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Widok na osiedle „Warta Park” i istniejącą od lat 
ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż Warty, zdjęcie 
z września 2012 r.   fot. Rafał Wojtyniak, projekt 
okładki: Piotr P. Ruszkowski

cd.  
obok

Zostałem zapytany przez jednego 
z mieszkańców, co ze ścieżką 
rowerową wzdłuż Warty? Przy-

pomniał mi, że prawie przed rokiem 
pisaliśmy o przygotowanym przez 
miasto pomyśle zmiany zapisów 
w prawie lokalnym – Miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzen-
nego (Mpzp) – tereny po 
WPPZ i przekształcenia 
ścieżki rekreacyjnej pie-
szo-rowerowej w drogę 
również dla samochodów 
(czytaj „WL” 08-2014, 

Będzie jezdnia 
czy ścieżka rekreacyjna?

n
Utwardzona ścieżka pieszo-rowerowa urywa się na wysokości budowy 
II etapu osiedla Warta Park, dalej tym wałem przeciwpowodziowym ostat-
nio odbywał się dojazd do budowy osiedla z usytuowanej tuż obok fabry-
ki domów    fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Okładka Mapy trasy dydaktyczno-rowerowej Luboń-Puszczyków-
ko – uznana za szlak turystyczny, wydanej w 1995 r. przez Stowa-
rzyszenie „Forum Lubońskie” i „Wieści Lubońskie”. Bezpłatne eg-
zemplarze dostępne jeszcze w siedzibie redakcji na ul. Wschod-
niej 23A/62. Pokazuje przebieg 14-km trasy i krajoznawczy opis   
oprac. Tomasz Linkiewicz i Piotr P. Ruszkowski

n
Wyciąg z przygotowanego do uchwalenia Miejsco-
wego planu obejmujący z prawej strony ścieżkę 
pieszo-rowerową, która wg nowych zapisów może 
być jezdnią z dojazdem do widocznych na lewo 
brązowych terenów mieszkalnictwa wielorodzinne-
go i na południe (u dołu) poza plan. Na mapce, 
zgodnie z zapisami, umieściliśmy znaki zakazu wjaz-
du w istniejące ciągi jezdne, co powoduje ciekawy 
system komunikacji szczególnie trudny i bardzo 
dziwne skrzyżowanie dwóch równoległych stykają-
cych się z sobą jezdni (obecnej) ul. Jachtowej i przy-
ległej tej nowej, w połączeniu z ul. 3 Maja na wyso-
kości łuku przy Strumieniu Junikowskim 
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str. 32). Nie wiadomo było, co nowa 
władza chce zrobić z przygotowanymi 
przez poprzedników niekorzystny-
mi zmianami. Postanowiliśmy więc 
temat odświeżyć, rozpoczynając go 
sondażem. Nie spodziewaliśmy się 
tego, że cała nowa władza Lubonia 
(100%) w sondażu dla „WL” wypo-
wie się przeciw zmianie funkcji traktu 

spacerowego przy 
Warcie. (Więcej 
o wynikach son-
dażu czytaj obok). 
Zapytaliśmy też, co 
na ten temat ma 
do powiedzenia 
burmistrz Mikołaj 
Tomaszyk, który 
jako zastępca bur-
mistrza ds. ko-
munalnych w po-
przedniej kadencji 
brał bezpośredni 
udział w tworzeniu 
gotowych do za-
twierdzenia zmian 
tego miejscowego 
planu. Oświadczył 
jedynie, że tema-

tem zainteresowała  się osobiście 
Burmistrz Małgorzata Machalska, 
która jest w trakcie zapoznawania się 
z dokumentacją całej sprawy. Wraz 
z kierownikiem Wydziału Planowa-
nia, Rozwoju i Ochrony środowiska 
Hubertem Prałatem stwierdzili, że 
w najbliższym czasie plan nie będzie 
przedłożony Radzie Miasta Luboń 

do uchwalenia. Po dyskusji nie wy-
kluczyli możliwości odrzucenia tak 
przygotowanego planu przez Radę 
Miasta lub wprowadzenia do niego 
zmian i kolejnego – piątego już pro-
ceduralnego wyłożenia przed uchwa-
leniem przez RML. Poczekajmy, jaką 
decyzję podejmie nowa burmistrz 
po zapoznaniu  się ze sprawą. Jest 
nadzieja, że dla terenów nadwar-
ciańskich pozostanie jedynie funkcja 
rekreacyjna.

Przypomnijmy, że dukt, o któ-
rym mówimy, stanowi odwieczny 
publiczny ciąg głównie pieszo-rowe-
rowy, który od 1995 r. jest też frag-
mentem formalnie powstałej trasy 
dydaktyczno-rowerowej prowadzą-
cej z Poznania do Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. W 1995 r. sta-
raniami Towarzystwa Gospodarcze-
go i  Stowarzyszenia Kulturalno-
-Oświatowego „Forum Lubońskie” 
z  osobistym zaangażowaniem  się 
kilku samorządowców, 
udało  się społecznym 
sumptem, przy wsparciu 
środków zewnętrznych, 
wytyczyć i przeprowadzić 
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TEMAT MIESIĄCA

Sondaż
Czy jesteś za tym, by nadwarciańską, 
rekreacyjną ścieżkę przy osiedlu „Warta Park” 
przekształcić w 8-metrową jezdnię 
z wydzielonym duktem pieszo-rowerowym?

Odpowiedzi mieszkańców

18%

1%

67%

Nie mam 
zdania
13%

TAK

NIE

Odmówiło 2% 

cd.  
na str. 
13

cd.  
ze str. 
2

cd.  
na str. 
14

n
Dotychczasowy, dostatecznie już utwardzony przez 
ciężki sprzęt dojazd na budowę od strony ścieżki rekre-
acyjnej łatwo może przekształcić się w normalną jezdnię     
fot. Piotr P. Ruszkowski

Wiosenny temat, gdy wię-
cej czasu spędzamy na 
spacerach czy rowerach, 

w świetle przygotowanych do uchwa-
lenia zmian w Miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów po WPPZ. Tym, którzy 
nie kojarzyli, jakiego terenu dotyczy 
pytanie, ankieter pokazywał zdjęcie 
istniejącej ścieżki. (czytaj też: temat 
miesiąca)

Zdecydowana – bezwzględna 
większość pytanych – 67% odpo-

wiedziała przecząco (w tym 
cała władza Lubonia – rad-
ni i burmistrzowie). Wśród 
komentarzy zanotowaliśmy: 
„Po co zamieniać rekreacyj-
ną ścieżkę w 8-metrową dro-
gę?”, „To pomysł bez sensu!”, 
„W Luboniu w ogóle nie myśli się 
o miejscach spacerowych”, „Komuś 
chyba odbiło?”, „To interes miasta 
czy inwestora budującego osiedle?”, 
„Są wyznaczone dojazdy do wszyst-
kich kwartałów nowego osiedla, 

więc po co to zmie-
niać?” „Czyj to urojony 
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Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko
DOBRE, BO... 

W piątkowe przedpołudnie, 
20 marca mieliśmy oka-
zję zaobserwować nie-

codzienne zjawisko – częściowe 
zaćmienie Słońca. Ten spektakular-
ny widok spotykamy w momencie, 
gdy Księżyc znajduje się pomiędzy 

Słońcem a  Ziemią, przysłaniając 
światło słoneczne dochodzące do 
naszej planety. W Luboniu zjawisko 
zaczęło się tuż przed godz. 10 i trwało 
do wczesnego popołudnia. Maksy-
malne przysłonięcie tarczy słonecznej 
przypadło na godz. 10.52. W Polsce 

Słońce przysłonię-
te było przeciętnie 
w około 60%, jedy-
nie w północno-za-

chodniej części kraju 
zaćmienie wynosiło 
aż 76%. Pomimo bez-
chmurnego nieba, 
jasność centralnej 
gwiazdy naszego 
układu była w tym 
czasie dużo mniej-
sza, a  odczuwalna 

Dobre, bo rzadkie

Zaćmienie słońca

temperatura powietrza niższa. Wcze-
śniej widoczne na polskim niebie 
zaćmienie miało miejsce w styczniu 
2011 r., kolejne przypada dopiero za 
6 lat, 10 czerwca 2021 r.

Wyróżniamy zaćmienie częścio-
we, całkowite oraz obrączkowe. 
Blisko osi Słońce-Księżyc-Ziemia 
obserwujemy zaćmienie całkowite, 

jeśli wymiary kątowe Księżyca są 
większe niż Słońca. W przypadku, 
kiedy Księżyc znajduje się w pobli-
żu apogeum – największego odda-
lenia od Ziemi – występuje zaćmie-
nie obrączkowe. Tarcza słoneczna 
ma większe rozmiary kątowe od 
tarczy księżycowej. Na pozostałym 
obszarze powierzchni Ziemi wystę-
puje albo zaćmienie częściowe, albo 
zjawisko w ogóle nie zachodzi.

Agata Samol, R. Wojtyniak
n
Do bezpiecznej obserwacji zaćmienia Słońca przy 
bezchmurnym niebie grupa z ul. Wschodniej używa-
ła kliszy rentgenowskiej   fot Agata Samol

n
W tym przypadku dla podziwiania nieco-
dziennego zjawiska zastosowano przezro-
czysty talerzyk z duralexu, którego denko 
dodatkowo okopcono świeczką   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Księżyc (szary) częściowo przysło-
nił Słońce – taki obraz można było 
zaobserwować 20 marca 
w Luboniu   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Schemat zjawiska zaćmienia Słońca (S), na rysunku K 
– to Księżyc, Z – Ziemia   oprac. Rafał Wojtyniak
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DOBRE, BO... 

Prawie nie ma dnia, by do re-
dakcji nie tra�ały osoby szu-
kające w  Nowym Centrum 

Lubonia jakiegoś konkretnego bloku. 
Nielogiczny układ budynków często 
dezorientuje nie tylko przyjezdnych. 
By połapać się, czy dany blok może 
być adresem, którego poszukujemy, 
trzeba przemierzyć niekiedy setki 
metrów w  błocie lub kurzu. Tak 
niewiele potrzeba, by życie ułatwić. 
Wzorem innych osiedli np. pobliskiej 

Lubonianki, wystarczy w  dobrze 
widocznych miejscach, najczęściej 
na szczytowych ścianach budynków, 
wymalować sporej wielkości cyfry 
i nazwę ulicy, by z daleka zoriento-
wać, jaki to blok. Są też propozycje, 
by w kluczowych miejscach lub przy 
wjazdach do NCL umieścić duże 
mapki z  oznakowaniem bloków. 
Przedstawione propozycje to prze-
cież nic nowego, a ile mniej nerwów?

(I)

Dobre, bo proste

Poprawić orientację

n
Komputerowo naniesione oznaczenie przykładowych bloków, które warto zasto-
sować w Nowym Centrum Lubonia dla poprawy orientacji   fot. Agata Samol

Prezes Klubu Honorowych 
Dawców Krwi PCK „Lubo-
nianka”– Jerzy Zieliński – 

jest prawdopodobnie najbardziej 
uhonorowanym mieszkańcem 
Lubonia. Oprócz branżowych, 
które przedstawialiśmy, pan Jerzy 
posiada odznaczenia związane 
z wojskowością i historią. Pyta-
ny o powody tych uhonorowań 
stwierdził, że jest znany w wielu 
środowiskach, które w ten spo-
sób doceniają jego działalność.

(I)

Dobre, bo medalowe

Zbiory krwiodawcy

n
Jerzy Zieliński – najbardziej uhonorowa-
ny lubonianin?   fot. Hanna Siatka

n
Brązowy medal 
„Za Zasługi dla 
Obronności 
Kraju” przyzna-
ny 28.01.2015 r. 
przez Ministra 
Obrony Naro-
dowej

n
Medal „Dziedzictwo 
Kresów Wschod-
nich” nadany 
16.10.2014 r. przez 
Stowarzyszenie 
Rodzin Osadników 
Wojskowych i Cywil-
nych Kresów 
Wschodnich

n
Krzyż Czynu Zbrojnego 
Polskiej Samoobrony na 
Kresach Wschodnich RP 
przyznany przez Związek 
Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycz-
nych oraz Środowisko 
Żołnierzy Polskich Od-
działów Samoobrony 
z Kresów Południowo-
-Wschodnich II RP

n
Odznaka „Za Zasługi dla 
Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów 
Politycznych” nadana 
przez Zarząd Główny tej 
organizacji 18.12.2014 r.

n
Kombatancki Krzyż Pamiątko-
wy – Zwycięzcom, nadany 
przez Zarząd Główny Związku 
Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych
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DOBRE, BO... 

W Niedzielę Palmową w pa-
ra�i św. Barbary po mszy 
św. dla dzieci o godz. 11.15 

wokół kościoła żabikowskiego prze-
maszerował pochód z udziałem ku-
cyka, który zastąpił tradycyjnego 
osiołka. Zwierzątko pochodzi z ho-
dowli państwa Maćkowiaków z ul. 
Ogrodowej.

R.Woj.

Dobre, bo atrakcyjne

Procesja

W marcu po raz kolejny Szkoła Podstawowa nr 2 sprzedała 
zebrane w  akcji społecznej puszki aluminiowe. Było ich 
326 kg! Pieniądze uzyskane ze sprzedaży (1695 zł), prze-

znaczyła na zakup sprzętu medycznego dla dzieci, w  ramach akcji 
prowadzonej przez Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris 
Missio: „Puszka dla maluszka”. Firma recyklingowa PAPC z Lubo-
nia, odbiorca puszek, zapewniła szkole darmowy transport, za co 
serdecznie dziękuje. Szkoła dziękuje także coraz liczniejszej grupie 
sympatyków akcji i zaprasza do dalszej współpracy.

Alicja Walenciak-Galińska

Dobre, bo imponujące

Aluminiowe
zbiory

n
Puszki przygotowane do zabrania do recyklingu   
fot. Alicja Walenciak-Galińska

n
Niebywała atrakcja Niedzieli Palmowej w para�i św. Barbary – żywy kucyk, 
który, pomimo deszczowej pogody, przyciągnął nie tylko dzieci   fot. Rafał 
Wojtyniak

n Na czele procesji w Niedzielę 
Palmową – ks. Jacek Zjawin 
na kucyku prowadzonym 
przez właściciela, p. Maćko-
wiaka   fot. Rafał Wojtyniak



4/2015

7

DOBRE, BO... 

W lutym pokazywaliśmy kro-
gulca polującego na wróble 
oraz sikorki wydziobują-

ce słoninę. Pytaliśmy wówczas też 
– jakiemu jeszcze ptactwu smakuje 
słoninka? Odpowiedź chyba była 
prosta – dzięciołowi. Na zdjęciach 
obok prezentujemy dowód oraz 
inne ptaki, jakie udało się uchwy-
cić w  obiektywie przydomowego 
karmnika.

Zamiast śmietnika
Ile marnuje się jedzenia, które 

z  „pocałowaniem ręki” zjadłyby 
ptaki. Dziś wielu uczniów wyrzuca 

niezjedzone śniadanie bez żadnych 
oporów do kosza na śmieci. Szkoda, 
że nie montuje się już karmników 
przyszkolnych. Pamiętam, gdy cho-
dziłem do szkoły w Poznaniu (lata 
60.), na środku boiska znajdował się 
wielki, o powierzchni przynajmniej 
1 m2, wolno stojący karmnik z czte-
rospadowym dachem i dwoma po-
kładami (jeden mniejszy) na po-
karm. Skibek chleba, których z róż-
nych przyczyn nie zjadło  się na 
przerwie w szkole (zjawisko z pew-
nością rzadsze niż teraz), nikt nie 
śmiał wyrzucać do kosza razem ze 
śmieciami. Można było zostawić 

w  dyżurce przy wyjściu ze szkoły 
lub zanieść bezpośrednio do ptasiej 
jadalni, odwinąć z pergaminu i po-
kruszyć. Chleb czy bułki z  serem, 
rzadko wędliną lub samym masłem, 
margaryną a  najczęściej smalcem 
zjadane były chętnie przez ptactwo. 
Taki nawyk uczył dzieci i młodzież 

Dobre, bo podpatrzone

Życie wokół nas (2)

n
Dzięcioł duży prawie codziennie rano 
przylatuje na śniadanie ze słoniny    
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Karmnik z nasionami i okruchami ze stołu chętnie odwiedza też sójka   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Rzadko z karmnika, najczęściej z ziemi, 
czyli z tego, co wypadnie, korzystają 
kosy. Tu wyraźnie samca (czarnego 
z żółtym dziobem) odróżnić można od 
samiczki (na zdjęciu)    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Wśród mazur-
ków i wróbli 
spotkać moż-
na, zawsze na 
dystans, ma-
łego, o cie-
niutkich nóż-
kach, rudzika, 
który też 
przyleciał 
nieco się 
posilić   fot. 
Piotr P. Rusz-
kowski

szacunku dla chleba i miał też sze-
roki wymiar ekologiczny, choć nikt 
tego tak wtedy nie nazywał. Było to 
po prostu zwykłe, przyzwoite za-
chowanie się. Może warto pomyśleć 
o jakimś programie powrotu do tych 
wychowawczych przecież praktyk?

(P)

n

Jest 
wiosna!

We wtorek, 14 kwietnia do 
lubońskiego gniazda na kominie 
starej piekarni przy ul. Sobieskiego 
przyleciał bocian, bezsprzecznie 
zwiastując wiosnę.  (I)
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DOBRE, BO... 

Z dniem 11 listopada 2014  r. 
Minister Obrony Narodowej 
– Tomasz Siemoniak – mia-

nował niepodlegającego obowiązko-
wi służby wojskowej kapitana Jana 
Pietraszkiewicza na stopień majora. 

Awans został wręczony w Poznaniu 
7 stycznia br. podczas uroczystości 
opłatkowej „Środowiska Pałac” Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej (ŚZŻAK) Okręg Wielko-
polska. Z kolei w piątek, 20 marca 

Marszałek Województwa Wiel-
kopolskiego – Marek Woźniak – 
wręczył 24 uczestnikom Powstania 
mieszkającym w  Wielkopolsce 
(wśród nich lubonianinowi) Medale 
Pamiątkowe z okazji 70. rocznicy 
Powstania Warszawskiego.

Uroczystość rozpoczęto 
w samo południe, w Sali Herbowej 
Wielkopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego (WUW). – Patriotyzm 
nie zna granic – powiedział Mar-
szałek M. Woźniak, zwracając się 
do zgromadzonych Powstańców 
Warszawskich. – Nie co dzień 
mamy możliwość spotkania  się 
z  żywą legendą naszego narodu. 
Jakkolwiek oceniać Powstanie War-
szawskie, jest to wspaniały czyn 
patriotyczny i piękna karta polskiej 
historii. W imieniu odznaczonych 
głos zabrał płk. Janusz Gunder-

man ps. „Janusz”, który po-
dziękował za pamięć o po-
wstańcach i za medale, któ-
rymi zostali uhonorowani. 
Na koniec dodał nawiązując 
do współczesnych czasów: 
Nie o  to walczyliśmy. Nam 
zawsze przyświecało hasło: 
„Bóg, Honor i  Ojczyzna”. 
Niestety, obecne władze nie 
zawsze je mają w sercach.

Uroczystość zakończono 
obiadem w sali restauracyj-
nej WUW. Po powrocie do 

domu mjr. Jan Pietraszkiewicz zapy-
tany o wrażenia i odczucia wyznał 
z zadowoleniem: Dobrze, że o mnie 
pamiętają, podobne spotkania z ko-
legami powstańcami przywołują 
wspomnienia z młodości i pobudzają 
do re�eksji.

Panu Janowi gratulujemy awan-
su oraz rocznicowego medalu. Jed-
nocześnie składamy serdeczne ży-
czenia z okazji kolejnych urodzin, 
które będzie obchodził w tym mie-
siącu.

PAW

Dobre, bo powstańcze

Major „Promień”
Lubonianin, mjr Jan Pietraszkiewicz ps. „Promień” – Powstaniec 
Warszawski (jeden z 2 000 mieszkających w Polsce uczestników 
tego zrywu, z tego 40 w Wielkopolsce) – odznaczony medalem 
z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego

n
 W Sali Herbowej WUW od prawej stoją: płk. Janusz Gunderman, mjr. Jan 
Pietraszkiewicz i towarzyszący mu syn Sławomir   fot. Paweł Wolniewicz

n
Moment uhonorowania mjr. Jana Pie-
traszkiewicza przez Marszałka Marka 
Woźniaka okolicznościowymi medalem 
i dyplomem   fot. Paweł Wolniewicz

Oryginalny, okolicznościowy dy-
plom otrzymany przez Pana Jana, 
podpisany przez Szefa Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjono-
wanych, Jana Stanisława Ciecha-
nowskiego   fot. Paweł Wolniewicz

n
Awers Medalu 
z okazji 70 rocznicy 
Powstania War-
szawskiego   fot. 
Paweł Wolniewicz

Rewers Medalu 
z okazji 70 rocz-
nicy Powstania 
Warszawskiego   
fot. Paweł Wol-
niewicz

n

n
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DOBRE, BO... 

