, wózek nato-
miast z trudem poko-
nuje prześwit pomię-
dzy ustawionym 
w  poprzek przejścia 
pojazdem i poboczem. 
Dojeżdżamy do ul. 
Kołłątaja. Przy Gimnazjum nr  2 
i LOSIR-ze droga jest bardzo ruchli-
wa. Chodnik jest tu tak wąski, że 
jeśli wózek spotka się z innym użyt-
kownikiem duktu, ktoś musi wybrać 
jezdnię. Na szczęście ulica jest jed-
nokierunkowa i  pojazdy porusza-
ją  się wzdłuż przeciwległej strony 
drogi. Stosunkowo nowy chodnik 
posiada kilka nierówności w postaci 
źle osadzonych, wystających studzie-
nek. Jedna z nich sterczy nawet na 
wąskim zakręcie przy wylocie ul. 
Kołłątaja w 11 Listopada, prowadzą-

cym do przejścia przez jezdnię. To 
dodatkowa trudność dla wózka.

Slalomem
Pokonawszy ruchliwą ul. 11 Li-

stopada, wózek z  niepełnospraw-
nym nie może jechać dalej. Po tej 
stronie ul. Kołłątaja nie ma bowiem 
chodnika. Pan Grzegorz musi prze-
jechać na drugą stronę i sforsować 
naturalną nierówność terenu. 
Z pewnością i tutaj pojedzie jezd-
nią, bowiem chodnik na tym od-
cinku jest w katastrofalnym stanie. 
Ciężkie pojazdy wjeżdżające na 
plac budowy kolejnych domów 
jednorodzinnych stratowały płytki 
i przejazd nie jest możliwy. Domy 
już dawno stoją gotowe, ale inwe-
stor nie spieszy  się z  naprawą 
szkód. Na ostatnim odcinku jed-
nokierunkowej ul. Kołłątaja (za 
skrzyżowaniem z ul. Lipową) dukt 
znowu znajduje się po przeciwnej 
stronie niż wcześniej. Ten, który 
mógłby stanowić ciąg dla wózka, 
zajmują drzewa wyrastające, a jak-
że, pośrodku. Obserwujemy tu 
jeden z wielu w Luboniu absurdów 
budowlanych. Przejścia dla pie-
szych po stronie chodnika dzieli 
miękki, pochyły, nieutwardzony 
teren. Pasy trzeba więc zlekceważyć 
i  poruszając  się jak samochód, 
znów pokonać skrzyżowanie jezd-
nią. Na chodniku biegnącym 

Q
W tym miejscu pan Grzegorz rozpoczyna wędrówkę. Ponieważ z chodnika 
„wyrasta” słup elektryczny i stale parkuje w tym miejscu samochód, nie-
pełnosprawny musi zjechać wprost na jezdnię. W głębi, w okolicy przy-
stanku autobusowego, w chodniku sterczy kolejny słup   fot. Hanna Siatka

Q
Zjazd z chodnika na ul. Wojska 
Polskiego na wysokości ul. Szkol-
nej. Po drugiej stronie jezdni też 
jest wysoki krawężnik   fot. Hanna 
Siatka

Q
Ul. Szkolna w stronę 11 Listopada – z lewej wąski, utwardzony chodnik 
zajęty przez samochody, z prawej pas gruntu zastawiony autami. Pan Grze-
gorz wybiera jezdnię   fot. Hanna Siatka

Q
Szeroki dukt wzdłuż ul. Wojska Polskiego, raz po raz zastawiony stojący-
mi w poprzek samochodami   fot. Hanna Siatka

Q
Ul. Kołłątaja na wysokości gimnazjum i LOSiR. Spotykając 
wózek z dzieckiem inwalida znów zjeżdża na jezdnię. Nieste-
ty, kierowcy samochodów nie są wyrozumiali dla nietypo-
wych użytkowników drogi. Uważając ich za szalonych, trąbią, 
pukają się w czoło, ale nie zwalniają...   fot. Hanna Siatka
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wzdłuż boiska sportowego, na któ-
rym gra Stella, również jest niewie-
le miejsca. Tu też przeszkodą są 
drzewa. Gdzieniegdzie spomiędzy 
płytek wystają dodatkowo słupy 
elektryczne. Piesi mijają  się tu 
z trudem, nie mówiąc już o wóz-
kach. Przed wlotem ul. Kołłątaja 
w Poniatowskiego chodnik jest tak 
zdewastowany i  nierówny, że bez 

pomocy przechodniów wózek (z 
napędem ręcznym – bez szans) 
prawdopodobnie nie pokona prze-
szkód, które grożą wywrotką w bło-
to. Do znajdującego  się tu przy-
stanku autobusowego prowadzą 
wąskie przejścia, zbyt ciasne, by 
wózek mógł utrzymać równowagę 
i  nie ugrzęznąć w  miękkiej na-
wierzchni.

Rower potrafi namie-
szać

Obniżone krawęż-
niki na placu Bojanow-
skiego pozwalają panu 
Grzegorzowi dotrzeć do 
Urzędu Miasta, gdzie 
na szczęście sprawy, 
które zamierzał tego 
dnia załatwić, mógł zre-
alizować na parterze 
budynku pozbawionego 
windy (tym razem nie 
było potrzeby wzywania 
urzędników z  pięter). 
Chcąc dotrzeć do pocz-
ty pan Grzegorz wraca 
tą samą drogą na ul. 
Poniatowskiego. Tu 
wstępuje do apteki. 
Zjadłby pyszną droż-
dżówkę z  kruszonką 

Zakupy na wózkucd.  
ze str. 
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z  pobliskiej cukierni, ale przed 
drzwiami wejściowymi jest stopień. 
Swobodny przejazd pozbrukowym 
chodnikiem położonym wzdłuż pie-
rzei handlowej, wybudowanym 
przed kilkoma laty w ramach likwi-
dacji barier architektonicznych, jest 
w dni powszednie niemal niemoż-
liwy. Podczas realizacji inwestycji 
nie zadbano o usunięcie podestów 
i stopni przy niektórych placówkach, 
a  samochody ustawione pionowo 
do osi jezdni wjeżdżają tak głęboko 
na chodnik, że zajmują go niemal 
w całości (rozwiązaniem byłyby np. 
poziome miejsca postojowe). Tego 
dnia pan Grzegorz nie ma szczęścia. 
Tra�a na dodatkową przeszkodę. 
Musi poczekać, aż klient apteki usu-
nie rower ze stojaka przed sklepem, 
w całości zagradzający wąskie przej-
ście. Ma czas. Nauczył  się czekać, 
przywykł do niespodzianek i tego, 
że jego wyprawy trwają długo.

Przeszkoda na przeszkodzie
Pokonując nierówności terenu 

w nienajgorszej jakości chodniku na 
odcinku od ul. Szkolnej, pan Grze-
gorz dojeżdża ulicą Poniatowskiego 
do skrzyżowania z Kościuszki. Kon-
tynuując wędrówkę pozbrukowym 
chodnikiem, podąża do banku 
PKO BP przy ul. Sikorskiego. Przej-
ścia dla pieszych na tej jednej z głów-
nych dróg w Luboniu w wielu miej-
scach dostosowano do współcze-
snych standardów (obniżone krawęż-
niki i płytki z wypustkami dla niewi-
domych), ale nie zadbano, by 
w chodniku nie było zbędnych nie-
równości (np. wystających studzienek 
i zagłębień, w których gromadzi się 
woda deszczowa). Po pokonaniu 
krawężników na przejściach przez ul. 
Sikorskiego i niedostatecznie obni-
żonego podjazdu do banku, pan 
Grzegorz wypłaca gotówkę i wraca 
na ul. Kościuszki. Tym razem jednak 
wybiera chodnik po stronie osiedla 
„Lubonianka”, bowiem przeciwległy, 
na odcinku od ul. Sienkiewicza do 
11 Listopada jest tak zniszczony, że 
nie nadaje się nawet dla sprawnych 

(tragiczny stan tego duktu pokazy-
waliśmy w styczniu na str. 22 – nie-
równo ułożone, w  wielu miejscach 
połamane i kruszące się płyty chod-
nikowe, wyboje i wysokie krawężni-
ki we wjazdach prostopadłych ulic). 
Chodnik z lewej strony jest przyjaź-
niejszy. Prowadzi aż do skweru Ze-
nona Twardowskiego, a  stamtąd 
przez obniżone przejścia dla pieszych 
z sygnalizacją świetlną – do ul. Ża-
bikowskiej przy Netto.

Auta ważniejsze
Na ul. Żabikowskiej czeka na 

pana Grzegorza następna bariera, 
której autorami są projektanci infra-
struktury zlokalizowanego w  tym 

Q
Kuriozum na skrzyżowaniu ul. Kołłątaja i Lipowej – za pasami kawałek 
utwardzonego chodnika, a dalej pochyły, miękki grunt prowadzący do 
przejścia przez ul. Lipową. Wózek z napędem ręcznym ugrzęźnie   
fot.  Hanna Siatka

Q
Znów zachęta do jazdy slalomem – po stronie, gdzie 
wcześniej był chodnik, na dalszym odcinku ul. Kołłą-
taja zamiast duktu – pas gruntu z drzewami. Po 
prawej – nieprzyjazny chodnik wzdłuż boiska spor-
towego – zwężający się z powodu drzew i słupów   
fot. Hanna Siatka

Q
Tędy wózek wyjeżdża na ul. Poniatowskiego. Komentarz zbyteczny   
fot. Hanna Siatka

Q
Wąskie przejście do przystanku, wykonane z myślą wyłącznie o poruszają-
cych się o własnych siłach. Jeśli koło wózka zjedzie z pozbruku, pojazd 
straci stabilność i może się przewrócić. W głębi widać różnicę wysokości 
pomiędzy niedawno wykonanym krawężnikiem zatoki autobusowej a wej-
ściem do niskopodłogowego pojazdu. Bez specjalnej platformy wózek 
inwalidzki nie wjedzie do środka   fot. Hanna Siatka

Q
Nowy, wykonany ze środków na niwelację 
barier architektonicznych chodnik wzdłuż pie-
rzei handlowej przy placu Bojanowskiego. 
Różnica w kolorach kostek brukowych wyglą-
da na kaprys wykonawcy, choć powinna wy-
znaczać inne funkcje pasom duktu. Podesty 
i schody są przeszkodą nie tylko dla wózków. 
Pieszy może rower obejść, ale dla niepełno-
sprawnego to przeszkoda, zatrzymująca go 
przed dalszą drogą   fot. Hanna Siatka
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miejscu przystanku autobusowego 
oraz ci, którzy tę inwestycję zaakcep-
towali. By wykonać zatokę autobu-
sową przy markecie „Netto”, chodnik 
zwężono do tego stopnia, że oczeku-
jący pasażerowie zajmują całą jego 
szerokość. Wózek z niepełnospraw-
nym, a także dziecięcy, przejadą pod 
warunkiem, że stojący ustąpią im 
miejsca. Kiedy na przystanek zajeż-
dża autobus i pasażerowie doń wsia-
dają, wózki muszą poczekać. W dal-
szej części chodnik ul. Żabikowskiej 
jest dość szeroki, ale w wielu miej-
scach nierówny. Przy przecinających 
go wjazdach na posesje wózek musi 
„wyszukiwać” miejsc, w których kra-
wężniki są tak skruszone, że aż pła-
skie, przez co bardziej dostępne. Na 
wysokości apteki „Złoty Lek” spoty-
kamy kolejny przykład braku empa-
tii. Parkujące tu samochody podjeż-
dżają niemal pod ogrodzenia, zaj-
mując cały chodnik. Piesi porusza-

ją się wzdłuż parkanu po grząskim 
pasie zieleni poprzecinanym utwar-
dzonymi wjazdami na posesje. Jak 
ten odcinek, na który pomstują na-
wet zdrowi, ma pokonać wózek z nie-
pełnosprawnym?

Nieprzyjazna okolica
Za apteką ul. Żabikowska krzy-

żuje  się z  Wojska Polskiego. To 
ostatni i bodaj najmniej przyjazny 
etap wędrówki pana Grzegorza. Już 
przy wjeździe korzystających 
z  chodnika wita kuriozum. Konia 
z rzędem dla tego, kto pokona zde-
wastowany chodnik z  drzewami 
wyrastającymi pośrodku i specjalne 
wyróżnienie dla wykonawców przej-
ścia przez jezdnię (żeby się dostać 
na pasy, trzeba staranować drzewo). 
W tym miejscu przychodzi na myśl 
gorzka re�eksja wynikająca z  po-
równania naszej rzeczywistości 
z „cywilizowaną”. Coraz powszech-
niejszą w świecie jest np. tendencja 
wydzielania duktów dla smartfo-
nowców. Uzależnieni od urządzeń 
elektronicznych właściciele komó-
rek, z nosem przylepionym niemal 
do ekranu mogą tam bezpiecznie 
poruszać  się ciągami przyjaznych, 
równych chodników, pokonując 
drogę „na pamięć”.

Chodnik po prawej stronie ul. 
Wojska Polskiego z powodów opi-
sanych wyżej, nie nadaje  się do 

użytku, nale-
ży przejść na 
drugą stronę, 
ale i  ta jest 
nieprzyjazna. 
Dukt jest wą-

ski, nierówny, raz po raz wyrasta 
z niego słup elektryczny..., ale to już 
było...  HS

cd.  
ze str. 
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Q
Szeroki dukt przy ul. Kościuszki na wysokości osiedla szeregowców – dla 
niepełnosprawnego na wózku to droga ze slalomem   fot. Hanna Siatka

Q
Ul. Kościuszki – wysokie krawężniki we wjazdach w ulice poprzeczne. Całe 
szczęście, że po drugiej stronie chodnik jest bardziej przyjazny. W prze-
ciwnym wypadku dotarcie do ul. Żabikowskiej byłoby dla niepełnospraw-
nego na wózku niemożliwe   fot. Hanna Siatka Q

Zatoka autobusowa na ul. Żabikowskiej 
przy Netto powstała kosztem chodnika. 
Wózek przejedzie, jeśli pasażerowie czekają-
cy na autobus ustąpią mu miejsca   fot. 
Hanna Siatka

Q
Rozwiązanie, które przeklinają nawet sprawni użytkowni-
cy chodnika – zajęty przez samochody dukt na ul. Żabi-
kowskiej na wysokości apteki „Złoty Lek” (czytaj też: „WL” 
02-2015, str. 17 – „Bez przejścia”)   fot. Hanna Siatka

Q
Rozwiązanie zasługujące na miejsce w Księdze 
Guinessa – chodnik na ul. Wojska Polskiego 
przy skrzyżowaniu z ul. Żabikowską. Drzewa 
pośrodku zdewastowanego duktu (w głębi 
przystanek autobusowy) i kuriozum – pasy na 
jezdni na wysokości potężnego pnia. Tym 
skandalicznym chodnikiem z trudem przejdzie 
sprawny mieszkaniec, wózek musi przejechać 
na drugą stronę, ale jak ma się dostać na przej-
ście na tym ruchliwym skrzyżowaniu?   
fot. Hanna Siatka

Q
Nieprzyjazny chodnik na ul. Wojska Polskiego, przy 
której mieszka pan Grzegorz – wąski, nierówny, ze 
słupami na trasie   fot. Hanna Siatka

Q
Pozostałości po ściętych drzewach i infra-
strukturze oraz wystające studzienki 
w chodnikach są przeszkodami na drodze 
niepełnosprawnego. Przez cały czas, za-
miast poruszać się przyjaznymi ciągami 
duktów, musi skupiać uwagę na nierów-
nościach – na zdjęciu przykład z ul. Ko-
ściuszki na wysokości piekarni „Anika” – 
pozostałości po starej wiacie autobuso-
wej.  fot. Hanna Siatka
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Lubońskie korzenie

Przyszedł na świat 15 sierpnia 
1943 r. w Żabikowie. Jego ojciec 
– Leon – pochodził z Poznania 

i przed wojną był kierowcą prywat-
nych linii autobusowych obsługu-
jących również Luboń, należących 
do Pawła Bednorza, jednocześnie 
właściciela znanej w Żabikowie re-
stauracji „Zachęta”. Matka – Kata-

rzyna z d. Karczyńska i jej przodko-
wie, od pokoleń żyli w Żabikowie. 
Żona Eugenia, z którą mieszka przy 
ul. 3 Maja, jest emerytowanym pra-
cownikiem �rmy „Kom-Lub”. Mają 
dwoje dorosłych dzieci – Krzysztofa 
i Ewę – oraz troje wnucząt, z których 
są bardzo dumni. Jerzy Paluszczak 
jest absolwentem Szkoły Podstawowej 
nr 1, po ukończeniu której konty-
nuował naukę w Zawodowej Szkole 
Samochodowej przy ul. Inżynierskiej 

(obecnie ul. Działyńskich) w Pozna-
niu. Od dzieciństwa miał pociąg do 
motoryzacji. Kursy samochodowe, 
zakończone uzyskaniem prawa jaz-
dy, oraz praktykę odbył w Krajowej 
Spółdzielni Transportowej.

Na trzy zmiany
Swoją zawodową przygodę, 

a jednocześnie życiową pasję, roz-

począł w Luboniu w czasie letnich 
wakacji 1962 r., zastępując przeby-
wającego okresowo na urlopie kie-
rowcę Urzędu Miejskiego, po czym 
od września tego samego roku za-
trudniono go na stałe w lubońskim 
magistracie, w którym przepracował 
11 lat. Od tego czasu niezmiennie 
jest zaangażowany w różnych struk-
turach organizacyjnych miejskich 
służb komunalnych, wykorzystując 
swoje doświadczenie i  dzieląc  się 

55 lat, jak jeden dzień
Jerzy Paluszczak – rodowity lubonianin, od 55 lat pracuje w miejskich służbach komunalnych dla 
dobra miasta i mieszkańców. Mało kto z nas go nie zna – wykonującego codzienne obowiązki 
zobaczyć go można w różnych rejonach Lubonia

nim z podwładnymi. Zdobywał je 
pracując kolejno: od 1973 r. – w Za-
kładzie Luboń Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w Mosinie, 
następnie od 1991 r. – w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej w Luboniu, 
a  od 22 lat w  Przedsiębiorstwie 
Usług Komunalnych „Kom-Lub”, 
gdzie dawniej był brygadzistą, 
a obecnie majstrem kierującym za-
łogą liczącą 25 osób. Są w niej m.in. 
mechanicy samochodowi, kierowcy, 
pracownicy obsługujący śmieciarki. 
Można powiedzieć, że jego serce bije 
w takt życia naszego miasta, w któ-
rym zna każdy zakamarek. Zna 
również jego dobre i  złe strony, 
wsłuchany w  głosy mieszkańców. 
Zawsze gotowy do szybkiej inter-
wencji w celu utrzymania ładu i czy-
stości w mieście. Jako wyrozumiały 
szef, w razie potrzeby często bierze 
dyżury za kolegów mieszkających 
poza Luboniem. Cechuje go ogrom-
ne poczucie obowiązku i odpowie-
dzialność. W obliczu nakazu chwi-
li jest gotowy usuwać awarie urzą-
dzeń i  sprzętu komunalnego oraz 
skutki zjawisk atmosferycznych 
o każdej porze dnia i nocy. Innymi 
słowy, gdy trzeba, pracuje na trzy 
zmiany sam ze sobą. Do jego obo-
wiązków należy wiele działań, m.in.: 
utrzymanie i  oznakowanie dróg 
miejskich, naprawa chodników, dba-
nie o dobry stan kanalizacji i szero-
ko rozumiany ład w miejscach uży-
teczności publicznej. Swoją pracę 
traktuje jako misję dla lubońskiego 
społeczeństwa i być może dlatego, 
pomimo że przed dziesięciu laty 
osiągnął uprawnienia emerytalne, 
nadal pracuje wydajnie. Współpra-
cuje z służbami mundurowymi mia-
sta, które często, także w nocy, wzy-
wają go w  celu uporządkowania 
miejsca po zaistniałym zdarzeniu 
lub wypadku, względnie usunięcia 
awarii. Mogą na niego liczyć, gdyż 
doskonale zna przysłowiowy każdy 
kamień w  mieście i  dzięki temu 
potra� błyskawicznie pokierować 
podległymi mu współpracownikami, 
co się przekłada na skuteczne roz-
wiązanie zaistniałego problemu.

Zasłużony dla miasta
Przez 55 lat pracy w  Luboniu 

pan Jerzy związał  się z  miastem 
i czuje się mu potrzebny. Tu znalazł 
swoje miejsce na ziemi i przez ko-
lejne lata obserwował jak się zmie-
nia, dokładając swoje cegiełki, żeby 
były to zmiany na lepsze. Docenia-
ją to przyjaciele, mieszkańcy, prze-
łożeni oraz władze miasta, w  któ-
rych zasiadał będąc radnym dwóch 
kadencji w latach 1994-1998 i 2006-
2010. Pracując w kilku komisjach, 
wprowadzał wówczas w życie swoje 
pomysły i propozycje. Ułatwiał mu 
to charakter wykonywanej pracy 
zawodowej, ponieważ dzięki niemu 

wiedział doskonale, jak tętni życie 
w  mieście i  czego oczekują jego 
mieszkańcy. Do dziś jego doświad-
czenie jest wykorzystywane przy 
różnych okazjach przez pracowni-
ków lubońskiego magistratu. Bez 
względu na panujący ustrój ten za-
służony pracownik miejskich służb 
komunalnych był i jest zawsze sobą 
i  robi swoje, za co wielokrotnie 
został doceniony przez instytucje, 
nie tylko lokalne, i  uhonorowany 
różnymi odznaczeniami i dyploma-
mi uznania, m.in.: Srebrnym Krzy-
żem Zasługi (leg. nr  2311-86-48), 
Medalem „Zasłużony dla Miasta 
Luboń” (nadanym przez Radę Mia-
sta Luboń w  2004  r.), Medalem 
40-lecia Polski Ludowej (leg. 
nr 0-97/7), Odznaką Honorową „Za 
Zasługi w Rozwoju Województwa 
Poznańskiego” (leg. nr  00-1870), 
Odznaką Przodownika Pracy So-
cjalistycznej (leg. nr 49). Zapytany 
o  hobby, odpowiedział: nieliczne 
wolne dni najchętniej spędzam z ro-
dziną w  lesie na grzybobraniu lub 
pielęgnuję przydomowy ogród 
z kwiatami. Interesuję się także spor-
tem. Od chłopięcych lat moją pasją 
jest również hodowanie gołębi, które 
pomagają mi się zrelaksować. Dużą 
przyjemność sprawiają panu Jerze-
mu także chwile spędzane z wnu-
kami. Cieszy się, że do swoich ży-
ciowych pasji może zaliczyć również 

pracę zawodową. Lubi nasze miasto, 
lubi pracować z ludźmi i dla ludzi. 
Przede wszystkim stawia na współ-
pracę z mieszkańcami i chce razem 
z nimi dbać o ład i porządek w mie-
ście, które uważa za naszą wspólną 
Małą Ojczyznę.

Jerzy Paluszczak składa serdecz-
ne podziękowania Dyrekcji 
i Współpracownikom �rmy „Kom-
-Lub” oraz Władzom miasta za 
wspólnie przepracowane lata. Osob-
ne podziękowania z  całego serca 
kieruje do Mieszkańców.

Z kolei my dziękujemy Panu 
Jerzemu za 55 lat pracy na rzecz 
naszego miasta, życząc zdrowia i siły 
na następne długie lata oraz powo-
dzenia w życiu rodzinnym i zawo-
dowym.

Paweł Wolniewicz

Q
Siedzący na ławce przy Kocich Dołach Jerzy Paluszczak snuje plany upo-
rządkowania tego terenu, by uprzyjemnić tam pobyt mieszkańcom. W tle 
charakterystyczny samochód Kom-Lubu, w którym można spotkać pana 
Jurka na ulicach Lubonia   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Zieleń w mieście to jeden z priorytetów w pracy pana Jerzego Paluszczaka 
(w środku), np. urządzanie i pielęgnowanie kwietników. podczas sadzenia 
tui przy placu zabaw „Autostradowa Dolinka”   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Dyplom medalu „za osobiste zaangażowa-
nie i wkład pracy społecznej” przyznanego 
w kwietniu 1976 r. przez Miejską Radę 
Narodową i podpisany przez przewodni-
czącego Rady – Sławomira Krupienko oraz 
Naczelnika Miasta – Włodzimierza Gaw-
rońskiego
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Urodził się 30 stycznia 1944 r. 
w Kępie, powiat Siedlce w wo-
jewództwie warszawskim. 

W 1950 r. wraz z rodzicami prze-
niósł  się do Rzepina, gdzie ukoń-
czył Szkołę Podstawową i  Liceum 
Ogólnokształcące. Po zdaniu matury 
(1962 r.) ubiegał się o przyjęcie do 
Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. 
W 1963 r. rozpoczął studia w Wyż-
szej Szkole Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu, które na skutek choroby 
musiał przerwać. W 1964 r. rozpo-
czął naukę w Studium Nauczyciel-
skim w  Gorzowie Wielkopolskim 
na kierunku W-F, którą ukończył 
w 1966 r. W tym samym roku roz-
począł pracę w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Słubicach, gdzie doprowadził 
zespół piłki nożnej do tytułu mistrza 

województwa zielonogórskiego. Po 
trzech latach pracy, przeniósł się do 
Rzepina i rozpoczął pracę w tamtejszej 
Szkole Podstawowej nr 2. W 1970 r. 
zawarł związek małżeński z nauczy-
cielką Urszulą Kaszub. Doczekali się 
czwórki dzieci (Krzysztof, Agnieszka, 
Tomasz i Maciej). W 1971 r. podjął 
pracę w Liceum Ogólnokształcącym 
w Rzepinie. Pracował tam do 1976 r. 

Dzięki zaangażowaniu 
B. Jędrzejewskiego jego 
wychowankowie zdobyli 
wiele medali na sparta-
kiadach. W tym samym 
roku przeprowadził się 
z rodziną do Lubonia, 
gdzie rozpoczął pracę 
w SP 2. Pracował w niej 
do przejścia na eme-
ryturę. Przez wiele lat 
pracy w  tej placówce, 
przy niezbyt wówczas 
sprzyjających warunkach 
(zajęcia sportowe odby-
wały  się na korytarzu 
lub w baraku) potra�ł 
wykrzesać z młodzieży 
najlepsze cechy: walecz-
ność, zaangażowanie 
i upór, które umożliwiły 

jej osiąganie sukcesów sportowych 
na terenie całego województwa. 
Przez wiele lat pełnił funkcję re-
jonowego organizatora sportu. Był 
też działaczem Szkolnego Związku 
Sportowego i trenerem drużyn mło-
dzieżowych w  Lubońskim Klubie 
Sportowym. Organizowane przez 
niego imprezy sportowe („Sport 
i Zabawa”, biegi przełajowe, zawody 

Bogdan Jędrzejewski
(1944 – 2015)

lekkoatletyczne, zabawy na lodowi-
sku) pozostaną uczestnikom na długo 
w pamięci. Za osiągnięcia w pracy 
i wsparcie otrzymał niezliczoną ilość 
odznaczeń, pucharów i dyplomów. 
M.in. „Honorową Odznakę za Za-
sługi w Sporcie Szkolnym” (1981 r. 
i 2003 r.), „Medal 40-lecia Polski Lu-
dowej (1984 r.), „Złoty Krzyż Zasługi” 
(1989 r.), srebrna odznaka „Zasłużony 
Działacz Kultury Fizycznej” (1991 r.), 

Q
Bogdan Jędrzejewski

Q
Bogdan Jędrzejewski przy murach lubońskiej SP 2

Q
Bogdan Jędrzejewski (z prawej) jako trener młodzieży w LKS-ie (1996 r.); 
z drużyną trampkarzy starszych (rocznik 1981-82), z lewej wiceprezes 
LKS-u – Władysław Szczepaniak i Jerzy Różański – kierownik drużyny

Z żoną Urszulą przed Fontanną 
di Trevi w Rzymie

Q
Bogdan Jędrzejewski (w 2. rzędzie z prawej) z młodzieżową drużyną LKS-u 
na 50-leciu klubu z ul. Rzecznej. Jubileusz uświetnił Kazimierz Górski (sie-
dzi w środku), z prawej Stanisław Butka (prezes) i Włodzimierz Kaczmarek 
(Burmistrz Lubonia), z lewej Zdzisław Szafrański (wiceprzewodniczący 
Rady Miasta)

Q
Bogdan Jędrzejewski w sali gimna-
stycznej

Ostatnie pożegnanie 
Bogdana Jędrzejewskie-
go 14 lutego na cmenta-
rzu w Żabikowie – prze-
mawia była dyrektor 
SP 2 Teresa Zygmanow-
ska (przewodnicząca 
Rady Miasta), z lewej ks. 
Leopold Jusczyszyn 
z Rzepina – wychowanek 
Bogdana Jędrzejewskie-
go   fot. Władysław 
Szczepaniak

Q

„Medal za Zasługi dla Sportu Szkol-
nego” (1998 r.).

Był radnym Lubonia pięciu ka-
dencji (1990-2010).

Zmarł 9 lutego 2015  r. Został 
pochowany na cmentarzu w Żabiko-
wie. Żegnało go wielu uczniów, za-
wodników, wychowanków, którzy 
swoją obecnością podziękowali B. 
Jędrzejewskiemu za zasady wpojone 
im przez sport.

Władysław Szczepaniak

Q
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Kolejarz – wywiadowca
Pani Aleksandra urodziła  się 

i wychowała w Poznaniu, w naszym 
mieście mieszka od ośmiu lat. Jest 
córką Żołnierza Wyklętego – Ma-
riana Kaczmarka o  pseudonimie 
„Paweł”, maszynisty kolejowego, 
który był kurierem emigracyjnego 
ośrodka wywiadowczego w  Bar-
khausen w zachodnich Niemczech. 
Urodził się 7 października 1904 r. 
w Kornowie, w powiecie leszczyń-
skim. Z  wykształcenia był ślusa-
rzem. Do 1939  r. pracował jako 
monter w  Polskich Kolejach Pań-
stwowych (PKP) w Poznaniu. Pod-
czas okupacji w dalszym ciągu był 
pracownikiem kolei. Pomógł nawet 
w  ucieczce dwóm sowieckim jeń-
com, skierowanym do pracy przy 
parowozach. Po zakończeniu wojny 

uczestniczył w odbudowie polskie-
go kolejnictwa w stolicy Wielkopol-
ski. Obsługiwał pociągi osobowe 
jako pilot-maszynista na trasie Po-
znań – Frankfurt nad Odrą. Od 
wiosny 1949 r. do kwietnia 1952 r. 
był związany z ośrodkiem wywia-
dowczym Barkhausen, podlegają-
cym polskim władzom emigracyj-
nym w Londynie. Jako kurier prze-
woził przez granicę między Polską 
a NRD osoby kierowane do niego 
przez ekspozyturę ośrodka w Ber-
linie. Transportował również i do-
starczał pod wskazane adresy pocz-
tę wywiadowczą. Jego kontaktem 
była Maria Ginter – kolejne ogniwo 
komunikacyjne pomiędzy ośrod-
kiem w Barkhausen.

„Kocioł” na Gwardii Ludowej
Ojciec pani Aleksandry został 

aresztowany 6 kwietnia 1952 r. przez 
pracowników funkcjonującego 
wówczas Urzędu Bezpieczeństwa 
(UB), w swoim poznańskim miesz-
kaniu. Mieszkaliśmy – wspomina 
pani Aleksandra – z mamą, Jadwigą 
z d. Krüger, starszymi braćmi – Ze-
nonem i Zbigniewem – oraz młodszą 
siostrą – Marią (obecnie mieszka 

w  Luboniu) na Wildzie przy ul. 
Gwardii Ludowej (obecnie Wierz-
bięcice) nr 14/55. W tym dniu wra-
cała do domu z uroczystości rodzin-
nej u  brata mamy z  rodzicami 
i  młodszą siostrą. W  mieszkaniu 
czekali na nich starsi bracia oraz 
ciocia. Po wejściu doń chłopcy 
oznajmili ojcu, że czekają na niego 
jacyś panowie (później okazało się, 
że byli to ubrani po cywilnemu 
ubecy). Ojciec w ich towarzystwie 
udał się do sypialni, skąd po krót-
kiej rozmowie wyszli, a tajemniczy 
mężczyźni oświadczyli, że Marian 
Kaczmarek musi z  nimi pojechać 
do pracy, ponieważ jest przodow-
nikiem i  niektóre sprawy trzeba 
niezwłocznie wyjaśnić. Młodszy syn 
Zbyszek chciał pojechać również 
i wybiegł za nimi na ulicę, gdzie stał 
samochód osobowy. Ojca wsadzono 
do auta drzwiami od strony chod-
nika, natomiast Zbyszkowi kazano 
wsiąść od strony jezdni. Zanim zdą-
żył obejść samochód, pojazd ruszył 
i  ślad po ojcu zaginął. Przez dwa 
następne tygodnie w  rodzinnym 
mieszkaniu non stop przebywało 
dwóch zmieniających się ubowców, 
którzy urządzili w nim tzw. „kocioł”. 
Ktokolwiek zapukał do drzwi, był 
natychmiast wpuszczany i  zatrzy-
mywany. Przez ten czas zamknięto 
w pułapce ok. 30 osób. Na podłodze 
leżało pokotem grono bliskich osób. 
Byli wśród nich sąsiedzi i znajomi, 
nawet dzieci – koleżanki i koledzy 
z  podwórka, był zatrzymany brat 
aresztowanego, który przeżył obóz 
w Oświęcimiu i w następstwie na-
bytych tam chorób, dostał bolesne-
go ataku. Wezwano karetkę pogo-
towia i przewieziono go do szpitala. 
Nikt poza nim przez 14 długich dni 
i nocy mieszkania nie opuścił. Na-
wet zaopatrzeniem w żywność zaj-
mowali się pracownicy UB. Kiedy 
uwięzieni tracili nadzieję i byli coraz 
bardziej zdesperowani, bezwzględ-
ni ubowcy, w  końcu, pod osłoną 
nocy kolejno ich wypuścili, grożąc 
przedtem konsekwencjami, jakie 
mogą spotkać każdego, kto „puści 
parę z  ust” na temat tego, co  się 
wydarzyło w mieszkaniu. Po opusz-
czeniu lokalu przez ubowców, ro-
dzina natychmiast zaczęła poszuki-
wania aresztowanego ojca (areszto-
wanie było efektem wcześniejszych 
zatrzymań przez tajne służby so-
wieckie osób pracujących dla Bar-
khausen). Szukali go w całym Po-
znaniu, m.in. w szpitalach, niestety, 
bez skutku. Jeszcze długo wycho-
dząc z domu, odnosili wrażenie, że 
są obserwowani. Po wspólnej nara-
dzie rodzinnej Zenon i  Zbigniew 
pojechali szukać ojca w Warszawie 
i tam się dowiedzieli, że przebywa 
w mokotowskim więzieniu przy ul. 
Rakowieckiej. Wkrótce wybrali się 
tam z  mamą, mając nadzieję, że 
będą mogli chociaż na chwilę zoba-
czyć się z uwięzionym tatą. Nieste-
ty, pracownicy więzienni zachowy-
wali się w stosunku do nich nieludz-
ko, opryskliwie i bezczelnie, wręcz 

potwornie, uniemożliwiając im ja-
kikolwiek kontakt z  najbliższą ich 
sercu osobą. Żonie przebywającego 
w celi bohaterskiego i niezłomnego 
kuriera przekazano jedyną tylko 
i  ocenzurowaną kartkę od męża 
o treści: Kochana Jadziu, czy masz 
Serce węgiel na zimę i jak moje ko-
chane dzieci? Całuję Was mocno 
Marian.

Proces bez obrońcy
Proces Niezłomnego został utaj-

niony i  odbywał  się bez udziału 
obrońcy. Wyrokiem Wojskowego 
Sądu Rejonowego (WSR) w  War-
szawie pod przewodnictwem por. 
Jerzego Godlewskiego, 7 listopada 
1952  r. Marian Kaczmarek został 
skazany na karę śmierci. Rada Pań-
stwa decyzją z 30 marca 1953 r. nie 
skorzystała z prawa łaski. W związ-
ku z tym wyrok wykonano 7 kwiet-
nia w więzieniu mokotowskim. Po 
37 latach Sąd Najwyższy – Izba 
Wojskowa, postanowieniem z 9 li-
stopada 1990 r., uznała za nieważny 
wyrok wydany w sprawie Mariana 
Kaczmarka przez WSR w Warszawie 
w listopadzie 1952 r. Niezłomnego 
Żołnierza zrehabilitowano, twier-
dząc, że działał na rzecz niepodle-
głości Polski.