Nazywam  się Marysia Kę-
dziora i  jestem uczennicą 
klasy VI  c Szkoły Podsta-

wowej nr 4. Mieszkam w Luboniu, 
małym mieście, w  którym speł-
niają  się moje wielkie marzenia. 
Od pierwszej klasy uczęszczam na 
zajęcia z baletu do Szkoły Baleto-
wej w Poznaniu. Pokochałam balet 
i szkołę. Poza zajęciami z tańca mam 
także stretching, akrobatykę, taniec 
ludowy, taniec charakterystyczny, 
gimnastykę artystyczną oraz teorię 
muzyki. Uczniowie mojej szkoły 
przygotowują przedstawienia bale-
towe, wystawiane na scenie Opery 
Poznańskiej, Operetki lub Auli Piotra 
Czajkowskiego. Uczęszczamy też na 
koncerty do �lharmonii.

Taniec wymaga ode mnie wielu 
poświęceń. Muszę codziennie ćwi-
czyć, odpowiednio  się odżywiać 
i dbać o swoje zdrowie.

Dzień, w którym mamy występ 
dla publiczności, wygląda następu-

jąco. Rano przychodzimy do opery, 
robimy rozgrzewkę, następnie upi-
namy włosy, robimy sceniczny ma-
kijaż. Kolejną czynnością jest zakła-
danie kostiumów scenicznych. 
Kiedy już wszyscy są gotowi, staje-
my w kulisach i każda grupa w sku-
pieniu czeka na swoje wejście. Na 
scenie należy zachowywać się pro-
fesjonalnie, tzn. nie wolno np. ma-
chać rękami do widzów. Po zakoń-
czonym przedstawieniu cieszymy się 
z sukcesu i oklasków. Czasami do-
stajemy piękne kwiaty.

Każde kolejne przedstawienie 
sprawia mi wiele radości i dodaje 
pewności siebie oraz utwierdza 
mnie w przekonaniu, że taniec jest 
moją życiową drogą.

Marysia Kędziora

Marysia jest córką Dominiki 
Kędziory, która pracuje w  Biurze 
Rady Miasta Luboń.

Dobre, bo artystyczne

Dzieciństwo 
baletnicy

Baletnica 
Marysia 
Kędziora 
(z lewej) 
w oryginal-
nej scene-
rii, z wdzię-
kiem podą-
ża po torze 
kolejowym, 
jak po 
równoważ-
ni

Dobre, bo waleczne

Jui Jitsu Filipa

Zawodnik lubońskiej 
sekcji Klubu Spor-
towego „Czerwony 

Smok”, lubonianin Filip 
Jędrzejczak zajął 14 mar-
ca 1.  miejsce w  katego-
rii „junior” (waga 64 kg) 
w II Otwartych Mistrzo-
stwach Polski Ricardo Ca-
valcanti. Był to jego debiut 
w Brazylijskim Jiu Jitsu Gi, 
czyli walki w kimonie, któ-
re może pełnić rolę broni 
i umożliwia kontrolę nad 
przeciwnikiem, poprzez 
np. chwyty za nogawki, 
kołnierz, czy rękawy.

Filip ma 16 lat, jest 
uczniem Technikum nr 19 
w  Poznaniu i  absolwen-
tem Gimnazjum nr  2 w  Luboniu. 
Od dwóch lat trenuje sporty walki 
w  klubie „Czerwony Smok” pod 
okiem aktualnego Mistrza Europy 
czarnych pasów w BJJ – Sławomira 
Barczaka. Poza ostatnim osiągnię-
ciem ma na swoim koncie także 
inne sukcesy. Do najważniejszych 
zalicza: 3. miejsce w Otwartych Mi-
strzostwach Polski Ricardo Caval-
canti w BJJ Gi i No Gi oraz 6. miej-
sce w  V  Mistrzostwach Polski No 

Gi Jiu Jitsu – największej imprezie 
BJJ No Gi w Polsce.

31 marca młody sportowiec wy-
startował w  kolejnych zawodach, 
tym razem w  MMA-ALMA  77 – 
największych zawodach mieszanych 
sztuk walki w Wielkopolsce, pod-
czas których rozegrano Puchar 
Wielkopolski BJJ Gi oraz No-Gi. 
Filip nie wygrał turnieju, ale jak sam 
mówi, przegrana dodaje mu moty-
wacji do następnych treningów.

Agata Samol

Filip Jędrzejczak 
z trenerami, od 
lewej Marcin Za-
błocki, Filip Jędrzej-
czak, Sławomir 
Barczak   fot Marcin 
Zabłocki

n
Filip Jędrzejczak na Otwartych Mistrzostwach Pol-
ski Ricardo Cavalcanti   fot Marcin Zabłocki

n

Zapowiadane w ostatnim numerze „WL” Mistrzo-
stwa Niemiec w halowym siedmioboju lekkoatle-
tycznym, rozgrywane 14-15 marca w  Berlinie, 

okazały się szczęśliwe dla lubońskiego sportowca, Sylwe-
stra Lorenza. W ogólnej punktacji w kat. M 60 osiągnął 
wynik 4992 pkt., co jest halowym rekordem Polski w tej 
kategorii. W poszczególnych konkurencjach uzyskał na-
stępujące wyniki; dzień pierwszy: bieg na 60 m – 8,16 s, 
skok w dal – 4,92 m, pchnięcie kulą – 9,49 m, skok wzwyż 
– 140 cm; dzień drugi: 60 m przez płotki – 9,67 s, skok 
o tyczce – 230 cm; bieg na 1000 m – 3,579 min.

23-28 marca odbyły się Halowe Mistrzostwa Europy 
Weteranów w Toruniu. Lubonianin startował w dwóch 
konkurencjach i przywiózł dwa medale. Wywalczył sre-
bro w biegu na 60 m przez płotki (czas: 9,66 s) oraz brąz 
w sztafecie 4×200 m. Uzyskany czas (1,5147 min) pozwolił 
na pobicie rekordu ustanowionego rok temu na Halowych 
Mistrzostwach Świata w Budapeszcie (1,5404 min) przez 
drużynę również z udziałem pana Sylwestra.

B.S.

Dobre, bo rekordowe

Kolejny sukces

n
Sylwester Lorenz na Mistrzo-
stwach Niemiec w Berlinie

n

n
Sylwester Lorenz – zdobywca dwóch medali na Halowych Mistrzostwach 
Europy Weteranów w Toruniu
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CO NOWEGO
Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

Przy ul.  Żabikowskiej (w pobliżu 
skrzyżowania z Osiedlową) otwarto sklep 
obuwniczy z butami damskimi, męskimi 
i dziecięcymi oraz torebkami. Jest czynny 
od pn. do pt. w godz. 9-17, w sob. 9-13.   
fot. Paulina Sawicka

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

Od około dwóch miesięcy w lokalu nu-
mer 67 przy ul. Wschodniej 23a (w pobliżu 
redakcji „WL”) działa kwiaciarnia „Mała 
Bukieciarnia”. Godziny otwarcia: pon. – 
pt.: 10 – 18, sob.: 9 – 16.   

fot. Agata Samol

Przy ul. Dworcowej 8A 
otwarto punkt pod nazwą 
„Auto Handel Art-Cars”, pro-
wadzący sprzedaż samocho-
dów używanych: krajowych 
i sprowadzanych z zagranicy 
oraz skup aut za gotówkę. 
Działa od pn. do pt. w godz. 10-18, w sob. 10-15.   fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Dworcowej 8A rozpoczął 
działalność punkt o nazwie „Damy 
Jeść”, w  którym serwuje  się dania 
obiadowe i napoje. Menu zmienia się 
codziennie (dowóz na terenie Lu-
bonia gratis). Zamówienia można 
składać telefonicznie lub przez stronę 
internetową. Punkt organizuje także 

przyjęcia okolicznościowe. Czynny od pn. do pt. w godz. 10-18, w sob. 
10-15.   fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Kurpińskiego w Nowym 
Centrum Lubonia (boczna 
od ul. Wschodniej) powstał 

pierwszy budynek. Jedna część bliź-
niaka została już zasiedlona, drugą 
wystawiono na sprzedaż. Na razie tą 
gruntową drogą można przejechać 

przez niezabudowany jeszcze teren 
do ul. Konarzewskiego (w Miej-
scowym planie zagospodarowania 
przestrzennego „Luboń Centrum” 
przeznaczony pod mieszkalnictwo 

niskie o symbolu MN 12). Docelowo 
ul. Kurpińskiego będzie drogą ślepą.

Wzdłuż położonej równolegle 
przyszłej ul. Broniewskiego (na wy-
sokości bloku z  urzędem poczto-
wym przy ul. Wschodniej 22) splan-
towano ziemię położoną w  pasie 

przeznaczonym w planie miejsco-
wym pod zieleń jako rezerwacja pod 
magistralę wodociągową (ZP 5).

HS

Inwestycje w centrum

n
Pierwszy budynek przy ul. Kurpińskiego w NCL   fot. Hanna Siatka

n
Splantowana ziemia w pasie zieleni przy planowanej ul. Broniewskiego 
– widok od ul. Wschodniej. W głębi budynek przy ul. Kurpińskiego   
fot. Hanna Siatka

Niedawno pisali-
śmy o remoncie 
dachu i elewacji 

zabytkowego budynku 
urzędu pocztowego przy 
ul. Poniatowskiego (plac 
Edmunda Bojanowskie-
go). Dziś można mówić 
o  kompletnej odnowie 
placówki. W marcu za-
kończono bowiem remont 
wnętrza. Pomieszczenie 
jest teraz przestronne, 
kolorowe, otwarte na 
interesantów. Wzorem 
nowoczesnych placówek, 
np. banków, usunięto 
przeszklenia ogranicza-

jące bezpośredni kontakt urzędni-
ków z petentami. Poza tym przybyło 
nowe stanowisko – ubezpieczeniowe. 
W godzinach 9-17 można tu zreali-
zować wszelkie ubezpieczenia (kon-
ta, kredytu, mieszkania, majątkowe 
i  komunikacyjne), gwarantowane 
przez Bank Pocztowy.

(S)

Nie ta sama

n
Na budynku urzędu umieszczono 
nowe logo Poczty Polskiej    
fot. Hanna Siatka

n
Obok wejścia nowe stanowisko w urzę-
dzie pocztowym przy ul. Poniatowskiego 
– ubezpieczenia   fot. Hanna Siatka

n
Przyjazne wnętrze poczty w Żabikowie, po remoncie   
fot. Hanna Siatka
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Firma deweloperska „Akro-
pol Inwestycje” rozpoczęła 
w  sierpniu ub. roku przy 

ul. Nowiny kolejne, jedenaste przed-
sięwzięcie budowlane w  naszym 
mieście. Należy zaznaczyć, że jed-
no z większych. Na działce o po-
wierzchni 15 000 m2 ma powstać 
aż 50 lokali mieszkalnych (25 bu-
dynków w zabudowie bliźniaczej). 
Na razie inwestor ma trudności 
w  określeniu, w  jakim terminie 

przedsięwzięcie to zostanie zreali-
zowane. Dwa z sześciu dostępnych 
obecnie mieszkań już zarezerwo-
wano. Obecnie trwają prace przy 
dwóch budynkach. Pierwsze domy 
w stanie deweloperskim będą odda-
wane wiosną br. W 4-pokojowych, 
dwupoziomowych mieszkaniach, 
na parterze będzie salon, kuchnia 
i  toaleta, a na piętrze 3 sypialnie 
oraz łazienka. Klient może in-
dywidualnie zaaranżować ściany 

n
Wizualizacja budynku Akropolu przy ul. Nowiny od strony frontowej

działowe oraz rozmieścić punk-
ty elektryczne i wodno-kanaliza-
cyjne. Lokale będą wyposażone 
w  instalację centralnego ogrze-
wania (dwufunkcyjny piec gazo-

wy) i podłączone do kanalizacji. 
Budynki otrzymają ocieplenie ze 
styropianu. Do każdego mieszkania 
przynależy ogródek o powierzchni 

ok. 280 m2, taras wielkości ok. 8 m2, 
a także 2 miejsca parkingowe. Za 
dopłatą można zagospodarować 
poddasze. Powierzchnia tych bez-
czynszowych lokali to prawie 90 m2, 
a koszt wynosi 349 tys. zł brutto. 
Osiedle będzie posiadać bezpo-
średni dostęp do drogi publicznej. 
Jego teren zostanie utwardzony.

Akropol planuje kolejne inwe-
stycje w Luboniu i Wirach.

Paulina Sawicka

Imponująca inwestycja

n
Budynki stawiane przez �rmę „Akropol” przy utwardzonej drodze wewnętrz-
nej, którą, według zapowiedzi, w przyszłości przejmie miasto. Zdjęcie wyko-
nano od ul. Wirowskiej, która wpada do ul. Nowiny

W piątkowy wieczór, 27 mar-
ca, w remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej odbyło się 

zebranie założycielskie Lubońskiego 
Bractwa Kurkowego (LBK), które 
w rozumieniu obowiązujących prze-

pisów prawa jest Stowarzyszeniem 
Strzelecko-Patriotycznym i Sporto-
wo-Rekreacyjnym, członkiem Zjed-
noczenia Kurkowych Bractw Strze-
leckich Rzeczypospolitej Polskiej 
(ZKBSRP). Misją LBK jest przede 
wszystkim pielęgnowanie idei pa-
triotycznych i kulturowych tradycji 

historycznych, poprzez rekonstruk-
cje historycznych strzelań do kura 
oraz turniejów strzeleckich o tytuł 
Króla Kurkowego. Do celów LKB 
należy też utrwalanie świadomości 
oraz poczucia obowiązku obywatel-

skiego i państwowego względem 
Ojczyzny oraz ćwiczenie umie-
jętności strzeleckich członków 
Bractwa, by w  razie potrzeby 
stanąć w jej obronie. Członkowie 
LBK będą też pomagać w  or-
ganizacji i  współuczestniczyć 
w uroczystościach z okazji świąt 
państwowych i religijnych oraz 
szeroko współpracować z lokalną 
społecznością i funkcjonującym 
w  Luboniu Stowarzyszeniem 
Związek Strzelecki „Strzelec”.

W spotkaniu założycielskim 
wzięli udział Bracia: Adam Go-
łembowski – prezes Zarządu 
ZKBSRP, Przemysław Wojcie-
chowski – prezes Poznańskiego 
BK, płk. Tadeusz Janowski, Mi-

kołaj Popławski – prezes Puszczy-
kowsko-Mosińskiego BK, Tomasz 
Miężał – sekretarz KBS Mosina. 
Przybyło 20 innych osób, 
nie tylko lubonian, 
wśród nich: zastępca 
burmistrza Mikołaj To-
maszyk, sekretarz Miasta 

Lubońskie Bractwo 
Kurkowe
Z inicjatywy dwóch mieszkańców Nowego Centrum Lubonia, 
wieloletnich członków Bractwa Kurkowego „Rogoża” w Rogoźnie 
– Roberta Świerczyńskiego i komendanta – Jana Strugarka, 
w naszym mieście zawiązało się Bractwo Kurkowe

cd.  
na str. 
40

n
 W trakcie dyskusji, od lewej bracia kurkowi: 
Robert Świerczyński, Przemysław Wojciechow-
ski, Adam Gołembowski, płk. Tadeusz Janowski 
i Jan Strugarek   fot. Paweł Wolniewicz

Już w marcu zawitała do Lubonia 
wiosna. Staraniem �rmy „Kom-
-Lub”, a szczególnie Jerzego Pa-

luszczaka, miejskie klomby zostały 
wypełnione setkami sadzonek ko-
lorowych bratków.

(S)

Kolorowo

Jeden z wiosennych klombów na 
placu Edmunda Bojanowskiego 
obsadzony 17 marca macoszkami 
przez pracowników Kom-Lubu   
fot. Hanna Siatka

n

Od niedawna linię autobusową 
nr 602 obsługuje nowy naby-
tek �rmy Translub – 13-let-

ni bus marki Volkswagen Kutsentic 
CITI (jego bliźniaczy brat kursuje na 
tej linii od sierpnia ub. roku). Pojazd 
jest wyposażony w dieslowski silnik 
o  pojemności 2500  cm3, klimatyza-
cję i  ogrzewanie, także postojowe. 
Może zabrać 28 pasażerów (18 miejsc 
siedzących). Bliźniacze busy chwalą 
zarówno pasażerowie jak i  kierow-
cy, podkreślając duży komfort jazdy, 
przede wszystkim wygodę i  łatwość 
wsiadania oraz wysiadania. Kierowcy są 
zadowoleni z osiągnięć tych pojazdów, 
którym sprzyjają gabaryty, funkcjonal-
ność i ekonomiczność w eksploatacji. 
Uważają je za celowe i dobre zakupy. 
Obecnie �rma Translub dysponuje 30 
autobusami i 6 busami.  PAW

Drugi citi bus Translubu

n
Duże okna i siedzenia usytuowane wzdłuż 
bocznych ścian pojazdu sprawiają, że 
wnętrze wydaje się przestronne. Bus jest 
wyposażony w dwoje szerokich drzwi 
i niskie podwozie, co ułatwia pasażerom 
wsiadanie i wysiadanie   fot. Paweł Wol-
niewicz
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GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Na stronie 3. w temacie fuzji 
została przedstawiona lista 
potencjalnych pozytywów. 

Obawiam się, że autorowi troszkę 
zabrakło re�eksji.

1. Tańsze i częstsze połączenia 
ZTM, większa strefa A – na jakiej 
podstawie autor poczynił takie 
optymistyczne założenie? W więk-
szych miastach podstawą podziału 
na strefy może być już nie granica 
administracyjna, a  odległość od 
centrum. To czysta spekulacja.

2. Większa pierwsza strefa dla 
TAXI – uwagi jak wyżej lub przy 
rozszerzeniu strefy miejskiej wyższa 
stawka za kilometr.

3. Nazwy ulic z nieprawomyśl-
nymi patronami to jest sprawa 
uznaniowa – jak mieszkańcom na-
zwa przestanie pasować, to dadzą 
sobie radę i w obecnym porządku 
prawnym. Przykład analogicznego 
działania oddolnego to walka o or-
ganizację ruchu na skrzyżowaniu 
Buczka, Poznańskiej i Żabikowskiej. 
Inna sprawa to otwartość Pani Bur-
mistrz na temat – ciekawe, jakby to 
było w Wielkim Poznaniu…

4. Poprawa statystyk – jak prze-
kłada się taka statystyka na zasob-
ność mieszkańca? Przy zwiększo-
nych stawkach podatkowych – pew-
nie będzie gorzej, niż teraz. A więc 
statystyczny dochód wzrośnie (su-
per), realne podatki też, statystycz-
ny lubonianin zmiany nie odczuje. 
Podkreślam – STATYSTYCZNY. 
Biorąc pod uwagę obecną zamoż-
ność mieszkańców miasta – dosta-
niemy ostro po kieszeni – i to już 
niestety nie statystycznie.

5. Średni koszt utrzymania 
urzędnika wzrósłby pewnie – tu 
Luboń jest liderem. 

Propozycje
Może więc zawnioskuję prze-

kornie – niech Luboń przyłączy 
Poznań do siebie na swoich zasa-
dach, ciekawe co na to poznańscy 
rajcy... Swoją drogą może to i niezła 
rada dla Pani Burmistrz – o�cjalnie 
wystąpić z  propozycją Wielkiego 
Lubonia jako kontrą wobec sposo-
bu i  poziomu dyskusji ze strony 
prezydenta Jaśkowiaka. Zacznijmy 
rozmawiać nie przez media i  za 
pomocą komunałów, a za pomocą 
konkretów. Pokażmy skuteczną po-
litykę śmieciową (GOAP to chyba 
nie atut Poznania), dobrze działa-
jącego przewoźnika, który wygrał 
obsługę linii w Luboniu i Mosinie, 
inwestycje w infrastrukturę wspie-
rane przez fundusze europejskie 
i tym podobne sukcesy. I niech się 
przyłączą. 

Najbardziej przekonuje mnie 
postawa „działamy, a nie obiecuje-
my” – czyli najpierw integracja, 
a dopiero później fuzja, zaś premia 
z niej wynikająca byłaby gwarancją 
dla zaciągniętych na wspomniane 
inwestycje zobowiązań. Mamy więc 
swego rodzaju mechanizm gwaran-
tujący wykonanie postanowień 
umowy fuzji.

Mam nadzieję, że zarówno Re-
dakcja jak i Magistrat zaopiekują się 
tym gorącym tematem i  będą na 
swoich stronach prezentowali dys-
kusję wokół tej sprawy.

Dane personalne  
do wiadomości redakcji

Od autora
Oto, na jakiej podstawie podano 

w marcowych „Wieściach” zarówno 
kwestię potencjalnie tańszych po-
łączeń komunikacji zbiorowej jak 
i taksówek w przypadku przyłącze-
nia Lubonia do Poznania. Otóż 
obecnie strefy cenowe tych połączeń 
z Poznaniem wyznaczone są właśnie 

przez granice administracyjne 
i to jest fakt, co do którego więk-
szych re�eksji chyba nie potrze-
ba. Na mapkach Poznania wraz 
z Powiatem Poznańskim wyraź-
nie widać jak w obecnej sytuacji, 
uwzględniając właśnie przedsta-
wiany w  liście argument odle-
głości do centrum Poznania, 
niesprawiedliwie traktowany jest 
Luboń. Jak postąpi Poznań 
w chwili włączenia nas do siebie 
nie wiemy, ale o  zachowaniu 
obecnych –drogich stref nikt nie 
mówi. Z  obrazków widać wy-
raźnie, że argument odległości 
świadczy na naszą korzyść, a dla 
lubońskich władz może być też 
świetnym argumentem.