Obok Inki
Prócz słynnej sanitariuszki Da-

nuty Siedzikówny ps. Inka, Instytut 
Pamięci Narodowej ustalił w ostat-
nim czasie tożsamość czterech in-
nych polskich patriotów skazanych 
bezprawnie na śmierć w  okresie 
stalinowskim. Wśród nich był także 
ojciec mieszkanek Lubonia Aleksan-
dry Klupieć i Marii Tomczak. – Nikt 
nie przypuszczał, że doczekamy takiej 
sytuacji – wyznała pierwsza i ze łza-
mi w oczach dodała – Szkoda, że tej 
chwili nie doczekali moja mama 
i  zmarli bracia. Jak poinformowali 
pracownicy IPN, szczątki Mariana 
Kaczmarka odnaleziono i ekshumo-
wano pod alejką asfaltową w kwate-
rze „Ł”, tzw. Kwaterze na Łączce – 
przy murze Cmentarza Wojskowego 
na Powązkach w Warszawie, miejscu 
pochówku pomordowanych przez 
organy bezpieczeństwa publicznego 

w latach 1945-1956, m.in. w więzie-
niu mokotowskim. W  niedzielę, 1 
marca w  Belwederze IPN ogłosił 
identy�kacje pięciu Żołnierzy Wy-
klętych. W  uroczystości, w  gronie 
ponad dwustu zaproszonych gości 
wzięła również udział Aleksandra 
Klupieć, której wręczono notę iden-
ty�kacyjną ojca jako o�ary terroru 
komunistycznego i jego portret. Pani 
Aleksandra przeżyła jeden z  naj-
szczęśliwszych dni w życiu i z dumą 
przyznała – On wrócił dziś do nas… 
Dodała również, że 27 września pro-
chy jej ojca i innych Żołnierzy Nie-
złomnych zostaną uroczyście złożo-
ne do grobu na cmentarzu powąz-
kowskim. W  miejscu tym stanie 
również okolicznościowy pomnik. 
Lubonianka wybiera się na ten ho-
norowy pogrzeb z rodziną, nie ukry-
wając wzruszenia i zadowolenia, że 
jej kochany ojciec zostanie pocho-
wany w sposób godny dla bohatera 
i patrioty.

PAW

Marian Kaczmarek – Niezłomnycd.  
ze str. 
6

Q
Aleksandra Klupieć z dumą prezentuje 
portret ojca wręczony jej podczas uroczy-
stości w Belwederze przez Prezydenta 
Bronisława Komorowskiego   fot. Paweł 
Wolniewicz

Q
Siedząca w pierwszym rzędzie (druga od prawej) w Pałacu Prezydenckim 
Aleksandra Klupieć nie kryła wzruszenia po odsłonięciu umieszczonego na 
sztaludze portretu ojca. Jako piąty odsłonięty został portret Danuty Siedzi-
kówny ps. Inka, której szwagier siedział o kilka miejsc w prawo, w tym 
samym rzędzie   fot. zbiory rodzinne Aleksandry Klupieć

Q
Nota identy�kacyjna ojca, którą pod-
czas uroczystości wręczył Aleksandrze 
Klupieć prezes Instytutu Pamięci Naro-
dowej – Łukasz Kamiński   fot. Paweł 
Wolniewicz
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renki dla dzieci. Przybliża najmłod-
szym tajniki pracy piekarza, zapra-
szając do wspólnego pieczenia, za-
raża zamiłowaniem do świeżych 
wypieków. Podczas wspólnej zaba-
wy przekazuje ważne informacje 
dotyczące prawidłowej diety. Pani 
Katarzyna prowadzi także warszta-
ty piekarskie w przedszkolach (go-
ściły ją też niektóre lubońskie pla-

cówki). Warto zauważyć, że pani 
Katarzyna jest bardzo zaangażowa-
na w działaniach na rzecz rzemiosła 
polskiego. W  latach 2011-2013 
w ramach projektu „Branże w Dia-
logu” była ekspertem branży spo-
żywczej do spraw europejskich. 
Przygotowywała stanowiska w za-
kresie branży i reprezentowała Pol-
skę w  obradach „Food Forum 

cd.  
ze str. 
4

Branżowa Osobowość Roku

To pierwsze słowa przedszkol-
nej piosenki, ale właśnie one 
skłoniły mnie do pewnych 

rozmyślań. Święto jest kojarzone 
z epoką PRL-u, trochę pogardliwie 
traktowane, a przecież ma w sobie 
tyle uroku… Z uśmiechem na ustach 
i rozbawieniem w głosie wspomina 
zakładowe Dni Kobiet Barbara Sie-
radzka, a Aleksandra Lepke odnosi te 
wspomnienia do czasów dzisiejszych.

8 marca, Luboń, Zakłady Che-
miczne, lata 70-80. Od rana panuje 
„odświętna” atmosfera, a uśmiechy 
rozdawane są w ilościach hurtowych. 
Praca tylko do południa, bo później 
podjeżdżają zakładowe autobusy, 
które zabierają wszystkie panie oraz 
przedstawicieli męskiej „śmietanki” 
(dyrektorzy, przedstawiciele związ-
ków zawodowych, rady zakładowej 
i partii). Wszyscy jadą albo do re-
stauracji „Metro” w Luboniu przy ul. 
Kościuszki (dzisiejszy sklep „Spo-
łem”), albo do „Skarpy” w Rogalinku 
na uroczysty obiad, kawę, ciastko, 
lampkę wina. Jest miło i wesoło. Są 
też tańce, i nie przeszkadza nawet, 

że parę nie zawsze stanowi kobieta 
i mężczyzna. W tym dniu i tego wie-
czoru następuje pełna integracja ze-
społu. To dzień, na który każda z pań 
czekała. W sklepach pustki, buty tyl-
ko na kartki, a jednak każda chciała 
wyglądać wyjątkowo. Był fryzjer, 
kreacje szyte we własnym zakresie. 
Kreatywność na wysokim poziomie. 
Jednym słowem bal! I nieważne, 
że czasem wypadał w środku tygo-
dnia. Ze świętowaniem nie czekano 
do weekendu. Koleżanka z zakładu 
pani Basi, Zosia Drobińska, bardzo 
miło wspomina tamte czasy i mówi 
o nich z wielkim sentymentem. To 
naprawdę było wydarzenie.

8 marca, Luboń, Zakłady Che-
miczne, połowa lat 80. Wyjazdów 
integracyjnych już nie ma, ale za to 
są upominki: rajstopy, ręczniki, kawa, 
kosmetyki oraz symboliczne goździki 
lub tulipany. Towar de�cytowy, bo 
przecież na sklepowych półkach nadal 
króluje ocet. Żeby złożyć zamówienie 
na taką ilość towaru, trzeba się było 
nieźle nagimnastykować. Zazwyczaj 
robiły to panie.

„Dzień Kobiet, Dzień Kobiet, niech każdy się dowie…”
8 marca, Luboń, Luvena, lata 

współczesne. Panowie nie zamierzają 
zrywać z tradycją. Mimo uboższych 
środków, bo z  własnych kieszeni, 
obdarowują swoje koleżanki symbo-
licznym tulipankiem. Symbolicznym, 
a przecież w dniu pracy wypełnio-
nym obowiązkami „na wczoraj”, 
taki miły gest jest w stanie wnieść 
trochę słońca. Na pytanie, czy jeśli 
dziś zaproponowano by taki wyjazd, 
to czy byliby chętni, pani Barbara 
z powątpiewaniem kręci głową: dziś 
są inne czasy. W �rmie wielu mło-
dych ludzi, zaraz po pracy biegnie 
do swoich rodzin. Pani Aleksandra 
dodaje jeszcze, że każde pokolenie 
szuka w rzeczywistości zawodowej 
czegoś innego. Specjaliści z zakre-
su zarządzania personelem opisują 
obecne młode pokolenie, nazywane 
X i  Y oraz różnice w  ich oczeki-
waniach względem pracy i praco-
dawców. Pokolenie X to generacja 
pracowników urodzona między 
1965 a  1979 rokiem, a  pokolenie 
Y to jeszcze młodsza generacja, 

która przyszła na świat w  epoce 
wyżu demogra�cznego 1980-1995. 
Jedno pokolenie szuka stabilizacji, 
a  drugie – samorozwoju. Jedno 
szuka bezpieczeństwa płacowego, 
a drugie – szczęścia, rozumianego 
często jako zachowanie równowagi 
między życiem zawodowym a pry-
watnym. Pokolenie Y zdecydowanie 
bardziej chroni swoją prywatność 
i jeszcze bardziej spieszy do swojego 
życia pozazawodowego. Obecnie, 
przy coraz szybszym tempie życia, 
trudno byłoby o  taką integrację 
i takie obchody Dnia Kobiet, jakie 
opisywała pani Basia.

Dziś Dzień Kobiet nie należy do 
„modnych” świąt, a, jak twierdzi pani 
Barbara, każda okazja jest fajna, jeśli 
można poświętować. Wówczas i lu-
dzie są weselsi, i atmosfera w pracy 
lepsza, a przecież o to właśnie chodzi.

Czego życzyć Paniom z  okazji 
Dnia Kobiet 2015? Może tego, by 
czuły się doceniane, kochane i piękne 
przez cały rok, a nie tylko raz w roku.

B.S.

przekazała „Wieściom Lubońskim” 
burmistrz Małgorzata Machalska (czy-
taj na str. 13). Zdaniem lubońskich 
włodarzy, spotkanie z prezydentem 
Jackiem Jaśkowiakiem potwierdziło 
�nansowy aspekt pomysłu Prezyden-
ta Poznania, który wykorzystując 
mechanizm, jaki zapewnia „Ustawa 
o  dochodach jednostek samorzą-
du terytorialnego”, chce wykorzy-
stać tzw. premię integracyjną jako 
źródło dodatkowego dochodu dla 
stolicy Wielkopolski (ustawa prze-
widuje, że w przypadku połączenia 
jednostek, powstały podmiot przez 
5 lat uzyskuje wyższy o 5 punktów 
procentowych udział w  podatku 
PIT – tu: 440 mln zł, które wobec 
odmowy innych gmin J. Jaśkowiak 
obiecał podzielić na 2 równe części, 
przeznaczając jedną na inwesty-
cje integrujące gminy, a  drugą na 
wskazane przez Luboń inwestycje 
miejskie). Powtórzono, że z uwagi 
na charakter ewentualnego poro-
zumienia (w odróżnieniu od umo-
wy w obrocie gospodarczym, która 
zawiera konkretne zabezpieczenia), 
nie ma prawnych gwarancji realizacji 
obietnic, co wpływa na sceptyczne 
i ostrożne podejście władz Lubonia 
do koncepcji Prezydenta Poznania. 

Wyliczając płaszczyzny dotychcza-
sowej współpracy obu miast i pod-
kreślając chęć wspólnego działania 
w  nowych dziedzinach w  ramach 
metropolii Poznań, krótko, ale obra-
zowo przedstawiono argumenty po 
stronie obaw. W oparciu o analizę 
dokumentacji �nansowej Skarbnik 
Miasta studził emocje co do ewentu-
alnej puli dla Lubonia (220 mln zł), 
zestawiając ją z potrzebami i długami 
Poznania (w 2013 r. zadłużenie na 
mieszkańca w Poznaniu – 3 374 zł, 
w Luboniu – 813 zł), z planami kre-
dytowymi sąsiada (439 mln w cią-
gu 3 najbliższych lat), spłatą jego 
zadłużenia (1 mld 115 mln zł plus 
317  mln odsetek w  latach 2016-
2020) i  jej gwałtownym wzrostem 
w  kolejnych latach. Wchłonięcie 
Lubonia uznano za korzystniejsze 
dla Poznania, nie tylko z uwagi na 
problem ze spłatą długów, ale też ze 
względu na odpływ mieszkańców, 
a  więc zmniejszające  się dochody 
z  PIT i  CIT. Wskazano przy tym 
na odmienną intencję integracji, 
�nansowanej z  budżetu państwa, 
w myśl której premia miała zachęcać 
do łączenia się przez małe gminy, 
a  nie być źródłem dochodów dla 
dużych miast. Zwrócono uwagę, że 

Ze śniadania prasowegocd.  
ze str. 
13

UEAPME”. Od 2013 r angażuje się 
w propagowanie działań ekologicz-
nych. Namawia właścicieli piekarń 
i cukierni do wdrażania w swoich 
�rmach rozwiązań proekologicz-
nych. Projekt „3x  środowisko”, 
w którym bierze udział, stwarza jej 
ku temu doskonałe możliwości. Jest 
autorką wielu ciekawych opracowań 
i publikacji. Prowadzi wykłady na 
tematy trudne dotyczące piekarstwa 
i  cukiernictwa. Podczas ubiegło-
rocznego Światowego Kongresu 
Unii Piekarzy i Cukierników UIBC, 

którego była koordynatorem, zapro-
ponowane przez nią sposoby analiz 
jakości promocji pieczywa spotka-
ły się z wysokim uznaniem i zosta-
ły przyjęte jako obligatoryjne do 
prezentacji podczas następnych 
kongresów. Społeczna praca na 
rzecz rzemiosła przynosi pani Kasi 
wiele satysfakcji.

O sukcesach rodzinnej piekarni 
pp. Butków pisaliśmy m.in. „WL” 
12-2011 na str. 4 „Rogale z Aniki”.

Władysław Szczepaniak

prezydent Jaśkowiak, nie kon-
sultował swojego pomysłu z rad-
nymi Poznania. Nie wiadomo 
też, jakie zdanie nt. obietni-
cy zainwestowania 220 mln zł 
w  Luboniu mają poznaniacy. 
Burmistrz Mateusz Mikołaj-
czak nakreślił obecną, lepszą 
w Luboniu niż w Poznaniu, re-
lację środków budżetowych do 
poziomu subwencji oświatowej, 
która przekłada się na wyższy 
poziom edukacji i lepsze wypo-
sażenie szkół w naszym mieście. 
W  przekazanym mediom na 
piśmie stanowisku wymieniono 
też inne konsekwencje ewentualne-
go przyłączenia do Poznania, m.in. 
koszt wymiany prawa jazdy (84 zł), 
dowodów rejestracyjnych (100 zł), 
świadectw kwali�kacyjnych i  in.; 
konieczność aktualizacji adresów 
nieruchomości w księgach wieczy-
stych oraz zawarcia nowych (lub 
uaktualnienia) umów z dostawcami 
mediów; prawdopodobny wzrost 
stawek ubezpieczenia i podatków; 
utrata wsparcia finansowego na 
dotychczasowym poziomie dla lu-
bońskich organizacji społecznych, 
pomocy społecznej, programu sty-
pendialnego i usług kultury; moż-
liwość likwidacji spółek miejskich 
i ich wchłonięcia przez spółki Miasta 
Poznań (zwolnienia pracowników); 

utrata możliwości wpływania na 
rozwój Lubonia i  stanie  się dziel-
nicą peryferyjną Poznania; pomi-
mo deklaracji – likwidacja urzędu 
w Luboniu (o konsekwencjach czy-
taj też na str. 3). W podsumowaniu 
wspomnianego pisma władze Lubonia 
mówią „nie” propozycji prezydenta 
Jacka Jaśkowiaka, podczas spotkania 
z  mediami burmistrz Małgorzata 
Machalska przyznała, że posiadany 
przez władze materiał, nie wystarcza, 
by podjąć decyzję. Na następny dzień 
(13.03) zapowiedziano spotkanie 
zarządu Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań w Luboniu. Kwestia przyłą-
czenia ościennych gmin do Poznania 
miała być jednym z jego wątków.

HS

Q
Na spotkaniu dla prasy zjawiło się 3 burmistrzów, 4 
urzędników i przewodnicząca Rady Miasta oraz 
przedstawiciele 5 mediów   fot. Hanna Siatka
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Realizując funkcję kronikarskiego odnotowywania i  przypominania 
ważnych zdarzeń dotyczących Lubonia, prowadzimy rubrykę „Kalendarium 
lubońskie”. Przedstawiamy fakty, które miały miejsce w konkretnych miesią-
cach 5, 10, 15... lat temu.

Kalendarium lubońskie
marzec – okrągłe rocznice

195 lat temu
QQ W marcu 1820 r. odrzucono wadli-

wie opracowany kosztorys na budowę 
dwujęzycznej (niemiecko-polskiej) szkoły 
w Lasku (zabór pruski). Powstał nowy, 
ale rodzice polskich dzieci obawiali się 
germanizacji swoich dzieci.   (13, s. 75)

140 lat temu
QQ 3 marca 1875 r. w Zalesiu Wielkim k. 

Gostynia urodził się Cyryl Ratajski – zięć 
właściciela fabryki nawozów sztucznych 
w Luboniu, jej współwłaściciel, a w la-
tach 1919-1922 prezes spółki akcyjnej 
R. Maya; patron ulicy w Luboniu – od-
nogi ul. Armii Poznań przy dawnych 
Zakładach Ziemniaczanych (zmarł 19 
października 1942 r.)   („WL” 04-2000, 
s. 17; 6, s. 84)

QQ Sytuacja materialna Wyższej Szko-
ły Rolniczej im. Haliny w  Żabikowie 
w marcu 1875 r. była dobra.   (11, s. 156)

120 lat temu
QQ W marcu 1895 r. proboszcz para�i 

wirowskiej, do której należeli wówczas 
lubonianie, ks. Karol Seichter, poprosił 
o pozwolenie odprawiania dwóch mszy 
św. w niedziele całego roku, a ks. abp Flo-
rian Stablewski wyraził zgodę.   (3, s. 55)

110 lat temu
QQ W marcu 1905 r. nauczycielem w szko-

le we wsi Luboń (ul. Armii Poznań) 
mianowano Fritza Meltzera z  Leszna.   
(13, s. 215)

95 lat temu
QQ 3 marca 1920 r. konkurencyjne za-

kłady Chemische Fabrik Milch – Aktion 
Geselscha� w Luboniu zostały przeję-
te przez �rmę dr. R. Maya (o�cjalne 
przejęcie nastąpiło 7 czerwca 1920 r.).   
(6, s.41-42)

90 lat temu
QQ 6 marca 1925 r. w Chodzieży uro-

dziła się Janina Baumann z d. Wróblew-
ska, najdłużej pracująca nauczycielka 
w Luboniu. Zmarła w 2013 r.   (13, s. 35)

QQ 30 marca 1925  r. zmarł sołtys Ża-
bikowa – Michał Hossa.   (13, s. 151)

85 lat temu
QQ Na skutek światowego kryzysu go-

spodarczego w marcu 1930 r. w �rmie 

dr. R. Maya w  Luboniu wstrzymano 
produkcję.   (6, s. 44)

80 lat temu
QQ 19 marca 1935 r. Ministerstwo Wy-

znań Religijnych i Oświaty zatwierdziło 
uchwałę Senatu Akademickiego Uniwer-
sytetu Poznańskiego z  31 stycznia na 
sprzedaż działek w II etapie parcelacji 
folwarku żabikowskiego.   (11, s. 187)

QQ W marcu 1935 r. architektowi Stefa-
nowi Sawickiemu wydano nowe dyspo-
zycje co do projektu budowy kościoła 
pw. św. Jana Bosko (miał być większy).   
(3, s. 104)

75 lat temu
QQ 5 marca 1940  r. Rosjanie podjęli 

decyzję o wymordowaniu polskich jeń-
ców wojennych z Kozielska, Starobiel-
ska i  Ostaszkowa. 25 marca ustalono 
w Moskwie miejsca kaźni: las katyński, 
więzienie NKWD w Charkowie i wię-
zienie w Kalininie. Zginęli wtedy trzej 
katyńczycy związani z Luboniem: An-
toni Marcinkowski, Edmund Moenke 
i Roman Rymsza.   (17, s. 21, 22)

70 lat temu
QQ 8 marca 1945 r. kierownikiem SP 3 

został Edmund Trojanowski (do 1965 r.), 
który wrócił z wygnania z Generalnej 
Guberni. Przed nim szkołą kierował 
Dachter ze Swarzędza.   (13, s. 204 i 236)

QQ 8 marca 1945 r. powojennym dyrek-
torem SP 4 został Mieczysław Śliwiński.   
(„WL” 09-2004, s. 26)

QQ 15 marca 1945 r. uroczyście otwar-
to po wojnie szkołę w Luboniu (SP 3)   
(13, s. 236)

QQ 15 marca 1945 r. do swojej siedziby 
w Żabikowie, zajętej podczas wojny przez 
Niemców, powróciły siostry służebniczki 
NMP aresztowane 24 czerwca 1941 r. 
i zamknięte w obozie w Bojanowie.   (3, 
s. 157; 13, s. 283)

QQ Do marca 1945 r., na skutek wojny 
światowej zakłady Chemiczne były unie-
ruchomione. W marcu 1945 r. wojskowe 
władze radzieckie przekazały je w ręce 
polskiego zarządu, reprezentowanego 
przez Antoniego Swiniarskiego. 15 marca 
A. Swiniarski, przed wojną inżynier ds. 
produkcji, zorganizował przyjmowanie 

o zainteresowania, oczarował prof. 
Wilczyńskiego do tego stopnia, że 
po kilku dniach dostał zaproszenie 
do Zrzeszenia Studentów Polskich. 
To z kolei dało początek jego karie-
rze konferansjerskiej; prowadził 
mnóstwo akademii, uroczystości, 
inauguracji i koncertów, aż w końcu 
założył Studencki Teatr Satyryczny 
„Pegazik”, składający się z 30 arty-
stów. Zresztą, z kulturą i sztuką za-
wsze mu było po drodze. Za czasów 

swojej prezydentury był mecenasem 
artystów, których sprowadzał do 
Poznania, w  zamian proponując 
mieszkanie.

To tylko niektóre fakty, które 
zapadają w  pamięć, i  choć wielu 
może pomyśleć, że to tylko były 
prezydent, to jednak nie sposób 
spacerować po Malcie, Palmiarni czy 
Starym Rynku i nie zastanowić się, 
kto przyczynił  się do świetności 
obiektów, które są wizytówkami Po-
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PS   Panie Prezydencie, z oka-
zji urodzin życzymy zdrowia, by 
cieszyć  się tym, co  się ma i  aby 
starczyło sił, by zrealizować to, 
o czym jeszcze się marzy…

znania. Miejsca, uroczystości kultu-
ralne, które wydaje się, że były takie 
od zawsze, w dużej mierze zawdzię-
czają swój byt lub obecny wygląd 
właśnie jemu. Czy zatem nie warto 
zgłębić wiedzy o  człowieku, który 
nadał kształt stolicy Wielkopolski? 
Czy dla Lubonia nie jest powodem 
do dumy, że ten człowiek spędzał tu 
swoje dzieciństwo i młodość?

Ciekawostek na temat Andrzeja 
Wituskiego w  książce jest wiele. 
Zatem, kto chciałby przybliżyć sobie 
tę postać oraz prześledzić, jak zmie-
niał  się Poznań, koniecznie powi-

nien po nią sięgnąć. To lektura na 
kilka wieczorów, ale dla głodnych 
wiedzy prawdziwa uczta.

O Andrzeju Wituskim pisaliśmy 
już w „WL” 06-2006, str. 19 „Prezy-
dent z Lubonia”

B.S.

Cudze chwalimy, a swoje znamy?

ludzi do pracy i uruchamiał fabrykę. Zo-
stał jej pierwszym dyrektorem.   (6, s. 49; 
6, s. 94; 13, s. 334)

QQ W marcu 1945 r. polskie władze gminne 
zaczęły wystawiać nowe dowody tożsamości 
(koniec II wojny światowej).   (13, s. 40)

25 lat temu
QQ 16 marca 1990 r. Miejska Rada Naro-

dowa uchwalił zmianę nazw niektórych 
ulic: Armii Czerwonej na 11 Listopada, 
Dzierżyńskiego na Armii Poznań, Mar-
chlewskiego – Rivoliego, Nowotki – No-
gali, Okrzei – Piłsudskiego, Waryńskiego 
– Streicha.   („Przegląd Luboński” nr 5)

QQ W marcu 1990  r. powstał Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu 
(MPOS). Miał do dyspozycji tylko jed-
no pomieszczenie o powierzchni 24 m2 
w Urzędzie Miasta.   („Raport o stanie 
miasta” – „WL” 06-1994, s. 5)

20 lat temu
QQ 15 marca 1995 r. Luboń przystąpił do 

porozumienia komunalnego dotyczącego 
budowy wysypiska odpadów komunalnych 
w Srocku Małym (10, XII/40/95)

QQ 22 marca 1995 r. uroczyście otwarto 
po remoncie przychodnię lekarską na 
ul. Cyryla Ratajskiego. Dziś nie istnieje.   
(„WL” 05-1995, s. 8)

15 lat temu
QQ 3 marca 2000 r. Oddział PTTK w Luboniu 

im. Cyryla Ratajskiego obchodził 125. 
rocznicę urodzin swego patrona. 4 mar-
ca zorganizował rajd poświęcony temu 
wybitnemu Wielkopolaninowi.   („WL” 
04-2000, s. 17)

QQ 7 marca 2000 r. w Bibliotece Miejskiej 
gościł znany polski aktor Henryk Macha-
lica.   („WL” 04-2000, s. 14)

QQ 8 marca 2000  r. dyrektor Biblioteki 
Miejskiej (od 1987  r.) – Elżbieta Stefa-
niak – otrzymała Nagrodę Animatora 
Kultury.   (8)

QQ 23 marca 2000 r. Katolickie Stowarzy-
szenie Młodzieży z para�i pw. św. Barbary 
gościło ojca Karola Meissnera – benedyk-
tyna, lekarza, autora wielu publikacji nt. 
małżeństwa, rodziny i  wychowania, na 
których wychowały się pokolenia Pola-
ków.   („WL” 04-2000, s. 5)

QQ W marcu 2000 r. przy Ośrodku Kultury 
(ul. Sobieskiego 97) powstało stowarzy-
szenie Centrum Współpracy z Zagrani-
cą „Luboń bez granic”. Prezesem został 
Przemysław Górniaczyk.   („Wademekum 
lubońskie”, cz. 10 – „WL” 12-2004, s. 39)

10 lat temu
QQ 8 marca 2005 r. w Bibliotece Miejskiej 

gościła popularna polska aktorka Emilia 

Krakowska, odtwórczyni roli Jagny w �l-
mie „Chłopi” Władysława Reymonta.   (8)

QQ 18 marca 2005 r. w byłym hitlerow-
skim obozie karno-śledczym w Żabikowie 
odbyło się pierwsze nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej zorganizowane przez para�ę 
pw. św. Barbary, od tamtego czasu co roku 
odprawiane w  tym miejscu w Wielkim 
Poście.   („WL” 04-2005, s. 33)

5 lat temu
QQ W nocy z  2 na 3 marca 2010  r., na 

ul. Ratajczaka, gdzie schronił  się jeden 
z członków libacji odbytej w domu przy 
ul. 1 Maja i Ogrodowej, doszło do zabój-
stwa.   („WL” 03-2010, s. 2)

QQ 12 marca 2010 r. w „Newsweek Pol-
ska” nr 9 na str. 40-42 ukazał się artykuł 
„Śmierć na dekstrynie” Przemysława 
Semczuka o  wybuchu dekstryny w  lu-
bońskich Zakładach Ziemniaczanych 
w 1972 r.   (BZCz online 2010)

QQ 29 marca 2010 r. �rmy: „Niedźwiedź 
Lock” i niegdyś luboński „Novol” otrzy-
mały certy�katy liderów lokalnego biznesu 
– „Wielkopolski Przedsiębiorca 20-lecia 
1990-2010”.   („WL” 04-2010, s. 2)

QQ 31 marca 2010 r. odbyło się spotkanie 
założycielskie Stowarzyszenia Kultury Fi-
zycznej „Sportowy Luboń” promującego 
siatkówkę.   („WL” 07-2010, s. 45)

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

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

oprac. HS
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Armii Poznań otrzymał syn Józef, 
który podobnie jak ojciec zajmo-
wał się handlem i rzeźnictwem. Po-
stawił więc w pobliżu miejsca, gdzie 
niegdyś była karczma, oryginalny 

duży dom wraz 
z gospodą i skle-
pem rzeźnickim. 
W ówczesnych cza-
sach, na początku 
wieku, był najoka-
zalszym budynkiem 
we wsi, zdobił na-
rożnik głównej 
drogi prowadzą-
cej z Poznania do 
Mosiny – ulicy Po-
znańskiej (obecnie 
Armii Poznań) i ul. 
Andrzeja Remle-
ina (dziś 3 Maja). 
Obecnie dom nie 
należy już do tej 
rodziny i choć jest 
wpisany do wykazu 

zabytków Lubonia, 
za zgodą Powiato-
wego Konserwatora 
Zabytków wkrótce 
zostanie rozebrany.

O  Jó z e f i e 
Hernesie – spo-
łeczniku,  po-
wstańcu wielko-
polskim, przed-
wojennym sołty-
sie Lubonia – pi-
saliśmy w wyda-
nej przez Stowa-
rzyszenie K-O 
„Forum Luboń-
skie” książce „Lu-
bonianie w  Po-
wstaniu Wielko-
polskim” na str. 

122-124. Jak podaje rodzina, oko-
ło 1923 roku, w opisywanym domu 
– Józef Hernes otworzył gospodę 
i sklep rzeźnicki, w których ofero-
wał produkty z  własnego uboju 

i przydomowej przetwórni. Wejście 
do sklepu znajdowało się w naroż-
niku budynku (dziś zamurowane). 
Tuż za nim, po lewej stronie mie-
ściła się gospoda, a po prawej sklep 
rzeźnicki. W podwórzu znajdowa-
ły się pomieszczenia gospodarcze, 
m.in. masarnia, magazyn, stodoła, 
chlewnia i obora. Zarówno w skle-
pie jak i w gospodzie tętniło wów-
czas życie także towarzyskie. Za-
chodzili tam nie tylko okoliczni 
mieszkańcy Starego Lubonia. Sklep 
słynął z dobrych wyrobów mistrza 
rzeźnickiego, natomiast gospoda 
z kameralnego wnętrza, smacznych 
potraw i  doskonałych trunków. 
Z  ciekawostek, szczególnie dla 
młodszego pokolenia opiszemy 
ówczesną lodówkę. Nie było prądu 
a także urządzeń chłodniczych zna-
nych dziś. Dla potrzeb rzeźnictwa 
i gospody, zimą wycinano z zamar-
zniętej Warty bryły lodu, następnie 
transportowano końmi i  umiesz-

czano w stodole w odizo-
lowanym grubą warstwą 
słomy miejscu, gdzie prze-
trwały nawet letnie miesią-
ce. W ten sposób „dołado-
wywano” ówczesne lodów-
ki. 

Jak każdy stary dom, 
tak i ten ma swoją historię. 
Między innymi przed wojną 
rozegrały się w nim wyda-
rzenia tragiczne, niektóre 
odbiły się szerokim echem 
również poza Luboniem.

Strzelanina
Tragedia miała miejsce 

w niedzielę 30 grudnia 1928 
roku, tuż przed sylwestrem, 
właśnie w gospodzie Józefa 
Hernesa. W  wyniku nie-
szczęśliwego wypadku 
z  użyciem broni palnej 
śmierć poniósł młody, dwu-
dziestoletni mężczyzna. 

Dom Hernesówcd.  
ze str. 
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Tego dnia, późnym popołudniem 
w  lokalu przebywała grupa gości 
– między innymi bracia Władysław 
i  Stefan Teuschnerowie oraz ich 
szwagrowie – Jan Trachun i Stefan 
Bosy. O godzinie 18.10 doszło do 
bójki między Stefanem Bosym 
i  Władysławem Teuschnerem. 
Pierwszy z  nich miał przy sobie 
nabity rewolwer, którym już wcze-
śniej groził szwagrowi. Władysła-
wowi Teuschnerowi przyszli z po-
mocą jego brat – Stefan i kuzyn – 
Józef Ratajczak. Zdołali krewkiemu 
napastnikowi Stefanowi Bosemu 
zabrać broń. Wydawać by się mogło, 
że na tym zakończy się zatarg i za-
panuje spokój. Tragedia nastąpiła 
chwilę później, kiedy Stefan Teu-
schner zamierzał wyjść z gospody. 

W tym samym momencie jego ku-
zyn Józef Ratajczak (zawodowy 
żołnierz) przypadkowo dotknął 
zabranego S.  Bosemu rewolweru, 
a ten wypalił. Lecąca z niego kula 
śmiertelnie ugodziła wychodzącego 
z gospody Stefana Teuschnera, któ-
ry po 20 minutach zmarł. W wyni-
ku przeprowadzonego śledztwa, po 
przesłuchaniu świadków, policjan-
ci uznali, że był to nieszczęśliwy 
wypadek.

Nieszczęśliwa miłość
Kolejna tragedia, jaka rozegra-

ła się w tym domu, miała miejsce 
w  latach trzydziestych ubiegłego 
wieku. Do rodziny w Luboniu czę-
sto przyjeżdżała szwagierka Józe-
fa Hernesa – młodsza siostra Se-

Q
Liczący 112 lat dom rodziny Hernesów, w narożniku budynku, pod tablicą „Cen-
trum Zabezpieczeń” portal zamurowanych drzwi prowadzących dawniej do 
gospody i sklepu rzeźnickiego. Widoczne istniejące drzwi od strony ul. Armii 
Poznań to wtórne wejście do powojennego sklepu GS, a następnie sklepu spo-
żywczego. Wewnątrz znajduje się jeszcze oryginalny wystrój m.in. płytek cera-
micznych z początku XX wieku. Widoczna po prawej stronie brama umożliwiała 
wejście i wjazd na podwórze gospodarza   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Portret Józefa Herne-
sa   fot. zbiory ro-
dzinne Marka Bara-
nowskiego – wnuka 
Józefa Hernesa

Q
Portret Seweryny Her-
nes z d. Profeta   fot. 
zbiory rodzinne Marka 
Baranowskiego

Q
Wnętrze gospody Józefa Hernesa w latach trzydziestych ubiegłego 
stulecia. Na szerokiej ladzie potrawy będące wyrobami własnymi 
rodziny Hernesów. Po prawej oraz na szafach, w których mieści-
ła się m.in. zastawa – rozmaite trunki   fot. zbiory rodzinne Marka 
Baranowskiego

Q
Tak wyglądał w latach trzydziestych ubiegłego wieku sklep rzeźnicki usytuowany na 
parterze domu Hernesów, w sąsiedztwie gospody. Za ladą od lewej: Seweryna i Józef 
Hernesowie oraz pracownicy, na ladzie i hakach wyroby własnej produkcji. Pełne haki 
i lady – aż można poczuć smak przedwojennej szynki wielkanocnej czy innych wędlin   
fot. zbiory Marka Baranowskiego
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weryny – Stefania Profeta, która 
pomagała im w prowadzeniu go-
spodarstwa. Tu też poznała ów-
czesnego prezesa Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w Żabi-
kowie – prawdopodobnie Hiero-
nima Chmielewskiego, syna wła-
ściciela gospody prowadzonej 
w pobliskiej wsi Żabikowo. Z cza-
sem połączyło ich uczucie miłości 
i Stefania przyjeżdżała do Lubonia 
coraz częściej. Przeciwni temu 
związkowi byli jej rodzice. Na ich 
stanowczą prośbę Seweryna i Józef 
Hernesowie postawili zakochanej 
Stefanii ultimatum: albo przesta-
nie się spotykać z Chmielewskim, 
albo natychmiast ma się pakować 
i wracać do rodziców pod Wrze-
śnię. Załamana sytuacją dziewięt-
nastoletnia dziewczyna, w ponie-
działek 27  sierpnia 1934  r. o go-
dzinie dziewiątej rano udała się do 
pokoju na pierwszym piętrze, 
gdzie w jednej z szuflad komody 
znalazła naładowany rewolwer 
szwagra – byłego powstańca wiel-
kopolskiego – Józefa Hernesa. 
Stojąc przed lustrem, strzeliła so-
bie prosto w serce. Huk wystrzału 
usłyszała jej siostra – Seweryna, 
czekająca przed domem na auto-
bus do Poznania. Natychmiast 
pobiegła do domu, ale, niestety, 
Stefania już nie żyła. Było to sa-

mobójstwo popełnione z powodu 
nieszczęśliwej miłości.