Wielokrotnie pisaliśmy już 
o tym, że by dostać się np. z Lu-
bonia na pętlę Dębiecką (niekie-
dy kilkaset metrów przez wia-
dukt na autostradzie), musimy 
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Refleksyjnie
Uwagi do tekstu „Luboń do Poznania” z marcowego numeru „WL”

W sobotę, 25 kwietnia lubonianka Paulina Mikołajczak zawalczy 
o tytuł Miss Polski Wielkopolski 2015. Gala odbędzie się w Sali 
Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Bi-

lety na �nał konkursu można kupować do 25 kwietnia, do godz. 16 na 
portalu: bilety24.pl lub w Centrum Informacji Miejskiej w Poznaniu przy 
ul. Ratajczaka 44. Cena wynosi 70 zł z miejscem na trybunach oraz 200 zł 
w stre�e VIP. Do 12 kwietnia przy zakupie dowolnej liczby biletów można 
było skorzystać z kodu rabatowego o wartości 10%, o czym informowali-
śmy na stronie www. wiescilubonskie.pl.

Agata Samol

Bilety na finał 
Miss Wielkopolski

płacić niewspółmiernie dużo. Iluż 
młodych dla oszczędności złotówek 
przekracza granicę Lubonia, by do-
stać się na najbliższy przystanek przy 
Lidlu – stacji benzynowej na ul. 
28 Czerwca lub z drugiej strony na 
ul. Opolską czy Leszczyńską, gdzie 
autobusy kursują częściej i są o wie-
le tańsze.

Jeszcze do re�eksji dotyczącej 
podatków. Przedstawiłem je po stro-
nie minusów, bo są obciążeniem. 
Ale, czy różnice stawek pomiędzy 
Poznaniem a Luboniem rzeczywi-
ście tak bardzo biją po kieszeni? 
Prosto przeliczyć (patrz: tabelka 
„WL” 03-2015 str. 2). Np. weźmy na 

wyrost, duża działka budowlana 
1000  m2, a  na niej też duży dom 
o powierzchni 200 m2 i jeszcze duży 
garaż, na 2 auta – 50 m2. Różnica 
pomiędzy podatkiem płaconym za 
taką samą nieruchomość w Pozna-
niu i Luboniu wynosi 151,50 zł rocz-
nie, czyli ok. 12,63 zł miesięcznie. 
Dla przeciętnych mniejszych działek 
i domów (często o połowę) to kil-
kadziesiąt zł rocznie – rzeczywiście 
aż tak bije po kieszeni? A co będzie, 
gdy nasze Państwo przestawi się na 
unijne trendy – podatki katastralne, 
które będą krotnościami obecnych?

PPR

n
Poznań (różowy) i Powiat 
Poznański, Luboń zaznaczy-
liśmy na czerwono, a okrę-
gami odległości centrum 
(starówki) do granic nasze-
go miasta oraz większym 
okręgiem – środek Lubonia. 
Wyraźnie widać, jak niespra-
wiedliwe szczególnie dla 
nas są strefy komunikacji 
miejskiej. Na przykład ze 
starego Lubonia (dawnej 
szkoły SP 3) do centrum 
Poznania – ul. Półwiejskiej 
jadąc ulicami, jest zaledwie 
7,5 km

n
Obecna strefa taxi dla Poznania. Grani-
czący Luboń zaznaczony czerwonym 
kołem – wyraźnie widać, jak wcięty jest 
w Poznań
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pomysł, Warta, las – idealne miejsce 
na wypoczynek od codzienności”, 
„Jak kupowałem tu mieszkanie to 
cisza – Warta i rekreacja były waż-
nym atutem dla nas, teraz wartość 
mieszkań zdecydowanie spadnie!”, 
„Większość radnych, także z tego 
rejonu mają przewagę w RML, za-
tem mogą przegłosować, co chcą”, 
„Na przekształceniu ścieżki może 
zależeć chyba tylko ludziom, którzy 
znaleźli sobie wygodny dojazd do 
posesji nad Wartą”, „Żadnych sa-
mochodów nad Wartą!”, „Przecież 
to są płuca Lubonia”, „Z dziećmi na 
spacery tam chodzę”, „To jest teren 
wybitnie rekreacyjny”, „Nowa wła-
dza, z tego co czytałem, ma orga-
nizować zieleń, więc jeśli tego nie 
zrobi, to kłamała”, „Trzeba wyko-
rzystać ten malowniczy teren i nie 

Sondażcd.  
ze str. 
3

odwracać  się od Warty”, „Jestem 
prawie pewien, że połowa lubonian 
nie zna jeszcze trasy rowerowej od 
stadionu przy ul. Rzecznej wzdłuż 
Warty do WPN Puszczykówka – 
warto!”.

18% pytanych lubonian jest za 
tym, by nadwarciańską ścieżkę 
rekreacyjną przekształcić w jezd-
nię z  wydzielonym duktem pie-
szo-rowerowym. Tu dodawano 
niekiedy: „Każdemu należy umoż-
liwić dojazd do domu”, „Widocz-
nie nie ma innego wyjścia”, „To, 
moim zdaniem, prawo właścicie-
la terenu”.

13% nie miało zdania w  tym 
temacie, najwięcej było w  rejonie 
Lubonianki i pl. E. Bojanowskiego. 
Argumenty, jakie usłyszeliśmy, to: 
„Zupełnie nie kojarzę, gdzie to jest?”, 
„Co to za pytanie, zajmijcie się istot-
nymi sprawami”, „A ktoś chce tak 
zrobić?”, „Nie wiem, nie znam spra-

wy”, „To mnie nie dotyczy, miesz-
kam daleko od Warty”. 

Na stronie internetowej jeden 
z mieszkańców napisał: Nie możemy 
dopuścić nawet do myślenia o takich 
idiotycznych pomysłach. Co powin-
niśmy zrobić jako wspólnota Warta 
Park, aby wyrazić swoje zdecydowa-
ne zdanie w tej sprawie? Od redakcji 
– można wykonać kilka niezależ-
nych kroków, np.: skontaktować się 
z  radnym reprezentantem tego 
okręgu (Katarzyna Ekwińska, tel. 
506  117  913 lub mail: katarzyna.
ekwinska@rmlubon.pl) a także in-
nymi (patrz tabela „WL” 02-2015 
str. 19), wystosować pismo (popar-
te np. podpisami okolicznych miesz-
kańców) do Burmistrza i Przewod-
niczącego Rady Miasta, podjąć 
stosowne decyzje na zebraniu 
wspólnoty mieszkaniowej i przeka-
zać władzom miasta (problem 
z  przegłosowaniem może być 
w  przypadku posiadania nadal 

większości udziałów w  rękach in-
westora), brać udział w  posiedze-
niach Komisji Rady – gdy temat 
zaistnieje lub go zainicjować (wnio-
sek do przewodniczącego Komisji 
Komunalnej), złożyć formalny 
wniosek o zmianę zapisów w przy-
gotowanym do uchwalenia projek-
cie (treść i  rysunek dostępny na  
bip.lubon.pl w dolnej, lewej, czer-
wonej zakładce „Wyłożenia planu 
miejscowego” – Wyłożenie do pu-
blicznego wglądu projektu zmiany 
MPZP miasta Luboń – Tereny po 
WPPZ – etap I.)

Sondaż przeprowadzony na pró-
bie 411 mieszkańców – uliczny 
przeprowadzili: Krystyna Ruszkow-
ska, Maria Wieczorek, Agnieszka 
Witkowska, Paweł Wolniewicz (tak-
że wśród radnych) oraz na stronie 
Internetowej - WWW.wiescilubon-
skie.pl – Rafał Wojtyniak.

oprac. PPR

My niżej podpisani mieszkańcy Lu-
bonia wyrażamy sprzeciw i  tym 
samym nie zgadzamy  się na re-

alizację projektu przedstawianego przez 
Pana Jacynę, zakładającego budowę marketu 
wielkopowierzchniowego (BIEDRONKA) 
przy ulicy 11  Listopada  158. Ww projekt 
zakłada między innymi usunięcie pięciu 
zabytkowych – ponadstuletnich – drzew na 
cele parkingowe. Usytuowanie tak dużego 
obiektu handlowego w takim miejscu jest 
niedopuszczalne, gdyż wiąże się z katastro-
falnym ruchem pojazdów, dyskomfortem 
ludzi mieszkających w  okolicy, hałasem 
podczas rozładunków nocnych towaru, jak 
i ewidentnym zniszczeniem środowiska na 
cele handlowe! Wydział Planowania Roz-
woju i Ochrony Środowiska przy Urzędzie 
w  Luboniu, nie informując nas – miesz-
kańców – potajemnie przeprowadza zmia-
nę planu zagospodarowania dla uzyskania 
odpowiednich warunków pozwalających na 
wybudowanie tak dużej wielkopowierzch-
niowej inwestycji.

KATEGORYCZNIE NIE ZGADZAMY 
SIĘ, MY, MIESZKAŃCY LUBONIA NA 
WYBUDOWANIE KOLEJNEGO BUBLA, 
PRZYNOSZĄCEGO ZYSK URZĘDOWI 
MIASTA, A NIE JEGO MIESZKAŃCOM.

protest podpisało 261 osób

Pismo, wraz z załącznikiem z 261 pod-
pisami na 13 stronach, zostało wysłane 
także do: Ministra Infrastruktury, General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
Wojewody Poznańskiego, Starostwa Powia-
towego, Urzędu Miasta Luboń, Rady Miasta 
Luboń, Powiatowego Inspektora Budowla-
nego, „Gazety Wyborczej”

O formalne ustosunkowanie się do tre-
ści listu poprosiliśmy 3 kwietnia Urząd 
Miasta, do 12 kwietnia odpowiedź nie na-
deszła.

List do redakcji

Protest
Przeciwko budowie planowanego, 
kolejnego marketu 
wielkopowierzchniowego „Biedronka” 
w LuboniuPoniżej przedstawiamy treść ulotki, jaką 

w skrzynkach pocztowych lub przyklejone 
na płotach mogli znaleźć mieszkańcy okolic 

skrzyżowania ul. 11 Listopada i Traugutta.

Sprawa kolejnej „Biedronki”
„Właściciel posesji na 11 Listopada 158, p. Ja-

cyna wraz z nowymi władzami Lubonia zamierza 
sprzedać boisko sportowe wraz ze znajdującym się 
tam przedszkolem pod market „Biedronka”, bez 
zgody nas okolicznych mieszkańców jak i wbrew 
prawu o zagospodarowaniu przestrzennym.

Warunkiem powstania „Biedronki” jest s�nan-
sowanie przez zarząd Geronimo Martens pseudo 
ronda na ul Traugutta i 11 Listopada, w celu by 
tiry i ciężarówki mogły bezkolizyjnie dojeżdżać do 
hipermarketu głównie w nocy. Wszystko odbywa się 
potajemnie, w ekspresowym tempie, bez informo-
wania nas okolicznych mieszkańców.

Czy wy, mieszkańcy Lubonia zgadzacie się na 
życie w hałasie całodobowym, smrodzie spalin od 
tirów i ciężarówek???

Właściciel, p. Jacyna sprzeda „Biedronce” cały 
swój teren, mający ponad 4500 m kw., wyprowadzi 
się, a mieszkańców okolicznych posesji pozostawi 
ze szczurami i  robactwem, hałasem agregatów 
i brudem w powietrzu.

Urzędnicy pracujący w wydziale komunalnym 
miasta Luboń dobrze wiedzą, ile są w stanie otrzy-
mać od „Biedronki” pieniążków za zatwierdzenie 
wbrew prawu tego projektu!

Składajcie protest w tej sprawie do burmistrza 
Lubonia, mamy ostatnią szansę, projekt jest już 
w trakcie zatwierdzania!!!”

Anonim o tej treści pojawił się m.in. w skrzyn-
kach pocztowych mieszkańców sąsiadujących 
z  przedszkolem „Słoneczny Zakątek” przy 
ul. 11 Listopada przed około miesiącem. Sprawa 
szybko stała się głośna, dotarła do wielu miesz-
kańców, władz miasta i prasy przede wszystkim 
pocztą panto�ową. Do przedszkola „Słoneczny 
Zakątek” zgłaszali się zaniepokojeni rodzice, któ-
rzy o  sprawie dowiedzieli  się od sąsiadów lub 
w  pobliskich sklepach. Prośbę o  wyjaśnienie 
wywołanego, nieprawdziwego problemu przed-
stawiono w  krótkim liście do redakcji „Wieści 
Lubońskich”. Później, do kilku urzędów oraz 
prasy dotarł (2  kwietnia) protest (czytaj: obok) 
przeciwko budowie marketu „Biedronka” z pod-
pisami 261 osób, nie tylko z okolicy ul. 11 Listo-
pada, ale z całego miasta.

Właściciel nieruchomości – Dariusz Jacyna 
- podczas spotkania w redakcji „Wieści Luboń-
skich” zdementował pogłoski, zapewniając, że 
informacje w całości są nieprawdziwe. Przedszko-
le „Słoneczny Zakątek” nie tylko nie przestanie 
istnieć, lecz jest i  będzie rozwijane, a  market 
o  powierzchni ponad 2  tys. metrów 
nie powstanie. Teren, jaki właściciel 
docelowo planuje przeznaczyć na 
ewentualną sprzedaż, jest dużo mniej-
szy i wynosi łącznie około 1 300 m2. 

Problem z ulotki
Wywołana anonimami i protestem sprawa przyszłości i przeznaczenia prywatnej własności 
na narożniku ul. 11 Listopada i Traugutta

cd.  
na str. 
40

n
Prywatna posesja na narożniku ulic 11 Listopada i Traugutta (za pełnym ogrodzeniem), na której 
w przeszłości było m.in. lodowisko, teraz jest obiektem protestów   fot. Hanna Siatka
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Zastanawiamy się, czy trage-
dia podczas treningu dru-
żyny piłkarskiej z  Lubonia, 

która zdarzyła  się w  poprzednim 
roku (pomimo szybkiej pomocy 
nie udało  się uratować 9-letniego 
Ksawerego, który zaledwie chwilę 
wcześniej strzelił gola), nie skłoniła 
rodziców lubońskich do myślenia? 
Czy społeczeństwo jest nadal nie-
świadome, czy też boi się odezwać 
w sprawach, które są dla niego naj-
ważniejsze – dzieci, ich życia, zdro-
wia i bezpieczeństwa? Czego trzeba, 
aby zmienić tę mentalność cichego 
przyzwolenia na bezprawie i  brak 
profesjonalizmu?

Piszemy to, ponieważ jesteśmy 
zbulwersowani badaniami naszych 
dzieci w Lubońskim Klubie Sporto-
wym, które 11 marca 2015 r. o godz. 
18 odbyły się po raz kolejny przy ul. 
Rzecznej. Koszt badania wynosił 
w tym roku 40 zł. Związana z nim 

procedura odbywa się, delikatnie 
mówiąc, nieprofesjonalnie. Dzieci 
lub rodzice są informowani, że da-
nego dnia odbędzie badanie lekar-
skie. Mali gracze przyjeżdżają w wy-
znaczonych: terminie i  godzinie. 
Wchodzą na około 2 minuty do 
pomieszczenia, w  którym znajdu-
je się lekarz, bez wyników jakichkol-
wiek zaleconych wcześniej badań, bo 
tego nie wymaga dany lekarz ani 
klub. Pod względem prawnym, ana-
logicznie np. do badań okresowych 
pracownika, pierwszych krokiem jest 
wykonanie analizy krwi – morfologii 
i OB. Niekiedy zalecane jest też okre-
ślenie poziomu glukozy, badanie 
ogólne moczu, EKG i  konsultacje 
u specjalisty, np. okulisty, następnie 
dziecko, już z  wynikami badań 
i wcześniejszymi konsultacjami, idzie 
do lekarza sportowego, który wysta-
wia orzeczenie o zdolności. Tak od-
bywa  się to m.in. w  Przychodni 

Sportowej na ul. Reymonta w  Po-
znaniu. Procedury te są bezpłatne, 
jeśli przy pierwszej rejestracji posia-
da się skierowanie od lekarza rodzin-
nego. W LKS-ie dziecko na spotka-
nie z lekarzem wchodzi bez jakich-
kolwiek wyników badań i  poprze-
dzających je konsultacji. Padają, 
skierowane w stronę dziecka, pyta-
nia, np. czy na coś choruje? Jeżeli 
odpowiedz jest przecząca (które 
dziecko przyzna się do czegokolwiek, 
skoro bardzo chce grać w  piłkę?), 
następuje dalszy etap. Po komendzie: 
„Podciągaj koszulkę do góry” do 
korpusu dziecka przykładany jest 
stetoskop, po czym dzieci podają 
pieniążki i wychodzą. Z całym sza-
cunkiem panie lekarzu, przez ok. 
minutę nie da  się zbadać dziecka, 
chociaż byłby pan najlepszym w wy-
konaniu badań �zykalnych u malu-
chów. Na jakiej podstawie wyklucza-
na jest np. niedokrwistość czy zabu-

rzenia w  pracy serca? W czasie 
2-minutowej wizyty mieści się prze-
cież również wejście dziecka do po-
mieszczenia, rozebranie, ubranie 
i wyjście. Rozumiemy, że klub dys-
ponuje wspaniałym lekarzem, który 
jak wróżbita wystawia orzeczenie 
o zdolności bez konieczności anali-
zy wyników badań, które powinny 
być wcześniej wykonane. Po prostu 
wystawia diagnozę z oczu, opiera-
jąc się na swojej intuicji. Dziecko ani 
rodzic nie otrzymują żadnego za-
świadczenia (ponoć dostaje je bez-
pośrednio klub) ani wpisu do legi-
tymacji sportowej czy książeczki, bo 
niczego takiego dziecku się nie wy-
stawia. Pomijamy fakt, że w poprzed-
nich latach żadne dziecko ani rodzic 
nie otrzymali żadnego dowodu wpła-
ty pieniążków – zostawiali je jak na 
tacy w kościele, bez pokwitowania. 
W  tym roku, przypuszczamy, że 
w związku z wejściem Ustawy o ka-
sach �skalnych od 1 marca br., dziec-
ko, które wchodziło na wizytę lekar-
ską z rodzicem, otrzymało paragon, 
natomiast wszystkie inne „badane” 
bez osoby dorosłej, nie dostały ni-
czego, ani paragonu, ani KP. Nie to 

List do redakcji

„Badania” małych sportowców

Lekarz sportowy do klubu za-
praszany jest na wyraźną proś-
bę rodziców, którzy z różnych 

przyczyn nie dotarli ze swoimi po-
ciechami do przychodni sportowej 
na ul. Reymonta lub nie wykonali 
badań w prywatnych klinikach spor-
towych, mimo iż od początku o tym 
informujemy. Użyczamy jedynie po-
mieszczenie do badań, a że nie skoń-
czyliśmy studiów medycznych, nie 
nam oceniać kunszt i profesjonalizm 
lekarza oraz to, w jaki sposób rozli-
cza się z rodzicami. Ponadto Zarząd 
z tego tytułu nie otrzymuje żadnych 
gratyfikacji finansowych.

Procedura, na jaką godzi się klub, 
w takim przypadku jest standardowa. 
Rodzic otrzymuje skierowanie od 
lekarza rodzinnego, następnie uma-
wia się na wizytę w placówce wyda-
jącej orzeczenie o zdolności sporto-
wej. Po otrzymaniu zdolności takie 
poświadczenia badań tra�ają do tre-
nera. Na ich podstawie trener wyraża 
zgodę na trening i mecz lub nie. Tre-
ner wie, że żadne dziecko bez waż-
nych badań nie może uczęszczać na 
treningi i z tego tytułu ponosi odpo-
wiedzialność w  przypadku, gdyby 
coś się stało. Badania są ważne przez 
pół roku, dlatego muszą być odna-
wiane.

Świadectwo o zdolności pozostaje 
w  dyspozycji trenera, gdyż podczas 
zawodów trzeba je przedłożyć sędziom 
piłkarskim czy instytucjom kontrolu-
jącym. Z  doświadczenia wiemy, że 
gdybyśmy pozostawili książeczki ro-
dzicom, to żaden mecz czy trening 
by się nie odbył.