Lata powojenne
Po zakończeniu II wojny z wy-

zwolonego przez aliantów obozu 
Mauthausen-Guzen w lipcu 1945 r. 
wrócił do rodzinnego domu 
w Luboniu Józef Hernes. W nowej, 
powojennej rzeczywistości zajął się 
rolnictwem i uprawiał dzierżawione 
od siostry Anny (po mężu Pawlic-
kiej) grunty. Nie otworzył już skle-
pu ani gospody. Po jego tragicznej 
śmierci w 1961 r. dom i zabudowa-
nia przejęła jedna z córek – Adela 
Janowska. Zajmowała wraz z mężem 
Kazimierzem parter i pierwsze pię-
tro budynku, natomiast na drugim 
piętrze zamieszkiwała dokwatero-
wana po wojnie rodzina państwa 
Skrzypczaków. Adela i  Kazimierz 
Janowscy zajmowali  się hodowlą 
krów i świń oraz uprawą przydomo-
wego ogrodu. W tym czasie, w po-
mieszczeniu, gdzie przed wojną 
funkcjonował prywatny sklep ro-
dzinny Hernesów, Gminna Spół-
dzielnia (GS) otwarła swój sklep 
rzeźnicki. Wówczas to zamurowano 
narożnikowe wejście i wykuto nie-
zależne drzwi do sklepu od strony 
ul. Dzierżyńskiego (obecnie Armii 
Poznań). Później, po likwidacji skle-
pu masarskiego, sklep spożywczy 

otworzył wnuk Józefa Hernesa – 
Marek Baranowski. Tym samym, 
cały dom powrócił do rodziny. Po 
śmierci Adeli Janowskiej w 1995 r. 
dom został wystawiony na sprzedaż 
i zakupił go nieżyjący już śp. Zyg-
munt Niedźwiedź – właściciel słyn-
nej w  wielu krajach świata �rmy 
zabezpieczeń samochodowych 
Niedźwiedź-Lock.

Teraźniejszość
Od tamtego czasu nic się w sta-

rym domu Hernesa nie dzieje, stoi 

pusty. Nawet nowi lubonianie, któ-
rzy mieszkają w pobliżu, nie wiedzą, 
że kiedyś była tu tętniąca życiem 
gospoda, a mury są świadkami nie-
jednego wydarzenia związanego 
z  przedwojennym życiem Starego 
Lubonia. Zapewne wkrótce zostanie 
rozebrany, tak jak niedawno uprząt-
nięto zabudowania z gospodarskie-
go podwórza. Zniknie z mapy ko-
lejny relikt Starego Lubonia, a wraz 
z  nim zamknie  się kolejna karta 
historii naszego miasta.

Paweł Wolniewicz i PPR
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Q
Na podwórzu mistrz rzeźnicki – Józef Hernes (z prawej) szykuje się do ogłuszenia 
byka własnego chowu   fot. zbiory rodzinne Marka Baranowskiego

W środowy wieczór, 4 marca 
w „Galerii na Regale” od-
był się wernisaż wystawy 

„Kolorowy świat kwiatów w fotogra-
�i” Marianny Dąbkowskiej urodzo-
nej w Cichostowie pod Radzyniem 
na Lubelszczyźnie i  mieszkającej 
w Luboniu przy ul. Niepodległości 
nieprzerwanie od 40 lat. Wystawa 
jest utrwaleniem setek kolorowych 
kwiatów i roślin ozdobnych, rosnących 

i pielęgnowanych przez nią w przy-
domowym ogrodzie.

Osiedliwszy się w Luboniu pani 
Marianna pracowała jako nauczy-
cielka w przedszkolu, którego kie-
rownikiem była Halina Baran, w są-
siedztwie kościoła pw. św. Jana 
Bosko (Dom Para�alny). Obecnie 
przebywa na emeryturze i  wraz 
z  mężem Jerzym w  każdej wolnej 
chwili oddają się urządzaniu i pie-

lęgnowaniu toną-
cego w  zieleni 
i   kolorow ych 
kwiatach ogrodu. 

Warto wspomnieć, że państwo Dąb-
kowscy zajęli pierwsze miejsce w ka-
tegorii „najpiękniejszy ogród” 
w ubiegłorocznym Konkursie Miej-
skim „Zielony Luboń” (czytaj „WL” 
11-2014, str. 12 oraz „WL” 12-2014, 
str. 7).

Inspiracją do zajęcia się roślin-
nością w przydomowym ogrodzie 
przez autorkę wystawy była miłość 
do otaczającej przyrody, szczegól-
nie kwiatów. Już jako dziecko za-
chwycała się kwiatami w ogrodzie 
swojej mamy, o które dbała i któ-
re podziwiała. Tę wspaniałą pasję 
życiową kontynuuje przy ul. Nie-
podległości. Jak wyznała – Uwiel-
bienie dla kwiatów wyzwoliło moje 
poszukiwanie i  nabywanie roślin 
mało znanych, o pięknych kwiatach 
np.: brunnera, języczka, lilie drze-
wiaste, hortensje bukietowe, dalie, 
dzielżany i wiele innych.

Nigdy nie mogła pogodzić się 
z faktem zamierania roślin jesienią,  
szczególnie kwiatów. Rzymski po-
eta Horacy napisał pamiętne dzie-
ło „Non omnis moriar”, (w polskim 
tłumaczeniu: „Nie wszystek umrę”). 
Swoimi zdjęciami autorka cieka-

wych i pięknych zdjęć pragnie po-
twierdzić słuszność jego słów. Wie-
loletni zbiór zdjęć z ogrodu przy-

W ramach naszej „Galerii debiutów” udostępniamy łamy Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców z myślą 
o tych, którzy swoją twórczość chcą pokazać innym. „Galeria” ma formułę otwartą. Zapraszamy i zachęcamy 
wszystkich twórców nieprofesjonalnych, którzy swoją wrażliwością, przełożoną na język, obraz itp., chcą po-
dzielić się z innymi. Dziś prezentujemy twórczość pani Marianny Dąbkowskiej i jej męża Jerzego.

cd.  
obok

Wernisaż  „Ogrodowej Pani”

„Kwietny Kobierzec”
Choćbym uleciał pod niebo wysoko,
by ujrzeć ziemię z anielskiej przestrzeni,
by się pokłonić niebieskim obłokom
i w swoim życiu próbować coś zmienić.

Gdy będę w górze, a Ty na dole,
taka maleńka jako ziarnko maku,
gdy aureolę będę miał na czole,
a Ty na ziemi bez żadnego znaku.

I gdy Cię ujrzę samotną na ziemi,
ze wspomnieniami i już z niczym więcej,
wtedy pomyślę, by życie odmienić
i móc Cię kochać o wiele goręcej.

By serce Twoje zabiło od nowa,
dawne uczucie ogniem rozgorzało.
Wrócić do Ciebie i nie mówić słowa,
jakby wszystkiego dotąd było mało.

Pójdziemy razem, jako małe dzieci,
na kwietną łąkę, która jest przed nami
i niech nam słońce zawsze jasno świeci,
uśmiech serdeczny niechaj będzie z nami.

Tam bukiet kwiatów pachnących dla Ciebie,
zerwę i podam w Twoje ciepłe dłonie,
tak kolorowych jak tęcza na niebie,
wręczając kwiaty Tobie się pokłonię.

W podzięce za to, że jesteś tu ze mną
i swoją dłonią otaczasz mnie z troską,
moja droga daremna nie była,
więc niech te kwiaty wciąż pachną Ci wiosną.

Jerzy Dąbkowski

Prezentowane 
fotogra�e impo-
nują różnorodno-
ścią kwiatów 
i paletą barw. 
W środku ich 
autorka – Marian-
na Dąbkowska 
z mężem w towa-
rzystwie dyrektor 
Biblioteki Elżbiety 
Stefaniak   fot. 
Paweł Wolniewicz

Q
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pomina jej, gdzie kwiaty rosły, jak 
wyglądały i  jaki miały zapach. 
Nigdy nie zatraci w  pamięci ich 
wspaniałego widoku. Uważa, że 
przy pomocy obiektywu kwiaty 
mogą być zawsze z nami, wiecznie 
rozwijając wyobraźnię i jednocze-
śnie być balsamem dla skołatanej 
duszy. Kwiaty to kolorowe życie 
i dlatego chętnie dzieli się z innymi 

cd.  
ze str. 
36

W związku z  przypadają-
cym w 2015 r. jubileuszem 
200-lecia urodzin Maksy-

miliana Jackowskiego, wybitnego 
Polaka, który swoją działalnością 
przyczynił się do rozwoju rolnictwa 
na ziemiach wielkopolskich, obrońcy 
polskich interesów gospodarczych 
pod zaborem pruskim, mając na 
uwadze jego osiągnięcia dla regionu, 
Rada Powiatu w Poznaniu ogłosiła 
rok 2015 jego imieniem.

Pragniemy w ten sposób oddać 
hołd kolejnemu wybitnemu Wielko-
polaninowi XIX i pierwszej połowy 
XX  wieku, człowiekowi mającemu 
nieocenione zasługi dla rolnictwa 
w kraju oraz regionie. Rok Maksy-
miliana Jackowskiego pozwoli nie 
tylko przybliżyć sylwetkę, ale pokazać 
jego dziedzictwo, które stanowi trwa-
ły element tożsamości historycznej. 
Jest to także dowód szacunku dla 
myśli wielkich Wielkopolan.

Maksymilian Jackowski przez 
lata zajmował się pracą organiczną 
i działalnością społeczno-gospodar-
czą, współtworzył podwaliny dla 

nowoczesnego rolnictwa oraz był 
pomysłodawcą kółek rolniczych, 
nad którymi do 1890 r. sprawował 
patronat. Prowadził także akcje 
oświatowe i instruktażowe dla rol-
ników. Organizował wystawy rolni-
cze, propagował racjonalizację go-
spodarki i  ubezpieczenia. Był wy-
dawcą prasy specjalistycznej – 
„Rocznika Kółek” i  „Poradnika 
Gospodarskiego”. Uczył efektywnej 
uprawy ziemi i  wspólnego gospo-
darowania.

Ustanawiając rok 2015 Rokiem 
Maksymiliana Jackowskiego pra-
gniemy pielęgnować pamięć jego 
niezłomnej postawy oraz konse-
kwencji, z jaką pracował przez dzie-
sięciolecia dla dobra Wielkopolan 
oraz dla zachowania polskości i nie-
zależności ekonomicznej Polaków. 
Upamiętniając tę postać dajemy 
wyraz wierności historycznym war-
tościom, będącym podstawą życia 
publicznego, społecznego i gospo-
darczego w powiecie poznańskim.

Zbigniew Jankowski
radny powiatu

2015 rokiem 
Jackowskiego

Walentynki z kowbojami

Na ranczo przy ul. Kwiatowej 
zorganizowano zabawę dla 
zakochanych par oraz osób 

samotnych poszukujących wyjąt-
kowych znajomych. Gospodarzem 
imprezy był DJ Jack, który zapewnił 
muzykę dostosowaną do wieczoru. 
Bawiono się przy przebojach z  lat 
80. i 90. Nie zabrakło najnowszych 
hitów i teledysków. Ze względu na 
nietypowe miejsce zabawy nie zapo-
mnieliśmy też o utworach country. 
Zmęczeni szaleństwem na parkiecie 
mogli usiąść na drewnianym koźle 
z westernowym siodłem i zamówić 
kufel złocistego piwa. Jack przyjmował 
zamówienia od gości na dedykacje 
z  piosenką dla wybranych. Grupa 

Taneczno-Westernowa „Dallas Co-
untry” wykonała pokaz artystyczny 
połączony z nauką tańca dla publicz-
ności. Zapewniono wiele atrakcji 
i konkursów, najciekawszą było o�-
cjalne zliczenie czerwonych serduszek 
zebranych przez uczestników zabawy 
i główna nagroda ufundowana przez 
właścicieli kowbojskiego miasteczka. 
Zastępca szeryfa zaprowadził zainte-
resowanych do swojego biura i wtrącił 
ich do aresztu. Za kratami nie było 
już tak przyjemnie jak w saloonie 
podczas hulanki. By opuścić „ciu-
pę” i powrócić do walentynkowych 
igraszek skazańcy musieli się wyku-
pić. Zabawa była przednia i trwała 
do ostatniego gościa.

Zbigniew Henciel

Z miasteczka country Kowbojski 
chrzest

21 lutego 
przyjęliśmy 
w  kowbojskie 
szeregi Artura 
ubiegającego się 
o  pełnoprawne 
członkostwo 
w Klubie Coun-
try Północ-Po-
łudnie. Kandy-
dat przeszedł 
egzamin spraw-
nościowo-prak-
tyczny połączo-
ny z  wiedzą 
o  Dzikim Za-
chodzie. Przybrał westernowy 
pseudonim Art Wayne, którym 
będzie mógł  się posługiwać 
w  świecie country oraz podczas 
podróży po innych kowbojskich 
miasteczkach i miejscach. Czuje-
my się zaszczyceni tym, że w nasze 
progi zawitała kolejna osoba inte-
resująca  się dziejami i  historią 
Ameryki Północnej skolonizowa-
nej przez przybyłych z  Europy 
białych osadników, i  wspólnie 
z  nami pragnie kultywować jej 
tradycję, muzykę, tańce country 
oraz brać czynny udział w impre-
zach organizowanych przez nasze 
miasteczko. Po ceremonii były 
owacje i pamiątkowe zdjęcia. Na-
stępnie odbył  się turniej Darta 
(rzucanie lotkami do tarczy). Tro-
feami były skrzynka schłodzonego 
piwa i dyplomy, które wręczył bur-
mistrz Kowbojskiego Miasteczka 

– Jack. Rozgrywki zakończyły się 
remisem, więc nagroda została 
skonsumowana przez wszystkich 
graczy.

Zbigniew Henciel

Q
Kowbojska walentynkowa zabawa na 102!   fot. Zbigniew Henciel

Q
Chrzest kowbojski pretendenta ubiegającego się 
o członkostwo w klubie   fot. Zbigniew Henciel

Nabór
Grupa Taneczno-Westerno-

wa „Dallas Country” jest szkołą 
łowców talentów. Nabór do gru-
py trwa przez cały czas. Posiadasz 
predyspozycje taneczno-wokalne 
lub dysponujesz wolnym czasem, 
Country Klub szuka właśnie Ciebie! 
Pomożemy Ci doszlifować talent, 
który posiadasz. Odwiedź nasze 
kowbojskie miasteczko lub skon-
taktuj się telefonicznie: instruktor 
tańców country oraz szef grupy 
Jack – 604  379  755 lub Dorota 
602 751 318 – Kowbojskie Mia-
steczko „Western City Luboń”, ul. 
Kwiatowa 30.

swoją pasją. Tylko 
fotografie nie li-
czą  się z  czasem, 
zwłaszcza, gdy ży-
cie ucieka tak bez-
litośnie i  szybko. 
Pani Marianna wie-
rzy, że jak po Hora-
cym pozostała pa-
mięć, tak i  po jej 
przecudnych kwia-
tach pozostaną fo-
togra�e, z  których 
kilkadziesiąt zapre-
zentowała na wy-
stawie.

Ciekawy i  ory-
ginalny w  swoim 
kształcie wernisaż 
odbył się z udziałem 
rodziny państwa 
Dąbkowskich, ich 
przyjaciół oraz licz-
nie przybyłych gości 
nie tylko z Lubonia. 
Uświetnił go mąż 
autorki zdjęć – Jerzy 
– recytując okolicz-

nościowe, napisane przez siebie 
wiersze.

PAW

Pani Marianna składa serdeczne 
podziękowania Pani Dyrektor Bi-
blioteki Miejskiej – Elżbiecie Stefa-
niak – oraz wszystkim, którzy przy-
czynili się do zaistnienia wystawy.

Q
Podczas wernisażu – siedzący na ławce Marianna 
i Jerzy Dąbkowscy w otoczeniu rodziny. Stoją od 
lewej: Jakub Dąbkowski (wnuk), Hanna Osuch (cór-
ka), Jolanta Dąbkowska (synowa), Grzegorz Dąbkow-
ski (syn), Piotr Osuch (wnuk), Lidia Rodziejczak (cór-
ka), Adrian Rodziejczak (wnuk) i Klaudia Rodziejczak 
(wnuczka)   fot. Paweł Wolniewicz
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Wizyta bajkopisarza

W czwartek, 5 lutego odbyło 
się spotkanie autorskie 
z pisarzem, Tomaszem 

Kruczkiem – pedagogiem, bardem, 
miłośnikiem historii średniowiecza, 
instruktorem skautowym, założycie-
lem Drużyny Księgi i Łuku „Jaźwiec”. 
Dzieci przeniosły się w epokę śre-
dniowiecznych baśni i bajek, słucha-
jąc utworów wykonanych na lirze. 
Autor opowiadał dzieciom o swoich 
bajkach i o tym, jak powstawały. 
Pisarz szybko nawiązał kontakt z 
dziećmi, które z ogromnym zain-
teresowaniem słuchały opowieści 
i chętnie brały udział w zabawach 

przygotowanych przez gościa. Na 
zakończenie każda klasa otrzymała 
książkę.    TP

Cały Luboń czyta
6 lutego w „Galerii na Regale” 

po raz kolejny czytano dzieciom 
bajki. Tym razem gościem była Lu-
cyna Gawrońska – słuchaczka Uni-
wersytetu Lubońskiego Trzeciego 
Wieku. Przeczytała maluchom baj-
kę pt. „Słowik” (Ch. H. Andersena). 
Spotkanie było atrakcyjne dzięki 
pomysłowości i zaangażowaniu pani 
Lucyny, która przebrała się w strój 
cesarza z opowieści. W trakcie czy-
tania dzieci mogły posłuchać na-

granego na płycie śpiewu słowika. 
Słuchały z zaciekawieniem i skupie-
niem. W nagrodę otrzymały słodki 
podarunek.

Wykład Leszka Teusza
9 lutego odbył się kolejny wy-

kład prof. Leszka Teusza, podczas 
którego gość omawiał tekst „Bogu-
rodzicy”. Słuchacze dowiedzieli się, 
że jest to dzieło anonimowe i wiąże 
się z nim wiele zagadek. Tekst jest 
precyzyjny pod względem budowy, 
konkretny (padają w nim twarde 
tezy), panuje w nim harmonia. 
Szczególną uwagę przy omawianiu 
tekstu zwrócono na porównanie 

dwóch wyrazów: 
„pobyt” (odno-
szący się do ży-
cia na Ziemi) i 
„przebyt” (po 
śmierci).

Walentynki w 
Promyku

10 lutego na 
comiesięcznym 
spotkaniu zebra-
li się członkowie 
Klubu Ludzi 
Niewidomych i 
Słabowidzących 
„Promyk”. Mło-
dzież z  SP  2 
przygotowała dla 
nich niespo-
dziankę – występ 

artystyczny czterech uczennic: Ka-
mili i Martyny Malinowskich, Kasi 
Kubackiej i Julii Piwowarskiej. Przy 
wspólnej kawie i cieście zebrani spę-
dzili miło wyjątkowe popołudnie.

„Mały czarodziej”
11 lutego w Bibliotece odbyło 

się przedstawienie dla dzieci w wy-
konaniu Teatru „Urwis”. Młody 
czarodziej próbuje nauczyć się cza-
rowania i stać się mistrzem w tej 
dziedzinie. Przekonuje się, że naj-
większą magią jest dobro, które ze 
zdwojoną siłą do nas powraca. Ak-
torzy zaprosili dzieci do wspólnej 
zabawy.

Z Biblioteki Miejskiej

Klub Filmowy
16 lutego „Galeria na Regale” 

zamieniła się w kinową salę, a to za 
sprawą miłośników dużego ekranu, 
którzy raz w miesiącu spotykają się 
w Bibliotecznym Klubie Filmowym. 
Tym razem mieliśmy okazję obejrzeć 
nagrodzony właśnie Oskarem �lm 
w reż. Pawła Pawlikowskiego „Ida”. 
Dzieło stawia przed widzem wiele 
pytań dotyczących wiary, tożsamości 
i ojczyzny. Prelekcję do �lmu oraz 
dyskusję po projekcji poprowadził 
dr Marcin Jauksz. Serdecznie zapra-
szamy na spotkania Klubu Filmowe-
go zawsze w przedostatni poniedzia-
łek miesiąca o godz. 19.

Ferie filmowe
Po raz kolejny Biblioteka Miejska 

zaprosiła najmłodszych do wspólne-
go spędzania wolnego, zimowego 
czasu. Podczas pierwszego tygodnia 
ferii dzieci odwiedziły Pluszakowo, 
gdzie mogły stworzyć misie, jakie 
sobie wymarzyły czy zaprojektowały. 
Drugi dzień był spotkaniem z roga-
lami świętomarcińskimi. Grupa od-
wiedziła rogalowe muzeum przy 
Starym Rynku w Poznaniu. Dzieci 
miały możliwość przygotowania w 
tradycyjny sposób tych ciastek, za 
pomocą szabli kroiły ciasto i nakła-
dały farsz na wycięte kawałki, na 
koniec otrzymały tytuł rogalowego 
czeladnika. Po powrocie do Biblio-
teki czekała na nie pizza oraz �lm pt. 
„Kraina lodu”. Trzeciego dnia uczest-
nicy ferii odbyli podróż pociągiem 
do magicznego świata kolei. Dzieci 
zostały zaproszone do obejrzenia 
makiety kolejowej, która znajduje się 
w Zespole Szkół Komunikacji przy 
ul. Fredry w Poznaniu. Tego dnia 
w „Galerii na Regale” obejrzały „Wa-
kacje Mikołajka” i zostały poczęsto-
wane pysznymi bułkami. Czwartko-
wą atrakcją była wizyta w kinie 
„Rialto”, gdzie odbyła się projekcja 
�lmu „Baranek Shaun”. Następnie 
wszyscy odwiedzili restaurację 
McDonald’s. W ostatni dzień dla 
dzieci przygotowano wyjątkową nie-
spodziankę. Po projekcji filmu 
„Dzienniczek Cwaniaczka” w „Ga-
lerii na Regale” zagościli strażacy 
z Gorzyc. Dzieci były zafascynowane 
ich pracą. Mogły przymierzyć strój 
strażacki oraz porozmawiać przez 
krótkofalówkę.

„Faceci na wybiegu”
21 lutego obejrzano w Biblio-

tece spektakl teatralny w wykona-

niu aktorów „Mojego Teatru”: 
Anny Bieniak, Wiesława Krupy 
oraz Mariusza Puchalskiego. Męż-
czyźni żyją w przekonaniu, że zna-
ją się na kobietach. Jedni się z tym 
nie obnoszą, inni przechwalają, ale 
tylko w towarzystwie innych męż-
czyzn. Podobno Freud na łożu 
śmierci stwierdził, że badając przez 
całe życie psychikę kobiet, może o 
nich powiedzieć wszystko, z wyjąt-
kiem tego, jakie są naprawdę…

Teatrzyk dla dzieci
25 lutego odbył się spektakl dla 

dzieci zrealizowany na podstawie 
bajki „Pippi Langstrumpf” szwedz-
kiej pisarki Astrid Lindgren pt. „Pipi 
Wędrowniczka”. Sympatyczna ru-
dowłosa dziewczynka odkrywa 
nieznany dla niej świat w poszuki-
waniu swojego taty pirata. Humo-
rystyczna bajka uczy dzieci zarad-
ności, samodzielności oraz daje 
możliwość poznania elementów 
kultury różnych zakątków świata, 
w tym ubioru, obyczajów i muzyki. 
Dzieci obejrzały spektakl z dużym 
zaciekawieniem.

(BM)

Rok drewnianej kozy
25 lutego odbyło się spotkanie 

z Jackiem Krygiem, (mistrzem 
feng-shui, astrologii chińskiej i 
taoistycznego stylu życia), na któ-
rym promował on swoją książkę 
„2015 – Rok Drewnianej Kozy”. 
Według horoskopu chińskiego rok 
ten trwa od 19 lutego 2015 r. do 7 
lutego 2016 r. Będzie Koza w ży-
wiole Drzewo, a ponieważ natu-
ralnym żywiołem Kozy jest Zie-
mia, to już na wstępie prognozy 
rok należy oczekiwać więcej kło-
potów niż w poprzednim, gdzie 
Drzewo i Ogień pozostawały w 
sprzyjających relacjach. Będzie to 
rok korzystny na zawieranie mał-
żeństw, a także staranie się o po-
tomka. Możemy się spodziewać 
kataklizmów, wielu wypadków 
drogowych i braku wody. W fi-
nansach tendencja zwyżkowa. 
Należy się relaksować i wypoczy-
wać oraz nie podejmować ryzy-
kownych decyzji. Na zakończenie 
spotkania można było nabyć książ-
kę z autografem Jacka Kryga (z 
opisami wszystkich znaków chiń-
skiego zodiaku), talizmany powo-
dzenia na rok Drewnianej Kozy 
oraz oryginalne kartki i amulety.   

Jan Błaszczak

Q
Spotkanie z Tomaszem Kruczkiem i kulturą średniowiecza

Q
Oryginalna oprawa cyklu „Cały Luboń czyta dzieciom” w wykonaniu pani 
Lucyny Gawrońskiej

Q
Występ artystyczny podczas spotkania walentynkowego w klubie „Promyk”
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Zimowy rajd

W niedzielę, 15 lutego odbył się 
pieszy rajd „Jarosławiec 
zimą” zorganizowany przez 

Gminny Ośrodek Kultury i  Klub 
Seniora w  Komornikach. Wzięło 
w nim udział około 65 osób, w tym 
spora grupa z Lubonia. Byli w niej 
słuchacze Lubońskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Spotkaliśmy się przy 
świetlicy w Szreniawie. Stąd wyru-
szyliśmy na trasę wiodącą ścieżkami 
i  duktami Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Po przebyciu kilku 
kilometrów doszliśmy do krańca 
jeziora Jarosławieckiego i jego pół-
nocnym brzegiem (szlakiem zielo-
nym) dotarliśmy na parking leśny 
w Jarosławcu. Po krótkim postoju, 
posileniu się i ćwiczeniach z kijka-
mi rozpoczęliśmy dalszą wędrówkę 

wzdłuż przeciwległego, północnego 
brzegu. Teren ten jest bardzo malow-
niczy, o rozbudowanej linii brzegowej. 
Po zatoczeniu pętli i przejściu około 
9 km dotarliśmy na metę w Szrenia-
wie. Pogoda dopisała, pięknie świe-
ciło słońce i wcale nie było widać 
oznak zimy. Kolejny rajd 15 marca. 
Wymarsz o godz. 10 sprzed WDK 
„Koźlak” w Chomęcicach.   

M. i J. Błaszczakowie

W palmiarni
W sobotę, 7 marca spora grupa 

słuchaczy LUTW z Sekcji Turystyki 
Pieszej i Krajoznawczej odwiedziła 
Palmiarnię Poznańską. Obiekt ten 
jest największym w Polsce i jednym 
z największych w Europie. Powsta-
ła w 1911 r. na terenie ówczesnego 
Ogrodu Botanicznego. Prezentu-

Z Uniwersytetu III Wieku

je się tutaj około 17 tys. roślin na-
leżących do1  100 gatunków, 
a  w  akwarium 170 gatunków ryb 
oraz około 40 gatunków roślin wod-
nych. Na powierzchni 4600  m2 
w dziewięciu pawilonach wraz z pa-
nią przewodnik chodziliśmy wśród 
roślinności pochodzącej z różnych 
obszarów ziemi i  stref klimatycz-
nych. Mieliśmy możliwość obejrze-
nia pokazu królików rasowych 
przygotowany przez Palmiarnię 
Poznańską oraz Krajowy Związek 
Hodowców Królików z  siedzibą 
w Gnieźnie. W pawilonie 8. podzi-
wialiśmy pokaz kolorowych, żywych 
motyli pochodzących z tropikalnych 
krajów, a w sali konferencyjnej wy-
stawę entomologiczną „Motyle 
Świata – wystawa kolekcjonerska” 
organizowaną przez Palmiarnię Po-

znańską i „Kawiarnię 7 Kontynen-
tów”. Na zakończenie na terenie 
parku Wilsona zwiedziliśmy wraz 
z przewodnikiem schron przeciw-
lotniczy z 1943-44 r. Jest to jeden 
z  trzech identycznych schronów 
udostępniony do zwiedzania o dłu-
gości około 110  m. W  każdym 
z  nim mogło  się schować na czas 
alarmu lotniczego w czasie II wojny 
światowej około 300-400 osób. Po 
zakończeniu zwiedzania część gru-
py pozostała w kawiarni „7 Konty-
nentów”, przedłużając chwile relak-
su wśród egzotycznej roślinności. 
Następne spotkanie sekcji odbę-
dzie się 11 kwietnia o godz. 13.30 
przed Salonem Muzycznym Feliksa 
Nowowiejskiego, Aleja Wielkopol-
ska 11 w Poznaniu.   

M. J. Błaszczakowie

Q
Uczestnicy rajdu na brzegu jeziora Jarosławieckiego   fot. Jan Błaszczak

Q
Uczestnicy wycieczki przed palmiarnią   fot. Maria Błaszczak

Tajemnice – większe i mniej-
sze, wyjaśnione i  czekające 
na rozwikłanie – są wpisane 

w historię budowy wielkich fabryk 
oraz ich ponad 100-letnie funkcjo-
nowanie na terenie Lubonia. Wszyst-
kich zainteresowanych zwiedzaniem 
zachowanych do dziś zabytkowych 
budynków fabrycznych czeka pasjo-
nująca wyprawa w przeszłość. Na-
sza przygoda zaczyna się w okresie, 
który dla Polaków był czasem dra-
matycznej walki o własne państwo 
i zachowanie tożsamości narodowej, 

a kończy w momencie przekształceń 
własnościowych, związanych z prze-
łomowymi zmianami politycznymi, 
jakie dokonały się w Polsce w latach 
90. XX wieku.

Zapraszamy do zapoznania się 
z tajemnicami architektury przemy-
słowej w Luboniu na Stacji Kultura 
– budynek dworca kolejowego, ul. 
Dworcowa.

Magdalena Baranowska

Informacje: Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72

Sekrety architektury
Stacja Kultura

Stacja Kultura 
– ścieżka dy-
daktyczna: 
„Tajemnice 
architektury 
poprzemysło-
wej” – na stacji 
kolejowej 
w Luboniu

Q

W piątek, 20 marca w  Jeziorkach pod 
Stęszewem studenci z Kolegium Pra-
cowników Służb Społecznych w Po-

znaniu wraz z  Kibicami Lecha Poznań z  FC 
Stęszew będą organizować projekt pod tytułem 
„Pierwszy dzień wiosny – Jeziorki 2015”. Jego 
głównym zadaniem będzie przekazanie wiedzy 
o Poznańskim Czerwcu ‘56 uczniom szkoły pod-
stawowej. Wizyty kibiców w Jeziorkach stają się 
powoli tradycją. Pierwszy raz pojawili się tam 
pierwszego dnia wiosny w 2012 r. Wtedy eduko-
wali dzieci o Powstaniu Wielkopolskim. Głów-
nym tematem tegorocznych obchodów początku 
wiosny będą wypadki czerwcowe. Wśród gości 
zaproszonych do Jeziorek jest m.in. sanitariuszka, 
która udzielała pomocy rannym podczas prote-
stów. Dzieci skorzystają z wielu atrakcji. Jedną 
z nich będzie malowanie okazjonalnej oprawy 
meczowej z motywem Czerwca ‘56, następnego 
dnia zaprezentowanej na meczu z Legią War-
szawa, na który dzięki uprzejmości KKS Lech 
Poznań wejdą uczniowie z Jeziorek.

Kibice ze Stęszewa pokazują nam, że wizerunek kibica kreowany 
w mediach jest przestarzały. Kibic nie tylko chodzi na mecze i dopinguje 
swoją drużynę, ale również działa poza stadionem na rzecz swojej lokalnej 
społeczności. W Luboniu również są prężnie działający fani, funkcjonu-
jący pod szyldem Zjednoczone Południe. Czynnie włączają  się w akcję 
zbierania pieniędzy na renowację mogił Powstańców Wielkopolskich, 
która odbywa się zawsze 1 listopada. Również starają się pomagać dzieciom, 
w ramach akcji Niebiesko-Biały Mikołaj odwiedzili Dom Dziecka w Skwie-
rzynie.     Marcin Snuszka

Kibice 
i Poznański Czerwiec

Q
Jedna z akcji Kibiców Lecha w 
szkole podstawowej
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Pierwszy odcinek programu „Jaka 
to melodia?” TVP 1 wyemito-
wała 4 września 1997 r. i krótko 

po debiucie stał się on oglądanym 
przez miliony hitem. 1 kwietnia br. 
będziemy mogli podziwiać cieszący się 
ogromną popularnością teleturniej 
na własne oczy w  lubońskiej hali 

widowiskowo-sportowej LOSiR przy 
ul. Kołłątaja. Dodatkowo wystąpią 
znane polskie i zagraniczne gwiaz-
dy muzyki oraz wspaniali tancerze. 
Widowisko poprowadzi gospodarz 
programu „Jaka to melodia?” – Robert 
Janowski. W tym światowym mega-
hicie prawdopodobnie wystąpią na 

„Jaka to melodia?” w Luboniu!
scenie w Luboniu: Helena Vondrac-
kowa, Zbigniew Wodecki, Krzysz-
tof Krawczyk i Ryszard Rynkowski. 
Będzie można wziąć udział w tele-
turnieju (polega na odgadnięciu 
nazw przebojów na podstawie kilku 
dźwięków). Na uczestników spośród 
publiczności czekają cenne nagrody.

Z ostatniej chwili!
Dodatkową atrakcją teleturnie-

ju będzie zaprezentowanie  się 
wszystkich pań z  Lubonia, które 
brały udział w wyborach Miss Po-
lonia i Miss Polski.

Władysław Szczepaniak

W pierwszej części spotkania, 
które odbyło się 20 lutego 
w Urzędzie Miasta, można 

było obejrzeć w holu wystawę „W 70. 
rocznicę zakończenia walk o Luboń 
i okolice”, po której oprowadzał po-
mysłodawca ekspozycji – Przemysław 
Maćkowiak. Na planszach przedstawio-

no wybrane aspekty walk o miejsco-
wość w 1945 r. Zaprezentowano m.in. 
okoliczności zatrzymania w Łęczycy 
niemieckiego pociągu ewakuacyjne-
go jadącego w nocy z 22 na 23 stycz-
nia w kierunku Wrocławia. Badania 
oparte na materiałach archiwalnych 
oraz relacjach świadków pozwoliły 
na rekonstrukcję prawdopodobnego 
przebiegu wydarzeń, przez co wiele 
wyjaśniono wątpliwości i niedomó-
wień. Ciekawostką są fotogra�e żoł-
nierzy radzieckich wykonane w marcu 
1945 r. w zakładzie fotogra�cznym 
w Żabikowie, nietypowe z uwagi na 
prywatny charakter, w przeciwień-
stwie do dość powszechnych zdjęć 
z pola walki. Na ekspozycji omówio-
no także wybrane obiekty związane 
z działaniami wojennymi, w tym m.in. 
budynki, w których funkcjonowały 
polowe szpitale wojsk radzieckich.

W drugiej części wieczoru, na-
szym gościem w sali sesyjnej był dr 
Michał Krzyżaniak, który opowie-
dział o  swojej najnowszej książce 
„Obraz bitwy o  Poznań (1945) 
w świetle dokumentów i materiałów 
niemieckich” wydanej w serii „Fe-
stung Posen 1945” przez Wydaw-
nictwo „Pomost” i stanowiącą zmo-

dy�kowaną dysertację doktorską 
prelegenta. Warto podkreślić, że na 
naszym spotkaniu książka została 
zaprezentowana po raz pierwszy.