Karol Bąkowski
prezes LKS

Oświadczenie dotyczące listu 
w sprawie lekarza klubowego

cd.  
obok

Od redakcji:
W rozmowie z nami prezes LKS-u, 

Karol Bąkowski zapewniał, że osobiście 
lub za pośrednictwem trenerów, na po-
czątku sezonu namawia rodziców na 
korzystanie z badań w poradni sportowej 
przy ul. Reymonta w Poznaniu, uznając, 
że to najlepsza forma sprawdzenia, czy 
chłopiec jest zdolny, by trenować. Bada-
nia w klubie są dla tych dzieci, których 
rodzice nie zdążyli zabrać na badania do 
Poznania. Trwają średnio 3-5 minut, ale 
prezes Bąkowski nie wie dokładnie, na 
czym polegają, bo w nich nie uczestniczy 
(lekarz obsłuchuje dziecko i pyta rodzi-
ca, na co pociecha choruje). Przyznaje, 
że to krótsza droga do uzyskania ważnej 
karty zdrowia zawodnika, nie wymaga-
jąca czekania w poradni przez kilkana-
ście godzin (kolejka do rejestracji, ranne 
badania analityczne i  popołudniowe 
spotkanie ze specjalistą). Lekarz klubo-
wy nie wystawia skierowań na badania. 
To rodzice, którzy przyprowadzając dzie-
ci do LKS-u, podpisują zgodę na ich 
treningi, powinni zadbać, by przyjść na 
wizytę z aktualnymi wynikami. Niektó-
rzy towarzyszą swoim pociechom pod-
czas badań, inni wysyłają na nie dzieci 
bez opieki. Prezes potwierdził, że przy-
jęcie przez medyka w LKS kosztowało 
w tym roku 40 zł od osoby (w poradni 
sportowej na ul. Reymonta badania są 
bezpłatne), ale wyjaśnił, że klub pełni 
jedynie rolę pośrednika, wzywając leka-
rza i udostępniając pomieszczenie. Le-
karz rozlicza się bezpośrednio z rodzi-
cami, wystawiając paragony. Klub nie 
ma z tego tytułu żadnego zysku. Poin-
formował, że na 60-70 chłopców trenu-
jących w  LKS-ie z  marcowych badań 
w klubie, skorzystało ok. 15.    (HS)

cd.  
ze str. 
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Będzie jezdnia czy ścieżka 
rekreacyjna?
malowniczą trasę łącznie z budową 
kilku mostków aż do Puszczykówka 
(o historii trasy pisaliśmy już wie-
lokrotnie).

Koszty przekształcenia
Przyjmując w 2009 r. Miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenów po WPPZ, po 
trudnych negocjacjach z  nowymi 
właścicielami, i zmianie burmistrza, 
udało się wypracować kompromis. 
W zamian za przekształcenie przez 
miasto terenów dotychczas przemy-
słowych na mieszkalnictwo wielo-
rodzinne, co automatycznie wielo-
krotnie zwiększyło wartość tych 
gruntów (kupionych w  2004  r. po 
35 zł za m2), inwestor i właściciele 
przyjęli obowiązujące do teraz za-
pisy, zgadzając się m.in. na pozosta-
wienie publicznego traktu pieszo-
-rowerowego oznaczonego na planie 
symbolem 3KX. Ustalono, wryso-
wując 5-metrowy pas, jedynie loka-
lizację publicznego ciągu z  dostę-
pem wyłącznie pieszo-rowerowym 
o charakterze rekreacyjnym, z ma-
łym wyjątkiem – dopuszczenie spo-
radycznego dojazdu do terenów 
2US,3US (dawnej przystani kajako-
wej). Przyjęto minimalną szerokość 
przejścia 2 m oraz dwukierunkowej 
drogi rowerowej 4,5 m. Ścieżka zna-
lazła się też wówczas w obrębie gra-
nic bezpośredniego zagrożenia 
powodzią.

Przygotowane po 4 konsulta-
cjach (zmianach) do uchwalenia 
nowe prawo lokalne dla tych tere-
nów, choć gra�cznie niewiele  się 
różni, zakłada jednak zasadnicze 
w konsekwencjach zmiany. Na całej 
długości planu oznaczonego teraz 

symbolem 2KX ma już szerokość 
8 m, a w treści Mpzp najistotniej-
szym, moim zdaniem zapisem, któ-
ry zmieni na zawsze charakter 
i  funkcję duktu jest §  15. pkt  3, 
podpunkt 4 – dopuszczenie dojaz-
du z terenu 2KX do terenów bezpo-
średnio przylegających z wyłącze-
niem terenów: 2KP, 2KDW, 1KX, 
3KP. (wymienione symbolami te-
reny to: drogi, ścieżki lub place). Co 
to praktycznie oznacza, że dotych-
czasowa ścieżka pieszo-rowerowa 
staje  się dojazdem do większości 
bloków osiedla Warta Park – etap 
budowy II i etap III (patrz na map-
ce 1MW), do których wcześniej 
wytyczono inne odpowiednio sze-
rokie drogi wewnętrzne. Ścieżka ta 
stanie się też dojazdem do następ-
nych terenów przyszłych bloków 
osiedla (obszar 6MW). Z  terenów 
tych wyłączyć można dojazd do 
zasiedlonych bloków etapu  I (na 
planie zaznaczyliśmy czerwoną ob-
wódką), do którego prowadzi już ul. 
Jachtowa. Nie wiadomo też, co jesz-
cze w przyszłości obsłuży ta droga? 
Ucina się bowiem o niezmienionej 
szerokości 8 m na granicy tego pla-
nu, stanowiąc potencjał dla dalszych 
terenów, dla których obecnie nie ma 
w ogóle Miejscowego planu!

PPR

Na okładce zdjęcie z lotu ptaka 
(wrzesień 2012 r.), z lewej strony 
ścieżka rekreacyjna pieszo-rowero-
wa wzdłuż Strumienia Junikow-
skiego i dalej rzeki Warty, która wg 
nowego planu miejscowego ma 
przekształcić się także w 8-metro-
wą jezdnię, z prawej ul. Jachtową   
fot. Rafał Wojtyniak
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nas jednak bulwersuje, bo to 
sprawa dla Urzędu Skarbowe-
go w  Poznaniu. W  związku 
z  tym, że niektórzy rodzice 
mieli szczęście otrzymać pa-
ragon, mogliśmy nareszcie 
poznać godność pana doktora, 
który do tej pory był na tyle 
nieśmiały, że nigdy  się nie 
przedstawił. Natomiast za-
świadczenia z pieczątką zawie-
rającą numer prawa do wyko-
nywania przez niego zawodu 
oraz specjalizacji, nadal nie 
znamy. Może doczekamy się 
tego w przyszłym roku?

Jesteśmy zbulwersowani 
tym, jak nieodpowiedzialnie 
traktuje  się nasze dzieci. To 
dla nas postępowanie nie-
zgodne z etyką lekarską, Kar-
tą Praw Pacjenta, a  nawet 
Konstytucją Rzeczypospolitej 
Polskiej, świadczące o braku 
wiedzy lekarza. Czym innym 
bowiem wytłumaczyć niewy-
konywanie analiz i konsulta-
cji przed wystawieniem orze-
czenia? Kiedy podczas tego-
rocznej wizyty padło pytanie 
od rodzica, czy nie należało 
by wykonać dziecku badań, 
opiekuna odesłano do lekarza 
rodzinnego. Tyle tylko, że 
badania te powinny być prze-
cież wykonane przed wysta-
wianiem orzeczenia. Oczywi-
ście, możemy korzystać 
z przychodni sportowej w Po-
znaniu i wypełnić procedurę 
tak jak trzeba, ale dlaczego 
klub nie respektuje dokumen-
tu wydanego przez tę placów-
kę i, pomimo ważności orze-
czenia od innego lekarza 
sportowego, np. na 6 miesię-
cy, dzieci muszą zapłacić le-
karzowi, który przyjeżdża do 
klubu raz w  roku i  ma wy-
łączność na „badania”? Ro-
zumiemy, że każdy  się ceni, 
ale to jakiś bezsens!

Nie wiemy, czy zajścia 
w  LKS-ie należy zgłosić do 
Naczelnej Izby Lekarskiej 
i Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej, by dany pan 
opamiętał się w swoim braku 
odpowiedzialności i  chyba 
pazerności. Chcemy mieć 
pewność, że u naszych dzieci 
nie ma przeciwwskazań. Pro-
simy o  poważne i  odpowie-
dzialne traktowanie naszych 
pociech, bo one są dla nas 
najważniejsze. Nie chcemy 
ryzykować ich zdrowia ani 
życia!!! Mamy nadzieję na 
zakończenie tego bezprawne-
go precedensu. Przecież ktoś 
odpowiada za funkcjonowa-
nie klubu. Może pan pre-
zes się obudzi. Nie rozumie-
my też kwestii dawania pie-
niędzy z ręki do ręki, przecież 
klub na pewno ma konto, na 
które pieniądze mogą być 
przelewane.

Z poważaniem
zbulwersowani rodzice

cd.  
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We wtorek, 31 marca, w kul-
minacyjnym dniu silnych 
opadów i wiatrów, w kilku 

punktach Lubonia woda poczyniła 
zniszczenia. Około godz. 16 z  brze-
gów wystąpiła m.in. Żabinka, która 
w normalnych warunkach pogodowych 
leniwie płynie odremontowanym 3 
lata temu korytem. Przed przepustem 
pod ulicą Przejazd (droga pomiędzy 
ul. Sienkiewicza i Kilińskiego) woda 

spiętrzona na nieprofesjonalnie wy-
konanej zaporze przelała  się przez 
skarpy i zalała ogród posesji przy ul. 
Sienkiewicza 33, która wcześniej już 
kilkakrotnie była podtapiana przez ciek. 
Tajemnicą poliszynela jest, że zabez-
pieczenie wykonał jeden z okolicznych 
mieszkańców. W korycie Żabinki, kil-
kanaście metrów przed przepustem pod 
ul. Przejazd, umieszczono betonowy 
krąg z kratą zatrzymującą nieczysto-
ści stałe, a przestrzeń pomiędzy nim 
i skarpami zabetonowano. Na budowli 
utworzono niedbale wykonaną groblę 
z ostrą krawędzią. Zdaniem Jarosława 
Krupy z Poznańskiego Związku Spółek 
Wodnych, kierującego pracami konser-
wacyjnymi w Luboniu, prowizoryczny 
„łapacz” zanieczyszczeń, który dotąd 
dobrze pełnił swoją funkcję, ochronił 

przepust pod drogą. Gdyby do przelo-
tu pod ul. Przejazd dostały się zanie-
czyszczenia niesione przez wzburzony 
nurt Żabinki, służby interwencyjne 
nie byłyby w stanie szybko go udroż-
nić. Mogłaby się wówczas powtórzyć 
sytuacja sprzed kilku lat, kiedy woda 
zalała drogę (na wysokość 80 cm) oraz 
teren �rmy „Skrzynie Biegów Kujawa”. 
Złą robotę, według J. Krupy, zrobił wy-
konany niedawno na zabezpieczeniu 

Siła żywiołu
Mieszkańcy na własną rękę budują zabezpieczenia, fachowcy 
konserwują koryto, a spokojna Żabinka i tak czyni szkody

n
Spiętrzona na wykonanej samowolnie 
grobli woda zalała posesję, z której 
następnie spłynęła w miejscu położo-
nym niżej – za przeszkodą (na zdjęciu 
z prawej)   fot. Hanna Siatka

n
Spokojna zazwyczaj Żabinka wystąpiła z brzegów, zalewając posesję 
przy ul. Sienkiewicza 33  fot. Hanna Siatka

betonowy „grzebień”, który był po-
wodem zalania posesji przy ul. Sien-
kiewicza 33. Gdyby go nie było, woda 
przelałaby się przez „łapacz” i spły-
nęła do przepustu. Zanieczyszczenia 
niesione przez nurt to m.in. gałęzie, 
które dostają się do koryta podczas 
wiatrów, a  także śmieci nanoszo-
ne z  brzegów i, niestety, wrzucane 
do rowu również celowo. Ostatnio 
w opisywanym rejonie pojawiły się 
też pracowite bobry.

Konserwacją Żabinki (i Bocian-
ki), na zlecenie miasta, zajmuje się 
Poznański Związek Spółek Wodnych, 
do którego należy Spółka Wodna 
Luboń (ze Stanisławem Butką na 
czele zarządu). Opłata roczna, jaką 
miasto wnosi do spółki to 26 tys. zł. 
Składki członkowskie przekazują też 
właściciele nieruchomości położo-
nych przy ciekach.

HS

n
Ostra krawędź na „łapaczu” zanie-
czyszczeń utrudniała pracownikom 
Kom-Lubu oczyszczanie miejsca, 
w którym powstał zator. W głębi – 
przepust pod ul. Przejazd, a dalej 
�rma „Skrzynie Biegów Kujawa”   fot. 
Hanna Siatka

n
Późnym popołudniem 31 marca z powodu 
zapchania wlotu przez gałęzie i inne zanie-
czyszczenia woda piętrzyła się też przed 
wykonanym zgodnie z pozwoleniem wod-
no-prawnym mostkiem położonym kilka-
dziesiąt metrów wyżej od ul. Przejazd    
fot. Hanna Siatka

n
31 marca, w związku z budową kanalizacji w ul. 1 Maja 
problemy z odprowadzeniem wód opadowych były 
także przy i w Szkole Podstawowej nr 4 oraz na pry-
watnych posesjach   fot. Piotr P. Ruszkowski
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W środę, 18 marca odbyło się 
pierwsze, zapowiedziane 
przez burmistrz M. Ma-

chalską, spotkanie z mieszkańcami. 
W  holu Gimnazjum nr  2 przy ul. 
Kołłątaja obecni byli także jej za-
stępcy: Mikołaj Tomaszyk i Mateusz 
Mikołajczak oraz skarbnik Mirosław 
Stromczyński, a  także zaproszona 
przez władze przewodnicząca Rady 
Nadzorczej spółki „Aquanet” – Anna 
Graczyk. Wśród mieszkańców za-
siedli też przedstawiciele władz sta-
nowiących – radni: Paweł Andrzej-
czak, Łukasz Budzyński, Hieronim 
Gawelski, Piotr Goryniak, Paweł 
Krzyżostaniak, Andrzej Okupniak, 
Magdalena Woźniak-Patej, a także 

komendant Straży Miejskiej – Paweł 
Dybczyński. Pomocą służyła asystent-
ka burmistrz – Joanna Humerczyk. 
Niemal wszystkie z przewidzianych 
dla mieszkańców około 60. miejsc było 
zajętych. Gospodarz spotkania – M. 
Machalska – zaproponowała formę 
swobodnej dyskusji. Brak tradycyjne-
go stołu prezydialnego sprzyjał zało-
żonej koncepcji i zmniejszał dystans 
pomiędzy gospodarzami a gośćmi. 
Na początku uczestnikom rozdano 
formularze, na których mogli zapi-
sywać: zagadnienia, pytania, suge-
stie, wątpliwości itd. kierowane do 
władz miasta. W przypadku braku 
możliwości udzielenia odpowiedzi 
na miejscu, zagwarantowano za-
interesowanym odpowiedź drogą 
telefoniczną lub mailową.

Kanalizacja
Pierwszy temat dotyczył ko-

nieczności przyłączania posesji do 
kanalizacji sanitarnej, co wynika 
m.in. z  „Regulaminu utrzymania 
porządku i  czystości w  mieście”. 
Przedstawicielka „Aquanetu” – 
Anna Graczyk – zaprezentowała 
mieszkańcom ofertę partycypacji 
w kosztach i budowę przyłączy. Za-

deklarowała, że „Aquanet” s�nan-
suje budowę instalacji od kolektora 
sanitarnego w ulicy wraz ze studnią 
rewizyjną posadowioną około 2 m 
od granicy na terenie nieruchomo-
ści. Jest to zakres prac, jaki zastoso-
wano już w ostatnich latach podczas 
budowy kanalizacji sanitarnej w La-
sku. W propozycji tej jest zawarte 
kompleksowe podłączenie domu do 
kanalizacji sanitarnej przy partycy-
pacji w kosztach przez mieszkańców 
w  wysokości 1  500  zł (odległość 
budynku do studni do 30 m). Pro-
pozycja ta zyskała poparcie władz 
i dotyczy nie tylko podłączania po-
sesji Żabikowa – rejonu skanalizo-
wanego przed laty w pierwszej ko-

lejności w Luboniu. W temacie tym 
pojawiały się pytania mieszkańców 
odnośnie braku sieci kanalizacyjnej 
w  niektórych rejonach Żabikowa: 
w ul. Wschodniej – 5 domów od ul. 
Sobieskiego – tutaj, według Urzędu, 
problemu obecnie nie można roz-
wiązać. W sprawie ul Traugutta (od 
nr 26 w górę) planowane są rozmo-
wy z „Aquanetem”. Przy okazji po-
ruszono kwestię kłopotliwego zapa-
chu w  okolicach ul.  Dębieckiej 
z przepompowni ścieków przy au-
tostradzie. Władze miasta oraz 
„Aquanet” są świadome problemu 
i  starają  się go niwelować, m.in. 
poprzez konserwację �ltrów zmniej-
szających przykrą woń.

Hałas
Kolejna poruszona przez miesz-

kańców kwestia dotyczyła hałasu 
z autostrady przy ul. Niezłomnych 
i podwyższenia ekranów akustycz-
nych. W tej sprawie władze plano-
wały spotkanie 20 marca z  Auto-
stradą Wielkopolska.

Bliżej ludzi
Pierwsze z serii cyklicznych spotkań Burmistrz Miasta Małgorzaty 
Machalskiej z mieszkańcami dotyczyło Żabikowa

Relaks
Następnie padło pytanie o bu-

dowę ścieżki od ul. Niezłomnych do 
Stawu Świerczewo na gliniankach. 
Temat zapowiadany przez M. Ma-
chalską (wówczas jeszcze radną 
RML), m.in. w „Wieściach Luboń-
skich” w kwietniu 2014 r. na str. 11 

(„Dla rekreacji”) bur-
mistrz Mikołaj Tomaszyk 
skwitował: „trochę czasu 
to zajmie, ale koniecznie 
chcemy to zrobić”.

Rondo?
Poruszono również 

kwestię zapowiadanej 
przed laty przebudowy 
skrzyżowania ulic: 11 Li-
stopada, Traugutta i Rej-
tana, oraz tego, co w tym 
obszarze powstanie. Poja-
wiły  się pytania o  plany 
budowy wielkopowierzch-
niowego obiektu handlo-

wego, który w  opinii przybyłych 
mieszkańców będzie miał negatyw-
ne skutki dla prowadzących działal-
ność handlową w tym rejonie, a tak-
że dla ruchu drogowego. Władze 
zapewniły, że w Urzędzie Miasta nie 
został przedstawiony żaden plan 
budowy obiektu powyżej 2 tys. m2.

Krzyżówka
Nie mogło zabraknąć problemu 

niebezpiecznego skrzyżowania 
ul.  Buczka z  Żabikowską. Padły 
mocne słowa: „Ilu ludzi musi zginąć, 
aby miasto rozwiązało tę kwestię?” 
Temat wywołał poruszenie, skrajne 
emocje i stanowiska. Pomimo po-
czynionych inwestycji przez miasto, 
następnie wycofania się z nich, prze-
prowadzonego 14 stycznia spotkania 
w tej sprawie („WL” 02-2014 s. 24 
– „Bez konkretów”), rozwiązania 
problemu wciąż nie wypracowano. 
W odpowiedziach i sugestiach po-
jawiły się różne, znane już koncep-
cje, od zmian pierwszeństwa po 
częściowe ograniczenie ruchu na 

ul.  Żabikowskiej. Zapowiedziano 
też, że przebudowa ul. Buczka na-
stąpi dopiero po budowie kanaliza-
cji, przy czym nie podano, kiedy to 
nastąpi. Doraźnie zostaną zlecone 
prace nad odpowiednią lokalizacją 
przejścia dla pieszych i wprowadze-
niem progów zwalniających.

Inne
Wśród bolączek mieszkańców 

była sprawa budowy chodnika przy 
ul.  Pogodnej. W  odpowiedzi Bur-
mistrz: „Nie mogę obiecać konkret-
nych dat […], mamy taki budżet, jaki 
mamy”. Kolejno poruszono m.in. 
kwestie: przeszkadzających tirów 
parkujących przy ul. Targowej, zapa-
dającej  się studzienki na ul.  Reja, 
możliwości budowy placu zieleni 
przy ul.  Morelowej, budowy toalet 
na Wzgórzu Papieskim, ochrony 
środowiska i  szansy na powstanie 
państwowego domu pomocy dla 
osób starszych. W tych sprawach nie 
padły konkretne odpowiedzi.

Podczas spotkania władza mia-
sta zapowiedziała szanse na budowę 
ścieżek rowerowych, o które także 
dopytywali się mieszkańcy. Nie po-
dano jednak gdzie, kiedy i  jakie 
odcinki powstaną.

Do Poznania?
Na koniec burmistrz M. Ma-

chalska zrelacjonowała przebieg 
rozmów odnośnie przyłączenia Lu-
bonia do Poznania i  zachęcała 
uczestników spotkania do wypowia-
dania  się w  tej sprawie. Jeden 
z  obecnych na sali mieszkańców 
zainicjował nieformalne głosowanie, 
w którym większość odpowiedziała 
stanowczo: „nie!”.