Niemiecki opór w  Poznaniu 
w styczniu i lutym 1945 r. nie zmie-
nił losów II wojny światowej. Można 
zaryzykować tezę, iż w bardzo nie-

znacznym stopniu opóźnił zdobycie 
Berlina przez Armię Czerwoną i tym 
samym zakończenie wojny. Bitwa 
o Poznań nie pochłonęła tylu o�ar, 
ile starcia wielkich związków tak-
tycznych czy długotrwale oblężenia 
lat 1941-1945, jak np. oblężenie Sta-
lingradu, Leningradu czy, z bliższych 
nam przykładów, Wrocławia. Walki 
o Poznań należą jednak do ważnych 
rozdziałów zmagań, toczonych przez 
niemiecki Wehrmacht z jednej, zaś 
Armię Czerwoną z drugiej strony na 
obszarze ziem polskich, a szczególnie 
samej Wielkopolski. Utrata Poznania 
przez obrońców stała się więc waż-
nym wojskowym aspektem historii 
zagłady niemieckiego Wschodu – 
zapewne wśród obrońców było wie-
lu takich, którzy ginęli lub uciekali 
z Twierdzy Poznań w przeświadcze-
niu o ostatecznym i nieodwracalnym 
utraceniu „małej ojczyzny” nad Pro-
sną, Wełną i Notecią. Dla sowieckich 
zdobywców z kolei zajęcie Poznania 
było jednym z  istotnych triumfów 
armii Stalina w zachodnich częściach 
byłej II RP. Wreszcie, bynajmniej nie 
na końcu, było to istotne dla polskie-
go społeczeństwa Poznania i Wiel-
kopolski, którego aktywna w walkach 

część okryła się chwałą, przechodząc 
do historii pod wciąż mało znanym 
poza Poznaniem i Wielkopolską po-
jęciem „Cytadelowców”. Opisane 
powyżej wydarzenia miały miejsce 
pod koniec walk o wyzwolenie gro-
du nad Wartą spod niemieckiej oku-
pacji. Zachowując wszelkie propor-
cje, można pokusić się o stwierdze-
nie, iż bitwa o Poznań, będąca pierw-
szą większą bitwą o duże miasto od 
czasu rozpoczęcia sowieckiej ofen-
sywy 12 stycznia 1945 roku, była dla 
żołnierzy sowieckich swoistym 
„przedsmakiem” tego, co na drodze 
do ostatecznego rozgromienia hitle-
rowskich Niemiec czekało ich na 
ulicach stolicy III  Rzeszy. Wielu 
z  tych, którym udało  się przeżyć 
walki o Poznań, zginęło lub odniosło 
rany w  tej ostatniej wielkiej bitwie 
II wojny światowej w Europie.

Zwyciężeni, zdobywcy i wyzwo-
leni ujrzeli po 23 lutego 1945 r. mia-
sto, w  jakże wielu miejscach w  ni-
czym nieprzypominające miasta 
sprzed początku 1945 r.! Bitwa o Po-
znań zakończyła  się bowiem jego 
hekatombą, zniszczonego trwający-
mi miesiąc walkami. Odbiło  się to 
zarówno na rozwoju miasta, jak i na 

jego wyglądzie – śladów wojny w Po-
znaniu dopatrzyć się można do dziś. 
Puste place po zniszczonych kamie-
nicach, budynki, które nie mogły 
powstać, dopóki w wyniku zniszczeń 
wojennych nie znalazło się dla nich 
miejsce, czy ślady po kulach i  eks-
plozjach widoczne wciąż na ścianach 
i murach, nie pozwalają zapomnieć 
o wydarzeniach tamtych dni: konse-
kwencji niemieckiego oporu i pro-
klamowania miasta – twierdzą.

Walki o Luboń i Festung Posen
45. Wieczór Historyczny Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia (TMML), tym razem w całości 
poświęcony 70. rocznicy zakończenia walk o Festung Posen

Michał Krzyżaniak (1983) jest 
absolwentem Wydziału Historycz-
nego Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza, badaczem przeszłości 
wojennej Poznania. Autor wielu 
artykułów na temat stolicy Wiel-
kopolski z  lat 1939-1945, książki 
Pododcinek IV „Północ” (2007) 
wydanej w  serii „Festung Posen 
1945” oraz współautor albumu 
„Poznań 1945” (2010), za który 
otrzymał nagrodę Józefa Łukasze-
wicza. Współtwórca portalu „Wo-
jenny Poznań”, członek Stowarzy-
szenia „Pomost” oraz Grupy Re-

konstrukcji Historycznej „3. Ba-
stion Grolman”.

Spotkanie cieszyło  się ogrom-
nym zainteresowaniem i sala sesyj-
na była wypełniona po brzegi. 
W trakcie autor podpisywał swoją 
najnowszą książkę, którą można 
było nabyć w promocyjnej cenie.

Przemysław Maćkowiak
prezes TMML, 

prowadzi Sekcję Historyczną

Q
W pierwszej części 45. Wieczoru Historycznego w holu Urzędu Miasta 
otwarto wystawę „W 70. rocznicę zakończenia walk o Luboń i okolice”, po 
której oprowadzał Przemysław Maćkowiak   fot. Monika Warchalewska

Q
Fotogra�a żołnierza radzieckiego 
wykonana w marcu 1945 r. w za-
kładzie fotogra�cznym w Żabiko-
wie

Q
Na 45. Wieczorze Historycznym Michał Krzyżaniak zaprezentował swoją 
najnowszą książkę „Obraz bitwy o Poznań (1945) w świetle dokumentów 
i materiałów niemieckich”   fot. Przemysław Maćkowiak
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Nowa pani burmistrz Lubonia 
– Małgorzata Machalska – 
w  zarządzeniu nr 80/2014 

z 29 grudnia 2014 r. ogłosiła otwar-
ty konkurs ofert na wykonanie za-
dań publicznych przez organizacje 
pozarządowe oraz inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku 
publicznego. Nowością było złoże-
nie wraz z wnioskiem sprawozdania 
�nansowego organizacji za dopiero 
co zakończony 2014 rok, przy osta-
tecznym terminie składania ofert – 19 

stycznia. Kto prowadzi jakąkolwiek 
działalność, wie, że to niemożliwe. 
Stowarzyszenia pełne, czyli te zareje-
strowane w KRS zobowiązane są do 
prowadzenia pełnej księgowości. Na 
pięć dni przed terminem, 14 stycznia 
burmistrz wydała kolejne zarządze-
nie (6/2015), w którym zmieniono, 
że sprawozdanie merytoryczne musi 
być za 2014 rok, a �nansowe może 
dotyczyć 2013 r. (zasada, jaka obo-
wiązywała dotychczas w  Luboniu 
oraz jaką w przypadku konkursów 

Przyznane dotacje
Rozstrzygnięto konkurs na zadania, które w imieniu miasta 
w 2015 r. mają realizować organizacje pozarządowe wspierane 
�nansowo z budżetu Lubonia

na przełomie roku stosują inni – 
powiat, województwo, minister-
stwa). Jednocześnie przedłużono 
termin składania ofert o 4 dni do 
23 stycznia. 6 lutego zarządzeniem 
11/2015 rozstrzygnięto konkurs, 
a wyniki opublikowano nie jak by-
wało, w  pierwszej kolejności, na 
stronie internetowej Urzędu Mia-
sta, lecz tylko w Biuletynie Infor-
macji Publicznej wśród Zarządzeń 
Burmistrza.

W 2015 r. przewidziano z bu-
dżetu miasta kwotę 450 000 zł, po-
dobnie jak przed rokiem. Wówczas 
jednak 50 tys. zł przeznaczone było 
na specjalny konkurs w  związku 
z 200. rocznicą urodzin bł. E. Bo-
janowskiego i hr. A. Cieszkowskie-
go. W tym roku tę dodatkową pulę 
rozdysponowano na „Sport” + 

30  tys.  zł (razem 235  000  zł) 
i „Działania społeczne” + 20 tys. zł 
(czyli 120 000 zł). Zadania związa-
ne z „Kulturą i patriotyzmem lokal-
nym” oraz „Edukacja, wypoczynek, 
turystyka i  integracja europejska” 
pozostały na tych samych pozio-
mach, czyli odpowiednio 35 000 zł 
i 60 000 zł.

Z roku na rok zwiększa się licz-
ba składanych wniosków, jak i or-
ganizacji, które starają się o wspar-
cie z budżetu Lubonia. W tym roku 
na pierwszy konkurs wpłynęło 114 
wniosków (przed rokiem 108) na 
łączną kwotę wsparcia 1 018 212 zł 
(przed rokiem – 1  101  603  zł), 
z  tego 33 wnioski nie otrzymały 
wsparcia �nansowego (przed ro-
kiem – 24). Z przewidzianej planem 
puli 450 000 zł w pierwszym kon-
kursie wykorzystano 433 950 zł. Do 
podziału w  drugim ewentualnie 
konkursie pozostało 26  650  zł 
(przed rokiem 16 050 zł), w dzie-
dzinach: „Działania społeczne” 
20  000  zł, „Kultura i  patriotyzm” 
1 000 zł oraz „Edukacja, wypoczy-
nek, turystyka i integracja europej-
ska” 5 650 zł. W „Sporcie” przewi-
dziane w budżecie 235 000 zł roz-
dysponowano w całości.

Poniżej w tabelach przedstawia-
my wszystkie zadania, instytucje 
oraz wnioskowane i przyznane do-
tacje. Tym razem nie dostaliśmy 
danych mówiących o  całkowitym 
koszcie poszczególnych zadań (a 
więc wkładu organizacji). 

Tabela ustawiona jest kolejnością 
nazw poszczególnych konkursów 
oraz według wielkości otrzymanych 
z budżetu miasta do�nansowań do 
zadań. Na szarych paskach, u dołu 
tabel dla poszczególnych dziedzin 
zaznaczyliśmy zadania, które nie 
otrzymały wsparcia. W  ostatniej 
kolumnie pokazujemy dodatkowo 
procentowy stopień zaspokojenia 
potrzeb oferentów z budżetu.

W oddzielnej tabeli obok 
przedstawiamy wszystkie organi-
zacje biorące udział w  konkursie 
w  2015  r., uszeregowane według 
wielkości otrzymanej z miasta do-
tacji. Spośród 40 różnych instytu-
cji (przed rokiem 34), 32 otrzyma-
ły wsparcie (przed rokiem 31). 
Podobnie jak przed rokiem listę 
otwiera Stowarzyszenie „Wspólna 
Droga”, 64  tys.  zł dotacji (przed 
rokiem 63 100 zł). Dalej są trady-
cyjnie już organizacje sportowe: 
Luboński Klub Tenisa Stołowego 
z dotacją 44 200 zł (przed rokiem 
42 000 zł). Zwiększa się też liczba 
organizacji pozalubońskich, które 
korzystają z  pieniędzy naszego 
miasta. W tym roku naliczyliśmy 
9 (do�nansowanie 62 920 zł) przed 
rokiem 5. W zestawie tym nie li-
czymy tych lokalnych występują-
cych jedynie pod nazwą organiza-
cji okręgowych jak np. PCK czyli 
HDK Lubonianka czy ZHP. Dla 
prowadzenia dodatkowych porów-
nań i analizy, w ostatniej kolumnie 
przedstawiamy dotacje, jakie otrzy-
mano w poprzednim roku w kon-
kursie pierwszym.
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1
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

,,Wspólna Droga''
64 000 zł 2 (2) 84 000 zł 76,2% 63 100 zł   

2 Luboński Klub Tenisa Stołowego 44 200 zł 5 (5) 119 491 zł 37,0% 42 000 zł   
3 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” 34 600 zł 10 (10) 35 100 zł 98,6% 27 500 zł   
4 Klub Sportowy Luboński 1943 27 000 zł 5 (3) 42 435 zł 63,6% 25 140 zł   
5 Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” 24 000 zł 2 (2) 24 000 zł 100,0% 21 000 zł   
6 Stowarzyszenie Luboński Klub Biegacza 23 000 zł 1 (1) 33 000 zł 69,7% 22 000 zł   
7 Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA 23 000 zł 4 (3) 55 330 zł 41,6% 20 000 zł   
8 Szkolny Związek Sportowy Miasta Luboń 22 000 zł 2 (2) 41 966 zł 52,4% 25 000 zł   
9 ZHP Chorągiew Wlkp. im. Powstańców Wlkp. 15 860 zł 6 (6) 23 405 zł 67,8% 8 700 zł     

10 Klub Sportów i Sztuk Walki ,,Alliance'' 15 000 zł 3 (3) 39 860 zł 37,6% bez wniosku

11 Stowarzyszenie ,,Gloria in Musica'' 15 000 zł 1 (1) 23 000 zł 65,2% 22 000 zł   
12 Parafia pw. św Maksymiliana Kolbego 12 100 zł 4 (4) 14 600 zł 82,9% 10 500 zł   
13 Stowarzyszenie Kohorta Poznań 10 220 zł 2 (1) 41 300 zł 24,7% bez wniosku

14 PTTK Oddział Luboń 8 450 zł 5 (5) 10 550 zł 80,1% 7 750 zł     
15 Fundacja Piotra Reissa 7 000 zł 1 (1) 40 500 zł 17,3% 6 000 zł     
16 Stowarzyszenie COR AD COR im. Kardynała J.H. 7 000 zł 2 (1) 10 944 zł 64,0% bez wniosku

17 Klub Sportowy LUBOŃSKA PETANKA 6 160 zł 3 (3) 12 734 zł 48,4% 6 300 zł     

18
Stowarzyszenie Społecznego 
Funduszu Ludzi Dobrej Woli

6 000 zł 2 (1) 8 100 zł 74,1% 6 000 zł     

19 Polski Związek Wędkarski Koło Nr 21 Lubonianka 5 700 zł 2 (2) 5 700 zł 100,0% 6 300 zł     
20 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza Jedynka” 5 500 zł 4 (3) 8 500 zł 64,7% 3 000 zł     
21 Uczniowski Klub Sportowy „Warta” Luboń 5 500 zł 4 (3) 13 600 zł 40,4% 3 000 zł     

22
Stowarzyszenie 

,,Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu''
5 400 zł 6 (3) 31 025 zł 17,4% 12 900 zł   

23 Fundacja Rozwoju Integro 5 000 zł 1 (1) 8 980 zł 55,7% bez wniosku

24 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia 5 000 zł 5 (3) 16 086 zł 31,1% 9 700 zł     
25 PCK  Okregowy Oddział w Poznaniu 3 000 zł 2 (1) 8 600 zł 34,9% 3 000 zł     
26 Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „FORMOZA” 3 000 zł 4 (1) 53 030 zł 5,7% 16 000 zł   
27 Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku 3 000 zł 1 (1) 5 750 zł 52,2% bez wniosku

28 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń 2 000 zł 2 (1) 10 723 zł 18,7% 3 500 zł     
29 Stowarzyszenie ,,Kto Pyta?'' 1 500 zł 1 (1) 2 517 zł 59,6% bez wniosku

30 Stowarzyszenie Po Pierwsze Luboń 1 360 zł 2 (1) 3 520 zł 38,6% 1 860 zł     

31
Wielkopolskie Stowarzyszenie 

Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA
1 200 zł 2 (1) 4 200 zł 28,6% 1 000 zł     

32 Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” 1 000 zł 1 (1) 1 000 zł 100,0% 1 000 zł     
33 Klub Sportowy Akademia Judo 0 zł 8 (0) 74 460 zł 0,0% 27 000 zł   

34 Stowarzyszenie Kulturalne im. Praksedy Lemańskiej 0 zł 1 (0) 56 000 zł 0,0% bez wniosku

36 Klub Sportowy Czerwony Smok 0 zł 3 (0) 17 461 zł 0,0% 0 zł

37
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 

„Forum Lubońskie”
0 zł 1 (0) 13 500 zł 0,0% 19 000 zł   

38 Stowarzyszenie Edukacyjne „Pro Academia” 0 zł 2 (0) 8 450 zł 0,0% bez wniosku

39
Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą 

„Luboń Bez Granic”
0 zł 1 (0) 8 000 zł 0,0% 4 205 zł     

40 Stowarzyszenie Sportowe Pogrom 0 zł 1 (1) 6 795 zł 0,0% bez wniosku

RAZEM 412 750 111 (78) 1 018 212 43,7% 433 950

Instytucje pozarządowe korzystające z pieniędzy publicznych w 2015 r.
wg wielkości przyznanej dotacji w I konkursie
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Rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
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KONKURS  I / 2015 -  DZIAŁANIA  SPOŁECZNE: 
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2.Działalność charytatywna, 3. 

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

1 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  
,,Wspólna Droga’’ ,,Nie mogę- Mogę’’

br
ak
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an

yc
h

44 000 zł 44 000 zł 100,0%

2 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  
,,Wspólna Droga’’

Organizacja dowozu osób z niepełnosprawnościami do przedszkoli, warsztatów terapii 
zajęciowej oraz do środowiskowych domów samopomocy 40 000 zł 20 000 zł 50,0%

3 Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli Pomoc społeczna: w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób 4 500 zł 4 500 zł 100,0%

4 Para�a Rzymskokatolicka  
pw. św M.Kolbego

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - Integracyjno-Wypoczynkowy dla 
seniorów 5 000 zł 3 500 zł 70,0%

5 Stowarzyszenie ,,Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu’’ Tornister - wyprawka szkolna dla dzieci 12 550 zł 3 000 zł 23,9%

6 Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Okregowy Oddział 
w Poznaniu Ochrona i promocja zdrowia 6 500 zł 3 000 zł 46,2%

7 Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku Miejska Olimpiada Aktywnego Seniora 5 750 zł 3 000 zł 52,2%
8 Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli Pomoc społeczna: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 3 600 zł 1 500 zł 41,7%
9 Klub Sportowy LUBOŃSKA PETANKA Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Majówka integracyjna 2015 2 074 zł 1 500 zł 72,3%

10 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ,,NASZA  JEDYNKA” Zawody w Boccia 2 000 zł 1 500 zł 75,0%

11 Stowarzyszenie ,,Kto Pyta?’’
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu dla kobiet ciężarnych ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień dotyczących pro�laktyki wad postawy, otyłości i zaburzeń 
emocjomnalnych u dzieci

2 517 zł 1 500 zł 59,6%

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

13 Stowarzyszenie ,,Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu’’ Porady Prawne dla mieszkańców Lubonia 1 000 zł 1 000 zł 100,0%
14 Stowarzyszenie Kulturalne im. Praksedy Lemańskiej XVI Ogólnopolski Festiwal Osób Niepełnosprawnych Luboń 2015

br
ak
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56 000 zł 0 zł 0,0%
15 Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne ,,FORMOZA” Festiwal piosenki 50+ 20 750 zł 0 zł 0,0%

16 Akademia Judo Judo szansa dla każdego  
- zajęcia dla osób niepełnosprawnych 10 800 zł 0 zł 0,0%

17 Stowarzyszenie ,,Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu’’ Żywnościowa paczka świąteczno-rodzinna wręczana podczas wieczoru Wigilijnego dla 
dzieci szkół podstawowych z Lubonia 8 400 zł 0 zł 0,0%

18 Akademia Judo III Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo 7 600 zł 0 zł 0,0%
Złożono 18 ofert (przed rokiem 16), przyznano do�nansowanie 13 zadaniom (przed rokiem 15), w budżecie zaplanowano 120 000 zł (przed rokiem 100 

000), przyznano 74,50% planowanej puli   235 341 89 400 38,0%

KONKURS II / 2015 - KULTURA  I  PATRIOTYZM  LOKALNY: 
1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 2. Działalność 

wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

1 Stowarzyszenie ,,Gloria in Musica’’ Litania do św. Jana Pawła II w 1. rocznicę kanonizacji  
(Msza św. I koncert - prawykonanie)
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23 000 zł 15 000 zł 65,2%

2 Polski Związek Wędkarski  
Koło Nr 21 Lubonianka Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 5 100 zł 5 100 zł 100,0%

3 Fundacja Rozwoju Integro Taneczne Igrzyska Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych ,,Roztańczony Luboń 2015’’ 8 980 zł 5 000 zł 55,7%

4 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wlkp. Im. 
Powstańców Wlkp. 80-lecie 18 Lubońskiej Drużyny Harcerskiej 3 500 zł 3 500 zł 100,0%

5 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia Instruktor Muzyki i Śpiewu 2 160 zł 2 000 zł 92,6%

6 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wlkp. Im. 
Powstańców Wlkp. Obchody Święta Niepodległości RUN=Radość+Uśmiech+Niepodległość 1 200 zł 1 200 zł 100,0%

7 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wlkp. Im. 
Powstańców Wlkp. X Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej 1 200 zł 1 200 zł 100,0%

8 Towarzystwo Młodzieży sportowej „STELLA” Luboń Turniej z okazji 97 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1 500 zł 1 000 zł 66,7%
9 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie” ,,Rocznik Historyczny Lubonia” Tom 5
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13 500 zł 0 zł 0,0%
10 Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „FORMOZA” Lokalna muzyka dla pokoleń 12 500 zł 0 zł 0,0%
11 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia Zorganizowanie inscenizacji historycznej ,,Ostatnie dni pokoju, pierwsze dni wojny 1939 r.’’ 8 116 zł 0 zł 0,0%
12 Stowarzyszenie COR AD COR im. Kardynała J.H. Kochamy Polskę 3 910 zł 0 zł 0,0%

13 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez udział szkół 
lubońskich w turnieju piłkarskim z okazji Dnia Niepodległości

2 540 zł 0 zł 0,0%

14 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia Zorganizowanie wystawy historycznej w holu Urzędu Miasta Luboń: O naszym patronie 
Józee�e Wawrzyniaku. Udział mieszkańców Lubonia w polskich siłach zbrojnych na zachodzie 1 200 zł 0 zł 0,0%

15 Klub Sportowy Luboński 1943 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 1 000 zł 0 zł 0,0%

Złożono 15 ofert (przed rokiem 9), przyznano do�nansowanie 8 zadaniom (przed rokiem 6), w budżecie zaplanowano 35 000 zł (tyle samo co przed 
rokiem), przyznano 97,14% z  puli   89 406 34 000 38,0%

KONKURS III / 2015 EDUKACJA, WYPOCZYNEK, TURYSTYKA I INTEGRACJA EUROPEJSKA 
1.Nauka,szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 2. Wypoczynek dzieci i młodzieży 3.Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona zwierząt oraz 

ochrona dziedzictwa przyrodniczego 4.Turystyka i krajoznawstwo 5. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społecznościami.

1 Stowarzyszenie COR AD COR im. Kardynała J.H. COR AD COR Film Festival

br
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7 034 zł 7 000 zł 99,5%
2 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń Integracja dzieci i młodzieży 15 500 zł 7 000 zł 45,2%

3 Para�a Rzymskokatolicka pw św. Maksymiliana Marii 
Kolbego Wypoczynek dzieci i młodzieży 5 500 zł 5 500 zł 100,0%

4 Luboński Klub Tenisa Stołowego Wypoczynek dzieci i młodzieży 7 000 zł 5 000 zł 71,4%

5 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wlkp. Im. 
Powstańców Wlkp. Obóz Harcerski i Zuchowy Ośrodka ZHP Poznań 10 120 zł 5 000 zł 49,4%

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

7 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wlkp. Im. 
Powstańców Wlkp. Złaz Ośrodka ZHP Luboń 4 925 zł 2 500 zł 50,8%

8 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział 
Luboń Wycieczka dla dzieci i młodzieży „Na Szlakach Naszych Przodków” 2 500 zł 2 500 zł 100,0%



3/2015

43

Z ŻYCIA ORGANIZACJI

9 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza Jedynka” Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych we współpracy z Wydziałem 
Anglistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
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2 000 zł 2 000 zł 100,0%

10 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział 
Luboń

Złota Jesień w Wielkopolskim Parku Narodowym - rajd ,,Szlakami po dobrach Władysława 
hr. Zamojskiego’’ 3 500 zł 2 000 zł 57,1%

11 Para�a Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego Dwudniowa wycieczka do Częstochowy i okolic dla osób starszych 2 700 zł 1 700 zł 63,0%

12 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział 
Luboń Rajd Przyrodniczy ,,Rajd Cztery Pory Roku - Na szlaku Kani Rudej’’ 1 650 zł 1 650 zł 100,0%

13 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia Zorganizowanie XIX Lubońskiej Wycieczki Historycznej 2 290 zł 1 500 zł 65,5%

14 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia Zorganizowanie XX Lubońskiej Wycieczki Historycznej (w 70. rocznicę zakończenia II 
Wojny Światowej -Złocieniec i Siemczyno) 2 320 zł 1 500 zł 64,7%

15 Para�a Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego 1-dniowa wycieczka dla seniorów 1 400 zł 1 400 zł 100,0%

16 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Luboń Impreza turystyczna o tematyce patriotycznej dla dzieci i młodzieży ,,Rajd Szlakami Powstania Wlkp.’’ 1 800 zł 1 200 zł 66,7%

17 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji 
Wodnej WARTA Poznaj Wielkopolskę z kajaka 2 700 zł 1 200 zł 44,4%

18 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział 
Luboń Wycieczka Szlakiem Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego 1 100 zł 1 100 zł 100,0%

19 Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”
Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie matematyki dla 

uczniów szkół podstawowych „Złota Żabka” (XV edycja) i dla uczniów gimnazjów „Złota 
Żaba” (XXII edycja)

1 000 zł 1 000 zł 100,0%

20 Polski Związek Wędkarski  
 Koło Nr 21 Lubonianka Ekologia i Ochrona Zwierząt oraz Ochrona Dziedzictwa Przyrodniczego 600 zł 600 zł 100,0%

21 Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „FORMOZA” Warsztaty wokalne
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15 280 zł 0 zł 0,0%

22 Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą „Luboń 
Bez Granic”

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społecznościami 8 000 zł 0 zł 0,0%

23 Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu Oczyszczanie zbiornika KOCIE DOŁY i opinia o możliwości wdrożenia połączenia z rzeką 
Wartą 4 600 zł 0 zł 0,0%

24 Stowarzyszenie Edukacyjne „Pro Academia” Propagowanie aktywnej Turystyki Pieszej i Integracji poprzez organizację I Lubońskiego 
Festiwalu Nordic Walking 3 840 zł 0 zł 0,0%

25 Klub Sportowy Luboński 1943 Wypoczynek dzieci i młodzieży 3 200 zł 0 zł 0,0%
26 Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu Wycieczka do źródeł Polskości - Gniezno 2 175 zł 0 zł 0,0%

27 Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Okregowy Oddział 
w Poznaniu

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 
społecznościami 2 100 zł 0 zł 0,0%

28 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza Jedynka” Konkurs wiedzy prawniczej dla uczniów gimnazjów 2 000 zł 0 zł 0,0%

29 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji 
Wodnej WARTA 16. Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta Tour 2015 1 500 zł 0 zł 0,0%

Złożono 29 oferty (jak przed rokiem), przyznano do�nansowanie 20 zadaniom (przed rokiem 24),  
w budżecie zaplanowano 60 000 zł (jak przed rokiem), przyznano 90,58% z  puli   122 834 54 350 zł 44,2%

KONKURS  IV / 2015 - SPORT 
1 Luboński Klub Tenis Stołowego Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wsród dzieci i młodzieży

br
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90 060 zł 30 000 zł 33,3%
2 Stowarzyszenie Luboński Klub Biegacza 5. Luboński Bieg Niepodległości 33 000 zł 23 000 zł 69,7%
3 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wśród dzieci i młodzieży 20 600 zł 20 600 zł 100,0%
4 Klub Sportowy Luboński 1943 Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wśród dzieci i młodzieży 25 815 zł 20 000 zł 77,5%

5 Szkolny Związek Sportowy Miasta Luboń Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wśród dzieci i młodzieży szkół lubońskich 
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 37 596 zł 20 000 zł 53,2%

6 Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” Prowadzenie dla dzieci i młodzieży całorocznego szkolenia sportowego z wykorzystaniem 
boiska i sali gimnastycznej SP1 W Luboniu 20 000 zł 20 000 zł 100,0%

7 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej – piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży 35 450 zł 15 000 zł 42,3%
8 Stowarzyszenie Kohorta Poznań Młodzieżowa Euroliga Sportów Walki - Knockout Art. League 21 800 zł 10 220 zł 46,9%
9 Klub Sportów i Sztuk Walki ,,Alliance’’ Zawody V Pucharu Polski NO GI CBJJ RULES 15 160 zł 8 000 zł 52,8%

10 Fundacja Piotra Reissa Treningi piłkarskie dzieci w Luboniu 40 500 zł 7 000 zł 17,3%
11 Klub Sportów i Sztuk Walki ,,Alliance’’ Zawody OPEN GI 2015 13 300 zł 5 000 zł 37,6%

12 Luboński Klub Tenisa Stołowego Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików w Tenisie 
Stołowym 11 931 zł 5 000 zł 41,9%

13  Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń Obóz sportowy 4 000 zł 4 000 zł 100,0%
14 Klub Sportowy Luboński 1943 Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wśród dzieci i młodzieży 4 140 zł 4 000 zł 96,6%
15 Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” Wyjazd na Międzynarodowy Turniej Piłkarski 4 000 zł 4 000 zł 100,0%
16 Klub Sportowy Luboński 1943 Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wśród dorosłych 8 280 zł 3 000 zł 36,2%
17 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA”Luboń Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wśród dorosłych 3 000 zł 3 000 zł 100,0%
18 Uczniowski Klub Sportowy „Warta” Luboń Tenis ziemny – zajęcia dla dzieci i młodzieży 7 500 zł 3 000 zł 40,0%

19 Klub Sportowy LUBOŃSKA PETANKA Mistrzostwa Lubonia dubletów i tripletów w bule pod patronatem Polskiej Federacji 
Petanque 5 750 zł 2 500 zł 43,5%

20 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wlkp. Im. 
Powstańców Wlkp. JAMBORE Biwak o charakterze wyczynu sportowego dla harcerzy i harcerek 2 460 zł 2 460 zł 100,0%

21 Luboński Klub Tenis Stołowego Otwarta Liga Tenisa Stołowego – Luboń Cup 2015 7 000 zł 2 200 zł 31,4%
22 Klub Sportowy LUBOŃSKA PETANKA Cykl turniejów Luboń Cup 2015 4 910 zł 2 160 zł 44,0%
23 Klub Sportów i Sztuk Walki ,,Alliance’’ Zawody Winter Open 11 400 zł 2 000 zł 17,5%
24 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych 2 500 zł 2 000 zł 80,0%
25 Luboński Klub Tenisa Stołowego VI Otwarte Mistrzostwa Lubonia w Tenisie Stołowym 3 500 zł 2 000 zł 57,1%
26 Szkolny Związek Sportowy Miasta Luboń IV Integracyjny maraton Spinningowy 4 370 zł 2 000 zł 45,8%
27 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza Jedynka” Luboński Miting Sportowy 2 500 zł 2 000 zł 80,0%
28 Uczniowski Klub Sportowy „Warta” Luboń III Otwarte Mistrzostwa Lubonia w tenisie ziemnym w grach podwójnych - amatorów 2 100 zł 1 500 zł 71,4%
29 Stowarzyszenie Po Pierwsze Luboń Zagraj w szachy razem z nami 1 360 zł 1 360 zł 100,0%
30 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń Turniej o Puchar Prezeza „STELLI” Luboń rocznika 2000/2001 1 000 zł 1 000 zł 100,0%
31 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń Turniej o Puchar Prezesa „STELLI” Luboń rocznika 2002/2003 1 000 zł 1 000 zł 100,0%
32 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń Turniej o Puchar Prezesa „STELLI” Luboń rocznika 2006/2007 1 000 zł 1 000 zł 100,0%
33 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń Turniej o Puchar Prezesa „STELLI” Luboń rocznika 2005 1 000 zł 1 000 zł 100,0%
34 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń Turniej o Puchar Prezesa „STELLI” Luboń rocznika 2004 1 000 zł 1 000 zł 100,0%
35 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń Turniej Mikołajkowy o Puchar „Mikołaja” 1 000 zł 1 000 zł 100,0%
36 Uczniowski Klub Sportowy „Warta” Luboń Mali Mistrzowie w mini tenisie ziemnym 1 000 zł 1 000 zł 100,0%
37 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń Turniej Piłkarski z okazji Dnia Dziecka 1 840 zł 1 000 zł 54,3%

cd na str. 44
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Z ŻYCIA ORGANIZACJI 

38 Klub Sportowy Akademia Judo Rok 2015 pod znakiem Judo w Luboniu

br
ak
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23 000 zł 0 zł 0,0%
39 Stowarzyszenie Kohorta Poznań Droga do Mistzrostwa 19 500 zł 0 zł 0,0%
40 Klub Sportowy Akademia Judo VII Memoriał im. Jigoro Kano w Judo – Szansą dla Każdego 17 840 zł 0 zł 0,0%
41 Klub Sportowy Akademia Judo Puchar Polski Seniorów i Seniorek w Judo w Luboniu 15 220 zł 0 zł 0,0%

42 Klub Sportowy Czerwony Smok Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wsród dzieci i młodzieży - Zajęcia sportowe 
z ,,Czerwonym Smokiem’’ 11 956 zł 0 zł 0,0%

43 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń Organizacja i prowadzenie rozgrywek i turniejów piłki siatkowej 8 223 zł 0 zł 0,0%
44 Stowarzyszenie Sportowe Pogrom Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wśród dorosłych 6 795 zł 0 zł 0,0%

45 Stowarzyszenie Edukacyjne „Pro Academia” Upowszechnianie kultury �zycznej poprzez organizację turnieju siatkówki plażowej o 
Puchar Burmistrza Lubonia 4 610 zł 0 zł 0,0%

46 Klub Sportowy Czerwony Smok Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wsród dzieci i młodzieży - Obóz w 
Pogorzelicy z ,,Czerwonym Smokiem’’ 4 000 zł 0 zł 0,0%

47 Uczniowski Klub Sportowy „Warta” Luboń Popularyzacja tenisa ziemnego wśród dorosłych mieszkańców Lubonia 3 000 zł 0 zł 0,0%
48 Stowarzyszenie Po Pierwsze Luboń Luboński Turniej Piłkarski 2 160 zł 0 zł 0,0%

49 Klub Sportowy Czerwony Smok Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wsród dzieci i młodzieży - Warsztaty letnie 
z ,,Czerwonym Smokiem’’ 1 505 zł 0 zł 0,0%

Złożono 49 ofert (przed rokiem 40), przyznano do�nansowanie 37 zadaniom (przed rokiem 25), w budżecie zaplanowano 235 000 zł  
(przed rokiem 205 000), przyznano 100% z  puli   570 631 235 000 41,2%

cd ze str. 43

W Rodzinnym Ogrodzie 
Działkowym (ROD) im. 
Jana Mazurka w Poznaniu 

odbyły  się szczegółowe szkolenia 
działaczy Okręgu Poznańskiego Pol-
skiego Związku Działkowców (PZD). 
Szkolono ich w dwóch terminach: 
10 lutego – prezesi, wiceprezesi, se-
kretarze ROD oraz przewodniczący 
ogrodowych komisji rewizyjnych, 
23 lutego – prezesi, przewodniczący 
i wiceprzewodniczący ogrodowych 
komisji rewizyjnych oraz skarbnicy 
i księgowi.

Od 19 stycznia ub. roku funk-
cjonuje nowa ustawa o ROD. Prze-
dłużono o rok kadencję zarządów 
ROD. W 2015 r. w Warszawie od-
będą  się wybory zarządów oraz 
delegatów na konferencję woje-
wódzką i  zjazd zwyczajny PZD. 
Prezes ROD ze Śremu, a  zarazem 
członek Zarządu Okręgu PZD w Po-
znaniu – Robert Klimaszewski 
omówił zmiany, jakie wynikają 
z nowej ustawy, i zadania czekające 
nowo wybrane władze stowarzyszeń 
ogrodowych PZD. Na kolejnym 
szkoleniu omówiono sprawy �nan-

sowe i rozliczenia ROD. W spotka-
niach uczestniczyli również przed-
stawiciele lubońskich ogrodów 
działkowych.

Zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze w  ROD „Chemik” odbę-
dzie się dnia 18 kwietnia br.

Jan Błaszczak
prezes ROD „Chemik”

Szkolenia działaczy ROD

Q
Przedstawiciele z lubońskich ROD na 
szkoleniu. Na pierwszym planie – 
prezes ROD „Bratek” – Edmund Przy-
bylski   fot. Jan Błaszczak

Turniej planszowy

W piątek, 13 lutego harcerze 
ze Szczepu ZHP „Żabiko-
wo” im. Kazimierza Grendy 

rozpoczęli ferie zimowe, grając w po-
pularne gry planszowe. W budynku 
przedszkola „Zucholandia” przy ul. 
11 Listopada spotkały się 34. Luboń-
ska Drużyna Starszoharcerska „Draco” 
oraz 5. Lubońska Drużyna Harcerzy 
„Orion” im. Tadeusza Kościuszki. 
Razem z  harcerzami bawiły  się ko-
mendantka Ośrodka Aleksandra Lo-
renc i komendantka Szczepu Kamila 
Bąkowska. Największą popularnością 
cieszyły się kalambury i „Prawo dżun-
gli”, a na uczestników czekały słodkie 
upominki.   

Natalia Troszczyńska  
(przyboczna 15. Gromady Zuchowej 

„Ogniste Orlęta”)

Dzień Myśli Braterskiej
To dzień urodzin twórcy skau-

tingu Roberta Badden-Powela ob-
chodzony 22 lutego każdego roku 
przez harcerzy i skautów na całym 

świecie. Można go nazwać świętem 
przyjaźni. Dla harcerzy ze szczepu 
ZHP „Żabikowo” również była to 
bardzo ważna data. 21 lutego odby-
ły się obchody hufca w Forcie VII, 
na których pojawili  się harcerze 
z całej Wielkopolski wraz z delega-
cją z  naszego szczepu. Natomiast 
dzień później nasze wesołe groma-
dy zuchowe 25. GZ „Ogniste Orlęta” 
oraz 5. GZ „Dzielni Słowianie” wy-
ruszyły na wycieczkę do Teatru 
Animacji w  Poznaniu na spektakl 
pt. „Wąż”, a następnie wybrały się na 
zwiedzanie Fortu VII. Zakończenie 
wyprawy odbyło się w naleśnikarni, 
gdzie wszystkie zuchy najadły się do 
syta. W  okolicy tego dnia można 
było zauważyć obecność harcerzy 
na Facebooku. Spora liczba osób 
wzięła udział w ogólnopolskiej akcji 
„Zdjęcie harcerskie na DMB”. Nie-
którzy nazwali to inwazją harcerzy 
na Facebooka.   

Zuzanna Skrok  
(przyb. 35. Lubońskiej Drużyny  

Wędrowniczej „Feniks”)

Ze Szczepu ZHP
„Żabikowo”

Stowarzyszenie „Solidarni 
w  Prawdzie i  Miłosierdziu” 
również w tym roku nie za-

pomniało o swoich członkiniach 
i z okazji Międzynarodowego Dnia 
Kobiet zorganizowało już w piątek, 

6 marca spotkanie, na które przy-
było 30 pań. Chętnych do wzięcia 
udziału w tej miłej uroczystości było 
dużo więcej. Niestety, ograniczone 
możliwości lokalowe organizacji 
uniemożliwiły im przybycie. Sto-
warzyszenie sfinansowało impre-
zę w całości z własnych funduszy. 
Organizowała ją prezes Jolanta 
Korcz, natomiast gospodarzami 
byli członkowie: Marek Bartosz 
i Robert Korcz.

Panie oraz kilku towarzyszących 
im panów ugoszczono poczęstun-
kiem. Do życzeń M. Bartosz dodał 
okolicznościowy, dowcipny wiersz, 
za co został nagrodzony oklaskami. 
Paniom wręczono żółte tulipany 
i słodkie upominki.

Stowarzyszenie opracowało 
roczny program działalności. Jak co 
roku przewidziano wydawanie wy-
prawek szkolnych oraz świątecznych 

Przed Dniem Kobiet

paczek dla ubogich. W październi-
ku odbędą się obchody Dnia Senio-
ra. Z  okazji Narodowego Święta 
Niepodległości tradycyjnie zostanie 
zorganizowana wieczornica. W sie-

dzibie Stowarzyszenia przy ul. Le-
śmiana 8 udzielane są porady praw-
ne dla mieszkańców Lubonia.

Robert Wrzesiński

Q
Podarunki dla pań od Stowarzyszenia 
„Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu”   
fot. Robert Wrzesiński

Q
Wystąpienie Marka Bartosza na okolicznościowym spotkaniu z okazji Dnia 
Kobiet w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu”   
fot. Robert Wrzesiński
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Z PARAFII

W piątek, 27 lutego minęło 
77 lat, od dnia, w  któ-
rym podczas Mszy św. 

dla dzieci komunista Wawrzyniec 
Nowak zastrzelił ks. Stanisława Stre-
icha – pierwszego proboszcza, bu-
downiczego parafii pw. św. Jana 

Bosko. Z tej okazji o godz. 17 dzieci 
przeszły Drogą Krzyżową w intencji 
wyniesienia na ołtarze kapłana za-
mordowanego w naszym kościele. 
Poszczególne jej stacje były prze-
platane myślami o zamordowanym 
Słudze Bożym. Następnie uczestnicy 

nabożeństwa udali się przed kościół 
i otoczyli grób ks. Stanisława, przy 
którym modlili się w jego intencji, 
złożyli kwiaty i zapalili znicze. Po-
tem o  rychłą beaty�kację patrona 
modliła się istniejąca od 7 lat przy 
para�i Grupa Modlitewna ks. Sta-

nisława Streicha.
Uroczystą liturgię sprawował 

proboszcz ks. kan. Karol Biniaś, 
który wygłosił również homilię. Po 
jej zakończeniu odbyła  się druga 
w tym dniu Droga Krzyżowa – tym 
razem dla dorosłych, prowadzona 

Rocznica mordu – pamiętamy
Msza św. w kościele św. Jana Bosko ku czci zastrzelonego w 1938 r. pierwszego proboszcza  
– ks. Stanisława Streicha

przez członków Grupy Modlitewnej 
ks. Streicha.  

Publikacje o księdzu Stanisławie 
Streichu i szczegółach zamachu wie-
lokrotnie pisaliśmy już na naszych 
łamach. Wszystkich, którzy chcieli-
by poznać życie kapłana oraz oko-
liczności zbrodni i pogrzebu zachę-
camy do przeczytania lektury ksią-
żek: „Luboń i okolice – dzieje osad-
nictwa i dziewięciu para�i” autorstwa 
dra inż. Stanisława Malepszaka (cena 
25 zł), 3. tomu „Rocznika Historycz-
nego Lubonia”, którego jeden z roz-
działów jest fotoreportażem z  po-
grzebu ks. Streicha (cena 20 zł) oraz 
4. tomu „Rocznika Historycznego 
Lubonia”, który przybliża sprawę ks. 
Streicha na łamach prasy (cena 

20 zł). Te bogato ilustrowane pozycje, 
wydane przez Stowarzyszenie Kul-
turalno-Oświatowe „Forum Luboń-
skie”, są do nabycia w  Bibliotece 
Miejskiej oraz w  siedzibie redakcji 
„Wieści Lubońskich” (w godzinach 
dyżurów).  PAW

Q
W Drodze Krzyżowej dzieciom towarzyszyli dorośli   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Po zakończeniu Drogi Krzyżowej dla dzieci, jej 
uczestnicy zgromadzili się przy grobie pierwsze-
go proboszcza para�i   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Mszę św. poprzedziła modlitwa-rozważanie Grupy Modlitewnej ks. Stani-
sława Streicha   fot. Paweł Wolniewicz

Konieczna renowacja

W środę, 4 marca zakończył się 
remont części dachu Sank-
tuarium bł. Edmunda Bo-

janowskiego. Prace dotyczyły połaci 
dachu od strony wschodniej (wzdłuż 
wjazdu na teren Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NP NMP z placu Ed-
munda Bojanowskiego). Wykonano 
tzw. prostowanie, wstawiono nowe 
łaty, oczyszczono dachówki i poło-
żono je ponownie.

Udział w Maratonie
Para�a św. Barbary po raz ko-

lejny została zgłoszona do Maratonu 
Biblijnego (w tym roku jego 11. 
edycja). 21 marca osoby, które 
wcześniej zgłosiły swój udział będą 
czytały wersety Ksiąg: Psalmów 

i Przysłów. Tradycyjnie podzielono 
je na 5-minutowe fragmenty.

HS

Z parafii św. Barbary

Q
Ostatnie roboty na remontowanym dachu 
sanktuarium   fot. Hanna Siatka

Para�alny Zespół Caritas (PZC) 
para�i pw. św. Jana Pawła II 
o�cjalnie rozpoczął działal-

ność 13 marca 2012 r. Obecnie liczy 
8 wolontariuszek, reprezentujących 
różne zawody i umiejętności.

„Nie bójcie  się miłości, która 
stawia człowiekowi wymagania...” 
– Zgodnie z tymi słowami naszego 
patrona, św. Jana Pawła II, rozpo-
częłyśmy działalność od wydawania 
żywności z programu PEAD 2013. 
Później włączyłyśmy  się w  akcję 
„Tornister pełen uśmiechów” i wy-
dałyśmy około 180 plecaków oraz 
kompletów przyborów szkolnych. 
Przed każdymi świętami Bożego 
Narodzenia i Wielkiej Nocy prowa-
dzimy akcję „Serduszko” – są to 
głównie słodycze dla dzieci i drob-
ne upominki dla osób samotnych 
i chorych. Osoby i rodziny o bardzo 
niskich dochodach otrzymują 
w  tym okresie dodatkowo bony 
żywnościowe. Przez cały czas refun-
dujemy częściowo faktury za leki, 
w szczególnych przypadkach wspo-
magamy �nansowo, rozdajemy bony 
żywnościowe, pomagamy rozliczać 
PIT-y, przekazując 1% na konto 
Poznańskiej Caritas. W okresie wa-
kacyjnym dopłacamy do wyjazdów 
dzieci na kolonie organizowane 

przez Caritas Archidiecezjalną – 
z tej formy wypoczynku skorzysta-
ło 9 dzieci. Włączamy się we wszyst-
kie akcje Caritas Archidiecezjalnej, 
m.in. jedna z naszych wolontariu-
szek wykonała około 500 różańców 
na jubileusz 25-lecia Caritas.

Przeciętna wieku w naszym ze-
spole jest wysoka, a mimo to cią-
gle  się dokształcamy, m.in. jedna 
z wolontariuszek przeszła na drugi 
rok kursu formacji biblijnej, a dru-
ga w październiku rozpoczęła for-
mację. Również dwie wolontariusz-
ki we wrześniu i w grudniu 2014 r. 
uczestniczyły w kursie pt. „Fundra-
ising – pieniądze nie spadają z nie-
ba – zdobywanie funduszy na dzia-
łalność PZC województwa wielko-
polskiego”. Efektem tego kursu jest 
rozpoczęta i z powodzeniem rozwi-
jająca  się akcja „Skrzydła” (czytaj 
„WL” 02-2015, str. 28).

„Błogosławieni, którzy słuchają 
Słowa Bożego i zachowują je.” (Łk 
11,28). W tym duchu w każdy trze-
ci piątek miesiąca uczestniczymy 
w  wieczornej Mszy św., w  trakcie 
której ks. proboszcz wygłasza kon-
ferencję. Raz w roku, prawie wszyst-
kie bierzemy udział w rekolekcjach 
i regionalnych spotkaniach Para�al-
nych Zespołów Caritas. Czerpiemy 

Dwa lata w służbie
„Z miłości do Boga i do ludzi”

z nich siłę i zapał do dalszej pracy. 
Każde nasze spotkanie, także z pod-
opiecznymi, rozpoczynamy modli-
twą. Otaczamy ich również modli-
twą, przedstawiając prośby na co-
tygodniowych nowennach. W  ra-
mach przygotowań do kanonizacji 
Jana XXIII i Jana Pawła II, na apel 
Caritas, podjęłyśmy modlitwę ko-
ronkową do Miłosierdzia Bożego 
wspólnie z para�anami i indywidu-

alnie, w  intencjach podanych na 
każdy dzień przez Caritas Archidie-
cezjalną. Pamiętamy też o  naszej 
patronce św. Urszuli Ledóchowskiej, 
szczególnie 29 maja odmawiając 
litanię. Chętnie włączyłyśmy  się 
w  obchody 200. rocznicy urodzin 
bł. Edmunda Bojanowskiego. Mo-
dlitwą wstawienniczą obejmujemy 
także nasze wolontariuszki, szcze-
gólnie z okazji imienin. Po uczcie 

cd.  
na str. 
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Luty to okres karnawału. Sale 
w niepublicznym przedszko-
lu przy ul. Szkolnej zostały 

przystrojone balonami i maskami, 
a  dzieci wraz z  opiekunkami za-
prezentowały barwne i pomysłowe 

przebrania. Podczas baliku wszy-
scy dobrze się bawili, biorąc udział 
w różnych konkursach i zabawach.

W tym miesiącu odbył się ko-
lejny koncert z cyklu „Wehikuł cza-
su”. W trakcie audycji poznaliśmy 

Z Chatki Skrzatka

Q
Dzieci myją zęby pod okiem konsultantki projektu „Dzieciństwo bez 
próchnicy”   fot. Małgorzata Śron

dwie myszki, które wspólnie z bo-
haterką Kasią tra�ły do �lharmonii. 
Myszki poznały tam muzyków: 
skrzypaczkę, altowiolistkę oraz wio-
lonczelistę. Nad zespołem był w sta-
nie zapanować tylko wąż Gracjan, 
który tłumaczył, na czym polega 
rola dyrygenta w orkiestrze. Zespół 
odgrywał zarówno klasyczne utwo-
ry muzyki poważnej, jak i  znane 
dzieciom motywy przewodnie ze 
współczesnych bajek i �lmów.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka 
dzieci zaprosiły do przedszkola swo-
ich ukochanych dziadków, by razem 
uczcić ich święto. Goście z radością 
i  dumą oglądali zaprezentowane 
przez pociechy występy muzyczne 
i teatralne. Podczas spotkania bab-
cie i  dziadkowie wraz ze swymi 
wnukami rywalizowali w  różnych 
konkursach, a  także wspólnie  się 
bawili. Na końcu dzieci wręczyły 
przygotowane przez siebie prezenty. 
Był to dla wszystkich ważny dzień.

Świętowaliśmy Dzień Kota. 
Dzieci z namalowanymi wąsikami 
brały udział w zajęciach integracyj-

nych, które miały na celu m.in. 
uwrażliwienie na potrzeby zwierząt 
domowych i  wyrabianie dla nich 
szacunku. Wszyscy chętnie uczest-
niczyli we wspólnych zabawach 
i tańcach, jednak najwięcej śmiechu 
było podczas „kocich konkursów”. 
Było picie mleka z  talerzyka przy 
pomocy języka; toczenie piłeczek 
do celu za pomocą nosa lub brody; 
zwijanie nici w  kłębek. Na końcu 
dzieci wykonały kocie maski.

Cała społeczność „Chatki 
Skrzatka” realizuje projekt „Dzie-
ciństwo bez próchnicy”. Z tego po-
wodu odwiedziła nas pani, która 
rozmawiała z dziećmi na temat hi-
gieny jamy ustnej. Po ciekawej po-
gadance na temat zdrowego odży-
wiania, dzieci poćwiczyły mycie 
zębów na modelu szczęki. Następnie 
swoje umiejętności i nabytą wiedzę 
zastosowały w praktyce. Na koniec 
otrzymały tematyczne kolorowanki 
oraz drobne upominki.

Natalia Kaczmarek

W piątek, 13 lutego w niepu-
blicznym przedszkolu przy 
ul. 11 Listopada obcho-

dziliśmy Dzień Przyjaźni, połączony 
z warsztatami kulinarnymi. Odbyły się 
ciekawe zajęcia, podczas których 
dzieci rozmawiały dowiedziały się, 
jak być prawdziwym przyjacielem, 
czytały książeczki i słuchały opowia-
dań. Na warsztatach plastycznych 
powstały też piękne prace. W tym 
dniu wszystkie dzieci miały ubrania 
z czerwonymi elementami. Podczas 
warsztatów kulinarnych, dzieci zro-

biły pyszne desery w kształcie serca.
17 lutego obchodziliśmy Świa-

towy Dzień Kota. Do przedszkola 
przybyły różne kotki: niektóre 
mieszkały w książeczkach, inne były 
pluszowe i miękkie, ale najpiękniej-
sze były kotki – przedszkolaki z po-
malowanymi buziami. Podczas zajęć 
dzieci poznały różne rasy kotów, 
dowiedziały się jak należy opieko-
wać się zwierzętami. Było też kocie 
kino i warsztaty plastyczne.

23-25 lutego dzieci realizowa-
ły projekt związany z obchodami 
Dni Poznania. Przedszkolaki po-
znały najpiękniejsze miejsca i za-
bytki miasta, wykonały prace pla-
styczne, śpiewały piosenki o  Po-
znaniu, były też ludowe tańce, 
a  najstarsza grupa przedstawiła 
teatrzyk, opowiadający legendę 
o  Poznaniu. Realizację projektu 
zakończyła wycieczka autokarowa 
do stolicy Wielkopolski.

26 lutego obchodziliśmy Świa-
towy Dzień Dinozaura. Dzieci 

przyniosły tego dnia figurki, książ-
ki oraz stroje dinozaurów. Bawili-
śmy się świetnie, odkrywając pre-
historyczne lasy, poznając różne 
gatunki tych zwierząt, ich sposób 
życia i  odżywiania. Ta tematyka 
okazała się bardzo interesująca dla 
wszystkich przedszkolaków. Po-
wstały ciekawe prace plastyczne, 
wykonywane różnorodnymi tech-
nikami.

Natalia Monarszyńska   

Ze Słonecznego Zakątka

Q
Walentynki w Słonecznym Zakątku

Na zakończenie karnawału 
w  niepublicznym żłobku 
przy ul. Buczka odbył  się 

balik walentynkowy. Dzieci ubrane 
w stroje z czerwonymi serduszkami 

bawiły się znakomicie.
Przedszkolaki pod okiem wy-

chowawczyni oraz pana od przyro-
dy – wujka Jarka – twórczo działały. 
Po pierwsze: tworzyły obrazy z ma-

jeranku, liści laurowych, bazylii 
i rozmarynu. Po drugie: poznawały 
tajemnice „chemii” i  malarstwa – 
papryka i  kurkuma działają jak 
barwniki. Po trzecie: zgłębiały za-

gadnienia z optyki, czyli sprawdza-
ły, jak powstaje cień. A  skąd po-
mysł? Z  ulubionej bajeczki o  Ka-
sperku i latarce.

Grażyna Rosa

U 7 Krasnoludków

Q
Zajęcia plastyczne u 7 Krasnoludków

dla ducha, spotykamy się na agapie 
– uczcie miłości dla ciała.

Wszystkie nasze działania nie 
byłyby możliwe bez wielkiej 
ofiarności naszych parafian, ano-
nimowych darczyńców, na któ-
rych jak do tej pory możemy 
zawsze liczyć, oraz naszego prze-
wodniczącego – ks. proboszcza, 

który zawsze wspiera nas modli-
twą i  dobrymi radami. A  kiedy 
zaczynamy panikować, bo na 
początku coś nie wychodzi, 
mówi: Spokojnie, pozwólcie dzia-
łać Duchowi Świętemu.

wolontariuszki
PZC para�i św. Jana Pawła II

Dwa lata w służbie
cd.  

ze str. 
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Laureaci i finaliści

Oliwia Leszczyńska (3 c) zosta-
ła laureatką Wojewódzkiego 
Konkursu Geogra�cznego. 

Dzięki temu nie będzie musiała pisać 
egzaminu z przedmiotów przyrod-
niczych i najlepsze licea stoją przed 
nią otworem. Do konkursu przygo-
towała ją Magdalena Łobejko. Do 
�nału ogólnopolskiego konkursu 
historycznego „Arsenał Pamięci” 
zakwali�kowali się: Michał Nowak, 
Filip Jakubowski, Daniel Dziemańczyk, 
Franek Skarbek, Amelia Błaszkiewicz, 
Aleksandra Graf, Stefan Wolniewicz, 
Aleksandra Radoszewska, Mateusz 
Marciniak, Mikołaj Sarnecki, Martyna 
Stęplowska, Wiktoria Pawlicka, Zo-
�a Grabus, Filip Konieczny, Bartosz 
Kozłowski, Mateusz Mączka, Zo�a 
Kaczmarek, Patrycja Polaczyk, Alex 
Doedel, Jakub Łysakowski i Bartosz 
Nowakowski. Opiekunami uczniów 
byli Agata Matyjasek, Anita Plu-
mińska –Mieloch i  Marcin Pode-
mski. Wręczenie nagród odbędzie się 

w  Łodzi 20 marca. Gimnazjaliści 
z klas dwujęzycznych: Wiktoria Wit-
czak i Małgorzata Nowak (1 c) oraz 
Jakub Szczepański (2 c) są laureatami 
ogólnopolskiego konkursu z języka 
angielskiego „Olimpus”. Nauczyciele 
przygotowujący to Anna Kowalczyk, 
Maciej Durczewski i Krzysztof Tu-
cholski. Z kolei do �nału konkursu 
informatycznego „Edukacja – In-
formatyka – Zabawa” zakwali�ko-
wały się z naszej szkoły dwa zespo-
ły: Szymon Chlebowski, Dominik 
Janowski, Michał Kordziński (2 d) 
oraz Jan Biały, Jakub Kowalski i Bar-
tosz Kraśniak (3 d). Ich opiekunem 
jest Jerzy Wiśniewski. W konkursie 
z języka angielskiego „Mosina Wo-
dziczko English Competition 2014” 
Rafał Stróżyk (1 d) zajął 3. miejsce. 
Przygotował go Krzysztof Tucholski.

Motyli Wolontariat
W styczniu uczniowie G 1 pod 

opieką Adama Tomaszczyka wzięli 
udział w  kolejnej akcji Motylego 
Wolontariatu. W czasie dorocznego 
koncertu Darczyńców i Przyjaciół 
Hospicjum „Palium” w  Poznaniu 
obsługiwali stoisko z  książkami 
i płytami. Sobotni wieczór spędzo-
ny w auli Uniwersytetu im. A. Mic-
kiewicza stał się okazją nie tylko do 
niesienia pomocy hospicjum, ale 
również dostarczył niezapomnia-
nych wrażeń, m.in. dzięki koncer-
towi zespołu „Audiofeels”.

Zimowe szaleństwa
Na początku lutego grupa mło-

dzieży zdobywała umiejętności 
w sportach zimowych podczas wy-
jazdu zorganizowanego przez K. 
Wilczyńską-Kąkol i  K. Mazurek. 
Pogoda dopisała, a warunki do zi-
mowych szaleństw były idealne. 
Gimnazjaliści jeździli na nartach 
i  snowboardzie. Ognisko, oscypki 
z żurawiną, szarlotka na stoku, tenis 
stołowy, kremówki w Wadowicach 
czy wyjazd do Limanowej w sprawie 
gipsu to już stałe punkty pobytu. 
Nowością była narciarska wyciecz-

Z Gimnazjum nr 1 ka do lasu oraz hamowanie na opie-
kunce podczas jazdy „na krechę”.

Występ
Mosiński Ośrodek Szkolno-Wy-

chowawczy im. J. Korczaka zaprosił 
nas do udziału w  projekcie „Od 
przedszkolaka do szkolniaka”. 
Uczniowie klasy 1  f, 2  f, 3  f pod 
opieką Rafała Stępniewskiego i Ali-
cji Widok przygotowali inscenizację 
legendy o wawelskim smoku. Wy-
stęp odbył się 5 lutego. 

Taneczny sukces
10 lutego w Zespole Szkół Bu-

dowlanych w  Poznaniu odbył  się 
Konkurs Tańca Nowoczesnego „Bu-
dowlanka Dance”. Reprezentowała 
nas grupa taneczna „Replay”. Po-
ziom zawodów był wysoki, przyje-
chały szkoły z  Poznania i  okolic. 
Nasze tancerki Agata Wiss i Mag-
dalena Piechocka wywalczyły w ka-
tegorii „duet” 3. miejsce. Zawod-
niczki trenuje Magdalena Jabłońska.

Piłkarz
Jan Wojnowski został powołany 

do piłkarskiej Reprezentacji Polski 
do lat 16 na najbliższą konsultację 
szkoleniową. Jasiu na co dzień tre-
nuje w KS Warta Poznań pod okiem 
Marcina Winieckiego (naszego na-
uczyciela WF-u).

Działania samorządu
Ostatnie chwile przed upragnio-

nymi feriami minęły na obchodach 
walentynek, zorganizowanych przez 
Samorząd Uczniowski (SU). Pod-
czas przerw funkcjonował sklepik 
„Słodki amorek”, w którym można 
było nabyć serduszkowe lizaki, 
drobne upominki oraz wysłać (bez-
płatną szkolną pocztą) kartkę z po-
zdrowieniami. Podczas lekcji listo-
nosze dostarczali je rozanielonym 
adresatom. Wielu uczniów pamię-
tało o  czerwonych akcentach 
w ubiorach. Niemal wszystkie klasy 
przyozdobiły wejścia do sal okolicz-
nościowymi kartkami. Również 
z inicjatywy SU odbył się konkurs 
savoir-vivre’u, którego zwycięzcami 
okazali  się W. Cugier (1  a) oraz 
Bartek Kraśniak (3 d). 

Bezpieczna sieć
W lutym po raz kolejny zorga-

nizowano akcję przeciwko cyber-
przemocy. K. Tucholski przeprowa-
dził badania wśród młodzieży, do-
tyczące użytkowania Internetu 
i okazało się, że wszelkie działania 
przeciwko przemocy internetowej 
są młodzieży potrzebne. A. Widok 
zadbała o odpowiedni wystrój par-
teru gimnazjum, a K. Mazurek do-
starczyła wszystkim wychowawcom 
prezentację do wykorzystania na 
godzinie wychowawczej. Najlepsze 
prace klas 2 a i  2  e pokazano na 
szkolnym telebimie.

Angielscy goście
Klasa 3 d zadała mnóstwo py-

tań, dotyczących systemu edukacyj-
nego w Anglii dwóm uczennicom 
z  miejscowości Cannock, które 
gościły na lekcji języka angielskiego. 
Dzięki nim wiele dowiedziała  się 
o brytyjskiej szkole, zagadnieniach 
omawianych podczas zajęć, zaka-
zach i  nakazach obowiązujących 
uczniów oraz o tym, co najbardziej 
lubi lub nie angielska młodzież. 
Bardzo miłym gestem było o�aro-
wanie polskim uczniom książek do 
biblioteczki anglisty.

Rekrutacja
Drzwi otwarte dla kandydatów 

do klas  I odbędą  się 24 kwietnia 
w godz.17-19. Na rok szkolny 2015-
16 proponujemy następujące klasy: 
1 a  – ogólna z  autorskim progra-
mem z  j. angielskiego (4 godz. j. 
angielskiego, 2 godz. j. niemieckie-
go), 1 b – ogólna (3 godz. j. angiel-
skiego, 2 godz. j. niemieckiego), 1 c 
– dwujęzyczna (6 godzin z j. angiel-
skiego, 2 godz. j. niemieckiego), 1 d 
– matematyczno-informatyczna (5 
godzin matematyki plus 1 godzina 
obowiązkowego koła przedmioto-
wego, 3 godz. j. angielskiego, 2 godz. 
j. niemieckiego), 1 e – klasa z au-
torskim programem z piłki nożnej 
dla chłopców i  lekką atletyką dla 
dziewcząt i  chłopców (6 godzin 
w-f), 3 godz. j. angielskiego, 2 godz. 
j. niemieckiego).

Anna Mizerska

W poniedziałek, 2 lutego 
w punkcie przedszkolnym 
przy ul. Dąbrowskiego 

odbyło się przedstawienie z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Przedszko-
laki śpiewały piosenki i recytowały 
wiersze, a także zaprosiły gości do 
wspólnej zabawy. Po występie dzieci 
wręczyły samodzielnie wykonane 
upominki oraz był czas na słodkości.

W lutym gościliśmy Teatr Lalek 
„Pinokio” z Nowego Sącza. Aktorzy 
przedstawili sztukę pod tytułem „O 
chłopcu z drewna”. Dzieci uważnie 
słuchały, o czym jest opowieść. Na 
koniec odbyły  się wspólne zajęcia 

z aktorami, podziękowania i kolejne 
zaproszenie do „Trójeczki”.

Przedszkolaki wzięły udział 
w balu maskowym. Tego dnia przy-
szły w maskach z piór, brokatu oraz 
wstążek. Podczas balu uczyły  się 
tańca w parach.

Z okazji Dnia św. Walentego 
wszystkie przedszkolaki przyszły 
ubrane na czerwono. Dzieci wyko-
nały sercowe maski, które były do-
datkową ozdobą stroju. Dla swoich 
najbliższych przedszkolaki przygo-
towały podstawki w kształcie serc.

Joanna Guza

Z Trójeczki

Q
Oliwia Leszczyńska – laureatka 
Wojewódzkiego Konkursu Geogra-
�cznego

Q
Walentynkowe stroje przedszkolaków z Trójeczki
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Laureaci

Michalina Maćkowiak (2 c) 
zajęła 2. miejsce w 4. Ogól-
nopolskim Konkursie o Żoł-

nierzach Wyklętych za pracę mul-
timedialną „Władysław Borowiec 
– Bohater Niezłomny”. Mamy także 
laureatów 14. Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Arsenał Pamięci”. Zostali 
nimi: Gabriela Graś (3 a), Klaudia 
Jankowiak (3 f), Patrycja Piechota 
(3 a), Paulina Zimlińska (3 g), Na-
talia Celler (3 g), Weronika Kowal-
ska (3 c), Sara Chojnacka (3 c), Julia 
Olszewska (3 c), Karolina Zawada 
(2  h), Paulina Stankiewicz (2  h), 
Adrian Patulski (2 h), Kajetan Frąc-
kowiak (2 h), Mateusz Frąckowiak 
(2 h), Grzegorz Wiśniewski (2 h), 
Mateusz Mikulski (2 h) i Maurycy 
Królik (2 e). Prace powstały pod kie-
runkiem nauczycieli: Pauliny Hącia, 
Katarzyny Urbaniak, Romany Kłos 
i Michała Szwackiego.    

Jolanta Walczak

Sukcesy siatkarzy
Drużyny siatkówki zajęły 1. 

miejsce w Luboniu i zakwali�kowa-
ły się do pół�nałów powiatu. Dziew-
częta były najlepsze w swojej grupie 
i awansowały do �nału. Tam upla-
sowały  się na 4. pozycji. Chłopcy 
zajęli 2. miejsce w pół�nale. Opie-
kunami siatkarzy są: J. Bednarczyk, 
B. Potocka-Taczak i M. Zabłocki.   

(G2)

Programujemy
Uczniowie klas 2 realizowali 

projekt „Z programowaniem za pan 
brat”. Ich opiekunem była D. Byda-
łek. Tworzyli gry za pomocą języka 
programowania – scratch. Dołączy-
li do nich chłopcy z 1 h pod opieką 
M. Zgoła.    (G2)

Warsztaty artystyczne
1 lutego odbył się warsztat ma-

kramy A. Trąbała. 9 lutego E. Jaku-
bowska zorganizowała warsztat 
zdobienia wełną – uzyskane środki 
�nansowe przeznaczono na cel cha-
rytatywny.    (G2)

Angielski tydzień
W dniach 2-6 lutego 55 uczniów 

przebywało na obozie językowym 
w Międzygórzu. Dni mijały na roz-
wiązywaniu twórczych zadań, cie-
kawych rozmowach, tańcu, śpiewie 
i śnieżnych spacerach. Angielski był 
językiem codziennym. Uczniom 
towarzyszyli wolontariusze z  Ko-
lumbii, Łotwy, Kenii i Danii. Nasza 
młodzież była bardzo aktywna. Po-
twierdziła coraz lepszą znajomość 
języka angielskiego.   Hanna Pordąb

Edukacja zawodoznawcza
5 lutego klasa 3 i pojechała do 

Technikum Komunikacji w Pozna-
niu. Uczniowie zwiedzili szkołę 
i poznali jej ofertę. Z kolei 4 marca 
odwiedzili nas absolwenci, ucznio-
wie Zespołu Szkół Handlowych 
w Poznaniu. Zaprezentowali swoją 

szkołę i zachęcali do podjęcia w niej 
nauki.    (G2)

Goście z Europy
W dniach 7-14 lutego gościli-

śmy 34-osobową grupę uczniów 
i nauczycieli ze szkół z Hiszpanii, 
Francji, Niemiec, Rumunii i Włoch 
w  ramach kolejnego spotkania 
partnerów wielostronnego projek-
tu „Comenius”. Jako że tytuł pro-
jektu brzmi „Działać dla przyszło-

ści”, staraliśmy się ukazać to, co jest 
podejmowane przez niektóre in-
stytucje i  osoby prywatne w  celu 
ochrony dziedzictwa przyrodnicze-
go, historycznego i  kulturowego. 
W programie wizyty przewidziano 
zajęcia warsztatowe i integracyjne, 
działania w wolontariacie na rzecz 
Hospicjum „Palium”, wizytę 
w  Wielkopolskim Parku Narodo-
wym i  Ośrodku Kultury Leśnej 
w  Gołuchowie oraz zwiedzanie 
z przewodnikiem zabytków Pozna-
nia. W  Urzędzie Miasta Luboń 
czekało miłe powitanie, a  goście 
dowiedzieli się, jakie działania po-
dejmuje miasto, by było ono „zie-
lone”, przyjazne dla mieszkańców 
i dla środowiska naturalnego, �rma 
„Kom-Lub” zapoznała naszych 
partnerów ze specy�ką swojej dzia-
łalności. Alexandre Flesch, Francuz 
od dziesięciu już lat mieszkający 
i pracujący w Polsce, działacz Koła 
Poznańskiego Klubu Przyrodników, 
opowiedział o roli i akcjach tej or-
ganizacji pozarządowej, a  także 
o  przebiegu swojej kariery przy-
rodnika. Goście przedstawili wy-
niki przeprowadzonych w swoich 
szkołach ankiet na temat stylu życia 
rówieśników i  ich stanu zdrowia. 
Wniosek: należy zwiększać świa-
domość młodych ludzi i starszych 
pokoleń co do konieczności pro-
wadzenia zdrowego stylu życia, 
zależności między stylem życia 
i odżywianiem, stanem środowiska, 
w którym żyjemy a stanem naszego 
zdrowia. Za pomoc w  realizacji 

Z Gimnazjum nr 2

programu dziękuję rodzinom po-
dejmującym gości, zaangażowanym 
uczniom i  nauczycielom, włoda-
rzom naszego miasta oraz �rmom 
„Kom-Lub” i „Translub”.   

M. Madajczyk-Głowacka

Konkurs
12 lutego odbyła  się 1. edycja 

szkolnego konkursu „Przyrodnicze 
Trio”. Ma on na celu popularyzowa-
nie wiedzy z chemii, geogra�i i bio-
logii. Do rywalizacji przystąpiło 15 
trzyosobowych drużyn. Zadania 
zawarte w  teście miały charakter 
rebusów, gier, krzyżówek.   

A.J.-Ł., J.T., K.D.

Walentynkowa akcja
13 lutego przedstawicielki Sa-

morządu Uczniowskiego: Domi-
nika Szymanda (2c) i  Klaudia 
Ziomek (2 h) pod opieką A. Jan-
kowskiej-Łukomskiej zorganizo-
wały walentynki. Hol szkoły zdo-
biły czerwone balony, a  przerwy 
umilała muzyka przygotowana 
przez Kamila Tabakę (3  a). Pod-
czas dużej przerwy dziewczyny 
częstowały cukierkami, a  grupa 
taneczna pod opieką Romany Kłos 
zatańczyła walentynkowy układ 
taneczny.    (G2)

Q
Rozwiązywanie zadań w ramach konkursu „Przyrodnicze Trio”   
fot. K. Dzydzan

Q
Grupa Comeniusa – pamiątkowe zdjęcie podczas zwiedzania Poznania

Q
Gry i zabawy sportowe w ramach Comeniusa w LOSiR-ze
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Pamiętamy

Od grudnia do końca 1. se-
mestru w SP 1 realizowali-
śmy projekt, rozszerzający 

wiedzę uczniów na temat Powsta-
nia Wielkopolskiego. Uczniowie 
kl. 6 na lekcji historii zapoznali się 
z programem edukacyjnym dla szkół 
powstałym pod patronatem Starosty 
Poznańskiego „Powstanie Wielko-
polskie Zapomniane Zwycięstwo”. 
Przeprowadzono także konkurs na 
najciekawszą prezentację multime-
dialną. Najlepszą pracę wykonała 
Lidka Wysocka (6  c), która udo-
kumentowała udział swojego pra-
dziadka w  powstaniu. Uczniowie 
kl. 6 a  uczestniczyli w  wycieczce 
„Śladami Powstania Wielkopolskie-
go w Poznaniu”. Punktem kulmina-
cyjnym obchodów była uroczystość 
patriotyczna. Podczas apelu prezes 
Lubońskiego Oddziału PTTK, Eu-
geniusz Kowalski, wręczył na ręce 
dyrektora okolicznościowy medal dla 
szkoły „Szlakami Powstania Wielko-
polskiego” za kultywowanie tradycji 
związanych z powstaniem.    MK

W klasie 0 b
6 lutego wybraliśmy się autoka-

rem do Muzeum Archeologicznego 
na lekcję muzealną pt: „Zabawy 
i  zabawki przez wieki”. 11 lutego 
odwiedził nas niezwykły gość – la-
brador z  Fundacji „Mały Piesek 
Zuzi”. Dowiedzieliśmy się, w  jaki 
sposób pies pomaga w codziennym 
życiu, również osobom niepełno-
sprawnym, oraz w jaki sposób roz-
mawiać z  psem, odczytując jego 
mowę niewerbalną. Przy czynnym 
udziale rodziców, realizowaliśmy 
projekt „Kot” – serdecznie dziękuję 
za wspaniałe pomysły na „kocich 
przyjaciół”. Podsumowaniem na-
szych działań były zajęcia 13 lutego, 
w całości poświęcone kotom. Dzie-
ci pracowały w zespołach, tworząc 
papierowe zwierzaki. Nawiązaliśmy 
również do walentynek, mówiąc 
o  uczuciach, towarzyszących nam 
każdego dnia, o wartości przyjaźni. 
Wykonaliśmy serca, które przypo-
minają nam o życzliwości, dobroci 
i szacunku do drugiego człowieka.  