Środowy wieczór był pierwszym 
z cyklu spotkań burmistrz Małgo-
rzaty Machalskiej z mieszkańcami 
naszego miasta. Przypomnijmy, że 
poprzedni włodarz Lubonia – Da-
riusz Szmyt – w swoim programie 
wyborczym przed ośmioma laty 
zapowiadał tego typu cykliczne spo-
tkania i dyskusje z mieszkańcami. 
Skończyło  się chyba na jednym – 
w Lasku. Mamy nadzieję, iż obecnej 
włodarz miasta wystarczy entuzja-
zmu i konsekwencji, by realizować 
hasło: „Bliżej mieszkańców”. Zapo-
wiedziano już kolejne spotkanie na 
16 kwietnia, tym razem z mieszkań-
cami Lasku.

Agata Samol

n
Rozpoczęcie spotkania z mieszkańcami Żabikowa. Gości wita burmistrz Małgorzata 
Machalska, zastępcy, skarbnik oraz przedstawicielka Aquanetu   fot Agata Samol

W spotkaniu uczestniczyło wielu 
mieszkańców. Za sprawność w za-
dawaniu pytań i przekazywaniu 
głosu zainteresowanym odpowia-
dała asystentka Burmistrza – Joan-
na Humierczyk   fot Agata Samol

n
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Głosowania 
radnych  
podczas  

VI Sesji RML 
(26.03.2015)
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF Z Z Z Z Z Z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF Z Z Z Z Z Z
Bielawski Jakub LIO (4) Z Z Z Z W Z
Budzyński Łukasz FOL (14)-kF Z Z Z Z Z Z
Dworaczyk Adam LIO (10) Z Z Z Z W Z
Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF Z Z Z Z Z Z
Franek Dorota FOL (20)-kF Z Z Z Z Z Z
Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF Z Z Z Z Z Z
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF Z Z Z Z Z Z
Goryniak Piotr FOL (16)-kF Z Z Z Z Z Z
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF Z Z Z Z Z Z
Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF Z Z Z Z Z Z
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF Z Z Z Z Z Z
Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF Z Z Z Z Z Z
Okupniak Andrzej ML (15) Z Z Z Z W Z
Samulczyk Marek ML (3) Z Z Z W P Z
Szwacki Michał FOL (7)-kF Z Z Z Z Z Z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF Z Z Z Z Z Z
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF Z Z Z Z Z Z
Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) Z Z Z Z Z Z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF Z Z Z Z Z Z

Razem „za” (z) 21 21 21 20 17 21
Razem „przeciw” (p) 0 0 0 0 1 0

Razem „wstrzymujących” (w) 0 0 0 1 3 0
Razem głosowało 21 21 21 21 21 21

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

Magdalena Woźniak-Patej
Radna Rady Miasta Luboń
Serdecznie zapraszam na mój dyżur 18 maja 2015 r. 
w godz. 16-18, w Ośrodku Kultury przy ul. Sobieskiego 97.

Kontakt:
tel. 692 118 020
e-mail: magdalena.wozniak_patej@rmlubon.pl
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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
n  4 maja w Gimnazjum nr 1 w godz. 16 – 18
n  1 czerwca w Ośrodku Kultury w godz. 16 – 18
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Debata na temat koncepcji kie-
runków rozwoju przestrzen-
nego Metropolii Poznań oraz 

dyskusja dotycząca bezpieczeństwa 
w  Luboniu – to dwa najistotniejsze 
tematy, które znalazły się w porządku 
obrad Rady Miasta Luboń 26 marca.

Most przez Wartę?
Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”, 

którego członkiem jest również nasze 
miasto, zleciło wykonanie Koncepcji 
Kierunków Rozwoju Przestrzennego 
Metropolii Poznań. Dokument ma na 
celu stworzenie spójnej wizji zagospo-
darowania przestrzennego metropolii 
w celu zapewnienia zrównoważonego 
i trwałego rozwoju, a także projektu 
rozmieszczenia funkcji oraz infrastruk-
tury o charakterze metropolitalnym. 
Zdigitalizowano plany zagospodaro-
wania przestrzennego wszystkich gmin 
wchodzących w skład metropolii, tzn. 
Miasta Poznań, powiatu poznańskie-
go oraz gmin: Szamotuły, Skoki oraz 
Śrem. Dokument ten ma status kon-
cepcji, zatem jest tylko pewną wizją, 
nie mającą mocy prawnej. Jest opra-
cowaniem wspierającym działania 
planistyczne gmin w celu zapewnienia 
zrównoważonego i trwałego rozwoju 
na obszarze całej Metropolii Poznań. 
Opracowanie ma za zadanie wypełnić 
lukę pomiędzy wciąż słabo zde�niowa-
nym i umocowanym prawnie plano-
waniem metropolitalnym samorządu 
województwa a planowaniem lokal-
nym, opartym na zasadzie władztwa 
planistycznego gminy. Prezentowany 
dokument stanowi efekt współpracy 
środowiska naukowego, planistów 
przestrzennych i  przedstawicieli sa-
morządów lokalnych. Jest on nie tyl-
ko solidną bazą informacyjną dla lo-
kalnego planowania przestrzennego, 
ale także ważnym ukierunkowaniem 
dla prowadzenia racjonalnej polityki 
przestrzennej, gwarantującej zrówno-
ważony rozwój tak w skali lokalnej, 
jak i w skali całej metropolii.

Dla naszego miasta najważniejszy-
mi zapisami zawartymi w koncepcji 
jest ulokowanie mostu przez Wartę 
w rejonie Lubonia, który stanowiłby 
alternatywę dla obiektu położonego 

w ciągu ul. Hetmańskiej w Poznaniu, 
wiaduktu w  ciągu A-2 i  w  Rogali-
nie. Poza tym dokument uwzględnia 
budowę drugiej jezdni w  ul. Armii 
Poznań (drogi wojewódzkiej nr  30) 
przez cały obszar miasta. Z racji gę-
stej zabudowy na terenie Lubonia, 
koncepcja nie zakłada rewolucyjnych 
zmian na naszym terenie. Nie można 
jednoznacznie stwierdzić, czy zapisy 
zwarte w opracowaniu będą realizo-
wane, a jeśli tak, to w jakim terminie.

Pełną treść dokumentu można 
znaleźć na stronie: www.planowanie.
metropoliapoznan.pl.

Debata o bezpieczeństwie
Tradycyjnie już sprawozdania ze 

swojej działalności za ubiegły rok 
przedstawiły radnym nasze służby 
mundurowe: Policja, Straż Miejska 
oraz OSP. Komendant Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Luboniu Marek Ma-
ciejewski poinformował, że w 2014 r. 
odnotowano 287 zdarzeń z czego do 
pożarów wyjeżdżano 91 razy (odnoto-
wano spadek w stosunku do roku 2013 
o 25%), miejscowych zagrożeń 185 razy 
(spadek o 11,5%) oraz 11 fałszywych 
wezwań (wzrost o  40%). Lubońscy 
strażacy wzbogacili się o nowy Lekki 
Samochód Ratownictwa Technicznego 
na podwoziu Renault Master. Pojazd 
kosztował 209 700 zł. Pozyskano dotację 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
za pośrednictwem Zarządu Głównego 
ZOSP RP w wysokości 50 000 zł. Po-
zostałe środki w wysokości 159 700 zł 
pochodziły z budżetu miasta. Komen-
dant zwrócił także uwagę na problem 
z  dostępem do karetek w  Luboniu. 
Kuriozalne jest to, że do wypadków, 
które zdarzają się na terenie naszego 
miasta, przyjeżdża karetka z ratowni-
kami np. z Ludwikowa.

Komendant Policji w  Luboniu 
Robert Przyjemski zaprezentował 
statystykę przestępstw zgłoszonych 
w 2014 r. Odnotowano 166 kradzieży, 
48 kradzieży pojazdów, 28 włamań, 
4 rozboje, 5 bójek oraz 48 uszkodzeń 
mienia. Wskaźnik wykrywalności 
ogólnej wyniósł 61,13% (w 2013  r. 
był na poziomie 61%). W trakcie 3047 
patroli zatrzymano na tzw. „gorącym 

O metropolii i bezpieczeństwie
Relacja z 6. Sesji Rady Miasta Luboń (26.03.2015 r.)

uczynku” 130 sprawców przestępstw 
(w 2013  r. – 120) oraz ujawniono 
1522 wykroczeń (w 2013 r. – 1601). 
Największą liczbę ujawnionych przez 
funkcjonariuszy KP Luboń wykroczeń 
stanowiły: wykroczenia związane z na-
ruszeniem przepisów prawa o ruchu 
drogowym 1044 (826 spraw zakończono 
wynikiem pozytywnym, tj. ukaraniem 
sprawcy czynu, w 43 przypadkach spo-
rządzono odstąpienie, w tym 17 n/n); 
wkroczenia przeciwko mieniu – 252, 
w tym kradzieże z art.119 kw – 231 
(121 pozytywnie zakończonych i 110 
odstąpień, w tym 85 n/n) i uszkodze-
nia z art. 124 kw – 19 (9 spraw pozy-
tywnie zakończonych i 10 odstąpień, 
w tym 8 n/n); wykroczenia z „Ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi” (ustalono 
160 sprawców). Dla przypomnienia, 
Luboń jest podzielony na 6 rejonów, 
które obsługują następujący policjanci: 
Rejon I – sierż. szt. Natalia Kasprzak, 
Rejon II – sierż. Kamila Gawron, III 
– sierż. szt. Marek Bąk, IV – sierż. 
szt. Maciej Andrzejewski, V – sierż. 

Edyta Bręczewska, VI – sierż. Anna 
Wilińska (zastępowana przez sierż. 
Michała Krajkę) [patrz też: „WL” 01-
2015, str. 9].

Komendant Straży Miejskiej Paweł 
Dybczyński poinformował w sprawoz-
daniu, że w 2014 r. funkcjonariusze 
podjęli 6  350 interwencji, z  czego 
3 128 to działania zainicjowane przez 
strażników. Odnotowano 1  374 in-
terwencji, których powodem było 
naruszenie zapisów „Regulaminu 
utrzymania czystości porządku na 
terenie Miasta Luboń”. Mimo większej 
o ok. 11% liczby kontroli przy użyciu 
urządzenia do rejestracji przekroczenia 
dozwolonej prędkości, odnotowano 
spadek o 23% wykroczeń. W wyniku 
84 dziennych kontroli zarejestrowano 
954 wykroczenia. Średnia wysokość 
grzywny mandatowej z tego tytułu była 
prawie na tym samym poziomie jak 
w roku poprzednim i wyniosła 115 zł 
(2013 r. – 113 zł). Liczba wszystkich 
wykroczeń drogowych ukaranych 
mandatami w 2014 r. to 562, co zło-
żyło się na kwotę 71 750 zł. Ukarano 
mandatami karnymi za spożywanie 
alkoholu w miejscach publicznych 149 
osób (14 700 zł). Komendant przypo-
mniał również o tym, że w godzinach 
pracy Straży Miejskiej obsługiwany jest 
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- Roman K.: Wcześniej pyta-
łem, jaką wysokość odpraw otrzy-
mali kończący rządy burmistrzo-
wie? W odpowiedzi – w lutowych 
„Wieściach” – podano jedynie 
podstawę prawną i zasady, nie po-
dano wysokości. Ponawiam więc 
pytanie i rozszerzam: Ile z budże-
tu miasta wydano PLN na odprawę 
dla Burmistrza D. Szmyta oraz czy 
jego zastępcy, którym nie przysłu-
guje odprawa, otrzymali jakieś 
wynagrodzenie w innej formie np. 
premię, nagrodę itp.?

odp.: Odprawa dla Dariusza 
Szmyta w związku z zakończeniem 
pracy na stanowisku Burmistrza 
Miasta wyniosła 35 190 zł brutto, tj. 
3 x 11 730 zł (wysokość miesięczne-
go wynagrodzenia). Zastępcy Bur-
mistrza nie otrzymali żadnych do-
datkowych premii, nagród z tytułu 
rozwiązania stosunku pracy. Pierw-
szy Zastępca Burmistrza, pan Miko-
łaj Tomaszyk pozostał na stanowisku. 
Natomiast w związku z powołaniem 
pana Mateusza Mikołajczaka na sta-
nowisko drugiego Zastępcy z dniem 
1.01.2015  r., z  tym samym dniem 
odwołany został dotychczasowy dru-
gi Zastępca Burmistrza, pan Rafał 
Marek. Odwołanie skutkowało roz-
poczęciem 3-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, który zakończył się 
31.3.2015 r.    (oprac. J. Piasecki)

- Roman K.: Czy w  Urzędzie 
Miasta pracuje nadal były wice-
burmistrz Marian Walny? Jeśli tak, 
to jakie piastuje stanowisko, co 
robi i jaką otrzymuje pensję?

odp.: Były Zastępca Burmistrza 
Miasta, Marian Walny, był zatrud-
niony w Urzędzie Miasta Luboń do 
26.03.2015 r. Po odwołaniu w dniu 
18.12.2013 r. pana Mariana Walne-
go z  funkcji pierwszego Zastępcy 
Burmistrza Miasta oraz po ustaniu 
usprawiedliwionej nieobecności 
(zwolnienie lekarskie), rozpoczął się 
okres 3-miesięcznego wypowiedze-

nia stosunku pracy. Jednakże 
w  związku z  osiągnięciem wieku 
uprawniającego do tzw. ochrony 
przedemerytalnej, Urząd Miasta był 
zobowiązany zgodnie z przepisami 
Kodeksu pracy zapewnić inną pra-
cę, odpowiednią ze względu na kwa-
li�kacje zawodowe do czasu nabycia 
przez pana Mariana Walnego prawa 
do emerytury z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych. Do tego czasu, tj. 
do 26.03.2015 r. Marian Walny był 
zatrudniony w Urzędzie Miasta na 
stanowisku głównego specjalisty ds. 
planowania i  strategii w  Wydziale 
Inwestycji, z wynagrodzeniem brut-
to 6 560 zł.    (oprac. J. Piasecki)

- Mieszkaniec Lubonianki: W 
ubiegłym roku wyczytałem, że pla-
nuje  się przedłużenie drogi przy 
SP 2 wzdłuż boiska szkolnego i po-
łączenie z wylotem w ul. Kościusz-
ki. Teraz, gdy szefem Rady Miasta 
jest była dyrektor SP 2, a burmi-
strzem była przewodnicząca Rady 
Rodziców, znające i  rozumiejące 
doskonale pilną potrzebę realiza-
cji tego zadania, pytam, kiedy to 
nastąpi?

odp.: Miasto widzi konieczność 
wykonania przedłużenia drogi 
wzdłuż boiska przy Szkole Podsta-
wowej nr 2, jednak prace nad tym 
zadaniem należy skoordynować z re-
alizowanymi przez Aquanet pracami 
dotyczącymi „budowy sieci kanali-
zacji sanitarnej w ulicach: Osiedlo-
wej, Żabikowskiej i Źródlanej w m. 
Luboń”, pracami Komisji Komunal-
nej ML nad uaktualnieniem doku-
mentu pt. „Hierarchizacja budowy 
dróg w mieście Luboń” oraz wpisać 
zadanie do planowanych prac w bu-
dżecie miasta na przyszłe lata.    

(oprac. H. Grygier-Konewka)

- Mieszkanka Lubonia: Kto od-
powiada za bałagan w  rejonie 
przychodni Zdrowia na ul. Ponia-
towskiego (patrz też „WL” 03-2015, 
str.  21 – „Zaśmiecone otoczenie 

Pytania do władz

przychodni” – od red.). Kiedy, 
komu i jakie mandaty z tytułu nie-
czystości w miejscach publicznych 
wymagających wyjątkowej higieny, 
wystawiły służby miejskie (Straż 
Miejska)?

odp.: Teren przyległy do przy-
chodni lekarskiej znajdującej  się 
w Luboniu przy ul. Poniatowskie-
go  20 jest własnością Poczty Pol-
skiej. Właściciel został pouczony 
o  obowiązkach utrzymania go 
w czystości i zobowiązany do nie-
zwłocznego uporządkowania. 
W  związku z  zaistniałą sytuacją 
strażnicy miejscy w ramach patroli 
zarówno dopołudniowych jak i po-
południowych będą częściej kon-
trolować rejon placu E. Bojanow-
skiego, w tym również teren przy-
legły do przychodni lekarskiej. 
W  roku 2014 za wykroczenia 
z art.144 p.1 i 2 oraz art.145 Kodek-
su Wykroczeń, tj. za zanieczyszcza-
nie lub zaśmiecanie, niszczenie 
roślinności na terenach przeznaczo-
nych do użytku publicznego, nało-
żono 24 mandaty karne kredytowa-
ne na kwotę 3 750 zł a w 212 przy-
padkach poprzestano na poucze-
niu.    (oprac. P. Dybczyński)

- tel. A. R.: Co zamierza Pani 
Burmistrz zrobić ze skandalicz-
nym stanem technicznym wielu 
domów komunalnych w Luboniu, 
o które w ogóle nie dbały poprzed-
nie władze miasta?

odp.: Stan techniczny zasobu 
mieszkaniowego Miasta Luboń bę-
dzie systematycznie i w miarę po-
siadanych środków finansowych 

poprawiany. Sprawa nie jest prosta, 
ponieważ większość zasobu stano-
wią budynki sprzed 1945 r. co po-
woduje, że potrzeby remontowe są 
znaczne. Warto zauważyć, że Miasto 
prowadzi aktywną politykę w tym 
zakresie i w ostatnim czasie prze-
prowadzono kilka poważnych re-
montów. I tak, w lutym i marcu br.: 
wyremontowano klatkę schodową 
w budynku przy ul. Fabrycznej 62 
i przy ul. Armii Poznań 35; wyre-
montowano su�ty w kilku mieszka-
niach ul. Sobieskiego 59a; zbito tynk 
budynku przy ul. Okrzei 41; wyko-
nano elewację frontową ul. Ciesz-
kowskiego 1; uporządkowano dział-
kę i  wykonano przyłącze na ul. 
Armii Poznań  111; naprawiono 
elewację budynku przy ul. Niepod-
ległości 33.    (oprac. D. Springer)

- Grażyna S.: Dlaczego nie ma 
znaków drogowych na oddanym 
do użytku niedawno utwardzonym 
odcinku ul. Dąbrowskiego – wylot 
w ul. 3 Maja i Rzeczną? Czy musi 
dojść do tragedii i kto za nią bę-
dzie odpowiadać?

odp.: W odpowiedzi na pytanie 
w sprawie organizacji ruchu na od-
cinku ul. Dąbrowskiego informuję, 
iż nadmieniony odcinek ulicy znaj-
duje się na terenie miasta Poznania. 
5 marca 2015 r. Urząd Miasta Luboń 
wystosował pismo do Zarządu Dróg 
Miejskich w  Poznaniu z  prośbą 
o uporządkowanie organizacji ruchu 
w tym rejonie. Niestety, do dziś nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi w  tej 
sprawie.    (oprac. M. Olejniczak)

Kontynuując zapoczątkowane przed wyborami (jesień 2014 r.) cykl 
„Mieszkańcy pytają”, zapraszamy Państwa do nadsyłania pytań do 
władz wykonawczych (burmistrzów) i stanowiących (radnych), 

urzędników itp., które publikujemy obok. Można je dostarczać do re-
dakcji przy ul. Wschodniej 23A/62, wrzucać do niebieskich skrzynek 
na terenie Lubonia, przesyłać e-mailem na adres: redakcja@wiescilu-
bonskie.pl lub zatelefonować: 61 810 43 35, 609 616 277, 609 616 290.

Redakcja

Pytania do władz

Apel
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Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego, Marek 
Woźniak, podpisał 16 mar-

ca w Poznaniu dwa porozumienia 
w sprawie realizacji Strategii Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych 
(ZIT) w  ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 
2014+). Dzięki ZIT jednostki samo-
rządu terytorialnego miast i gmin 
powiązanych z nimi funkcjonalnie 
(miasta i samorządy znajdujące się 
w ich oddziaływaniu) mogą realizo-
wać wspólne przedsięwzięcia �nan-
sowane z  Funduszy Europejskich. 
ZIT to nowe narzędzie, za pomocą 

którego będą realizowane strate-
gie terytorialne, dotyczące głównie 
zintegrowanych działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obsza-
rów miejskich.

Pierwsze z porozumień zawar-
to pomiędzy Zarządem Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Instytucją 
Zarządzającą WRPO 2014+, a Sto-
warzyszeniem Metropolia Poznań, 
Instytucją Pośredniczącą dla reali-
zacji Strategii ZIT w Miejskim Ob-
szarze Funkcjonalnym Poznania. 
Stowarzyszenie reprezentowali Jacek 
Jaśkowiak, prezes zarządu oraz Jan 
Grabkowski, wiceprezes. Drugie 
porozumienie podpisano pomiędzy 

cd.  
obok

Komunikat prasowyluboński numer alarmowy (697 630 824), 
pod który mieszkańcy mogą zgłaszać 
m.in. zdarzenia klimatyczne takie jak 
podtopienia, czy skutki silnych wiatrów, 
jak również interwencje związane ze 
zwierzętami.

Zwrot z BMK
Radni przyjęli uchwałę w  spra-

wie wpłaty do budżetu Miasta Lu-
boń nadwyżki środków obrotowych 
Biura Majątku Komunalnego (BMK). 
255 964,31 zł pozostawiono do wyko-
rzystania na remonty zasobu miesz-
kaniowego miasta, a kwotę 100 000 zł 
wpłacono do budżetu.

Inne
 n Przyjęto również „Program opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Miasta Luboń”.

 n Zmieniono wysokość stawek za 
zajęcie pasa drogowego (z 6  zł na 
2 zł za 1 m2). 

 n Dokonano zmiany uchwały bu-
dżetowej Miasta Luboń na 2015  r., 
a  w  konsekwencji również Wielo-
letniej Prognozy Finansowej na lata 
2015-2025.

 n Powołano komisję do spraw zaopi-
niowania kandydatów do Lubońskiej 
Rady Seniorów.

Kolejne 7. posiedzenie RML za-
planowano na 23 kwietnia. Sesja RML 
trwała od godz. 17 do 21.05.

Magdalena Woźniak-Patej

O metropolii i bezpieczeństwie
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Zarządem Województwa Wielko-
polskiego a Stowarzyszeniem Aglo-
meracja Kalisko-Ostrowska. W pro-
jekty te wpisują się inwestycje różne 
tematycznie, ale są to przedsięwzię-
cia powiązane, zintegrowane i kom-
plementarne. Najważniejsze kierun-

ki interwencji zdiagnozowane 
w strategiach ZIT obejmują inwe-
stycje w  obszarze: transportu pu-
blicznego, termomodernizacji bu-
dynków użyteczności publicznej, 
rewitalizacji, edukacji, kształcenia 
zawodowego i kształcenia ustawicz-
nego, usług społecznych.

Zarząd Województwa planuje 
realizację ZIT m.in. na obszarze 
funkcjonalnym Miasta Poznania. 
Stowarzyszenia będą wykonywać 
zadania związane z wyborem pro-
jektów do do�nansowania w formu-
le ZIT i przedkładaniem Instytucji 
Zarządzającej WRPO 2014+ list 
projektów wyłonionych w konkur-
sie oraz pozakonkursowych reali-
zowanych w ramach strategii ZIT.

Anna Parzyńska-Paschke
Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego

Od kilku tygodni w przestrzeni 
publicznej toczy się dyskusja 
na temat możliwego przyłą-

czenia Lubonia do Poznania. Wywołał 
ją Prezydent Miasta Poznania, Jacek 
Jaśkowiak, który zaproponował ten 
pomysł podczas wywiadu radiowe-
go. Sama forma rozpoczęcia debaty 
pozostawia wiele do życzenia. Nie 
rozpoczyna  się takiej dyskusji od 
rozmowy z dziennikarzami. Jednak 
kiedy wejdziemy w szczegóły tej pro-
pozycji, to zaczyna się robić ciekawie. 
Według wyliczeń radnego Poznania, 
Łukasza Mikuły powiększonemu Po-
znaniowi przypadłaby premia inte-
gracyjna w wysokości ok. 440 mln zł. 
Połowa z tej kwoty miałaby tra�ć na 
nasz obszar. Jedną z inwestycji, która 
mogłaby przy tej okazji powstać, by-
łaby linia tramwajowa do Lubonia. 
Do dyskusji włączyła się Burmistrz 
Lubonia, Małgorzata Machalska. Po-
pierana w  poprzednich wyborach 
przez konkurenta Jacka Jaśkowiaka 
– Ryszarda Grobelnego – wydała 
na piśmie oświadczenie, w którym 
jednoznacznie negatywnie wypowie-
działa  się o  pomyśle. Jednocześnie 

podczas zorganizowanego „śniadania 
prasowego” pani Burmistrz mówiła 
o chęci dalszych rozmów. Rzuca się 
tutaj w oczy pewien brak spójności. 
Trudno jednak nie zrozumieć scep-
tycyzmu pani Machalskiej. Zasadne 
są moim zdaniem wątpliwości, co do 
skuteczności możliwości wyegze-
kwowania treści propozycji prezy-
denta Jaśkowiaka. Zapewne nie bez 
znaczenia w przypadku stanowiska 
pani Burmistrz jest jednak to, że przy 
okazji straci pracę. Być może w celu 
uniknięcia posądzenia o brak obiekty-
wizmu, Ustawa o samorządzie gmin-
nym wyłącza całkowicie burmistrza 
czy prezydenta miasta z konieczności 
wydawania opinii w takiej sprawie. 
Jedynymi organami, które zgodnie 
z ustawą biorą udział w procesie łą-
czenia gmin, są ich rady. Jedna rada 
może zgłosić stosowny wniosek do 
Rady Ministrów, a  druga musi go 
zaopiniować. Burmistrz czy prezy-
dent może jednak wpływać na te 
opinie poprzez namowę radnych lub 
przygotowanie stosownego projektu 
uchwały. Jednak ostatecznie zawsze 
opiniuje to jedynie rada. W dalszej 

Czy warto się połączyć z Poznaniem?
Komentarz radnego Jakuba Bielawskiego

części przeprowadza się konsultacje 
społeczne, które mogą być zastąpione 
referendum. Jednak nie są one wiążące 
dla Rady Ministrów, która podejmuje 
decyzję w tej sprawie. Widać zatem, 
że stanowisko burmistrza przyłącza-
nej gminy nie ma w  tym procesie 
znaczenia. Subiektywizm takiego 
stanowiska jest bowiem oczywisty.

Patrząc zatem obiektywnie na 
sprawę, należy zauważyć, że oferta 
finansowa jest całkiem ciekawa. 
Choć dziś brakuje prawnych moż-
liwości jej wyegzekwowania, to 
należy moim zdaniem takich roz-
wiązań poszukać. Dlatego też oso-
biście, póki co, jestem przeciwny tej 
integracji. Gdyby jednak była gwa-
rancja realizacji propozycji prezy-
denta Jaśkowiaka, to będę przyłą-
czenie popierał. Przy tej okazji 
warto wspomnieć, że niektórzy 
uważają budowę linii tramwajowej 
za nierealną z uwagi na domniema-
ną konieczność dobudowy wiaduk-
tu nad autostradą. Nie jestem inży-
nierem, ale być może warto  się 
zastanowić nad możliwością wyko-
nania tej linii na wiadukcie w ciągu 

ul. Armii Poznań i dalej wzdłuż ul. 
Dębieckiej. Zastępca burmistrza 
Mikołaj Tomaszyk podnosi tu ar-
gument o  kolei metropolitalnej, 
która korzystając z  infrastruktury 
torowej i dworcowej PKP, jeździła-
by z  dużą częstotliwością. Jednak 
moim zdaniem odległość luboń-
skiego dworca od największych 
osiedli mieszkaniowych Lubonia 
(NCL, Lubonianki czy Żabikowa) 
sprawia, że ta forma komunikacji 
nie będzie żadną alternatywą dla 
tramwaju.

Podsumowując, chciałbym za-
znaczyć, że jestem wstępnie przeciw 
integracji. Jednak w przeciwieństwie 
do pani Burmistrz uważam, że na-
leży poszukać rozwiązań gwaran-
tujących nam realizację propozycji 
przyłączenia, a następnie rozpisać 
referendum w przypadku sformu-
łowania stosownego wniosku do 
Rady Ministrów przez Radę Miasta 
Poznania. Wtedy będę zwolenni-
kiem pomysłu.

Jakub Bielawski
radny RML

W środę, 25 marca uczest-
niczyłem w  konferencji 
„Rola władzy lokalnej 

w  demokracji przedstawicielskiej” 
w Senacie RP. Organizatorem kon-
ferencji było Stowarzyszenie Szkoła 
Liderów, uczestniczyli w niej samo-
rządowcy z całego kraju. Konferencję 
otworzył Marszałek Senatu Bogdan 
Borusewicz, następnie dyskutowano 
o  osiągnięciach, problemach oraz 
wyzwaniach samorządu w związku 
z 25-leciem jego istnienia w III RP. 
Wicemarszałek Senatu Jan Wyro-
wiński mówił o roli radnych w de-
mokracji przedstawicielskiej, prof. 
Witold Orłowski przedstawił za-
gadnienie wkładu liderów biznesu 

w rozwój samorządu. Najdłużej i naj-
intensywniej dyskutowano na temat 
wyzwań stojących przed samorzą-
dem w kadencji 2014-2018, wśród 
panelistów byli m.in. senator Janusz 
Sepioł, Maria Pasło-Wiśniewska 
z UW (kandydatka na prezydenta 
Poznania w 2006 r.), Grzegorz Cy-
gonik – członek zarządu Fundacji 
PZU, Piotr Borys – doradca Ministra 
Spraw Zagranicznych. Poza częścią 
o�cjalną, w kuluarach nawiązywano 
nowe znajomości oraz wymieniano 
doświadczenia z działalności w sa-
morządzie.

Adam Dworaczyk
radny

O samorządzie w Senacie

n
Adam Dworaczyk (pierwszy z prawej) wraz z Marią Pasło-Wiśniewską, 
Tomaszem Wierzbickim – radnym Poznania (od lewej) i Piotrem Pałczyń-
skim – radnym powiatu wągrowieckiego

cd.  
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18 Po przeprowadzonym niedawno równaniu, pokazywana w ub. wydaniu 

„WL” (str. 22) ul. Buczka wygląda gorzej niż przed miesiącem. Maszy-
na równająca wzruszyła nawierzchnię i zniszczyła strukturę, a ulewy, 

które przeszły przez Wielkopolskę pod koniec marca, wypłukały drobne 
kruszywo stanowią-
ce lepiszcze budulca. 
Nie można uwierzyć, 
że to ta sama dro-
ga, na którą przed 
pół rokiem wydano 
150 000 zł.

HS

Bubel

Po utwardzeniu odcinka 
ul. Buczka (od Poprzecz-
nej do Wojska Polskiego) 
pozostały jedynie łaty 
wypłukanego kruszywa   
fot. Hanna Siatka

n
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Poniżej zamieszczamy sylwet-
ki wszystkich 11 kandydatów, 
krótką informację jak głosować 

oraz wykaz 21 obwodów głosowania, 
dla poszczególnych ulic w Luboniu

 n Wyborca otrzymuje jedną kartę 
do głosowania z alfabetycznym wy-
kazem kandydatów na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

 n Należy postawić znak „X” w krat-
ce, z  lewej strony, obok nazwiska 
tylko jednego wybranego kandydata.

 n Głosowanie odbywa się w siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, 
bez przerwy, między godz. 7 a 21.

 n Komisja Obwodowa nr 1, Gim-
nazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27, 
głosują mieszkańcy ulic: Armii Po-
znań 1-50, od 52 do końca numery 
parzyste, Dębieckiej, Dożynkowej, 
Fryderyka Chopina, Krótkiej, Nie-
podległości, Przemysłowej, Rivolie-
go, Słonecznej.

 n Komisja Obwodowa nr 2, Szkoła 
Podstawowa nr 3, ul. Jana Henryka 
Dąbrowskiego 2a, głosują miesz-
kańcy ulic: 3 Maja, Cichej, Cyryla 
Ratajskiego, Gabriela Narutowicza, 
Jachtowej, Jana Henryka Dąbrow-
skiego, Juliana Tuwima, Krańcowej, 

Lemańskiego, Nad Strumykiem, Nad 
Wartą, placu Medalistów, Rzecznej, 
Spadzistej, Strumykowej, Władysława 
Hibnera, Ziemniaczanej, Żeglarskiej.

 n Komisja Obwodowa nr 3, PUK 
Kom-Lub Sp. z  o.o. ul. Niepod-
ległości  11, głosują mieszkańcy 
ulic: Aleksandra Puszkina, Augusta 
Cieszkowskiego, Dworcowej 1-13, 
Faustmana, Ignacego Krasickiego, 
Jana Brzechwy, Jana Ignacego Pade-
rewskiego, Jana Matejki, Kościelnej, 
Kozińskiego, ks. Nogali, ks. Streicha, 
Marii Konopnickiej, Piotra Skargi, 
Południowej, Powstańców Wielko-
polskich, Władysława Jagiełły.

 n Komisja Obwodowa nr 4 Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42, 
głosują mieszkańcy ulic: Ander-
sena, Chudzickiego, Fabrycznej, 
Jana Mazurka, Karola Kurpińskiego, 
Kazimierza Pułaskiego, Konarzew-
skiego 1-24, od 26 do końca numery 
parzyste, Kornela Makuszyńskiego, 
Mikołaja Kopernika, Prusa, Stefana 
Okrzei, Stefana Żeromskiego, Wła-
dysława Broniewskiego, Zakątek.

 n Komisja Obwodowa nr 5, Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42, 
głosują mieszkańcy ulic: Andrzeja 

Wybory prezydenckie

Sprawdź, jak i gdzie głosujesz!
W niedzielę, 10 maja odbędą się wybory na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Mizerki, alei Jana Pawła II, Jana Ko-
chanowskiego, Konarzewskiego od 
25 A do końca numery nieparzyste.

 n Komisja Obwodowa nr 6, Szkoła 
Podstawowa nr 2, ul. Żabikowska 40 
(przystosowana dla osób niepełno-
sprawnych), głosują mieszkańcy ulic: 
Karola Szymanowskiego, Wschod-
niej, Żabikowskiej 7-15 nieparzyste, 
16-34, 35-37 nieparzyste.

 n Komisja Obwodowa nr 7, Szko-
ła Podstawowa nr 2, ul. Żabikow-
ska  40 (przystosowana dla osób 
niepełnosprawnych), głosują miesz-
kańcy ulic: Łącznik, placu Zenona 
Twardowskiego, Świerczewskiej, 
Unijnej, Źródlanej, Żabikowskiej 
36 - 38 parzyste, 39 do końca (bez 
nr 62A-62K).

 n Komisja Obwodowa nr 8, Spół-
dzielnia Mieszkaniowa, ul. Żabi-
kowska 62, głosują mieszkańcy ulic: 
Osiedlowej, Żabikowskiej 62A-62K.

 n Komisja Obwodowa nr 9, Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Żródlana 1, głosują mieszkańcy 
ulic: gen. Władysława Sikorskiego 
1-23, Tadeusza Kościuszki 41-59 
nieparzyste.

 n Komisja Obwodowa nr 10, Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Żródlana 1, głosują mieszkańcy 
ulic: gen. Władysława Sikorskiego 
od 25 do końca.

 n Komisja Obwodowa nr 11, Szkoła 
Podstawowa nr 1, ul. Józefa Ponia-
towskiego 16, głosują mieszkańcy 
ulic: Cmentarnej, Granicznej, Jodło-
wej, Józefa Poniatowskiego, Lipowej 
od 63 do końca, Niezłomnych, placu 
Edmunda Bojanowskiego, Północnej, 
Przy Autostradzie, Różanej, Samotnej, 
Sza�rowej, Tadeusza Kościuszki 67-
107D nieparzyste, od 108 do końca, 
Tomiaka, Zielonej, Złotej

 n Komisja Obwodowa nr 12, Gim-
nazjum nr 2, ul. Hugona Kołłątaja 1, 
(przystosowana dla osób niepełno-
sprawnych), głosują mieszkańcy 
ulic: 11 Listopada 113-139 niepa-
rzyste, od 140 do końca, Bocznej, 
Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Galla 
Anonima, Gruszkowej, Janowej Do-
liny, Kanonierów, Kruczej, Ludwika 
Solskiego, Michała Drzymały, Miodo-
wej, Morelowej, Nowiny, Romualda 
Traugutta, Skowronkowej, Sowiej, 
Studziennej, Śliwkowej, Tadeusza 
Rejtana, Wczasowej, Wiśniowej.

 n Komisja Obwodowa nr 13, Szkoła 
Podstawowa nr 1, ul. Józefa Ponia-
towskiego 16, głosują mieszkańcy 
ulic: 11 Listopada 77-91 nieparzy-
ste, 92 -136 parzyste, Agrestowej, 
Hugona Kołłątaja 16-28A parzyste, 

Grzegorz Braun
Bezpartyjny

Urodzony w 1967 r. Polski 
reżyser, nauczyciel akademic-
ki, scenarzysta i  publicysta, 
twórca �lmów dokumentalnych.

Andrzej Duda
Prawo i Sprawiedliwość
Partie popierające: PiS, Solidarna Polska 
Zbigniewa Ziobro, Polska Razem Zjedno-
czona Prawica, Stronnictwo „Piast”

Urodzony w  1972  r. Prawnik, na-
uczyciel akademicki, poseł do Parlamentu 
Europejskiego, były podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2008 r. do 2010 r. podsekretarz 
stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, były członek 
Trybunału Stanu, poseł na Sejm VII kadencji.

Adam Jarubas
Polskie Stronnictwo Ludowe
Partia popierająca: Polskie Stron-
nictwo Ludowe

Urodzony w 1974 r. Historyk, 
polityk, urzędnik samorządowy, 
od 2006 r. marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego, wiceprezes Polskiego Stron-
nictwa Ludowego.

Bronisław Komorowski
Bezpartyjny
Partie popierające: Platforma Oby-
watelska RP, Partia Demokratyczna 
– demokraci.pl, Partia Zielonych 
Rzeczypospolitej Polskiej, Stron-
nictwo Demokratyczne

Urodzony w 1952 r. Z wykształcenia historyk. Od 
sierpnia 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Janusz Korwin-Mikke
Kongres Nowej Prawicy
Partie popierające: KORWiN – Koalicja 
Odnowy Rzeczypospolitej Wolność 
i Nadzieja, Dzielny Tata.

Urodzony w 1942 r. Polski publi-
cysta i polityk, z wykształcenia �lozof. 
Założyciel i prezes ugrupowań poli-
tycznych: Unii Polityki Realnej, Wolności i Praworządności 
oraz Kongresu Nowej Prawicy. Poseł na Sejm I kadencji, 
poseł Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.

Marian Kowalski
Ruch Narodowy
Partie popierające: Ruch Narodo-
wy, Unia Polityki Realnej

Urodzony w 1964 r. Wykształ-
cenie podstawowe. Przedsiębiorca, 
kulturysta, instruktor sportowy 
i ochroniarz. Wiceprezes nowej partii Ruch Naro-
dowy. W latach 2006 i 2014 kandydował na prezy-
denta Lublina.

Paweł Kukiz
Bezpartyjny

Urodzony w 1963 r. Wykształ-
cenie średnie. Polski wokalista, 
autor tekstów i  piosenek, aktor 
i  działacz społeczny. Były lider 
zespołu „Piersi”. W  listopadzie 
2014  r. z  ramienia komitetu Bezpartyjni Samo-
rządowcy wybrany radnym sejmiku województwa 
dolnośląskiego.

Magdalena Ogórek
Bezpartyjna
Popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej

Urodzona w  1979  r. Doktor nauk 
humanistycznych. Pracowała w kancelarii 
prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, 
Centrum Informacyjnym Rządu za czasów 
premiera Leszka Millera, w sztabie wyborczym 
Grzegorza Napieralskiego w wyborach prezydenckich w 2010 r. 
W 2011 r. bezskutecznie kandydowała do Sejmu z ramienia SLD. 
W 1998 r. startowała w konkursie Miss Śląska i Zagłębia.

Janusz Palikot
Twój Ruch
Partia popierająca: Twój Ruch

Urodzony w  1964  r. Z  wy-
kształcenia �lozof. Przedsiębior-
ca, polityk, poseł na Sejm V, VI 
i VII kadencji (członek prezydium 
Klubu Parlamentarnego PO oraz Komisji Kultury 
i Środków Przekazu).

Paweł Tanajno
Demokracja Bezpośrednia
Partia popierająca: Demokracja 
Bezpośrednia

Urodzony w 1975 r. Wykształ-
cenie wyższe w  zakresie zarzą-
dzania. Przedsiębiorca. Członek 
Demokracji Bezpośredniej. Należał do Platformy 
Obywatelskiej. Był także związany ze Stowarzysze-
niem Ruch Poparcia Palikota.

Jacek Wilk
Kongres Nowej Prawicy
Partia popierająca: Kongres No-
wej Prawicy

Urodzony w 1974 r. Ekono-
mista, prawnik, informatyk, z za-
wodu adwokat i audytor systemów 
zarządzania bezpieczeństwem informacji. Od 2013 r. 
wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy.