 J. Gazda

Lekcja historii
12 lutego w ramach szkolnych 

obchodów 96. rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego uczniowie kl. 6 
a wraz z opiekunami: wychowaw-
czynią A. Szulc i nauczycielką hi-
storii M. Kubiak udali się do Pozna-
nia, by odwiedzić miejsca związane 
z  tym wydarzeniem. Dzieci zoba-
czyły Bazar i znajdującą się na nim 
tablicę pamiątkową, poświęconą I.J. 
Paderewskiemu. Przeszły się placem 
Wolności, byli także w  miejscu, 

gdzie zginął Franciszek Ratajczak. 
Wszystkim podobał  się Pomnik 
Powstańców Wielkopolskich i znaj-
dujące się przy nim monumentalne 
postacie szeregowca i  o�cera. Na 
bazie zdobytych wiadomości 
uczniowie bez trudu odszukali na 
pomniku płaskorzeźby, przedsta-
wiające m.in. Dzieci Wrzesińskie, 
Michała Drzymałę oraz Franciszka 
Ratajczaka.    M. Kubiak, A. Szulc

W siodle
W ferie zimowe udało się zor-

ganizować szkolny obóz jeździecki. 
W tym roku kolejny raz korzystali-
śmy z gościnności, a także fachowej 
kadry trenerskiej „Chaty Zbójców” 
w Bucharzewie. Uczestnikami obo-
zu były dzieci na różnych pozio-
mach zaawansowania umiejętności 
jeździeckich. Głównym celem wy-
jazdu była działalność sportowo-

Z Jedynki -wychowawcza, 
w  tym: promo-
cja aktywnego 
wypoczynku 
i rozwój osobo-
wości uczniów 
poprzez kontakt 
z naturą.    
A. Jankowska

W ruchu
W czasie fe-

rii dzieci uczest-
niczyły w  ma-
łych formach 
wypoczynku, 
organizowanych 

przez nauczycieli. Uczniowie byli na 
basenie „Chwiałka”, w  Centrum 
Bowlingu „Niku” w Poznaniu, a tak-
że w Multikinie 51 na seansie �lmo-
wym.    Hanna Idzikowska

Piłka
W styczniu chłopcy klas 3 

i  młodsi tradycyjnie uczestniczyli 
w  turnieju piłki nożnej w  SP  34 
Poznań. Nasi sportowcy zajęli 2. 
miejsce. Szymon Deska został uzna-
ny najlepszym bramkarzem turnie-
ju. Skład zespołu: S. Deska, K. 
Wroński, A. Zajder, J. Osuch, T. 
Jeziorny, O. Pechorin, M. Mazur-
kiewicz, R. Witt oraz K. Twardosz.

Sportowe ferie
Chłopcy uczestniczący w feriach 

zimowych w SP 1 wzięli udział w 36. 
Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podsta-
wowych pod patronatem „Głosu 
Wielkopolskiego” – „Zima w mie-
ście 2015”. Tradycyjnie organizato-
rem turnieju był UKS Śmiały Po-
znań pod przewodnictwem Krzysz-
tofa Rexa. W 1. tygodniu ferii w tur-
nieju zagrały dwa zespoły: rocznik 
2002 i młodsi oraz 2004 i młodsi. 
Mecze rozgrywane były codziennie 
w hali POSiR w Poznaniu. W rocz-
niku 2002 i  młodsi zajęliśmy 3. 
miejsce, natomiast zespół z roczni-
ka 2004 i młodsi był drugi. Kamil 
Wroński został najlepszym zawod-
nikiem turnieju w młodszej katego-
rii. Opiekę sprawowali Lech i Karol 
Bartkowiakowie.

Q
Dzieci z klasy 0 b w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu

Q
Obóz jeździecki uczniów SP 1 
w „Chacie Zbójców” w Bucharzewie

Q
Uczniowie SP 1 przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu

Q
Drużyna SP 1 na zawodach „Zima w mieście”  z pucharami i medalami   
fot. Sławomir Splisgart

Q
Uczestnicy ferii z Jedynki na lodowisku 
„Chwiałka”   fot. Hanna Idzikowska



3/2015

50

OŚWIATA 

W niepublicznym przedszkolu przy ul. Klonowej parę lat temu 
powstał program „Mały Wolontariat”, który ma na celu 
uwrażliwić dzieci na potrzeby innych ludzi i zwierząt. W tym 

roku oprócz zbierania plastikowych nakrętek dla Ziemka („I love Zie-
mek”), akcji „Góra grosza” oraz „Zwierz”, w której zbieraliśmy karmę, 
koce, miski i rzeczy dla schroniska, dołączyliśmy do akcji „Zbieram to 
– Zbieramy na jego dom”. Gromadzimy płyty CD i baterie, aby zebrać 
pieniądze na zbudowanie domów na Filipinach.

Nasze przedszkolaki przygotowały kartki walentynkowe dla senio-
rów, które wywołały uśmiechy na ich twarzach. Współpracujemy 
także ze Stowarzyszeniem „mali bracia Ubogich” i mamy nadzieję, że 
będziemy mogli ich ugościć u nas, zaprezentować swoje umiejętności 
i spędzić czas na wspólnej zabawie.

Sylwia Kosz

W Małych Talentach

Uzdolnieni
6 lutego był Dniem Talentów. 

Nasi podopieczni zaprezentowali 
niecodzienne umiejętności: tanecz-
ne, recytatorskie, wokalne oraz spor-
towe. Dzieci pokazały swoje talenty, 
pasje i  wytrwałość w  dążeniu do 
celu. Oprócz baletu, hip-hopu, żon-
glerki piłką, śpiewu, tańca, recytacji 
byliśmy świadkami doświadczeń 
�zycznych.

Uroczystość
6 lutego w klasie 2 d obchodzi-

liśmy Dzień Babci i Dziadka. Pod-
czas występów recytowaliśmy wier-
sze, śpiewaliśmy piosenki po polsku, 
angielsku i hiszpańsku przy akom-
paniamencie gitary. Następnie 
dziadkowie otrzymali prezenty, 
własnoręcznie zrobione słoiczki 
z niespodzianką w środku. Wszyscy 
zastanawialiśmy się, jakie zabawy 
były popularne kiedyś i dziś podczas 
przerw szkolnych. Na koniec był 
słodki poczęstunek.

Drzwi otwarte
7 lutego gościliśmy rodziców 

i  dzieci, które w  roku szkolnym 
2015-2016 rozpoczną naukę w kla-

sach 1. W tym dniu wszystkie klasy 
realizowały zajęcia projektowe. Te-
maty zajęć były różnorodne. Mamy 
nadzieję, że nasza oferta zaintereso-
wała przybyłych.

Odpady
Podczas „Drzwi otwartych”, 1 

a realizowała projekt edukacyjny 
„Dobre rady na odpady”. Na wstę-
pie była dyskusja, podczas której 

dzieci wymieniły swoje wiadomo-
ści i poglądy, dotyczące ważnych 
pojęć związanych z tematem. Dru-
ga część zajęć związana była 
z  działaniami praktycznymi. Po-
stanowiliśmy zbudować maszyny, 
które będą pochłaniały nasze od-
pady. Wykorzystaliśmy wiele ma-
teriałów odpadowych, np. gazety, 
tekturę, styropian, butelki, nakręt-
ki. Entuzjazm do pracy był ogrom-
ny, a radość z efektu jeszcze więk-
sza.    Kinga Zdunik

Papier
7 lutego w  ramach „Drzwi 

otwartych” uczniowie z  klasy 2  d 
pracowali nad projektem „Badanie 
właściwości papieru”. Cztery grupy 
sprawdzały np. co  się najłatwiej 
topi: łódeczka z papieru czy z chu-
steczki? Jak drze  się papierowy 
sznurek, a jak gazeta? Jaki samolo-
cik leci najdłużej: papierowy, z blo-
ku technicznego czy z gazety? Se-
kretarze w poszczególnych grupach 
spisywali wnioski z przeprowadzo-
nych doświadczeń i przedstawiali 
wyniki. Następnie uczniowie oglą-
dali �lmy o powstawaniu papieru 
i przetwarzaniu makulatury. Zada-

niem ostatnim było wykorzystanie 
pozostałej po doświadczeniach 
makulatury do wykonania prac 
plastycznych o sportach zimowych.   

Marta Lewandowska

Bale
Klasy 1-3 doskonale spędziły 

czas na balach przebierańców. Były 
księżniczki, kowboje, wróżki, ryce-
rze oraz bohaterowie znanych bajek. 
Zorganizowano konkursy, jedzono 
słodycze i owoce, czyli to co dzieci 
lubią najbardziej. Powodzeniem 
cieszyły się pląsy w parach, w mniej-
szych i większych grupkach, a także 
korowody.    Kinga Zdunik

Kreatywnie
7 lutego podczas zajęć projek-

towych, uczniowie klasy 3 a wycza-
rowali przeróżne postacie z warzyw 
i  owoców. Nie zabrakło pingwina 
z bakłażana, królika z pomarańczy 
czy małego smoka z papryczki chil-
li. Podziwiać mogliśmy również 
Alberta Einsteina wykonanego 

Z Cieszkowianki

z  gruszki oraz postać Minecra�a 
stworzoną z jabłka.   

Aneta Wołosowicz

Ferie
Dobiegły końca ferie, a  wraz 

z  nimi półkolonie. Wzięło w  nich 
udział 9 grup po 15 osób. Było mnó-
stwo atrakcji, np. udział w warszta-
tach mydlarskich, gry planszowe, 
filmy, kino, zabawa w  kręgielni, 
odwiedziny w Muzeum Przyrodni-
czym w Jeziorach i ognisko. Takie 
ferie wszystkim uczniom bardzo się 
podobały.    V. Langner, D. Michalak

Balik
13 lutego odbył się bal karnawa-

łowy kl. 0 a i 0 b pt. „W świecie pi-
ratów i  księżniczek”. Dużo emocji 
wzbudziła bitwa na gazetowe kule, 
po której przebierańcy wyruszyli 
w  poszukiwaniu skarbu ukrytego 
w gabinecie pani dyrektor. Aby go 
zdobyć, dzieci musiały pokonać nie-
jedną piracką przeszkodę. Na za-
kończenie był słodki poczęstunek 
i każdy uczestnik otrzymał pamiąt-
kowy dyplom. Nad przebiegiem balu 
czuwały: Małgorzata Olejniczak 
i Marta Gidaszewska.   

W. Szczepaniak

Q
Pierwszaki podczas budowy „poże-
racza” odpadów

Q
Uczniowie Dwójki podczas drzwi otwartych

Q
Okazałe przebrania na klasowym balu nauczania początkowego

Q
Ognisko dla uczestników ferii w SP 2
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Pomalujmy melodią świat, Pełen 
ciepła, miłości, bez wad. Tam, 
gdzie uśmiech na twarzach 

gości, Świat dobroci i uczciwości, I 
utwórzmy piękną krainę, W której 
nasz cel nigdy nie zginie. – Zgodnie 
ze słowami hymnu placówki, Szkole 
Podstawowej nr 1 w Luboniu im. bł. 
Edmunda Bojanowskiego, udało się 
stworzyć takie miejsce w sieci.

Szkolnastrona.pl - Strony inter-
netowe dla oświaty przyznała witry-
nie: sp1.lubon.szkolnastrona.pl tytuł 
strony miesiąca – luty 2015. Luboń-
ska placówka została wybrana spo-
śród 5000 w Polsce i otrzymała to 
wyróżnienie za systematyczność 
w prowadzaniu aktualności i dba-

łość o  uzupełnienie serwisu istot-
nymi informacjami. Organizatorzy 
konkursu dodają do werdyktu na-
stępujący komentarz: Wszystko do-
prawione jest życzliwością, niezwy-
kłością i  szacunkiem do drugiego 
człowieka, aż miło poczytać. Wizyta 
na Waszej stronie jest jak słodka 
przygoda, jak melodia, jak podróż 
z psem Bublem rasy nowofunland do 
wioski indiańskiej po najpiękniejszy 
dar, który pozostawia serca pełne 
radości i dobroci. Gdy czytamy „jak 
Wojtek z  Ib został strażakiem”, to 
gdybyśmy byli kotami, użylibyśmy 
słów miau miau, żeby wyrazić nasze 
pozytywne odczucia. Wmurowanie 
kamienia węgielnego pod rozbudowę 

Strona miesiąca SP 1 niech stanie się 
symbolem Waszej 
pracowitości, konse-
kwencji i będzie za-
powiedzią rozwoju 
nie tylko Waszej 
szkoły, ale i  strony. 
– Podpisał: Zespół 
Szkolnastrona.pl, na 
czele z  grafikiem 
Marcinem Lubo-
niem.                   (S)

Dyrektor SP  1 
– Grzegorz Anioła 
– dziękuje wszyst-
kim za zaangażowa-
nie w  tworzeniu 
szkolnego serwisu 
internetowego.

Q
Strona internetowa SP 1 – stroną miesiąca – luty 2015

Sukces Gabrysi

Z radością informujemy, że Ga-
briela Krzyżańska z klasy VI b 
Szkoły Podstawowej nr 3 została 

�nalistką Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Polskiego. Etap rejonowy tego 
prestiżowego konkursu odbył się 15 
stycznia 2014  r. w  Szkole Podsta-
wowej nr 5 w Poznaniu. Gabrysia 
włożyła w osiągnięcie tego sukcesu 
wiele trudu i rzetelnego przygotowa-
nia wymagającego wyrzeczeń. Przy 
okazji należy dodać, że to już ósma 
�nalistka (w tym cztery laureatki) 
tych polonistycznych zmagań wy-
wodząca się z SP 3.    H.R.

Koncert
We wtorek, 3 lutego odbył  się 

koncert z  cyklu „W krainie Pani 
Muzyki” dla uczniów klas 0-3 
z SP 3, pod tytułem „Muzyczna baśń 
o Dwunastu Miesiącach”. Uczniowie 
klas pierwszych utrwalili sobie wie-
dzę nt. tego utworu, gdyż była to ich 
pierwsza lektura szkolna. Podczas 
koncertu dzieci zapoznały się z wy-

glądem i brzmieniem takich instru-
mentów dętych drewnianych jak: 
obój i fagot. Poznawały i rozpozna-
wały różne nastroje i  środki mu-
zycznego wyrazu oraz utwory mu-
zyczne.    Katarzyna Królikiewicz

Bezpiecznie
5 lutego uczniowie klas 1-3 spo-

tkali  się z  komendantem Straży 
Miejskiej, Pawłem Dybczyńskim. 
Spotkanie odbyło  się pod hasłem 
„Bezpieczne ferie”. Dzieci zostały 
zapoznane ze specy�ką pracy straż-

nika, utrwaliły sobie wiadomości, 
dotyczące bezpiecznego porusza-
nia się po drodze i zasady przecho-
dzenia przez jezdnię. Gość uwraż-
liwiał dzieci, aby nie wchodziły na 
zamarznięte zbiorniki wodne, nie 
zjeżdżały na sankach w miejscach 
niebezpiecznych, ukazywał jedno-
cześnie konsekwencje takich nieod-
powiedzialnych zachowań. Dzięku-
jemy.    Katarzyna Królikiewicz

Ferie
Jak co roku, nasza placówka 

zorganizowała ciekawe zajęcia: mu-
zyczne, plastyczne, ruchowe, wy-
chowawczo-pro�laktyczne, infor-
matyczne, kulinarne. Organizowano 

Nowinki z Trójki

Q
Gabriela Krzyżańska – �nalistka Woje-
wódzkiego Konkursu Języka Polskiego 
– pod tablicą patrona Trójki

Q
Koncert dla najmłodszych uczniów w holu SP 3

Q
Spotkanie z komendantem Straży 
Miejskiej

wycieczki na basen, do pal-
miarni, kina i muzeum. Du-
żym zainteresowaniem cie-
szyły się wyjazdy do kręgiel-
ni. Było też spotkanie z sza-
manką, podróżniczką opo-
wiadającą o  tradycjach 
i przesądach; przewodnikiem 
przyrody i  pracownikiem 
poznańskiego „Rogalowego 
Muzeum”. Dzieci zwiedziły 
też Bramę Poznania oraz wy-
słuchały historii Ostrowa 
Tumskiego.   

Monika Olejniczak

Q
Półkoloniści z Trójki na basenie
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Dzień Dziadków

W czwartek, 5 lutego świę-
towaliśmy w SP 4 Dzień 
Babci i Dziadka. Młodzi 

aktorzy z kl. 2 b, 3 b i 3  c, człon-
kowie szkolnego koła teatralnego, 
wystawili bajkę „Czerwony Kap-
turek” w języku angielskim. Dzieci 
z 1 b wraz z wychowawcą, Danutą 

Koprucką, zaprezentowały program 
słowno-muzyczny. Przedstawienie 
zakończył wspólny taniec najstar-
szych i najmłodszych uczestników 
uroczystości. Serdecznie dziękujemy 
rodzicom za przygotowanie słodkie-
go poczęstunku.   

D. Koprucka, A. Poprawka

Ploteczki z Czwóreczki

Q
Bajka dla babć i dziadków w wykonaniu szkolnego koła teatralnego SP 4

Zwycięzcy konkursu 
z j. angielskiego 
w SP 4 z dyplomami 
i nagrodami

Po angielsku
6 lutego odbyła  się w  naszej 

szkole 2. edycja konkursu z języka 
angielskiego „How do you spell”. 
Wzięło w  nim udział 11 uczniów 
klas trzecich. Rywalizacja była za-
cięta, a uczniowie bezbłędnie lite-
rowali coraz dłuższe wyrazy. O wy-
granej zdecydowała dogrywka, 
która ostatecznie wyłoniła zwycięz-
cę. Tytuł „Mistrza Literowania” zdo-

była Amelia Charkiewicz (3  c), 2. 
miejsce – Klaudia Bittner (3 c), a 3. 
– Tymon Urbanowicz (3 c). Wyróż-
nieni: Gabrysia Samolczyk (3  b), 
Mateusz Szortyka (3 c), Bartek Krze-
wiński (3 c). Każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy dyplom oraz 
nagrody. Dziękuję Radzie Rodziców 
za ufundowanie nagród.   

A. Poprawka

Q

Dwie ekipy z Gimnazjum nr 2 zostały zaproszone na finał kon-
kursu filmowego „Bezpieczny Internet”, który odbył się 9 lutego 
w Multikinie. Tym razem nagrody zostały przyznane wspólnie 

dla obu kategorii: szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych. Film 
„Wake up”, autorstwa Miłosza Latosi, Weroniki Tomczyk, Michała Dry-
gasa i Bartka Pioterka, został uznany za najlepszy w Wielkopolsce. Do-
ceniono go za „(...) dynamikę, fajny młodzieżowy klimat, umiejętność 
bawienia się środkami technicznymi, świetną pracę kamery i naturalność 
gry aktorskiej”. Autorzy otrzymali aparaty fotograficzne firmy „Canon”, 
a dla szkoły zdobyli rzutnik multimedialny. Pochlebne oceny dostał też 
drugi film. Po spotkaniu uczniowie udzielili krótkiego wywiadu dla Ra-
dia „Eska”. Filmy powstały pod merytoryczną opieką W. Stankiewicz.

G2

Złoty film

Q
Autorzy �lmów w konkursie „Bezpieczny Internet” z Gimnazjum nr 2    
fot. Wiesława Stankiewicz

Szlakiem Mazurka Dąbrow-
skiego

Szkolne Koła Krajoznawczo-
-Turystyczne (SKKT) nr  6, 7 
i 11 działające przy Szkole Pod-

stawowej nr  1 zorganizowały rajd 
poświęcony Józefowi Wybickiemu, 

twórcy hymnu narodowego. Trasa 
wiodła przez Brodnicę, Maniecz-
ki, Jaszkowo, Śrem i  Zaniemyśl. 
W Brodnicy uczestnicy odwiedzili 
grób, w którym niegdyś spoczywał 
J. Wybicki oraz zobaczyli popiersie 
stojące w pobliżu pałacu. Potem byli 

Z PTTK w Manieczkach, które kiedyś nale-
żały do J. Wybickiego. Niestety, nie 
ma już dworu. Pozostał tylko głaz 
z  tablicą upamiętniającą miejsce, 
w  którym stał. Z  tamtego okresu 
zachowała się kaplica w kształcie ro-
tundy. Jest również muzeum, obecnie 
nieczynne. W pięknym parku stoi 
również popiersie J. Wybickiego, 
takie samo jest w Brodnicy i Śremie. 
Rajd poszerzył wiedzę młodzieży 
na temat hymnu i  jego twórców, 
związanych z  Wielkopolską. Przy 
okazji tych wyjazdów odwiedzo-
no również inne miejscowości. Do 
najciekawszych należały: miejsca 
poświęcone poległym powstańcom 
wielkopolskim w Śremie, najstarszy 
drewniany krzyż w  Wielkopolsce 
w  miejscowości Góra czy stadni-
na koni w  Jaszkowie prowadzona 
przez A. Chłapowskiego oraz Izba 
Pamięci bł. E. Bojanowskiego. Rajd 
kończył się w Łęknie k. Zaniemyśla. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali upo-
minki i brali udział w konkursach 
i zabawach. Członkowie PTTK otrzy-
mali od Zbigniewa Czekały odzna-
ki „Turysta Przyrodnik” w stopniu 

popularnym. Pozostałym uczestni-
kom przyznano odznakę „Szlakiem 
Mazurka Dąbrowskiego” w stopniu 
brązowym.   

Lidka i Tomek (uczestnicy)

Szlakiem Cyryla Ratajskiego
Jak co roku, by uczcić pamięć 

wielkiego Polaka, wybraliśmy  się 
na rajd poświęcony Cyrylowi Ra-
tajskiemu. Zawsze odwiedzamy 
miejsca upamiętniające jego postać. 
W tym roku, w 140. rocznicę uro-
dzin prezydenta, zobaczyliśmy jego 
pomnik stojący przed Starym Bro-
warem i mogiłę na Cmentarzu Za-
służonych Wielkopolan na wzgórzu 
Św. Wojciecha. Tam złożyliśmy 
kwiaty, zapaliliśmy znicz oraz od-
świeżyliśmy informacje o patronie 
Lubońskiego Oddziału PTTK. Po-
między jednym a drugim miejscem 
przechodziliśmy przez plac C. Ra-
tajskiego, gdzie umieszczono tabli-
cę pamiątkową poświęconą Rataj-
skiemu. W  dalszą podróż udali-
śmy  się do Drzymałowa, gdzie 
znajduje  się głaz poświęcony Mi-
chałowi Drzymale, który nie mógł 

cd.  
obok

Q
 Lubońska grupa przed grobem Józefa Wybickiego w Brodnicy
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postawić domu na swojej ziemi, 
gdyż zabraniało tego Polakom pra-
wo pruskie. W  związku z  tym 
Drzymała kupił sobie wóz cyrkowy 
i przesuwał go codziennie w inne 
miejsce swojej posesji. Wydarzenie 
to przeszło do legendy, a  chłop 
stał się symbolem walki z germa-
nizacją w zaborze pruskim. Odwie-
dziliśmy też Muzeum Pożarnictwa 
w  Rakoniewicach, umieszczone 

w  dawnym zborze ewangelickim 
z  1763  r., o  konstrukcji ryglowej 
(wieża z 1781 r.). Mogliśmy zoba-
czyć i dotknąć sprzęt przeciwpoża-
rowy, którego używali strażacy od 
XVIII  w. Na rynku oglądaliśmy 
dawne domy podcieniowe 
z XVIII w. oraz replikę wozu Drzy-
mały. Na zakończenie rajdu poje-
chaliśmy do rezerwatu Bagno Cho-
rzemińskie. Został utworzony 

w 1959 r. dla ochrony bezodpływo-
wego zagłębienia terenu, w którym 
wytworzyło się przejściowe torfo-
wisko mszarne o ciekawej roślin-
ności (m.in. rosiczka okrągłolistna 
i  długolistna, żurawina błotna, 
bagno zwyczajne, bagnica torfowa, 
modrzewnica pospolita, turzyca 
nitkowata i  przygiełka biała). Na 
terenie rezerwatu zaobserwowano 
także występowanie żmii zygzako-
watej. Po przejściu ścieżki dydak-
tycznej z panią leśniczy, zasiedliśmy 
przy ognisku. W drodze powrotnej 
zatrzymaliśmy się w Puszczykowie, 
obok domu, w  którym kiedyś 
mieszkał C. Ratajski.   

Lidka i Szymon

Najmłodsi członkowie PTTK
Polskie Towarzystwo Tury-

styczno-Krajoznawcze to najstar-
sze w  kraju stowarzyszenie sku-
piające turystów i krajoznawców. 
W SP 1 od wielu lat prężnie dzia-
łają SKKT PTTK. W  tym roku 
szeregi miłośników pieszych wę-
drówek zasiliły maluszki z kl. 1 C. 
Pierwszaczki dzielnie uczestniczą 
w licznych rajdach, podczas któ-
rych aktywnie poznają piękno 
swojego kraju. Ciekawe świata 

i chłonne wiedzy dzieci zaprosiły 
na zajęcia Zbigniewa Czekałę – 
członka zarządu Lubońskiego Od-
działu PTTK. Podczas spotkania 
dzieci miały okazję obejrzeć stare 
rajdowe kroniki, a  także zapo-
znać  się z  zasadami zdobywania 
odznak. Dwaj uczniowie: Piotr 
Zarzycki i  Kamil Kaźmierczak – 
najwytrwalsi piechurzy – otrzy-
mali swoje pierwsze odznaki: 
„Siedmiomilowe buty”.    

A. Jankowska

cd.  
ze str. 
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Q
 Młodzi, lubońscy turyści przed domem Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie

Q
Najmłodsi członkowie PTTK z SP 1

W spacerze zorganizowanym 
22 lutego przez Fundację 
„Pro Bike & Dance” uczest-

niczyło 35 osób z Lubonia, Komornik, 
Łęczycy, Poznania i Gniezna. Uczest-
nicy otrzymali gadżety ufundowa-
ne przez Wydział Promocji Urzędu 

Miasta oraz Centrum „EkoInfo” 
w  Puszczykowie. Po miejscowości 
wypoczynkowej dla mieszkańców 
Poznania oprowadzał historyk i re-
gionalista Maciej Krzyżański.

Popularność Puszczykowa za-
częła się w końcu XIX w., gdy miesz-

kańcy twierdzy Poznań 
o gęstej, zwartej zabu-
dowie, korzystając 
z  nowo wybudowanej 
linii kolejowej do Wro-
cławia, wyjeżdżali 
z miasta w poszukiwa-
niu świeżego powietrza 
i wypoczynku na łonie 
natury. Aby nie bloko-
wali przyjeżdżających 
często pociągów, wybu-
dowano już ponad 100 
lat temu przejście pod-
ziemne pod torami. 
Turyści przybywali do 
Puszczykowa także 
statkami np. „Oberbür-

Spacer po Puszczykowskim Sopocie

Q

Uczestnicy pierwszego z zapowiedzianych space-
ru po Puszczykowie

germester Witting“, który mógł za-
brać na pokład do 500 pasażerów. 
W  okresie jego największej popu-
larności do Puszczykowa docierało 
około 30 000 osób i w tym okresie 
działało 70 restauracji (jedyną dzia-
łającą do dzisiaj jest „Lokomotywa” 
w  budynku dworca w  Puszczyko-
wie). Restauratorzy prześcigali  się 
w atrakcjach dla letników: koncerty 
orkiestr wojskowych, wybory miss 
opalenizny, pokazy iluminacji 
i sztucznych ogni. Na drugim brze-
gu Warty, znacznie lepiej nasłonecz-
nionym, urządzono kąpielisko „Ru-
sałka” do którego można było  się 
dostać jedynie gondolami. W Pusz-
czykowie budowano pensjonaty 
i restauracje w stylu tyrolskim: lek-
kie konstrukcje drewniane z muru 
pruskiego z ażurowymi balkonami. 
Świetnie zachowanymi przykładami 
takich budowli są: dworzec w Pusz-
czykowie z 1905 r., położona obok 
dawna restauracja „Paula Mendla” 

z  1898  r. czy też „Mała Rusałka 
Wozownia”.

Trasa naszego spaceru wiodła 
szlakiem nadwarciańskim wytyczo-
nym ponad 100 lat temu z Puszczy-
kowa do Puszczykówka przez po-
znański Riesengebirgsverein (Klub 
Miłośników Karkonoszy). Podobnie 
jak letnicy, tak i część naszej grupy, 
swój pobyt w Puszczykowie zakoń-
czyła w dworcowej restauracji. Nie 
raczyliśmy  się co prawda piwem 
przy dźwiękach orkiestry wojskowej, 
ale zupą chrzanową i pizzą. No cóż, 
czasy się zmieniają, a z nimi również 
gusta kulinarne.

Trasy następnych wycieczek po 
dawnym Puszczykowie organizowa-
nych przez Fundację „Pro Bike  & 
Dance” noszę nazwy: „Pod Puszczy-
kowskimi Górami”, a następnie „Let-
nisko Puszczykówko”. Wkrótce 
podamy ich terminy. Do zobaczenia 
na szlaku!

Iwona Cerba

Greenpeace rozpoczął nabór 
do programu „Eko-starter”, 
którego celem jest wsparcie 

�nansowe i merytoryczne lokalnych 
działań na rzecz ochrony środowi-
ska. Najciekawsze projekty zosta-
ną do�nansowane przez fundację, 
a  ich autorzy będą mogli wziąć 
udział w  warsztatach prowadzo-
nych przez ekspertów. Zgłoszenia 

można nadsyłać do 31 marca br., 
a regulamin programu i formularz 
zgłoszeniowy znajdują się na stro-
nie www.eko-starter.pl.

W myśl zasady „Myśl globalnie 
– działaj lokalnie” Greenpeace chce 
wesprzeć początkujących animato-
rów, którzy mają ciekawe pomysły 
na działania proekologiczne w swo-
ich miejscach zamieszkania. Pod 

uwagę będą brane przede wszystkim 
projekty oparte na współpracy i zaan-
gażowaniu różnych środowisk, pobu-
dzające lokalne społeczności do dzia-
łania, a  w  rezultacie zmierzające do 
wprowadzania realnych zmian w po-
strzeganiu potrzeb ochrony środowiska.

Spośród nadesłanych projektów 
pomoc otrzymają te, które będą pre-
zentować nowatorskie rozwiązania 
z potencjałem rozwoju i kontynuacji. 

Uczestnicy programu wezmą udział 
w szkoleniach, podczas których do-
wiedzą się, jak planować i realizować 
działania na rzecz ochrony środowi-
ska i dopracują swoje projekty pod 
okiem doświadczonych ekspertów.

Maksymalna kwota do�nanso-
wania jednego projektu to 5 000 zł.

Informacje też: dominika. 
sokolowska@greenpeace.org, 
22 659 84 99 lub 22 851 26 42 i ma-
rianna.hoszowska@greenpeace.org, 
664 066 372

Dominika Sokołowska
Marianna Hoszowska

Nabór do programu Eko-starter
Szansa dla miłośników przyrody Wielkopolski
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Jeżeli aura nie spłata jakiegoś �gla, to 21 marca zgodnie z planem 
rozpocznie  się rewanżowa, wiosenna runda w  piłkarskiej klasie 
okręgowej, w której, w grupie wschodniej, występują dwa lubońskie 

zespoły. W Lubońskim Klubie Sportowym i w Stelli Luboń trwają so-
lidne przygotowania do tych rozgrywek. W lepszej sytuacji jest zespół 
LKS-u, który będzie walczył o znalezienie się w ścisłej czołówce tabeli. 
Jeżeli chodzi o Stellę, to czeka ją trudne zadanie. Musi stoczyć walkę 
o byt, bo jej sytuacja w tabeli jest nieciekawa. Działacze i zawodnicy nie 
składają jeszcze broni i zapowiadają, że będą walczyć do samego końca. 
Pocieszającym jest, że podczas treningów i  meczy towarzyskich przy 
ul. Szkolnej dostrzegliśmy wielu nowych zawodników. Zadowolenia 
z tego powodu nie kryje trener Sebastian Kleiber, który dzięki temu ma 
nie tylko wyjściową „jedenastkę”, ale także dłuższą ławkę zawodników 
rezerwowych. Już w pierwszej kolejce Stellę czeka poważny sprawdzian 
na wyjeździe, gdzie lubonianie zmierzą się z liderem grupy – Kotwicą 
Kórnik. Natomiast Luboński KS wyjeżdża do Piasta Kobylnica. 28 marca 
rozgrywki rozpocznie też trzeci przedstawiciel Lubonia – Pogrom Lu-
boń, który walczy w B klasie. Wierzymy, że runda wiosenna będzie dla 
tego zespołu lepsza niż poprzednia. W pierwszym spotkaniu Pogrom 
zmierzy się na wyjeździe ze Skrą Wielkopolska Otusz.

Władysław Szczepaniak

Terminarze spotkań lubońskich drużyn zamieszczamy obok na str. 55

Początek ligi

LKS

Stadion przy ul. Rzecznej 2; Karol 
Bąkowski (prezes), Stanisław 
Wojski (wiceprezes); szkole-

niowcy: Marek Wilczyński (trener), 
Marek Wiórek (kierownik drużyny), 
Maciej Wicher (II kierownik druży-
ny), Bartłomiej Smuniewski (masa-
żysta); bramkarze: Łukasz Suwiczak, 
Adam Bojek, Arkadiusz Stengierski; 
obrońcy: Dariusz Imbiorowicz, To-
masz Domagała, Filip Goeldner, Bar-
tłomiej Śron, Piotr Bartczak, Jacek 
Świdwa, Filip Niedziela; pomocnicy: 
Jonasz Jeżewski, Jakub Kowalewski, 
Dawid Leszczyński, Rafał Norek, 
Kamil Frankowski, Kamil Linka, 
Bartosz Codro; napastnicy: Tomasz 
Jagodziński, Kamil Kołodziej, Łu-
kasz Kubiak, Paweł Kowalkiewicz, 
Oskar Pochylski.

Karol Bąkowski

Stella Luboń

Boisko przy ul. Szkolnej; Dawid 
Paprocki (prezes), Szymon Dorna 
(wiceprezes); szkoleniowcy: Seba-
stian Kleiber (trener), Mariusz 
Szczęśniak (kierownik zespołu); 
bramkarze: Paweł Dembski; obroń-
cy: Dawid Jurga, Marcin Mroczyń-
ski, Tomasz Mroczyński, Dawid 
Paprocki, Adam Rybak, Daniel 
Smułkowski, Marek Szczęśniak, 
Dominik Wacławski; pomocnicy: 
Michał Gawron, Miłosz Goździew-
ski, Jacek Kubiak, Arkadiusz No-
wicki, Michał Wojciechowski, Bar-
tosz Stefaniak; napastnicy: Robert 
Dziodzia, Marcin Ogrodowczyk, 
Piotr Palacz, Łukasz Jedliński; za-
wodnicy przychodzący: Piotr Mi-
chalak, Krystian Kofel, Dariusz 
Stachowiak, Tomasz Lech, Paweł 
Lisek.

Władysław Szczepaniak

Kadry 
lubońskich klubów
Przedstawiamy składy klubów piłkarskich na rundę wiosenną

Orliki w Murowanej Goślinie
W sobotę, 7 lutego 

w Murowanej Goślinie ro-
zegrano turniej orlików rocznik 
„2004 i  młodsi” o  puchar Burmi-
strza. Udział wzięło 8 zespołów: 2 
zespoły Concordu Murowana Go-
ślina, Akademia z Owińsk, Wełna 
Skoki, Huragan Pobiedziska, Sucha-
ry Suchy Las, UKS Jedynka i Stella 
z Lubonia. Drużyny grały w dwóch 
grupach: Jedynka w grupie zremi-
sowała 0:0 z  Pobiedziskami, 1:1 
z  Sucharami, przegrała z  Concor-
dem 0:1. Wyniki te dały jej 3. miej-
sce w grupie. W następnym meczu 
piłkarze jedynki zagrali z 4. zespo-
łem drugiej grupy – Akademią 
z Owińsk – wygrywając 4:0. W me-
czu o 5-6. miejsce w turnieju Jedyn-
ka wygrała ze Stellą 1:0. Turniej 
wygrała drużyna z Murowanej Go-
śliny, po zwycięstwie nad Wełną 
Skoki. Na zakończenie zawodów 
wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe medale, a  trzy czołowe 
zespoły również puchary, które wrę-
czał Burmistrz i organizatorzy tur-
nieju. Wszystkie ekipy otrzymały 
napoje słodycze i owoce.