Kto 10 maja  
zostanie Prezydentem RP  

na najbliższe 5 lat?
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 n Firma „Rembud” kontynuuje 
prace budowlane w  Szkole Pod-
stawowej nr 1. W całym obiekcie 
wykonano już posadzki. Aktual-
nie prowadzone są prace wykoń-
czeniowe polegające na ułożeniu 
glazury w pomieszczeniach sani-
tarnych. Poza tym trwają roboty 
instalacyjne (wentylacja).

 n 12 marca 2015 r. Starosta Powia-
towy wydał pozwolenie na budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż sta-
wu Edy w obrębie szacht.

 n Zakład Robót Drogowych Kry-
styna Michałkowska prowadzi prace 
związane z budową ul. 1 Maja. Trwają 
prace polegające na wzmocnieniu 
podłoża w celu wykonania warstwy 
konstrukcyjnej jezdni. Równocze-
śnie �rma „Skanska” wykonuje ka-
nalizację sanitarną na odcinku od 
ul. Rydla do Sobieskiego.

 n Trwają prace mające na celu przy-
gotowanie dokumentacji przetargowej 
dla wykonania wymiany sieci ciepłej 
i zimnej wody, cyrkulacji zasilania 
oraz instalacji hydrantowej w Szkole 
Podstawowej nr 2.

 n 18 marca 2015  r. rozpoczęto 
prace przy budowie ul. Jana Brze-
chwy. Wykonawca robót przystąpił 
do prac rozbiórkowych oraz do 
budowy kanału sanitarnego wraz 
z przyłączami.

 n 23 marca 2015 r. odbyło się prze-
kazanie placu budowy chodnika w ul. 
Przejazd (od red. – czytaj też na str. 25)

 n Trwają prace polegające na przygo-
towaniu dokumentacji przetargowej 
dla budowy oświetlenia drogowego 
w ul. Wschodniej, al. Jana Pawła II 
oraz ul. Kochanowskiego.

 n Zlecono prace projektowe budo-
wy nowego parkingu przed Szkołą 
Podstawową nr 4.

 n Rozstrzygnięto przetarg na wy-
konanie malowania jezdni.

 n Na zlecenie Miasta �rma „Kom-
-Lub” prowadzi prace chodnikowe 
w rejonie ulic Kurowskiego i Sobie-
skiego.

 n Prowadzimy rozmowy z  �rmą 
„Aquanet” ws. uzupełnienia w Ża-
bikowie i  Starym Luboniu braku-
jących przyłączy kanalizacyjnych.

 n Zakończyła się ankietyzacja miesz-
kańców ul. Dojazdowej ws. budowy 
brakującego odcinka kanału sani-
tarnego.

 n Aktualizowane są projekty na bu-
dowę chodników, m.in. w ul. Gra-
nicznej.

 n 30 marca 2015 r. podpisano umowę 
z wykonawcą projektu kanału sani-
tarnego w ul. Kolonii PZNF.

Agnieszka Rudzka
podinspektor ds. inwestycji UML

Inwestycje 
komunalne

n
Podłączanie kanalizacji w ul. Brzechwy 
do ul. Okrzei   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Półfabrykaty do budowy kanalizacji w ul. Brzechwy zgromadzone  na ul. 
Konarzewskiego fot. Hanna Siatka

W jednym z ostatnich nume-
rów „Wieści Lubońskich” 
pisali Państwo o ul. Cyryla 

Ratajskiego oraz o działce 2/34, obręb 
Luboń, której wyłącznym właścicie-
lem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Spójnia”.

W piątek, 3 kwietnia 2015 r. spół-
dzielnia otrzymała zawiadomienie 
z  Komisariatu Miejskiego Policji 
w Luboniu o niewniesieniu do sądu 
wniosku o ukaranie co do czynu po-
legającego na umieszczeniu 23 grudnia 
2014 r. znaków D-40, D-41 i D-18 na 
drodze wewnętrznej spółdzielni (zna-
nej jako ul. Cyryla Ratajskiego 
w Luboniu) w związku z tym, że czyn 
ten nie wypełnia znamion wykrocze-
nia (sprawa o  sygn. akt RSOW 
84/2015). Oznacza to, iż Policja usta-
liła, że do żadnego wykroczenia nie 
doszło i spółdzielnia miała pełne pra-
wo oznakować tę drogę wewnętrzną.

W związku z  artykułami, które 
opublikowano w „Wieściach Luboń-
skich” okazało się, iż ul. Cyryla Rataj-
skiego przebiega w innym miejscu, niż 
działka 2/34 będąca wyłączną własno-
ścią SM „Spójnia” w Luboniu (mimo 
iż na działce tej znajduje  się tablica 
z  tą właśnie nazwą ulicy). Obecny 
zarząd Spółdzielni wniósł więc o nada-
nie działce 2/34 nazwy ulicy. Miasto 
Luboń w odpowiedzi na ten wniosek 
podało, iż termin rozpoznania sprawy 
przesunięto do 30 kwietnia 2015 r.

Łukasz Borkowski
SM „Spójnia” w Luboniu

Jak nas poinformował zarząd Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Spójnia”, spła-
cono już wszystkie zaległości, powsta-
łe w okresie, kiedy działając w niepeł-
nym składzie, zarząd nie miał dostępu 
do konta bankowego.

Ul. Ratajskiego cd.

cd.  
ze str. 
20

od 29 do końca, Jaworowej, Jesien-
nej, Leszczynowej, Lipowej 1-61, 
Nad Żabinką, Olszynowej, Pogod-
nej, Szkolnej 1-28A, 30-40 parzyste, 
Wiosennej.

 n Komisja Obwodowa nr  14, 
Szkoła Podstawowa nr  2, ul. Ża-
bikowska  40 (przystosowana dla 
osób niepełnosprawnych), głosują 
mieszkańcy ulic: 22 Lipca, Adama 
Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, 
Jana Kilińskiego, Juliusza Słowackie-
go, Korczaka, Leśmiana, Przejazd, 
Tadeusza Kościuszki 1-40, 42-60 
parzyste, 61-66, 68-102 parzyste, 
Władysława Skóry.

 n Komisja Obwodowa nr 15, Lu-
boński Ośrodek Sportu i Rekreacji 
sp. z o. o., ul. Hugona Kołłątaja 2 
(przystosowana dla osób niepeł-
nosprawnych), głosują mieszkańcy 
ulic: 11 Listopada 3-76, 78-90 parzy-
ste, Brzozowej, Bukowej, Dębowej, 
Harcerskiej, Hugona Kołłątaja 3-15, 
17-19 nieparzyste, Jana Kasprowicza, 
Jaśminowej, Klonowej, Limbowej, 
Marcina Kasprzaka, Mieczysława 
Karłowicza, Mikołaja Reja, Orze-
chowej, Przesmyk, Szkolnej 29-47 
nieparzyste, 48-58A, 60-62 parzyste, 
Świerkowej, Westerplatte, Wrzosowej.

 n Komisja Obwodowa nr 16, Lu-
boński Ośrodek Sportu i Rekreacji 
sp. z o. o., ul. Hugona Kołłątaja 2, 
głosują mieszkańcy ulic: Długiej, 
Migalli, Owocowej, Poprzecznej, 
Stanisława Staszica, Szkolnej 59-63 
nieparzyste, od 66 do końca, Wojska 
Polskiego, Zamkniętej

 n Komisja Obwodowa nr 17, Gim-
nazjum nr 2, ul. Hugona Kołłątaja 1, 
(przystosowana dla osób niepełno-
sprawnych), głosują mieszkańcy ulic: 
Akacjowej, Czajczej, Fabianowskiej, 
Górnej, Jana III Sobieskiego 1-19, Jana 
Panka, Kalinowej, Kasztanowej, Ko-
mornickiej, Kujawskiej, Małopolskiej, 
Mariana Buczka, Mokrej, Podlaskiej, 
Pomorskiej, Poznańskiej, Przyjaznej, 
Siostry Faustyny, Skośnej, Skromnej, 

Szreniawskiej, Świętokrzyskiej, Tar-
gowej, Wirowskiej, Żabikowskiej 1-6, 
8-12 parzyste.

 n Komisja Obwodowa nr 18, Szko-
ła Podstawowa nr 4, ul. 1 Maja 10, 
głosują mieszkańcy ulic: 1  Maja, 
Dojazdowej, Grodzkiej, Grzybowej, 
Jana III Sobieskiego 20-77, Juranda, 
Kasztelańskiej, Łącznej, Malinowej, 
Ogrodowej, Parkowej, Walki Młodych.

 n Komisja Obwodowa nr 19, Lu-
vena SA ul. Romana Maya 1 (przy-
stosowana dla osób niepełnospraw-
nych), głosują mieszkańcy ulic: 
Armii Poznań 51-129A nieparzyste, 
Chemików, Dolnej, Dworcowej od 
17A do końca, Franciszka Ratajcza-
ka, Henryka Rutkowskiego, Kolonii 
PZNF, Leśnej, Łąkowej, Magazyno-
wej, Piaskowej, Piotra Wawrzynia-
ka, Podgórnej 1-18, 20-24, Roma-
na Maya, Spokojnej, Starorzecznej, 
Stawnej, Wodnej.

 n Komisja Obwodowa nr 20, Szko-
ła Podstawowa nr 4, ul. 1 Maja 10, 
głosują mieszkańcy ulic: Jana III 
Sobieskiego 78-112, 114-124A parzy-
ste, Kurowskiego, Malwowej, Nowej, 
Podgórnej 19, od 26 do końca, Ry-
dla, Stolarskiej, Topolowej, Wąskiej.

 n Komisja Obwodowa nr 21, Ośro-
dek Kultury, ul. Jana III Sobieskie-
go  97, głosują mieszkańcy ulic: 
Azaliowej, Bluszczowej, Bratkowej, 
Fiołkowej, Frezjowej, Jana III So-
bieskiego 113-125 nieparzyste, od 
126 do końca, Jęczmiennej, Konwa-
liowej, Krętej, Kwiatowej, Liliowej, 
Makowej, Małgorzaty Fornalskiej, 
Modrakowej, Nagietkowej, Narcy-
zowej, Oliwkowej, Owsianej, Polnej, 
Pszennej, Rumiankowej, Słoneczniko-
wej, Spornej, Warzywnej, Wiejskiej, 
Wierzbowej, Żytniej.

Wykaz lokali wyborczych przy-
stosowanych dla osób niepełnospraw-
nych:  nr 6; 7; 12; 14; 15; 16, 17; 19
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Sprawy, które rażą, bolą, przeszkadzają, bulwersują, nominowane przez czytelników do lubońskiego tytułu „Sól w oku” 

Na zadrzewionej skarpie przy 
wiadukcie kolejowym na ul. 
Powstańców Wlkp. warto 

dokonać przeglądu stanu zadrze-
wienia. Rosnący tuż przy murku 
oporowym chodnika grochodrzew, 
czyli robinia akacjowa (potocznie 
niewłaściwie nazywana często aka-
cją) jest w  nie najlepszym stanie. 
Świadczą o tym wyraźnie spróch-
niałe, odkryte części nasady pnia. 
Naturalnie dość mocno pochylone 
w kierunku południowym drzewo 
może w każdej chwili runąć prosto 
na chodnik i  jezdnię. Z  wiosną, 
gdy pąki przekształcą się w  liście, 
zwiększając dodatkowo opór dla 
wiatru, prawdopodobieństwo, że 
okaz padnie, jeszcze się zwiększy.

PPR

Zaraz padnie?

Nachylony ku jezdni 
grochodrzew ze 
spróchniałą nasadą 
pnia może w każdej 
chwili paść na prze-
chodniów lub przejeż-
dżające samochody   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n

n
Tak parkują klienci Pajo Centrum – na samym środku, gdyż nie chce im się 
podejść 20 metrów

Budowa nieutwardzonej części 
ulicy Dąbrowskiego zakończy-
ła się już dawno. Nieopodal, 

na parkingu ul. Rzecznej (przy sta-
dionie) były gromadzone materiały 
potrzebne do budowy tego poznań-
skiego odcinka lubońskiej ul. Dą-
browskiego – kostka brukowa oraz 
krawężniki. Tych drugich, o różnych 
parametrach, pozostało ok. 40 sztuk 
o długości każdego – 1 metr. Leżą 
bez jakichkolwiek zabezpieczeń już 

kilka miesięcy, niektóre wywrócone 
z palet stanowią dodatkowe zagroże-
nie. Ciekawe, czy inwestycja była źle 
materiałowo oszacowana, czy może 
przy okazji realizacji zadania (budo-
wa odcinka ul. Dąbrowskiego) coś 
jeszcze miało zostać zrobione. Jeśli 
tak, to dlaczego nie zostało wykona-
ne? Wreszcie, czy może wykonawca 
przez zapomnienie pozostawił nad-
miar zgromadzonych materiałów?

PPR

Pozostałości

n
Pozostawione po budowie ul. Dąbrowskiego 40 metrów krawężnika zale-
ga na paletach przy parkingu na ul. Rzecznej   fot. Piotr P. Ruszkowski 

W ostatnich „Wieściach Lu-
bońskich” sporo miejsca 
poświęcono barierom archi-

tektonicznym. Do redakcji docierają 
kolejne sygnały z prośbą o interwen-
cję. Szczególnie osoby starsze, korzy-
stające z przystanku autobusowego 
linii 610 i 614 przy ul. ks. Streicha 
skarżą się na wyjątkowo nieprzyja-
zną, źle osadzoną zatokę autobuso-
wą. Bardzo mała różnica wysokości 
(zaledwie kilka centymetrów) po-
między samą zatoką na której stają 
autobusy, a przystankiem, na którym 
wsiadają pasażerowie, powoduje, że 
bardzo trudno pokonać pierwszy 
– wyjątkowo wysoki stopień przy 

wsiadaniu czy wysiadaniu. Standar-
dowa wysokość krawężnika peronu 
autobusowego powinna wynosić od 
16 do 24 cm. Przy autobusach z tzw. 
przyklękiem, czyli automatycznym 
obniżaniem poziomu podłogi o 7-8 
cm, najlepiej sprawdza się różnica 
wysokości 18 cm. Mając na uwadze 
powyższe, jak widać w tym wypadku 
daleko do przyjaznych, sprawdzo-
nych standardów.

Dodatkowa prośba użytkowni-
ków autobusowej komunikacji zbio-
rowej – to podjeżdżanie autobusów 
jak najbliżej krawężnika.

PPR   

Bariera

n
Przystanek autobusowy na ul. ks. Streicha, w pobliżu kościoła św. Jana 
Bosko, prawie na tej samej wysokości co zatoka – poza normami – jednak 
dopuszczony został do użytkowania   fot. Piotr P. Ruszkowski

Tuż po świętach wielkanocnych 
zamknięto ul. Malinową przy 
Przedsiębiorstwie Handlowym 

„Venus”. Fragment drogi przy posesji 
nr 37 (zaraz za sklepem „Fresh”) ogro-
dzono siatką, na niej zamontowano 

taśmę i czerwony trójkąt 
ostrzegawczy. Ulica jest 
w tej chwili nieprzejezd-
na, od strony Ogrodowej 
zamontowano znak in-
formujący o  drodze bez 
przejazdu. Jak się okazało, 
fragment ulicy nie należy 
do miasta, a stanowi wła-
sność prywatną i prawdo-
podobnie dlatego został 
zablokowany.

Agata Samol

Zablokowana ul. Malinowa

Złośliwość czy lenistwo?

n
Zablokowany fragment ul. Malinowej od stro-
ny Ogrodowej   fot Agata Samol
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Wypełniony wodą wykop 
pod blok przy ul. Wschod-
niej, potocznie nazywany 

przez mieszkańców Nowego Cen-
trum Lubonia (NCL) „stawkiem”, od 
lat stanowiący nieodłączny element 
krajobrazu, zawsze był szczelnie 
ogrodzony. Niestety, ostatnio od 
strony budynku przy ul. Kocha-
nowskiego 1 wiatr przewrócił bla-
chę, stanowiącą część ogrodzenia. 

Sprawa jest o  tyle ważna, że teraz 
każdy bez problemu może przejść 
przez dziurę. Zważywszy na to, że 
mieszka tu wiele młodych rodzin 
z  dziećmi, chwila nieuwagi może 
zakończyć  się tragedią. Oby nie 
stało  się tak, że dopiero wypadek 
pociągnie za sobą zainteresowanie 
tym zaniedbanym i niebezpiecznym 
miejscem.

B.S.

Zagrożenie

n
Dziura w ogrodzeniu, a za nim niebezpieczny wykop w śliskiej glinie, pełen 
wody   fot. Beata Stempczyńska

Ostatnio na ulicach Lubonia 
zauważyłam wiele oklejo-
nych reklamami słupów. Do-

słownie każdy, m.in. w okolicach ul. 
Fabrycznej, wygląda w ten sposób – 
brzydko – i zaśmieca nasze ulice. Czy 
to nie jest przypadkiem samowola? 
Czy urzędnicy mogą tego zabronić? 
Może Państwu jako redakcji uda się 
coś z tym zrobić, np. porozmawiać 
z władzami, by np. nałożyły kary na 
�rmy, które tak  się reklamują, lub 
nakazały im posprzątać swoje niele-
galne reklamy (bo mam nadzieję, że 
nikt na taki proceder nie zezwolił).

Magda

List do redakcji

Oklejone słupy

n
Przykład oklejonego słupa ulicznego

Chodnik na ul. Szkol-
nej wzdłuż SP 1 jest 
wąski i niebezpiecz-

ny. Spomiędzy płytek raz po 
raz wyrasta drzewo lub słup 
elektryczny. Niejeden uczeń 
z pewnością nabił sobie guza 
w drodze na boisko sporto-
we lub wracając po lekcjach 
do domu.

(S)

Tor przeszkód

Drzewa i słupy elektryczne 
wyrastające z chodnika na ul. 
Szkolnej, zwężają przejście 
i stanowią przeszkody na 
drodze przechodniów    
fot. Hanna Siatka

Urząd Miasta informuje, że 
uruchomiono �nansowane 
ze środków miejskich usłu-

gi polegające na sterylizacji wolno 
żyjących kotek i  kastracji wolno 
żyjących kocurów z  terenu Lubo-
nia. Miasto podpisało porozumie-
nie z Fundacją Ochrony Zwierząt 
„Animal Security” w zakresie współ-
pracy w realizacji przedsięwzięcia 

oraz z  lekarzem weterynarii, któ-
ry wykonuje zabiegi. Zgłoszenia 
w sprawie konieczności wyłapania 
wolno żyjących kotów do zabiegu 
kastracji lub sterylizacji przyjmują 
przedstawiciele lub wolontariusze 
Fundacji pod nr tel. 790  450  457 
w godzinach od 16 do 20.

Wydział Spraw Komunalnych
Urzędu Miasta Luboń

Kastracje  
i sterylizacje kotów

W Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej przy ul. 
Źródlanej 1 odbywają się 

dyżury pracowników Powiatowe-
go Urzędu Pracy (UP) z Poznania. 
Są kontynuacją projektu „Mobilny 
urząd”, mającego podnieść jakość 
oferty Urzędu Pracy i zwiększyć do-
stępność usług pośrednictwa pracy. 
Pracownicy UP przyjmują klientów 

w całym powiecie poznańskim. Dy-
żury przeznaczone są dla osób bez-
robotnych, zarejestrowanych w UP 
w Poznaniu i umówionych wcześniej 
na wizytę z  pośrednikiem pracy 
w swojej gminie. Najbliższy dyżur 
w  Luboniu przypada na 28 maja 
br. Spotkania odbywają się średnio 
co dwa miesiące.

Agata Samol

Dyżury Urzędu Pracy 
w Luboniu

Lubonianie korzystający z nie-
utwardzonego odcinka ul. Mo-
relowej (pomiędzy ul. Buczka 

i  Wojska Polskiego) nie mogą  się 
doczekać jego budowy. Tymczasem 

mieszkańców w tym rejonie miasta 
przybywa z uwagi na nowe osiedla, 
które powstają na polach przy ul. 
Buczka od strony Wir.

(Z)

Peryferyjna

n
Z pokonaniem szerokiego, gruntowego fragmentu ul. Morelowej kłopot 
mają nie tylko piesi. W głębi utwardzony odcinek tej drogi w kierunku ul. 
11 Listopada   fot. Hanna Siatka

n
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Wiosna to pora sprzyjająca 
porządkom w sza�e. Je-
śli nasza odzież nie jest 

zniszczona, z  chęcią oddajemy ją 
potrzebującym. Służą do tego spe-
cjalne kontenery. Jeden z nich stoi 
przy ul. Andrzeja Mizerki. Jednak 

jego stan pozostawia dużo do ży-
czenia. Po pierwsze, jest brudny, 
zwłaszcza uchwyt, który służy do 
otwarcia; po drugie – przepełniony. 
Worki z odzieżą stoją obok, a po-
jedyncze ubrania są porozrzucane 
wokół pojemnika. Całość tworzy 
iście malowniczy widok.

Kto odpowiada za stan tych 
pojemników? Czy jest w Luboniu 
inne miejsce, w  którym można 
składać niepotrzebną odzież, bo 
może  się przydać komu innemu? 
Czy naprawdę nasz dobry uczynek 
jest komuś potrzebny?

BS

Co z tą odzieżą?

Podobnie jak ten wyglądają rów-
nież inne kontenery do gromadze-
nia używanej odzieży w Luboniu. 
To nie nadmiar zgromadzonych 
ubrań świadczy o braku kultury, 
ale obsługa pojemników przez ich 
właścicieli – Fundację „Od Was dla 
Was” ECO Textil Dzieciom Niepeł-
nosprawnym. Czy tak zbierana 
odzież tra�a do potrzebujących?   
fot. Hanna Siatka

n

Parkując samochód, 
kierujmy się empatią 
do niezmotoryzowa-

nych użytkowników dróg. 
Wejdźmy w rolę matki pro-
wadzącej wózek z dzieckiem 
lub osoby niepełnospraw-
nej na wózku inwalidzkim. 
Pozostawmy miejsce, by 
i one mogły się bez prze-
szkód przemieszczać.