Młodziki w Poznaniu
14 lutego w  hali LO św. Marii 

Magdaleny w  Poznaniu odbył  się 
turniej walentynkowy młodzików 
rocznik 2003 i młodsi. Udział w im-
prezie wzięło 10 zespołów, grupa A: 
Szkółka Wichniarek, Avia Kamion-
ki, Stella Luboń, AP Komorniki, 
Lechia Kostrzyń II; grupa B: Jedyn-
ka Luboń, MKS Przemysław, Cana-
rinhos Skórzewo, Kotwica Kórnik, 
Lechia Kostrzyn I. Jedynka wygrała 
2:1 z Przemysławem, 1:0 z Kórni-
kiem, zremisowała z  Kostrzyniem 
i przegrała 0:2 ze Skórzewem. Wy-
niki te dały jej 2. miejsce w grupie 
i  grę o  3. lokatę z  zespołem Avia 
Kamionki. Mecz zakończył  się re-
misem 1:1 i o zwycięstwie zadecy-
dowały rzuty karne, które skutecz-
niej wykonali zawodnicy Jedynki. 
W  meczu �nałowym spotkały  się 
zespoły Lechii Kostrzyn. Wygrał 
(5:1) zespół I. Jedynka grała w skła-

dzie: Mateusz Jędrzejczak, Kacper 
Wilczyński, Kacper Matołka, Kry-
stian Patulski, Mikołaj Szymański, 
Wiktor Szejn i Hubert Sydor. Orga-
nizatorzy zapewnili wszystkim za-
wodnikom medale. Pierwsze trzy 
zespoły otrzymały również puchary, 
a pozostałe – pamiątkowe statuetki. 
Najlepsi: bramkarz, zawodnik 
i strzelec zostali uhonorowani sta-
tuetkami.

Żaki w Komornikach
1 marca w hali w Komornikach 

tamtejsza Akademia Piłkarska zor-
ganizowała turniej dla żaków rocz-
nik 2006 i młodsi. Był to 6. turniej 
piłki nożnej „Violett Cup 2015”, 
którego sponsorem była �rma „Vio-
letta Gra�k”. Udział wzięło 10 ze-
społów podzielonych na 2 grupy, 
grupa  A: AP  I Komorniki, Orkan 
Konarzewo, Warta Poznań, Pogoń 
Mogilno i Jedynka Luboń; grupa B: 
AP II Komorniki, Grom Plewiska, 
Orlik Mosina, Talent Poznań, Stella 
Luboń. Zespół Jedynki wygrał z Po-
gonią Mogilno 2:1, Orkanem Kona-
rzewo 2:0 oraz przegrał z  Wartą 
Poznań 0:2, AP Komorniki 0:2 i za-

jął w swojej grupie 3. miejsce. O 5-6 
lokatę w  turnieju chłopcy Jedynki 
zagrali z Plewiskami, przegrywając 
1:2. W meczach o 3-4. miejsce AP I 
Komorniki pokonała drużyna Talent 
Poznań 1:0, a w  spotkaniu �nało-
wym Warta Poznań wygrała 5:0 
z Orlikiem Mosina. Za wpisowe do 
turnieju uczestnicy otrzymali posi-
łek, napoje i słodki poczęstunek. Na 
zakończenie organizatorzy oraz 
przedstawiciele sponsora wręczali 
puchary, medale, statuetki i  upo-
minki dla trenerów. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali medale, zespoły 
puchary (trzy pierwsze – okazałe). 
Za wyróżnienia indywidualne były 
statuetki, a  dla wybranych przez 
trenerów w  swoich zespołach za-
wodników – dyplomy i  piłki. Po 
wręczeniu nagród wszyscy pozowa-
li do pamiątkowego zdjęcia.

Lech Bartkowiak
opiekun

Halowe granie Jedynki
Udział Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” w turniejach 
halowych

Q
Dekorowani zawodnicy z UKS „Jedynka” rocznik 2006 podczas turnieju 
„Violett Cup 2015”   fot. H. Twardosz

W nawiązaniu do artykułu przedstawionego w lutowym numerze 
„Wieści Lubońskich” na str. 57. W treści jest informacja o uczniach 
z SP 2 biorących udział w zawodach pływackich „Gwiazdka 2014” 

na pływalni Chwiałka w Poznaniu. Zabrakło danych o Katarzynie Konar-
skiej z klasy VI b, która startuje w nich od 2012 r. i w stylu klasycznym 
zajęła tym razem 2. miejsce na 9 startujących dziewczynek.

I. Kozakiewicz-Konarska

Od redakcji
W związku z tym, że artykuł, który ukazał się w lutym, nie był mate-

riałem redakcyjnym, na przyszłość prosimy organizatorów imprez, opie-
kunów, szkoły itp. o nadsyłanie pełnych informacji.

Uzupełnienie



3/2015

55

SPORT / POLICJA STRAŻ

21 marca, godz. 15 Kotwica Kórnik – Stella Luboń
22 marca, godz. 14 Piast Kobylnica – Luboński KS
28 marca, godz. 12 Luboński KS – Orkan Konarzewo
28 marca, godz. 15 Concordia Murowana Goślina – Stella Luboń
11 kwietnia, godz. 17 Stella Luboń – OTPS Winogrady Poznań
12 kwietnia, godz. 14 Wielkopolska Komorniki – Luboński KS
18 kwietnia, godz. 12 Luboński KS – Stella Luboń
25 kwietnia, godz. 16 Concordia Murowana Goślina – Luboński KS
25 kwietnia, godz. 17 Stella Luboń – Vitcovia Witkowo
1 maja, godz. 16 Wełna Rogoźno – Stella Luboń
1 maja, godz. 12 Luboński KS – OTPS Winogrady Poznań
9 maja, godz. 17 Stella Luboń – Kłos Zaniemyśl
13 maja, godz. 17 Kotwica Kórnik – Luboński KS 
16 maja, godz. 17 Warta Śrem – Stella Luboń
16 maja, godz. 16 Vitcovia Witkowo – Luboński KS
23 maja, godz. 12 Luboński KS – Wełna Rogoźno
23 maja, godz. 17 Stella Luboń – Suchary Suchy Las
30 maja, godz. 16 Kłos Zaniemyśl – Luboński KS
31 maja, godz. 11 Polonia Poznań – Stella Luboń
6 czerwca, godz. 12 Luboński KS – Warta Śrem
6 czerwca, godz. 17 Stella Luboń – Piast Kobylnica
13 czerwca, godz. 14 Orkan Konarzewo – Stella Luboń
13 czerwca, godz. 14 Suchary Suchy Las – Luboński KS
20 czerwca, godz. 17 Luboński KS – Polonia Poznań
20 czerwca, godz. 17 Stella Luboń – Wielkopolska Komorniki

Klasa Okręgowa
Terminarz rozgrywek – wiosna 2015 r. – Grupa Wschodnia

28 marca, godz. 15 Skra Wielkopolska Otusz – Pogrom Luboń
12 kwietnia, godz. 11 Pogrom Luboń – Avia II Komorniki
18 kwietnia, godz. 15 Arka Kiekrz – Pogrom Luboń
26 kwietnia, godz. 11 Pogrom Luboń – Odlew Poznań
9 maja, godz. 16 NKS Niepruszewo – Pogrom Luboń
17 maja, godz. 11 Pogrom Luboń – KS Gaj Wielki
24 maja, godz. 15 1920 Mosina II – Pogrom Luboń
30 maja, godz. 16 Złoci Złotkowo – Pogrom Luboń
7 czerwca, godz. 11 Pogrom Luboń – Orkan Sapowice
14 czerwca, godz. 11 Orły Plewiska – Pogrom Luboń
21 czerwca, godz. 12 Pogrom Luboń – Poznańska 13 Poznań

Mecze „u siebie” Pogrom rozgrywa na murawie stadionu miejskiego 
przy ul. Rzecznej.

Pogrom Luboń
Terminarz rozgrywek – wiosna 2015 r. – klasa B

W ramach programu pre-
wencyjnego „Poznański 
rower – bezpieczny ro-

wer” Komisariat Policji w Luboniu 
zaprasza wszystkich mieszkańców 
do znakowania rowerów, które odbę-
dzie się w Komisariacie Policji przy 
ul. Powstańców Wlkp. 18 marca 
w  godz. 10-13; 25 marca 15-18; 
13 kwietnia 10 – 13; 22 kwietnia 
15-18; 28 kwietnia 10-13. Rowery 
powinny być wyposażone w jedno 

światło pozycyjne białe lub żółte, 
element odblaskowy, co najmniej 
jeden działający hamulec oraz dzwo-
nek. Osoba, która chce przystąpić 
do programu, powinna mieć z sobą 
dowód osobisty i ewentualnie do-
wód zakupu roweru. Konieczne jest 
też uczestnictwo osoby pełnoletniej 
w przypadku znakowania rowerów 
należących do dzieci.

PAW

Oznacz swój rower

Jak zapowiadaliśmy w  lutowym 
wydaniu (czytaj „WL” 02-2015, 
str. 58), pod koniec ubiegłego mie-

siąca na murach wyższej kondygnacji 
budowanego Komisariatu Policji po-
łożono drugi i zarazem ostatni strop. 
Jak się dowiedzieliśmy od kierownika 
budowy – Michała Mielcarka – wkrótce 
na nowym budynku zawiśnie wiecha. 
Obecnie na parterze i na piętrze sta-
wiane są ściany działowe z pustaków 
ceramicznych. Następnie zostaną roz-
prowadzone instalacje podtynkowe. 
Na koniec marca zaplanowano poło-
żenie tynków gipsowych nakładanych 
maszynowo.

PAW

Wkrótce wiecha

Budynek nowego komisariatu ma już 
stropy i betonowe schody prowadzą-
ce na piętro   fot. Paweł Wolniewicz Q

W sobotę, 21 lutego, na drodze krajowej 22 pomiędzy Rychnowami 
a Chojnicami (województwo pomorskie) doszło do tragicznego 
wypadku samochodowego z udziałem 5-osobowej rodziny. W au-

cie znajdowało się małżeństwo z ul. Żabikowskiej w Luboniu z 3,5-letnim 
synkiem oraz dziadkowie chłopca z Człuchowa. Według ustaleń policji, 
przyczyną wypadku było jednoczesne wyprzedzanie dwóch samochodów 
osobowych. Kierowca volkswagena passata z Lubonia zderzył się z kierowcą 
pojazdu tej samej marki z Człuchowa, który przed wykonaniem manewru 
nie upewnił się, czy droga jest pusta. Pierwszy kierowca stracił panowanie 
nad pojazdem i uderzył w drzewo. Rodzinę z Lubonia przetransportowano 
do szpitali. Pasażerka, 35-letnia mieszkanka Lubonianki zmarła tego sa-
mego dnia. Także 61-letniego mężczyzny (dziadka chłopca) nie udało się 
uratować, zmarł w niedzielę, 22 lutego. Do szpitala w Bydgoszczy przewie-
ziono 3,5-latka z obrażeniami twarzy. Kierowca samochodu miał złamaną 
nogę i rękę. Przebywał w szpitalu w Szczecinku. Kolejna pasażerka odnio-
sła obrażenia wewnętrzne. Prowadzącemu drugi pojazd nic się nie stało.

Kierowcy odpowiedzialnemu za zdarzenie będą prawdopodobnie 
postawione zarzuty za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. 
Sprawą zajmuje się policja z Człuchowa pod nadzorem prokuratury. U kie-
rowców nie stwierdzono obecności alkoholu.

Agata Samol

Zginęła lubonianka

Q
Volkswagen passat, którym jechali mieszkańcy Lubonia    
fot. www.dziennikbaltycki.pl
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QQ 12.02 – luboński policjant, kierując 
oznakowanym radiowozem, nie dosto-
sował prędkości do warunków ruchu 
i  uderzył w  zaparkowanego przy ul. 
Zielonej mercedesa, a następnie w ogro-
dzenie posesji. Za wykroczenie drogowe 
policjanta ukarano mandatem.
QQ 13.02 – z  klatki schodowej bloku 

mieszkalnego przy ul. Hibnera skradzio-
no niezabezpieczony rower o wartości 
800 zł.
QQ 13.02 – w CH Pajo przy ul. Żabikow-

skiej nieznany sprawca skradł saszetkę 
mężczyźnie z Poznania, w której znaj-
dowały się dokumenty, karty płatnicze 
i gotówka (3 000 zł oraz 690 euro).
QQ 15.02 – z warsztatu stolarskiego przy 

ul. Żabikowskiej skradziono szli�erkę. 
Lubońscy policjanci znaleźli narzędzie 

w  miejscowym 
lombardzie i prze-
kazali je właścicie-
lowi. Zatrzymali 
też podejrzanego 
o kradzież 38-let-

niego mieszkańca Poznania.
QQ 15.02 – przy ul. Fabrycznej policjan-

ci zatrzymali poznaniaka kierującego 
samochodem, pomimo że posiadał za-
kaz sądowy.
QQ 16.02 – nieznany sprawca uszkodził 

samochód Renault zaparkowany przy 
ul. Dębieckiej.
QQ 17.02 – przy ul. Dworcowej zatrzy-

mano nietrzeźwego kierowcę (0,6 pro-
mila).
QQ 18.02 – nieznane sprawczynie skradły 

z niezamkniętego mieszkania w bloku 
przy ul. Żabikowskiej portfel z  doku-
mentami i pieniędzmi (300 zł). Luboń-
scy policjanci ustalili, że z mieszkania 
skradziono również gotówkę (15 000 zł) 
znajdującą się w dwóch kopertach. Jed-
ną z kopert pozostawioną przez złodziej-
ki przekazano do badań, zabezpieczono 
też ślady linii papilarnych.
QQ 18.02 – policjanci z  Komisariatu 

Wodnego Policji zatrzymali na gorącym 
uczynku trzech nieletnich młodzieńców, 
którzy usiłowali ukraść kratę ściekową 

z terenu Gimnazjum nr 1 przy ul. Armii 
Poznań.
QQ 18.02 – nieznany sprawca uszkodził 

drzwi wejściowe do mieszkania w bloku 
przy ul. Osiedlowej.
QQ 18.02 – przy ul. Sobieskiego zatrzy-

mano nietrzeźwego kierowcę (1,4 pro-
mila).
QQ 20.02 – lubońscy policjanci zatrzy-

mali dwóch nieletnich, którzy skradli 
z posesji przy ul. Niepodległości taczkę 
i konstrukcję namiotu ogrodowego (20 
stalowych rurek).
QQ 20.02 – skradziono samochód BMW 

z ul. Buczka.
QQ 20.02 – nieznany sprawca, strzelając 

z wiatrówki, wybił szybę w oknie domu 
jednorodzinnego przy ul. Walki Młodych.
QQ 25.02 – nieznany sprawca przywłasz-

czył sobie portfel z dokumentami i go-
tówką pozostawiony na ladzie sklepu 
przy ul. Armii Poznań.
QQ 25.02 – przy ul. Kościuszki policjan-

ci zatrzymali mężczyznę kierującego 
samochodem pomimo zakazu sądowe-
go.
QQ 26.02 – przy ul. Sobieskiego zatrzy-

mano mężczyznę posiadającego przy 
sobie narkotyki.
QQ 27.02 – policjanci zatrzymali przy ul. 

Kościuszki poznaniaka poszukiwanego 
w celu doprowadzenia do najbliższego 
aresztu śledczego. Okazało się, że męż-
czyzna prowadził samochód pomimo 
zakazu sądowego.
QQ 27.02 – policjanci zatrzymali na go-

rącym uczynku sprawcę uszkodzenia 
mienia w domu jednorodzinnym przy 
ul. Kościelnej.
QQ 27.02 – przy ul. Krętej zatrzymano 

nietrzeźwego kierowcę (1,5 promila).
Na podstawie danych Policji

Paweł Wolniewicz

QQ 02.02 – przy ul. Ziemniaczanej po-
licjanci zatrzymali mieszkańca Lubonia, 
który naruszając nietykalność cielesną 
innego mężczyzny, ukradł mu telefon 
komórkowy.
QQ 03.02 – mieszkanka ul. Chudzickie-

go zgłosiła policji, że mieszkaniec Swa-
rzędza przywłaszczył sobie jej samochód 
marki Seat.
QQ 03.02 – przy ul. 11 Listopada 14-let-

ni chłopiec znieważył umundurowanych 
lubońskich policjantów, wykonujących 
obowiązki.
QQ 04.02 – podczas nieobecności wła-

ścicieli, po wybiciu szyby w oknie wła-
mano  się do budynku ul. Mazurka 
i  skradziono: telewizor, podkoszarkę, 
kosiarkę, antenę telewizyjną pokojową, 
grzejnik i bojler (straty 1 110 zł). Tech-
nik kryminalistyki zabezpieczył ślady 
linii papilarnych nadające się do iden-
ty�kacji.
QQ 04.02 – z klatki schodowej budynku 

mieszkalnego przy ul. Jachtowej skra-
dziono rower górski o wartości ponad 
3 500 zł.
QQ 05.02 – przy ul. Dębieckiej poli-

cjanci zatrzymali mieszkańca Lubonia 
kierującego samochodem Kia, pocho-
dzącym z  przestępstwa (wcześniej 
skradziony).
QQ 06.02 – nieznany sprawca skradł 

w sklepie �rmowym Zakładów Mięsnych 
Henryka Stokłosy przy ul. Kościuszki 
2 876,22 zł. Niedobór pieniędzy stwier-
dzono po przeprowadzonej inwenturze.
QQ 07.02 – nieznany sprawca, malując 

na ścianie napis „LECH POZNAŃ”, 
uszkodził zewnętrzną elewację sklepu 
„Społem” przy ul. Kościuszki (straty 
2 700 zł).

QQ 08.02 – przy ul. Sobieskiego lubońscy 
policjanci zatrzymali dwóch poznania-
ków podejrzanych o  uszkodzenie ba-
rierki zabezpieczającej wejście do po-
mieszczeń apteki.
QQ 09.02 – po sforsowaniu zamka 

w drzwiach, nieznany sprawca włamał się 
do sklepu mięsnego przy ul. Kościusz-
ki i skradł pieniądze z metalowych ka-
setek (straty 1 480 zł). Technik krymi-
nalistyki zabezpieczył 
ślady daktyloskopij-
ne.
QQ 09/10.02 – niezna-

ny sprawca włamał się 
do samochodu w ga-
rażu podziemnym przy ul. Jachtowej 
i skradł dywan o wartości 3 000 zł.
QQ 09.02 – przy ul. Sikorskiego włama-

no się do samochodu i skradziono tor-
bę skórzaną oraz telefon komórkowy 
(straty 1 500 zł).
QQ 10.02 – po wyłamaniu zamka w drzwiach 

wejściowych wtargnięto do magazynu 
motoryzacyjnego przy ul. 1 Maja i skra-
dziono stalowe felgi oraz inne akcesoria 
samochodowe.
QQ 11.02 – po włamaniu  się na teren 

posesji przy ul. Polnej, skradziono sa-
mochód Audi (straty 45 000 zł).
QQ 12.02 – po wyważeniu okna balko-

nowego, nieznany sprawca włamał się 
do wnętrza mieszkania i skradł biżute-
rię oraz telefon komórkowy (straty 
1  450  zł). Technik kryminalistyki za-
bezpieczył ślady przestępstwa.
QQ 12.02 – warszawski windykator zgło-

sił lubońskim policjantom, że dłużnicz-
ka zamieszkała przy ul. Konarzewskie-
go przywłaszczyła sobie samochód 
marki Nissan o wartości ponad 76 000 zł. 
Postępowanie wyjaśniające trwa.

POLICJA-STRAŻ

Kronika  
policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Ogólnopolski telefon zaufa-
nia dla dzieci i młodzieży: 
116 111; www.116111.pl

W lutym odnotowano  
również trzy przestępstwa  

internetowe

Kronika 
Straży Miejskiej 
618 131 986

Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

W lutym lubońscy strażnicy i  policjanci powrócili do pomysłu 
stałego dyżuru dzielnicowych na terenie osiedla „Lubonianka”. 
Co poniedziałek w ramach wspólnego 8-godzinnego patrolu 

funkcjonariusze będą przez dwie godziny dyżurować w  pomieszczeniu 
znajdującym się w bloku nr 9 przy ul. Sikorskiego (od red. – chodzi o blok 
nr 7 – patrz: „WL” 02-2015 str. 10). Działania te mają z jednej strony ułatwić 
kontakt mieszkańców tego rejonu z funkcjonariuszami, z drugiej, ponieważ 
patrol ten jest skierowany tylko na wskazany obszar – lepszą jego kontrolę.

W ramach współpracy Komisariatu Policji i Straży Miejskiej w  tym 
miesiącu przeprowadziliśmy również dwa patrole szkolne.

Za różnego rodzaju wykroczenia ukaraliśmy grzywnami mandatowy-
mi 41 osób. Najwyższy mandat w wysokości 500 zł otrzymał właściciel 
nieruchomości, który odprowadzał nieczystości płynne do kanalizacji 
deszczowej. Do Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowaliśmy kolejnych 
13 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń.

Z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonali-
śmy 16 kontroli w miejscach zamieszkania osób korzystających z pomocy 
tej instytucji. 30 razy konwojowaliśmy wartości pieniężne i dokumenty. 
Strażnicy zabezpieczali również ład i porządek podczas gali „Siewca Roku”. 
Łącznie podjęli w lutym 392 różne interwencje.

Straż Miejska

W lutym Ochotnicza Straż 
Pożarna odnotowała 23 
interwencje (9 pożarów i 14 

miejscowych zagrożeń). Zdarzenia 
miały miejsca w Luboniu, Poznaniu, 
Komornikach, Plewiskach, Wirach 
oraz w Puszczykowie.
QQ 3.02 – wypadek dwóch samocho-

dów osobowych w Komornikach na 
ul. Poznańskiej, w  którym zostały 
ranne dwie osoby;
QQ 04.02 – pożar sadzy w kominie 

na ul. Wojska Polskiego;
QQ 04.02 – sprawdzenie przyczyny 

załączenia się czujki wykrywającej 
tlenek węgla w  mieszkaniu na ul. 
Niepodległości. Po zmierzeniu mier-
nikiem wielogazowym nie stwierdzo-
no tlenku węgla w pomieszczeniach.
QQ 05.02 – wypadek trzech samo-

chodów osobowych na ul. Unijnej, 
w którym jedna osoba została ranna;
QQ 08.02 – pożar poddasza domu 

jednorodzinnego w Puszczykowie, 
ul. Dąbrowskiego;
QQ 09.02 – pożar samochodu oso-

bowego na ul. Wschodniej;

QQ 12.02 – zatrucie tlenkiem węgla 
w Wirach (ul. Zespołowa). Poszkodo-
wane zostały cztery osoby, z których 
jedną strażacy musieli ewakuować 
na zewnątrz budynku. Odwieziono 
je do szpitala.
QQ 16.02 – pożar samochodu oso-

bowego na ul. Orzechowej;
QQ 17.02 – zatrucie tlenkiem węgla 

w domu jednorodzinnym na ul. So-
bieskiego. Jedną osobę przewieziono 
do szpitala.
QQ 18.02 – kolejne zatrucie tlenkiem 

węgla. Z ul. Kasprowicza do szpitala 
przewieziono trzy osoby.
QQ 20.02 – pożar samochodu i ele-

wacji budynku mieszkalnego w Ko-
mornikach (ul. ks. Robaka).
QQ 24.02 – pożar sadzy w kominie 

na ul. Migalli;
QQ 25.02 – pożar traw na polu w Ple-

wiskach;
QQ 26.02 – pożar trzech samochodów 

dostawczych w Wirach na ul. Polnej.
OSP
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 45 utworzą rozwiązanie, które po wpisaniu 
do kuponu należy do końca marca, na kartce pocztowej, do-
starczyć 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 po-
prawnie odgadną hasło, wylosujemy nagrody, które 
ufundowały �rmy: MALIBU z ul. Sikorskiego 
(komplet ręczników) oraz „CAFE Krzyżan” 
Emilia i Michał Nowak z ul. Wschodniej 
22 D (bon o wartości 50 zł).

Rozwiązanie krzyżówki zamiesz-
czonej w poprzednim wydaniu „WL” 
brzmiało: „Walentynki to dzień 
zakochanych”. Nagrodę wyloso-
wała Weronika Nawratil z ul. 
Konarzewskiego. Gratuluje-
my! Po odbiór zapraszamy 
w godzinach dyżurów do 
redakcji (ul. Wschodnia 
23 a/ 62).

Uwaga! Ksero-
wanych kuponów 
w  losowaniu nie 
uwzględniamy.

Krzyżówka świąteczna

Prawo-
skrętnie:
 1.  nazwa klu-

bu �lmowe-
go w Luboniu 
przy kinie 
„Wrzos”

 2.  wyzyskiwacz, 
grabieżca

 3.  pot. �nisz, ko-
niec dnia pracy

 4.  na czele Szko-
ły Podstawowej

 5.  rzym. bogini zwycięstwa
 6.  oszczerstwo, potwarz
 7.  jedna nie czyni wiosny
 8.  otarła twarz chustą
 9.  ulica w Luboniu
 10.  amant
 11.  przest. samolot
 12.  wielbiciel, czciciel
 13.  kobieta jeżdżąca konno
 14.  ulica w Luboniu
 15.  zespół duchow-

nych przy katedrze
 16.  władca panujący
 17.  potocz. region Lasek-

-Żabikowo-Luboń
 18.  amulet, maskotka
 19.  o młodej dziewczy-

nie, nastolatce
 20.  cześć oddana Bogu, np. 

przy grobie Jezusa
 21.  cera, kolor skóry
 22.  przynosi je zajączek

Poziomo:
2. np. sylwestrowy
3. byłe kino w Żabikowie
4. jaźń
8. zbudował Arkę

9. tuman
10. dziki pies au-

stralijski
 

47. pieczywo wielkanocne
50. statek towarowy
51. los, sytuacja życiowa
54. naczynie bednarskie
55. małe rybki akwariowe
56. Afrodyta zamieni-

ła go w łabędzia
60. mocne piwo angielskie
61. w gwarze góralskiej ognisko
62. odm. esperanta
63. „mąż” lalki Barbie
69. narkotyk otrzymywa-

ny z makówek
70. brat Mojżesza

71. arkan
72. w mit. rzym. bó-

stwo losu, prze-
znaczenia

76. trofeum 
indiańskie

 23.  biała nie-
wolnica w ha-
remie sułtańskim

 24.  postępowanie w spra-
wach karnych

 25.  np. sputnik
 26.  rogatywka obszyta futrem
 27.  w mit. gr. bogini księ-

życa i łowów
 28.  świadczenia pienięż-

ne na rzecz dzieci
 29.  własnoręczny podpis
 30.  księga liturgiczna zawie-

rająca opis męki Jezusa
 31.  1/4 litra

27. popisy we władaniu lassem
28. animusz, śmiałość
33. magma
34. wada drewna
35. parada, show, widowisko
36. w mit. gr. syn Dedala
40. wyraz twarzy
41. ubiór japoński
42. lęk
46. śpiew głuszcza

 50.  potocznie o dol-
nym Lasku

 52.  ananas, chuli-
gan, żulik

 53.  wypęd owiec na 
pastwiska górskie

 57.  wieczerza pierw-
szych chrześcijan

 58.  dojedziesz tam pro-
mem ze Świnoujścia

 59.  rodzaj samosądu
 64.  rynsztok
 65.  gobelin
 67.  beczka na 

piwo, wino
 68.  biblijny syn Jakuba
 73.  belka gimnastyczna
 74.  marka czekolady
 75.  porażenie słoneczne

opr. Bernard  
Stachowiak

 7.  kajak eskimoski
 8.  komin wul-

kaniczny
 12.  towarzyszka ło-

wów Artemidy
 13.  nazwa boga 

w religii mu-
zułmańskiej

 14.  pot. wędrówka, 
włóczęga, podróż

 15.  uroda, czar, 
piękno

 19.  maksyma, dewi-
za postępowania

 20.  kochanka Nerona
 21.  duży nielotny 

ptak domowy
 22.  orator, retor
 23.  zdobycz
 24.  kurura
 29.  pomalowane jaj-

ka wielkanocne
 30.  określona część 

obszaru wodnego
 31.  pokrycie domu
 32.  indyjska bogini 

życia i śmierci
 37.  krewny po 

stronie ojca
38. specjalista w za-

kresie zoologii
39. ostrzeżenie

43. cesarz rzymski, 
podpalił Rzym
44. japoński, skła-
dany wachlarz
45. cyrkiel 
zerowy
48. wada 
wzroku
49. wy-
powiedź 
premiera 
przed par-
lamentem

77. zakonnik
 78.  Jorge – pisarz brazy-

lijski, autor „Kakao”
 79.  Eden, eldorado

Pionowo:
 1.  Lech lub Żywiec
 2.  wąż z rodziny dusicieli
 5.  pas przepasują-

cy kimono
 6.  popularna sieć han-

dlowa z czasopisma-
mi i książkami Uwaga! 

Kupon na str. 58

 11.  święty patron tan-
cerzy i akrobatów

 16.  fajka
 17.  żartobliwie o statku, 

zwłaszcza starym
 18.  załoga łodzi wio-

ślarskiej
 25.  zwierciadło
 26.  liście pietruszki
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QQ Z okazji urodzin – naszemu Pik-
poczkowi, zwanemu też Kaczorkiem 
– wszystkiego co najlepsze życzą ro-
dzice. Szkoda, że nie można zatrzy-
mać czasu – Kochamy Cię!    (sms)
QQ Proboszczowi para�i pw. św. 

Maksymiliana Kolbego – Księdzu 
Józefowi Majchrzakowi – z okazji 
imienin życzymy wielu łask Bożych 
i dużo zdrowia.
QQ 20 marca masz imieniny, tyle lat 

już jesteśmy ze sobą, nasze córki są 
już dorosłe, a ja wciąż cię kocham 
i będę dopóki będzie biło me serce. 
Dziękuję opatrzności, że cię spotka-
łem ty moja Antylopko.    (sms)
QQ Z okazji 18. urodzin Martyny 

Pawlik życzenia sukcesów w życiu, 
szczęścia w miłości, grona przyjaciół 
i pomyślności składają dziadkowie 
z Poniatowskiego.    (sms)
QQ Prezesowi Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Jedynka” – Zbigniewowi 

Jankowskiemu – składamy z oka-
zji imienin życzenia pomyślności 
w życiu osobistym, zasłużonego wy-
poczynku, zdrowia oraz spełnienia 
marzeń i celów.
QQ Naszym kochanym – Asi i Markowi 

Michalskim – za tyle lat wspólnej, 
cudownej przyjaźni z całego serca 
dziękujemy – W.R.
QQ Kochanej Kuzynce – Martynie 

Pawlik – najlepsze życzenia z okazji 
18. urodzin składa Ola.    (sms)
QQ Jak wesołym krasnoludkom czas 

w bajeczkach leci, tak niech Tobie 
całe życie gwiazdka szczęścia świeci! 
Martynie Pawlik z okazji 18. urodzin 
życzenia składa Matka Chrzestna.    
(sms)
QQ To już minęło 18 lat, troski mło-

dości poszły w świat. Teraz wkraczasz 
w dorosłe życie, wiec prowadź się 
należycie. Kochanej Martynie wu-
jek z ciocią    (sms)

Z serca

QQ Kochanej Asi i  Markowi 
Michalskim w  10. rocznicę 
ślubu! – aby ich miłość prze-
trwała dalsze lata bez żadnych 
trosk! – życzą Weronika i Ra-
dek z dziećmi.

Kolacja we dwoje
Na kolację do restauracji „Miodzioja-

dło” przy placu Edmunda Bojanowskie-
go 1 wybiorą się w tym miesiącu jedyni 
jubilaci, dla których nadesłano w  tym 
miesiącu życzenia – państwo Joanna i Ma-
rek Michalscy. Życzymy przyjemności. 
Prosimy o kontakt z redakcją.

Z okazji 25-lecia „Wieści Luboń-
skich” – Niezależnego Mie-
sięcznika Mieszkańców – który 

przypada w grudniu br., zapraszamy 
do wzięcia udziału w największym 
w historii lubońskiej gazety konkur-
sie. Cennymi nagrodami obdarujemy 
aż 25 osób! Już dziś możemy zdra-
dzić, że do wygrania będą: kołdry 
antyalergiczne, komplety ręczników, 
bony do zrealizowania w  różnych 
lubońskich �rmach, Pisma Święte, 
upominki jubilerskie, piłki nożne. 
W kolejnych miesiącach będziemy 
prezentować listę sponsorów, którym 
należą się serdeczne podziękowania, 

ponieważ bez nich nie byłoby tego 
konkursu.

Na czym będzie polegała nasza 
zabawa? – Od marca do listopada 
2015 r. co miesiąc będziemy prezen-
tować po dwa wyrazy, które w ostat-
nim, listopadowym wydaniu „WL” 
utworzą po złożeniu hasło. Na po-
prawne odpowiedzi będziemy cze-
kać do 5 grudnia. Listę nagrodzo-
nych opublikujemy w grudniowym, 
świątecznym wydaniu „Wieści Lu-
bońskich”.

W marcu przedstawiamy pierw-
sze dwa wyrazy: Miesięcznik, Mia-
stu.

Władysław Szczepaniak

Jubileuszowy konkurs 
„Wieści Lubońskich”

Tradycyjnie w wielkanocnym wydaniu „Wieści Lubońskich” ukryli-
śmy koszyczek ze święconką. Należy odszukać stronę, na której się 
znajduje. Na rozwiązania czekamy do 7 kwietnia. Wśród popraw-

nych odpowiedzi rozlosujemy dwa bony o wartości 70 zł każdy, ufundo-
wane przez szefową salonu „HANNA STYLE” – Bielizna damsko męską 
i dziecięca, ul. Puszkina 38 A – Hannę Nowak

Władysław Szczepaniak

Konkurs z koszyczkiem

Stowarzyszenie „Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu” organizuje 30 
maja jednodniową wycieczkę autokarową do miasta pałaców i ogrodów 
UNESCO – Poczdamu. W programie m.in. zwiedzanie kompleksu 

parkowo-pałacowego Sanssouci, pałacu Cecilienhof i ogrodu Sycylijskie-
go, Brama Brandenburska, Osiedle Holenderskie i Kolonia Alexandrówka. 
Koszt wycieczki 170 zł od osoby. Posiadamy jeszcze wolne miejsca. Zgło-
szenia tel.606 742 950.

M.B.

Wycieczka do Poczdamu

Zabawa polega na odgadywa-
niu ciekawych i charaktery-
stycznych miejsc w Luboniu. 

Prosimy określić, co przedstawia 
opublikowana fotografia i  gdzie 
obiekt  się znajduje. Odpowiedzi 
można przesyłać (również pocztą 
elektroniczną), dostarczać do Re-
dakcji (ul. Wschodnia 23 a lok. 62) 
albo wrzucać do niebieskich skrzynek 
„Wieści Lubońskich” na terenie mia-
sta. Kartki z dopiskiem: „Zgadnij, co 
to” muszą być podpisane imieniem 
i nazwiskiem uczestnika konkursu. 
Wśród tych, którzy nadeślą poprawne 
odpowiedzi, rozlosujemy upominki. 

Prosimy też o  nadsyłanie swoich 
propozycji (fotogra�i).

Opublikowane w ubiegłym mie-
siącu zdjęcie przedstawiało frag-
ment pomnika Siewcy autorstwa 
Marcina Rożka znajdującego  się 
w  parku Siewcy przy ul. Armii 
Poznań. Spośród poprawnych od-
powiedzi wylosowaliśmy tę, którą 
nadesłał Dionizy Gałecki z ul. Pod-
górnej. Po odbiór niespodzianki 
zapraszamy do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a/62) w godzinach 
dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

Q
Zgadnij, gdzie się znajduje ten 
oryginalny, zabytkowy dom z po-
czątków XX wieku i do kogo nale-
ży?   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Rozwiązanie – pomnik Siewcy 
w parku przy ul. Armii Poznań   
fot. Piotr P. Ruszkowski

W związku z  poszerzeniem oferty możliwości przesyłania ży-
czeń do rubryk: „Z serca” i  „Kolacja we dwoje”, rezygnujemy z  za-
mieszczania specjalnego kuponu, na którym przyjmowaliśmy po-
winszowania. Odtąd można je kierować do redakcji: e-mailem  
(adres: redakcja@wiescilubonskie.pl), SMS-em [pod numer 71068 
wysłać: TC.WLZSERCA.(treść życzeń do 160 znaków), koszt usługi 
– 1 zł netto (1,23 zł z VAT)] lub na kartkach (wrzucać do niebieskich 
skrzynek pocztowych na terenie miasta lub przynieść do redakcji, 
ul. Wschodnia 23A/62).
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Witam wszystkich, którzy 
lubią łamigłówki. To już 
nasze kolejne spotkanie. 

Na początek małe zadanie dla uważ-
nych. Przeczytajcie:

W naszym mieście znajduje się 
wiele zakładów usługowych i wielu 
fachowców, którzy potra�ą zaradzić 
różnym kłopotom. Oczywiście jest 
również hydraulik. Pan Luboński 
z 10-letnim synem postanowili za-
dzwonić właśnie do hydraulika i na-
mówić go do odwiedzenia domu 
w  sprawie cieknącego kranu. Co 
prawda, wyjeżdżali teraz na mie-
sięczny urlop, ale chcieli sobie za-
pewnić wizytę tego dobrego specja-
listy w  pierwszych dniach po po-
wrocie. Po wyłuszczeniu prośby, 
hydraulik zamyślił się i powiedział: 
Niestety, nie jest to takie proste. Jeśli 
wracacie w poniedziałek, to w ponie-
działek nie będę mógł już chyba 

przyjść, bo pociąg się może spóźnić. 
We wtorek mam zawsze dostawę 
towaru i  muszę na nią czekać 
w  warsztacie, w  środę są urodziny 
mojej córki, a w czwartek mam po-
grzeb wujka. W piątek zawsze chodzę 
do dyrekcji i mam szkolenie, zostaje 
mi więc niewiele czasu, a w sobotę 
dzień pracy jest i tak krótki. Potem 
zaś ja sam jadę na urlop, chyba więc 
odłożymy to do mojego powrotu.

Usłyszawszy to, pan Luboń-
ski zasmucił się nie na żarty, ale 
jego syn uśmiechnął się i po-
wiedział: – A więc oczekujemy 
pana we czwartek! – Hydraulik 
mrugnął okiem i się zgodził.

Dlaczego młody Luboński 
był taki pewny, że fachowiec zja-
wi się w czwartek?

Po tej małej rozgrzewce umysło-
wej – następne zadanie: spróbujcie 
odgadnąć hasło, które jest zakodo-

Łamigłówki Pani Literki
wane poniżej. Jak to zrobić? Zacznij-
cie od sylaby MIA i przeskakujcie co 
drugą sylabę zgodnie ze wskazów-
kami zegara. Potem należy połą-
czyć te sylaby w wyrazy i otrzy-
mamy sześciowyrazowe rozwią-
zanie.

Tym razem rebus dotyczy pew-
nego miejsca w Luboniu. Ma ono 
wiele funkcji. Może ktoś z was był 
tam przy jakiejś okazji. Rozwiążcie 
rebus, a dowiecie się, o jakim miej-
scu myślę.

Proste, prawda?
Czekam na prawidłowe rozwią-

zania. Trzy osoby spośród tych, 
które je nadeślą do redakcji „WL”, 
ul. Wschodnia  23A/62, otrzymają 
słodkie niespodzianki. W poprzed-
niej zabawie poprawne hasła 
brzmiały: 1954 r., Żabikowo, Lasek. 
Odgadli je: Julia Kwintkiewicz z ul. 
Topolowej, Filip Tritt z  Poznania 
i Mateusz Zamecki z ul. Żabikow-
skiej.

Pani Literka

Kolejny w naszym mieście wy-
stęp KMN odbędzie  się 16 
kwietnia, godz. 20.30 w Lu-

bońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
przy ul. Kołłątaja 2. Grupa wystąpi 

z nowym programem: „Jerzyk dzisiaj 
nie pije”. Spektakl, którego o�cjalna 
premiera odbyła  się w  listopadzie 
2014 r., jest typowym dla warszaw-
skiej grupy zbiorem skeczy i piosenek, 
które tworzą panoramę współczesnej 
Polski i Polaków. Wśród nich znaj-
dują się niewątpliwe hity jak „Pale-
nie” – rozmowa dwóch właścicieli 
psów, która obiera nieoczekiwany 
obrót, „Odrabianie lekcji” – coś co 
przeżył każdy z nas jako dziecko lub 
rodzic oraz tytułowy „Jerzyk dzisiaj 
nie pije” – czyli, co robić, gdy na 
imieninach żona zabrania mężowi 
napić się z kumplami. Grupie towa-
rzyszy zespół muzyczny „Gwiazda 
z zagranicy”.

Bilety, w cenie 50 zł, można na-
być na: http://biletynakabarety.pl/
event/Kabaret-Moralnego-Niepo-
koju-Jerzyk-dzisiaj-nie-pije-
Lubonski-Osrodek-Sportu-i-Rekre-
acji-Lubon-e21267.html

LOSiR Sp. z o.o.

Kabaret Moralnego 
Niepokoju w Luboniu

W imieniu Fundacji „Pro 
Bike & Dance” zapraszamy 
na pieszą wycieczkę „Pod 

Puszczykowskimi Górami” na trasie: 
dworzec kolejowy w Puszczykowie – 
ul Poznańska: Letnisko „Silva”, Villa 
Hertha, willa „Mimoza” – ul. Źró-
dlana, przejście do Zgromadzenia 
Zakonnego Braci Serca Jezusowe-
go – ul. Poznańska, budynek starej 
poczty – ul. Cienista willa Jadwi-
nówka i Heleny, Letnisko Młodzieży 
Kupieckiej – ul. Podleśna, budynek 
Urzędu Miasta – ul. Klonowa i Ró-
żana – wille z początku XX wieku. 
Wycieczka potrwa ok. 3,5 godziny.

Będzie to już nasz drugi spacer 
po Puszczykowie sprzed 100 lat 
w  towarzystwie historyka i  regio-
nalisty Macieja Krzyżańskiego. Na 

pierwszej wycieczce po „Puszczy-
kowskim Sopocie” byliśmy w lutym.

Spotykamy się w niedzielę, 29 
marca o  godz. 11 przy Centrum 
„EkoInfo” w Puszczykowie, ul. Po-
znańska 1 (budynek nastawni PKP) 
przy stacji Puszczykowo. Miłośnicy 
historii będą mogli kupić albumy 
z pocztówkami z Puszczykowa z po-
czątku XX w. wydane przez Macie-
ja Krzyżańskiego.

Udział w wycieczkach po wcze-
śniejszym zgłoszeniu na adres e-
-mail: iwona.cerba@wp.pl lub tele-
fonicznie 794 700 333. Ilość miejsc 
jest ograniczona. Koszt udziału 
w  wycieczce wynosi 10  zł (płatne 
u organizatorów na miejscu).

Iwona Cerba

Wycieczki po 
Puszczykowie

Q
Puszczykowo-Letnisko Młodzieży Kupieckiej

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT) zaprasza na 8. 
edycję akcji „Poznań za pół ceny” w weekend 2-3 maja. Na turystów 
będzie czekało znów kilkuset partnerów z  atrakcyjnym rabatami, 

a także bogaty i unikalny program turystyczny.
„Poznań za pół ceny” to unikalna akcja marketingowa, wykorzystują-

cą pomysł wyprzedaży w  promocji miasta, organizowana przez jeden 
weekend w roku, nieprzerwanie od 2008 r. Jej siódma edycja w 2014 r. to 
łącznie 180 atrakcji, z których turyści i mieszkańcy Poznania skorzystali 
80 tys. razy, wydając przy tym 2,3 mln zł.

Więcej na temat zasad uczestnictwa znajdziecie Państwo w działach: 
Zostań partnerem akcji; Regulamin akcji.

Lubońskie podmioty zainteresowane udziałem proszone są o  kontakt 
z Urzędem Miasta Luboń, tel. 61 813 00 11 w.12, e-mail: promocja@lubon.pl

Info: www.plot.poznan.pl

Poznań za pół ceny
Zaproszenie do udziału
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QQ 18 marca w godz. 10-13 – znako-
wanie rowerów – Komisariat Policji, ul. 
Powstańców Wlkp. 34
QQ 18 marca, godz. 17 – warsztaty kom-

puterowe 50+ – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
QQ 18 marca, godz. 18 – spotkanie 

Burmistrza z mieszkańcami Żabikowa 
– Gimnazjum nr 2, ul. Kołłątaja 2
QQ 18 marca, godz. 18 – spotkanie 

ze Sławomirą Kluczyńską-Kulecz-
ką w  ramach projektu Prywatnego 
Centrum Wellness (zapobieganie 
nadwadze i otyłości oraz chorobom 
przewlekłym) – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 19 marca, godz. 17 – otwarte posie-

dzenie Komisji Budżetu i Finansów RML 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2
QQ 20 marca, godz.18 – prelekcja Gra-

żyny Jujki pt. „Pies – pozytywne spo-
soby na nudę” – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
QQ 21 marca – Maraton Biblijny – ko-

ściół pw. św. Barbary, pl. E. Bojanow-
skiego 12 – patrz str. 45
QQ 23 marca, godz. 11 – „W kamienicy 

i willi, jak mieszkano w dawnym Pozna-
niu” (cz. 2) – cykl wykładów kultural-
no-historycznych Doroty Molińskiej, 
pracownika naukowego UAM (sekcja 
teatralno-literacko-biblioteczna LUTW) 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42

QQ 23 marca, godz. 17 – otwarte po-
siedzenie Komisji Komunalnej RML 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2
QQ 23 marca, godz. 17 – otwarte po-

siedzenie Komisji Sfery Społecznej – 
MOPS, ul. Źródlana 1
QQ 23 marca, godz. 19 – Biblioteczny 

Klub Filmowy– Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
QQ 24 marca, godz. 14 – śniadanie wiel-

kanocne w Klubie „Promyk” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 24 marca, godz. 13-14.30 – lektorat 

języka niemieckiego (LUTW) – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 24 marca, godz. 16-17.30 – lektorat 

języka angielskiego (gr. średniozaawan-
sowana LUTW) – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 24 marca, godz. 17 – otwarte posie-

dzenie Komisji Organizacyjno-Prawnej 
i Komisji Sfery Społecznej RML – temat: 
sprawozdania Straży Miejskiej i Policji 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2
QQ 24 marca, godz. 17.40-19.10 – lek-

torat języka angielskiego (gr. zaawanso-
wana LUTW) – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
QQ 25 marca 15-18 – znakowanie rowerów – 

Komisariat Policji, ul. Powstańców Wlkp. 34
QQ 25 marca, godz. 17 – warsztaty kom-

puterowe 50+ – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42

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
QQ 25 marca, godz. 18 – „Wokół nas” 

– wernisaż malarstwa M. Klimczak 
i  A. Łuczak – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
QQ 26 marca, godz. 10 – spotkanie 

autorskie z W. Kurosz dla dzieci i pro-
mocja książki „Skarby leśnych braci” – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 26 marca, godz. 17 – otwarte obra-

dy (sesja) Rady Miasta Luboń – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2
QQ 27 marca, godz. 16-17.30 i 17.30-19 

– „Kolorowe malowanie” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 28 marca, godz. 9 – warsztaty lime-

rykowe – budynek Stowarzyszenia im. 
Kardynała J.H. Newmana (stara SP 3), 
ul. Armii Poznań 27 – patrz str. 23
QQ 28 marca, godz. 9.15-10.45 i 11-12.30 

– „Kolorowe malowanie” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 28 marca, godz. 10.30 – wernisaż 

XII  Konkursu Fotogra�cznego „Oso-
bliwości przyrodnicze w  fotogra�i” – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 28 marca, godz. 12 – mecz Luboń-

ski KS-Orkan Konarzewo – stadion, 
ul. Rzeczna
QQ  29 marca, godz. 10 – wycieczka po 

Puszczykowie – patrz str. 59
QQ 30 marca, godz. 11 – „Poznań, którego 

nie ma? O architekturze protestanckiej 
i  żydowskiej w  dawnym Poznaniu” – 
cykl wykładów kulturalno-historycznych 
Doroty Molińskiej (UAM) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 31 marca, godz. 13-14.30 – lektorat 

języka niemieckiego (LUTW) – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 31 marca, godz. 16-17.30 – lektorat 

języka angielskiego (gr. średniozaawan-
sowana LUTW) – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 31 marca, godz.17.40-19.10 – lek-

torat języka angielskiego (gr. zaawan-
sowana LUTW) – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 1 kwietnia, godz. 17 – warsztaty 

komputerowe 50+– Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 8 kwietnia, 17-18.30 – „Wokół wycho-

wania” – dyżur pedagog Anny Kurelskiej 
(konsultacje wychowawcze i edukacyjne 
po zgłoszeniu tel. 61 813 09 72) – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 8 kwietnia, godz. 17.00 – warsztaty 

komputerowe 50+– Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 10 kwietnia, godz. 12 – z cyklu „Cały 

Luboń czyta dzieciom” fragmenty ulubio-
nych bajek czytają słuchacze LUTW (E. 
Andrzejak-Nagel) – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 10 kwietnia, godz. 16-17.30 i 17.30-

19 – „Kolorowe malowanie” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 11 kwietnia, godz. 9.15-10.45 i 11-

12.30 – „Kolorowe malowanie” – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 11 kwietnia, godz. 13.30 – spotkanie 

Sekcji Turystyki Pieszej i Krajoznaw-
czej LUTW – zbiórka przed Salonem 

Muzycznym Feliksa Nowowiejskiego, 
Aleja Wielkopolska 11, Poznań
QQ 11 kwietnia, godz. 17 – mecz Stella 

Luboń-OTPS Winogrady Poznań – bo-
isko, ul. Szkolna
QQ 12 kwietnia, godz. 11 – mecz Po-

grom Luboń-Avia II Komorniki – sta-
dion, ul. Rzeczna
QQ 13 kwietnia, godz. 11 – „Kościół 

rzymskokatolicki wobec wartości życia 
ludzkiego w kontekście teorii Niklasa 
Luhmanna” – wykład Bogdany Bogu-
sławskiej-Dobosz – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 13 kwietnia 10 – 13 – znakowanie 

rowerów – Komisariat Policji, ul. Po-
wstańców Wlkp. 34
QQ 13 kwietnia, godz. 17.30-18.30 i 18.30-

19.30 – Klub Szachowy – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 13 kwietnia, godz. 19 – „Lubońskie 

Konwersatoria Historyczne” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 14 kwietnia, godz. 13-14.30 – lek-

torat języka niemieckiego (LUTW) – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 14 kwietnia, godz. 16-17.30 – lektorat 

języka angielskiego (gr. średniozaawan-
sowana LUTW) – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 14 kwietnia, godz.17.40-19.10 – lek-

torat języka angielskiego (gr. zaawanso-
wana LUTW) – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
QQ 14 kwietnia, godz. 14 – spotkanie 

klubu „Promyk” – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 14 kwietnia, godz. 16.30 – „Kukła” 

– spektakl Teatru „Orzełek” dla dzieci 
od 3 lat, bilet 3 zł – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 14 kwietnia, godz.18 – spotkanie 

autorskie z Bogdanem Rymanowskim 
dziennikarzem i  autorem książki pt. 
„Wina i skrucha” – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 15 kwietnia, godz. 17 – warsztaty 

komputerowe 50+ – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 16 kwietnia, godz. 19 – spotkanie 

Burmistrz Lubonia z  mieszkańcami 
Lasku – Ośrodek Kultury, ul. Sobie-
skiego 97
QQ 16 kwietnia, godz. 20.30 – Kaba-

ret Moralnego Niepokoju – LOSiR, ul. 
Kołłątaja 2 – patrz str. 59
QQ 18 kwietnia, godz. 12 – mecz Lu-

boński KS – Stella Luboń – stadion, 
ul. Rzeczna
QQ 18 kwietnia, godz. 17 – zebranie 

sprawozdawczo-wyborcze w ROD „Che-
mik”, ul. Graniczna
QQ 24 kwietnia, godz.17-19 – Drzwi 

otwarte w Gimnazjum nr 1 – ul. Armii 
Poznań 27
QQ 2-3 maja – akcja „Poznań za pół 

ceny” – patrz str. 59
QQ  do lipca – wystawa pt. „Jadę na 

śmierć. Polaku odeślij to do rodziny… 
70. rocznica likwidacji i ewakuacji obozu 
karno-śledczego w Żabikowie” – Muzeum 
Martyrologiczne, ul. Niezłomnych 2

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez 
Bibliotekę Miejską 14 maja – XIII Konkurs Pięknego Czytania 
– „I Ty zostań Mistrzem Pięknego Czytania” – „W Willi Śmiesz-

notce mieszka mała dziewczynka…” – Astrid Lindgren – „Pippi Poń-
czoszanka” (dla dzieci szkół podstawowych, klas I, II, III).

Zgłoszenia przyjmujemy do 24 kwietnia. Karty uczestnika należy 
złożyć w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów i  regulaminy są 
dostępne w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży oraz na stronie interne-
towej Biblioteki Miejskiej: www.biblub.com

BM

Konkurs majowy
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Zgony

Śluby
31.01.2015 r.
QQ Szymon Tadeusz Nowak  

 i Marta Anna Waligórska

05.02.2015 r.
QQ Wojciech Robert Janicki  

 i Edyta Monika Froń
W lutym zawarto 3 związki mał-

żeńskie,1 para nie wyraziła zgody 
na publikację danych.

31.01.2015 r.
QQ Marian Kotwas ur. 1954 r.

01.02.2015 r.
QQ Elżbieta Róża Lubik ur. 1956 r.

06.02.2015 r.
QQ Stefan Aleksy Pawlęty ur. 1940 r.

07.02.2015 r.
QQ Feliks Leśniewski ur. 1919 r.

09.02.2015 r.
QQ Zenon Stanisław Andrys ur. 1927 r.

10.02.2015 r.

QQ Janina Szczepańska ur. 1928 r.
11.02.2015 r.
QQ Grażyna Maria Ostrowska  

 ur. 1950 r.
14.02.2015 r.
QQ Stanisława Kostrzewa ur. 1924 r.

15.02.2015 r.
QQ Monika Stanisława Zieleśkie-

wicz-Goronska ur. 1941 r.
23.02.2015 r.
QQ Zo�a Nowak ur. 1938 r.

28.02.2015 r.
QQ Jacek Paweł Michalczyk ur. 1959 r.

Jagoda Wawrzyniak
zastępca kierownika USC Luboń

Pani Małgorzacie Wagner i Jej Rodzinie
składamy wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci Mamy

śp. Lidii Smoczyk
pracownicy i uczniowie Gimnazjum nr 2 w Luboniu

Pani Bernadetcie Michalczyk

składamy wyrazy serdecznego współczucia
z powodu

śmierci Męża
dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu

Serdeczne podziękowania Księdzu proboszczowi  
kan. Karolowi Biniasiowi, Księdzu Jarosławowi Żurawskiemu  

z para�i pw. św. Jana Bosko w Luboniu oraz wszystkim Księżom  
za sprawowanie Eucharystii oraz ceremonii pogrzebowej,  

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym,  
Pracownikom Księgarni i Drukarni św. Wojciecha w Poznaniu  

za uczestnictwo we Mszy Św., o�arowane modlitwy,  
Komunie Święte, intencje mszalne, złożone kwiaty,  

wyrazy współczucia oraz liczny udział w ostatniej drodze

śp. Stefana Pawlętego

serdeczne Bóg zapłać składa żona z rodziną

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci.”

Wisława Szymborska

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 9 lutego 2015 r. zmarł

śp. Bogdan Jędrzejewski

powszechnie lubiany i ceniony nauczyciel wychowania �zycznego
w naszej szkole w latach 1976 – 1994,

twórca sukcesów sportowych wielu młodych ludzi,
radny Rady Miasta Luboń,

działacz szkolnego Związku Sportowego.

Żonie Urszuli oraz Rodzinie

składamy
serdeczne wyrazy współczucia.

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2
im. Augusta hr. Cieszkowskiego.

Serdeczne podziękowanie  

za udział w pogrzebie naszej Mamy

śp. Zo�i Cybulskiej

Rodzinie, Sąsiadom, Znajomym,  

Koleżankom i Kolegom,  

Wspólnocie Żywego Różańca  

i IV Róży Wspólnoty Żywego Różańca  

za wieńce, kwiaty i Msze św.

składa Rodzina
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Uwaga!  Przypominamy, że bezpłatne ogłoszenia na kuponach „PRACA” przyjmu-
jemy wtedy, gdy dotyczą oferowania stanowiska pracy (np. przyjmę fryzjerkę, po-
szukujemy magazyniera) lub, jeśli osoba �zyczna poszukuje pracy (etatu), np. tokarz 
z prawem jazdy kat. B szuka stałego zatrudnienia. Często zdarza się, że bezpłatne 
kupony wykorzystywane są jako oferowanie usług.   (red)

Ogłoszenia drobne
Korepetycje
QQ Język niemiecki – korepetycje; tel. 

600 351 347   (097)
QQ Angielski, korepetycje i konwersacje 

z dojazdem do ucznia, przygotowania 
do egzaminów i testów; tel. 513 938 628   
(pa-X-III)
QQ Korepetycje z języka polskiego; przy-

gotowanie do testów gimnazjalnych i do 
matury; tel. 602 671 580   (mt-IX-VI)
QQ Korepetycje j. angielski z dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (m-070 III-IV)
QQ Korepetycje – matematyka, �zyka, 

chemia – absolwentka Politechniki; tel. 
785 602 438   (m-070 III-IV)
QQ Chemia, �zyka, matematyka – ko-

repetycje, gimnazjum; tel. 785 602 439   
(m-070 III-IV)
QQ Angielski – korepetycje z dojazdem do 

ucznia; tel. 723 517 463   (m-070 III-IV)
QQ Fizyka, matematyka – nauczyciele, 

dojazd; tel. 692 563 017   (h-459 I-VI)
QQ Język niemiecki – korepetycje; tel. 

600 816 007   (r-059 III-V)
QQ Studentka zaprasza na korepetycje 

z matematyki, chemii i �zyki – wszyst-
kie poziomy; tel. 605 091 724   (311)

Praca
QQ Zakład dekarski przyjmie dekarzy – 

pracowników; tel. 606 666 153   (r-tw)
QQ Kobieta 48 lat, dyspozycyjna rencistka, 

prawo jazdy, poszukuje stałej lub doryw-
czej pracy; tel. 696 083 842   (r-II-III)

QQ Fryzjera/ fryzjerkę zatrudnię; tel. 
501 129 043   (r-III)
QQ Przyjmę osobę do sprzątania; tel. 

601 081 554   (r-III)
QQ Zakład krawiecki „Bogter” zatrudni 

panią do prasowania spódnic, spodni 
i sukienek. Możliwość przyuczenia, Lu-
boń, ul. Wschodnia 2a   (r-III)
QQ Zatrudnię elektryków, pomocników 

elektryka z  prawem jazdy kat. B; tel. 
601 86 99 26   (m-III)
QQ Uczciwa, pracowita i dokładna Pani 

posprząta raz w  tyg. mieszkanie; tel. 
695 746 028   (m-III)
QQ Dyspozycyjna, doświadczona zaopieku-

je się dzieckiem; tel. 510 439 104   (m-III)
QQ Przyjmę do pracy na stano-

wisko instalator wod-kan lub 
pomocnik; tel. 605  22  93  77;     
biuro@uslugi-instalacyjne.com.pl   (m-III)
QQ Zatrudnię od zaraz dyspozycyjną pa-

nią z prawem jazdy umiejącą gotować; 
tel. 601 917 192   (ws-III-IV)
QQ Ślusarz-spawacz szuka pracy (niekoniecz-

nie w zawodzie); tel. 600 48 55 13   (m-III)
QQ Zaopiekuję  się dzieckiem u  siebie 

w domu; tel. 514 240 389   (r-072 III)
QQ Zatrudnię kosmetyczkę w Luboniu, 

tel. 697 029 325   (h-III)
QQ Zatrudnię fryzjerkę w Luboniu, tel. 

502 472 069   (h-III)
QQ Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską 

z praktyką, 5 godzin dziennie – Luboń; 
tel. 692 964 767   (h-III)

QQ Przyjmę pracowników do wykańcza-
nia domów i mieszkań; tel. 513 130 522   
(m-III-XII)
QQ Steelpress Sp. z o.o. w Luboniu po-

szukuje pracowników produkcyjnych 
i spawaczy MIG MAG – kadry@steel-
press.eu   (h-III)
QQ Zatrudnię osobę do sklepu warzyw-

niczego w Luboniu; tel. 502 092 108   (r-
-III IV)
QQ Zatrudnię osobę do sprzedaży truska-

wek (praca sezonowa); tel. 502 092 108   
(r-III IV)
QQ Przyjmę sprzątaczkę na 1/2 etatu – praca 

stała Luboń – sprzątanie domu, warsz-
tatu, w okresie letnim praca w ośrodku 
nad morzem; tel. 695 652 603   (m-III)
QQ Szukam opiekunki do dziecka 7-let-

niego od kwietnia; tel. 517 748 824   (h-
094 III)
QQ Emeryt szuka pracy jako ślusarz, spawacz, 

kierowca (do 3,5 tony) – z wieloletnim 
doświadczeniem; tel. 517 791 080   (r-III)

Usługi
QQ Naprawa 24 h, montaż junkersów, ko-

tłów, kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101   
(m-35-II-III)
QQ Gubimy kilogramy! Już czas aby za-

dbać o swój wygląd na wiosnę. Choć 
za oknem wciąż panuje zima, za chwilę 
zrzucimy kurtki, płaszcze i  nadejdzie 
czas aby cieszyć  się IDEALNĄ SYL-
WETKĄ. Razem nam się uda. Zyska-
my nienaganny wygląd, zdrowie i dobre 
samopoczucie. Odejdą w niepamięć do-
legliwości związane z nieprawidłowym 
odżywianiem i błędami dietetycznymi. 
Pomożemy szczególnie tym, którzy już 
od dawna borykają się z nadprogramo-
wymi kilogramami i choć stosują diety 
waga wciąż rośnie. Z nami Ci się uda. 
Wywiad z Dietetykiem to tylko 40 zł; 
tel. 690 535 537   (m-29-II-III)
QQ Administrowanie nieruchomościami; 

tel. 607 112 454   (308)
QQ Projektowanie, zakładanie i konser-

wacja ogrodów, oczka wodne, fontanny, 
ogrody zimowe, akwaria, rozdrabnianie 
i utylizacja gałęzi, tel. 501 595 730   (rr-do)
QQ Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
QQ Karcher – czyszczenie: dywanów, wy-

kładzin, tapicerek meblowych i samo-
chodowych. Czyszczenie, konserwacja 
skór – auto – dom. Polerowanie, zabez-
pieczenie lakieru. Wystawiam faktury 
VAT. Tel. 600 217 065   (r-066 III)
QQ Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrau-
liczne – złota rączka – tel. 503 712 456   
(r-048-III)

QQ PIT-y tanio, tel. 503  138  846   (h-
038 II-IV)
QQ Płytki, szpachlowanie, malowanie, panele 

i inne; tel. 696 896 204   (r-062 III-IV)
QQ Administrowanie nieruchomościami; 

tel. 607 112 454  (b-III)

Nieruchomości
QQ Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe na 

nowym osiedlu w Luboniu – 42 m2, z bal-
konem, na parterze; tel. 500  504  453   
(r-055 III-IV)
QQ Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam 

działkę budowlaną, uzbrojoną 700 m2 przy 
jeziorze, tel. 600 322 991   (h-003-I-III)
QQ Wynajmę mieszkanie 34 m2 przy ul. 

Żabikowskiej od zaraz (przy Pajo) tel. 
512 769 005   (b)
QQ Sprzedam garaż przy ul. Źródlanej; 

tel. 604 43 11 82   (310)
QQ Dam bezpłatnie mieszkanie 2-po-

kojowe, samodzielne, 40  m2, rodzi-
nie pobożnej w zamian za pomoc, tel. 
500 767 884   (III)
QQ Oddam w najem lokal 50 m2 na miesz-

kanie, biuro lub małą działalność go-
spodarczą w Poznaniu, ul. Kotowo; tel. 
692 337 574   (r-63 III)
QQ Lokal do wynajęcia 20  m2 Luboń, 

ul. Miodowa 4a; tel. 608 418 515   (r-
071 III)
QQ Luboń – Żabikowo, sprzedam dwupo-

koleniowy dom, osobne liczniki, dobrze 
ocieplony, świadectwo energetyczne; tel. 
660 436 560   (b-III)
QQ Małżeństwo, renciści, nauczycielka 

i leśnik – złota rączka szukają niedro-
giego pokoju przy starszej osobie; tel. 
781 410 297   (h-III)
QQ Sprzedam działkę budowlaną w Ża-

bikowie o pow. 901 m2 (front 42 mb), 
z projektem i pozwoleniem na budowę. 
Prąd na działce. Gaz, woda, telefon w uli-
cy Wirowskiej. Kontakt: 61 810 35 76; 
663 178 895   (r-091-III)
QQ Lokal do wynajęcia na Dębcu o po-

wierzchni 43 m2, tel. 509 492 588   (ws)

Inne
QQ Skup wszystkich aut do 10 tys. zł. Umo-

wa i gotówka od ręki; tel. 798 827 337   
(r-470 I-III)
QQ Księgarnia internetowa DoZaczytania.

pl. podręczniki, beletrystyka, przewod-
niki, albumy. Najniższe ceny. Odbiór 
osobisty w Luboniu. Zapraszamy. Do-
Zaczytania.pl   (h-024-1-VI)
QQ Sprzedam hiszpańską koronkową 

suknię ślubną z długim welonem, ko-
lor ecru, rozmiar 38/40; tel. 609 063 669   
(r-89 III)

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Miasta Luboń
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany

studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń

Stosownie do art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 
647 ze zm.) oraz uchwały Nr V/32/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 5 
marca 2015 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Luboń.

Zmiana Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego obejmuje cały obszar administracyjny m. Luboń, ale 
w zakresie wynikającym z:
QQ konieczności zwiększenia obszarów pod działalność gospodarczą,
QQ zmiany w kierunkach rozwoju budownictwa mieszkaniowego,
QQ realizacji wniosków mieszkańców, organizacji, przedsiębiorstw.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego 
zakresu zmian studium. Wnioski na piśmie należy składać w siedzi-
bie Urzędu Miasta Lubonia, pl. E. Bojanowskiego  2, 62-030 Luboń, 
w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, czyli 
od 10 marca br.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie obszaru, którego dotyczy.

BURMISTRZ
MIASTA LUBOŃ
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ALARMOWE
QQ KOMISARIAT POLICJI

ul. Powstańców Wlkp. 34, 
tel. 61 813 09 97 lub 893 10 97
QQ 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
QQ STRAŻ POŻARNA

ul. Żabikowska 36, tel. 
61 813 09 98, 618 102 826
QQ 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
QQ POGOTOWIE WOD.-KAN.

Mosina, tel. 61 813 21 71, 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje
QQ 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
QQ POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

tel. 61 856 17 22 (24 h) 
QQ  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

tel. 697 630 824
QQ SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118, 886 368 528; 
weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
QQ  KOM-LUB

www.kom-lub.com.pl, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom.lub.com.pl
QQ  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
QQ   TRANSLUB

ul. Przemysłowa 13, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl
QQ  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/

QQ STACJA PKP
ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19  757, 
kom. (42) lub (22) 19 436
QQ 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
QQ 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
QQ  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA

tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
QQ PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 

ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 19
QQ GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWA-
NIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miasta, wt i pt 13-15
QQ 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

QQ KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

QQ 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
QQ URZĄD MIEJSKI w LUBONIU

pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
oce@lubon.wokiss.pl
pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
QQ BURMISTRZ LUBONIA

Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
QQ MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
QQ 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
QQ MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne
wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
QQ 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
QQ OŚRODEK KULTURY

ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72,  
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15
QQ  LUBOŃSKI OŚRODEK SPOR-
TU i REKREACJI

ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

QQ 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
QQ 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
QQ GIMNAZJA

Nr 1, ul. Armii Poznań 27,  
tel. 61 810 28 38
Nr 2, ul. Kołłątaja 1,  
tel. 61 893 23 16
QQ 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
QQ  SPÓŁDZIELNIA MIESZKA-
NIOWA „LUBONIANKA” 

ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury – pierw-
szy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR  LUBOŃSKI

Poszukujesz swojego zaginionego pupila lub 
chcesz zaadoptować psiaka, zajrzyj do zakładki 
„Zaginione zwierzęta” na stronie interneto-

wej Urzędu Miasta Luboń. Są tam informacje nt. 
schroniska w Przyborówku k. Szamotuł, gdzie tra-
�ają bezdomne zwierzęta z Lubonia. Przed wizytą 
w  schronisku trzeba  się skontaktować z  Wandą 
Jerzyk tel. 501 770 118, 886 368 528; e-mail:wero-
nika@przytuliskauwandy.pl.

Zanim zwierzę tra� do Przyborówka, przez 24 
godziny przebywa w  „Kom-Lubie” (tel. 
61 813 05 51). Apelujemy o powiadamianie właści-
cieli o ich wałęsających się psach lub poinformo-
wanie „Kom-Lubu”. Można też pomóc zwierzętom 
w schronisku w Przyborówku i przynieść dary do: 
OSP, Gimnazjów nr 1 i 2, Szkół Podstawowych nr 1, 
3 i 4, Urzędu Miasta lub „Kom-Lubu” (koordynu-
jąca akcję – Magdalena Kryś).

PAW

Zaginione zwierzęta

Q
Amorek Mniejszy z nochalem i kufą wyżła 
– elegant z białym krawatem i skarpetkami 
– z tęsknotą w oczach marzy, że zjawi się 
jego pan i okaże mu serce      
fot. www.lubon.pl

najskuteczniejszą prasą 
w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!



3/2015

64

OGŁOSZENIA

a.  Termin i miejsce: 20-21 czerwca 2015 na stadionie przy ul. Rzecznej w godz. 
15 – 23 (sobota), 15 – 23  (niedziela)

b.  Charakter imprezy: masowa, niebiletowana – spodziewana liczba osób:  
ok. 5 000 na każdy dzień

c.  Zapewniamy:
QQ bogaty program artystyczny:

 sobota: gwiazda Liber i Natalia Szroeder
 niedziela: gwiazdy Arka Noego i Luxtorpeda
QQ ochronę miejsca imprezy,
QQ dostęp do energii elektrycznej (z wyjątkiem karuzeli)

d. Oczekujemy:
QQ posiadania niezbędnych pozwoleń na prowadzenia tego typu działalności,
QQ zapewnienia min. 500 miejsc siedzących do konsumpcji (ławo-stoły pod 

parasolami),
QQ 200 sztuk talonów konsumpcyjnych,
QQ dużego zaplecza gastronomiczno-handlowego dostosowanego do miej-

sca imprezy:
 - duże zaplecze gastronomiczne: grille, dania ciepłe, kebab, hot-dog, frytki, 

gofry, lody, słodycze, popcorn, prażynki, itp.
- stragany handlowe: zabawki, upominki, odzież, galanteria, biżuteria, 

wyroby rękodzielnicze, wyroby spożywcze jak również inne propozycje.
- punkty sprzedaży piwa – sprzedaż piwa wyłącznie w  kubkach plasty-

kowych, niedopuszczalna sprzedaż w puszkach i butelkach (konieczne 
zezwolenie na sprzedaż alkoholu)

QQ dużego zaplecza rozrywkowego: wesołe miasteczko, zamek dmuchany, sa-
mochodziki akumulatorowe, strzelnice itp.,
QQ oferty �nansowej,
QQ zapewnienia przez gastronoma, we własnym zakresie, ładu i porządku w ob-

rębie punktów gastronomicznych oraz czystości na ławo-stołach – w  trakcie 
trwania imprezy jak i po jej zakończeni; zapewnienia przez gastronoma wła-
snych pojemników na śmieci ustawionych w pobliżu punków sprzedaży oraz 
przy ławo-stołach.

Oferty prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2015 r.

O wyborze oferty decyduje oferta �nansowa oraz jakość i  rekomendacje 
oferowanych usług.

Organizator zastrzega sobie prawo promocji i  reklamy �rm, które nie są 
związane z handlem i gastronomią podczas imprezy.

Oferty prosimy przesyłać na adres:
Urząd Miasta Luboń, pl. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń
lub na adres e-mail: promocja@lubon.pl
Tel. (61) 813 00 11 w. 12
Osoba do kontaktu: Angelika Stefaniak
Organizator zapewnia sobie prawo odstąpienia od realizacji powyższego za-
mówienia.

Urząd Miasta w Luboniu zaprasza do składania ofert na organizację  
zaplecza gastronomiczno-handlowego i rozrywkowego na imprezie Dni Lubonia 2015
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