(S)

Serdeczna wyobraźnia

Podczas budowy kanalizacji na 
ul. Brzechwy z ziemi wydobyto 
sporej wielkości głaz. Odstawiony 

na bok, nikomu niepotrzebny, stanowi 

jedynie przeszkodę. Może warto go 
zagospodarować na przykład w bar-
dzo tradycyjny sposób – stawiając 
go w jakimś miejscu coś lub kogoś 

upamiętniającym. Teraz 
w kwietniu mógłby stanąć 
np. przy jednym z trzech 
dębów upamiętniających 
lubonian-katyńczyków. 
Wydobyty z miejskiego 
gruntu najprościej było-
by przetransportować na 
cmentarz komunalny przy 
ul. Armii Poznań i ustawić 
przy dębie upamiętnia-
jącym Romana Rymszę. 
Przy okazji przypomnijmy 
pozostałe lokalizacje dę-
bów sadzonych w 2011 r. 
przez Stowarzyszenie Kul-
turalno-Oświatowe „Fo-
rum Lubońskie” w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Katyń 
– ocalić od zapomnienia”: 
przy kościele Jana Bosko 
–upamiętnia Antoniego 
Marcinkowskiego oraz na 
cmentarzu para�alnym 
w Żabikowie – ku pamięci 
Edmunda Moenke.

PPR

Kamień

Głaz wydobyty podczas 
budowy kanalizacji na 
ul. Brzechwy w pobliżu 
ul. Okrzei czeka na wy-
korzystanie   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

Tego samochodu, zapar-
kowanego na ul. 11 Listo-
pada w okolicy skrzyżo-
wania z Żabikowską (z 
prawej strony niewidocz-
ny sklep „Netto”) ani 
wózek dziecięcy, ani 
inwalidzki nie ominą. 
Człowiek poruszający się 
o kulach też będzie miał 
trudności   fot. Hanna 
Siatka

Ruszyły prace sezonowe w  Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Lubonianka”. Żeby za-
bezpieczyć budynki przed zagnieżdża-

niem  się ptaków, w  otworach służących do 
wentylacji dachu, montowano kratki.

(S)

Wiosenne 
porządki

nZabezpieczanie otworów wentyla-
cyjnych na bloku przy ul. Sikorskie-
go 48 (24 marca)   fot. Hanna Siatka

n

n
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Mieszkam na ul. Po-
niatowskiego, przy 
której rosną bardzo 

stare lipy. 10 stycznia br. jedno 
z  tych drzew, wskutek bardzo 
silnego wiatru, przewróciło się 
na mój dom (czytaj: „WL” 01-
2015, str. 24 – „Żniwo Feliksa”). 
Urząd Miasta Luboń przekazał 
zgłoszoną przeze mnie szkodę do 
swojego ubezpieczyciela TUiR 
WARTA SA.

Chciałabym zaznaczyć, że 
po wypadku u mojego sąsiada 
(w sierpniu 2012 r. silny wiatr 
przewrócił drzewo na jego 
dom, do dziś sprawa jest w są-
dzie; czytaj: „WL” 09-2012, str. 
22 – „Bójmy  się staruszek”), 
chciałam  się ubezpieczyć na 
taką ewentualność. Konsultant 
�rmy ubezpieczeniowej stwier-
dził, że polisa nie może obej-
mować skutków upadku drze-
wa rosnącego poza posesją 
ubezpieczonego, a  obowiązek 
pokrycia kosztów należy do 
właściciela drzew, w  tym wy-
padku miasta Luboń.

Ekspert TUiR WARTA SA 
sporządził protokół szkód i zro-
bił zdjęcia wszystkich uszko-
dzeń. Po kilku tygodniach 
otrzymałam decyzję odmowy 
wypłaty odszkodowania. Uza-
sadnienie tej odmowy brzmi 

(cytuję): „(...) bezpośrednią 
przyczyną przewrócenia  się 
drzewa był bardzo silny wiatr 
(...) można zatem uznać, iż do 
szkody doszło w  wyniku wy-
stąpienia okoliczności noszą-
cych znamiona  siły  wyższej 
(…)”.

Czując się oszukana, posta-
nowiłam zwrócić  się bezpo-
średnio do właściciela drzew, 
tj. Urzędu Miasta Luboń. Oso-
by decyzyjne podtrzymały ar-
gumenty ubezpieczyciela.

Przedstawiam tę sytuację, 
aby Państwa przestrzec i zmo-
bilizować do zajęcia aktywniej-
szego stanowiska. Jeśli (czego 
nikomu nie życzę) sytuacja się 
powtórzy, zostaniecie Państwo 
sami ze swym problemem 
i  kosztami, które będziecie 
zmuszeni ponieść.

poszkodowana

Od redakcji
Jak nas zapewnił burmistrz 

Mikołaj Tomaszyk, Miasto Lu-
boń jest ubezpieczone od na-
stępstw kataklizmów wynika-
jących z  natury, np. przewró-
conych na posesje prywatne 
drzew rosnących na terenie 
miejskim, co oznacza, że po-
szkodowanemu przysługuje 
odszkodowanie z tego tytułu.

List do redakcji

Bezkarne lipy
Apel do mieszkańców tzw. alei pomnikowych

Mój syn we wrześniu powinien 
zacząć edukację w klasie „0”. 
Starsza córka chodzi do Szkoły 

Podstawowej nr 2 więc byłam przeko-
nana, że syn też tam będzie uczęszczał. 
Po przeczytaniu komunikatu na stronie 
szkoły dowiedziałam się, że niestety 
szkoła nie będzie prowadzić naboru 
do klas „0”. Postanowiłam zadzwo-
nić do szkoły i się upewnić. Na moje 
nieszczęście okazało  się to prawdą 
i pani odesłała mnie do Urzędu Mia-
sta. Usłyszałam, że taka była decyzja 
pani burmistrz, a syna mam zapisać do 
innej placówki. Zapytałam więc, czy 

jeżeli zostanie przyjęty do innej szko-
ły, będzie mógł w niej kontynuować 
naukę?, na co dostałam odpowiedź, że 
do pierwszej klasy będzie musiał iść 
w swoim rejonie (czyli SP 2).

Wynika z tego, że mój syn przez 10 
miesięcy, jako 5-latek, będzie chodził 
do placówki, do której zostanie przyję-
ty, po czym za rok będzie musiał znowu 
zmienić otoczenie.

Bardzo proszę o poruszenie tego 
tematu. Mam nadzieję, że jako rodzic 
nie jestem w tym temacie jedyna.

mieszkanka Lubonia

List do redakcji

Po nowej rejonizacji szkół
Ile razy moje dziecko ma zmieniać szkolne otoczenie?

W siedzibie Zarządu Transportu 
Miejskiego (ZTM) urucho-
miono kiosk informacyjny. 

To stanowisko umożliwiające klientom 
dostęp do stron internetowych: www.
peka.poznan.pl oraz www.ztm.poznan.
pl wraz ze stronami powiązanymi, np. 
poznan.jakdojade.pl.

Infokiosk znajduje się na parterze 
siedziby ZTM w  Poznaniu przy ul. 
Matejki 59 (przy wejściu, w pobliżu 
stanowiska ochrony budynku). To 
komputer z dostępem do Internetu, 

z  którego mogą skorzystać osoby 
załatwiające w ZTM swoje sprawy.

Dzięki udogodnieniu, klienci 
ZTM mogą sprawdzić m.in., jak do-
jechać w  inny rejon miasta, zapo-
znać się z rozkładem jazdy lub spraw-
dzić na Wirtualnym Monitorze, za ile 
minut odjedzie z  wybranego przy-
stanku autobus czy tramwaj. Mogą 
również zalogować się na swoje kon-
to PEKA.

Zachęcamy do korzystania ze sta-
nowiska.

ZTM

Infokiosk
Z dostępem do stron: peka.poznan.pl i ztm.poznan.pl, 
uruchomiony w siedzibie ZTM

Na przełomie marca i kwietnia 
wybudowano chodnik na 
krótkiej ul. Przejazd położo-

nej pomiędzy ul. Sienkiewicza i Ki-
lińskiego. Przedtem w tym miejscu 

Wypasiony

n
Nowy, blisko 3-metrowej szerokości chodnik na 
ul. Przejazd – widok od strony ul. Sienkiewicza   
fot. Hanna Siatka

n
Chodnik na ul. Sienkiewicza na całej długo-
ści (od ul. Kościuszki do Poniatowskiego) 
jest bardzo zniszczony i wyboisty. Nic dziw-
nego, że piesi często przechodzą jezdnią   
fot. Hanna Siatka

przebiega wzdłuż ogrodzenia 
jednej �rmy i  jednej posesji – 
położonej od ul. Kilińskiego)? 
Ich zdaniem remont przydałby się 
bardziej zniszczonemu chodni-
kowi na sąsiedniej, uczęszczanej 
ul. Sienkiewicza. Zapytany przez 
nas o wyjątkowe gabaryty chod-
nika na Przejeździe burmistrz 
Mikołaj Tomaszyk wyjaśnił, że 
nie chciano tam pozostawiać 

n
 Tak wyglądało przejście wzdłuż ul. Przejazd przed remontem 
– widok od ul. Kilińskiego. Teraz w miejscu wysokiego krawęż-
nika znajduje się łagodny, przyjazny dla wózków zjazd z chod-
nika   fot. Hanna Siatka

pasa zieleni, który miasto musiałoby 
potem utrzymywać.

HS

znajdował się pas gruntu oddzielony 
od asfaltowej jezdni wysokim kra-
wężnikiem. Trotuar powstał z kost-
ki pozbrukowej o  grubości 8  cm, 
szarej w ciągu pieszym i czerwonej 
we wjazdach na posesję. Nie licząc 
krawężników, ma szerokość 2,70 m. 
Z powodzeniem zmieściłaby się w tym 
ciągu 1,5-metrowa ścieżka rowerowa. 
Lubonianie pytają, dlaczego w miej-
scu, gdzie nikt nie mieszka wybudo-
wano tak okazałe przejście (chodnik 
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Podobnie jak w ubiegłym roku, 
Burmistrz Miasta ogłasza ko-
lejną edycję konkursu „Zielony 

Luboń”. Celem konkursu jest zwró-
cenie uwagi na najciekawsze, orygi-
nalne i nowatorskie rozwiązania dla 
terenów zielonych, poprawa estetyki 
naszego miasta, pielęgnacja posesji 
oraz współzawodnictwo mieszkań-
ców. Konkurs skierowany jest do 
wszystkich mieszkańców Lubonia 
(z wykluczeniem członków Rady 
Miasta, pracowników Urzędu oraz 
członków komisji) posiadających 
ogród, balkon lub taras oraz osób 
dbających o ogródki przyblokowe. 
Nagrody zostaną przyznane w trzech 
kategoriach: 1. - Najpiękniejszy ogród 
– do tej kategorii zgłaszać można 
ogrody kwiatowe, posesje, ogrody 
przyblokowe (za zgodą właściciela 
nieruchomości), 2.  –  Najpiękniej-
szy balkon – dotyczy balkonów 
i tarasów, 3. – Najpiękniejszy teren 
przed domem – dotyczy ogrodów 
zlokalizowanych od strony ulicy. 
Ocenie w skali punktowej (od 0 do 5 
punktów) podlegają: ogólny wygląd 

ogrodu, wrażenia estetyczne, różno-
rodność gatunków zieleni, pomy-
słowość w rozmieszczeniu zieleni, 
elementy architektury ogrodowej, 
kompozycje kwiatowe, utrzymanie 
zieleni, stan trawników oraz krzewów. 
W komisji zasiądą: Joanna Cichoń, 
Katarzyna Frąckowiak, Hieronim 
Gawelski, Agnieszka Perz, Agata 
Strączkowska, Mikołaj Tomaszyk, 
Paweł Wolniewicz. Ogłoszenie wy-
ników, wystawa zdjęć oraz wręczenie 
nagród nastąpi 20 czerwca podczas 
Dni Lubonia. Warunkiem udziału 
w konkursie jest wypełnienie formu-
larza zgłoszeniowego i dostarczenie 
go do Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Miasta, plac E.  Bojanowskiego  2. 
Formularz oraz regulamin konkursu 
dostępne są w Kancelarii Ogólnej, 
lub na stronie: www.lubon.pl. Infor-
macji udziela Joanna Cichoń pod 
numerem tel. 61 813 00 11 wew. 35; 
e-mail: joanna.cichon@umlubon.
pl. Termin przyjmowania zgłoszeń 
mija 30 maja.

Agata Samol

Ruszył konkurs 
„Zielony Luboń”

Czterdziestu członków Koła 
nr 61 Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów 

uczestniczyło w czwartek, 26 marca 
w  sali Spółdzielni Mieszkaniowej 
w przedświątecznym spotkaniu.

Przewodnicząca – 
Zo�a Skok-Łukomska 
powitała burmistrz 
Małgorzatę Machalską, 
która odwiedziła senio-
rów po raz pierwszy. 
Przybył też prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej 
– Piotr Konik – gospo-
darz świetlicy, która udzieliła gości-
ny seniorom.

Burmistrz Małgorzata Machal-
ska życzyła spokojnych świąt, które 
jednoczą rodzinnie, są dniami na-

dziei, czasami niedocenianymi, 
bogatymi, bo można je przeżywać 
głęboko, poczynając od pierwszego 
dnia Wielkiego Tygodnia. Życzyła 
też seniorom wyciszenia i prosiła, 
by przekazywali młodszym chęć 

kultywowania tych świąt.
Prezes Piotr Konik podziękował 

seniorom, uznając ich spotkania 
w spółdzielni za zaszczyt.

Robert Wrzesiński

Podwieczorek 
wielkanocny emerytów

Podczas podwieczor-
ku wielkanocnego 
seniorów w świetlicy 
Spółdzielni Mieszka-
niowej „Lubonianka”   
fot. Robert Wrzesiński

n

W czwartek, 23 kwietnia 
od godz. 9 do 14 w sali 
nr  008 Urzędu Miasta 

przy placu Edmunda Bojanowskie-
go 2 uprawnione osoby niepełno-
sprawne będą mogły złożyć wnioski 
o wydanie nowych kart parkingo-
wych. To jedyna okazja wymiany 

dokumentu w Luboniu. Poza tym 
terminem o wydanie nowych kart 
parkingowych trzeba  się ubiegać 
w Starostwie Powiatowym w Pozna-
niu, ul. Słowackiego 8, Powiatowy 
Zespół do Spraw Orzekania o Nie-
pełnosprawności. Parter pokój 08.

(Z)

Karty parkingowe

Z okazji Dnia Dziecka szkoła językowa „German” organizuje wyjazd 
do berlińskiego Zoo. Wycieczka odbędzie się 30 maja. Wyjazd spod 
stacji PKP w Luboniu. Koszt: 75 zł za przejazd plus 18 Euro (8 Euro 

dzieci) za wstęp do Zoo wraz z akwarium. Więcej informacji: tel. 601 169 908.
Zapraszamy wszystkich chętnych.

J.S.

Do berlińskiego Zoo
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W 2012 r. podpisałam umowę 
na sprzedaż energii elek-
trycznej dla odbiorców 

indywidualnych z  Energetycznym 
Centrum w  Radomiu, dzisiaj �r-
ma ma siedzibę w  Warszawie. To 
był największy błąd, jaki mogłam 
popełnić. Stało się i nic nie zmie-
nię, pozostaje mi przecierpieć 5 lat.

Bardzo interesowałam się wpro-
wadzoną przez Sejm Ustawą o uwol-
nieniu energii. Obiecywała złote 
góry. Rzeczywistość jest przeraża-
jąca. Od początku realizacji umowy 
napotykałam na wiele niezgodności 
w  przedsiębiorstwie działającym 
w państwie prawa. Działania �rmy 
nie pozwalały oceniać kosztu ener-
gii, która miała być najtańsza. Jaka 
jest, do dziś (minęło 2,5 roku), nie 
bardzo wiem, chyba o 0,10 zł droż-
sza. Ponadto niby wszystko jest 
w  porządku, ale �rma doskonale 
pewne elementy zakamuflowała, 
chociażby pakiet zdrowotny, dodat-
kowo opłacany, który jest ewident-
nym naciąganiem odbiorców ener-
gii elektrycznej na dodatkowe kosz-
ty (pakiet na usługi medyczne 
w  �rmie „Med-Lux” przy ul. Że-
romskiego w  Luboniu). Poza tym 
od początku niezrozumiałe, bo 
bardzo zawiłe, było obliczanie zu-
żytej energii elektrycznej, a od po-
nad roku zaniechano tej procedury 

w przyzwoitym terminie. Przysłano 
pismo informujące o zmianie trybu 
rozliczeń – raz w roku. Na poczet 
poboru energii �rma żąda zaliczki 
na poziomie 160-170% średniego 
zużycia energii, a nawet i więcej. Na 
dziś nie rozliczono mnie od 
1.10.2013 r. – dobre. Należy zazna-
czyć, że w tym układzie za przesył 
energii płaci się do Enei lub innego 
operatora, a za ilość zużytych kWh 
do Energetycznego Centrum (to też 
nie było jasne przy zawarciu umo-
wy). To znaczy, że chcąc zapłacić za 
pobór energii, należy zrealizować 
dwie faktury: jedną za przesył, dru-
gą za ilość kWh. Opłacenie dwóch 
przekazów pocztowych, nawet przez 
Internet, to też koszt. Na przestrze-
ni 2,5 roku nie widzę uwag do fak-
tur otrzymywanych z  �rmy Enea. 
Według moich wyliczeń, cena jed-
nego kWh, którą płacę, wynosi 
prawdopodobnie 0,6656-0,6737 zł 
za kWh, a  w  ENEA 1  kWh to 
0,5771 zł. Dlaczego daję tolerancję?, 
ponieważ z danych nie bardzo wia-
domo, w którym momencie zakoń-
czono rozliczanie.

Moje zarzuty w  stosunku do 
firmy Energetyczne Centrum są 
następujące:

1. Brak możliwości zerwania 
umowy bez konsekwencji �nanso-
wych – w moim przypadku 2 500 zł, 

List do redakcji

Jak się płaci za głupotę
a  inni muszą płacić i  więcej. Od 
czego to zależy, nie jest mi wiadome.

2. Brak przejrzystego i dokład-
nego rozliczenia – obecne bardzo 
zawiłe i niezrozumiałe.

3. Rozliczenie winno być wyka-
zywane zgodne z  odczytem Enea, 
a nie według przyjmowanych śred-
nich (średnia ze średnich) i braku 
możliwości ustosunkowania się do 
całości (brak stanów licznikowych), 
w tej sytuacji mogą być jeszcze róż-
ne „przewałki”.

4. Na każdej fakturze powinien 
być podawany stan licznika, do któ-
rego jest rozliczenie.

5. Nie zakładano w umowie roz-
liczeń rocznych, zmieniono pod 
koniec 2014 r.

6. Nie przedstawiono opłat do-
datkowych do zużytych kWh do 
każdej wpłaty. Nie ma analiz w sto-
sunku do stanów faktycznych.

7. Nie zakładano dodatkowych 
kosztów operacyjnych.

8. Przedpłata na poziomie +/-
160% zużycia i  rozliczenie przez 
�rmę raz w roku znaczą, że odbior-
cy energii utrzymują �rmę. Tym 
samym firma ponad rok obraca 
moimi pieniędzmi. Czy to jest nie-
oprocentowana pożyczka dla �rmy? 
Co na to urząd skarbowy?

9. W umowie powiedziano, że 
energia będzie najtańsza – wg wy-

liczeń wychodzi zupełnie co inne-
go i to jeszcze niezupełnie jasno.

10. Od początku zawarcia umo-
wy żądam jasnego i przejrzystego 
rozliczenia kWh dla wszystkich 
korzystających z  tego dostawcy 
energii.

Taka to historia wynikająca 
z głupoty.

Proponuję:
 n Przed zawarciem umowy, a przed-

stawiciele �rmy są dość podstępni, 
zapoznać się z informacjami doty-
czącymi tych �rm, albo nie zada-
wać się z domokrążcami.

 n 25 lutego 2015 r. w radiu TOKFem 
o godz. 21.30 był program poświę-
cony temu zagadnieniu. Polecam 
go odsłuchać – przeraża.

 n Polecam na stronie internetowej 
Onet artykuły „Energy Match” Julii 
Wizowskiej.

 n Polecam to wszystko, aby nie robić 
głupstw. Rezygnacja z �rmy przed 
upływem terminu (5 lat) w moim 
przypadku kosztuje 2 500 zł. We-
dług posiadanej przeze mnie wie-
dzy tego typu �rm w Polsce jest ok. 
20. Ostatnio w działalność włączo-
no dostawy gazu (tzn. kWh gazu, 
przesył – druga faktura).

Ostrzegam przed szarlatana-
mi – przedstawiciele �rm grasują 
ostatnio po Luboniu. Ciekawa je-
stem, jak �rmy są rozliczane z po-
bieranych od odbiorców pieniędzy. 
Te �rmy rozliczają przecież urzędy 
skarbowe.

Maria Kaczmarek

W dniach 20 i 22 marca, na 
zaproszenie Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi w Osta-

szewie Toruńskim, Klub Honorowych 
Dawców Krwi PCK „Lubonianka” 
brał udział w 19. Mistrzostwach Pol-
ski HDK w miejscowości Łysomice 
pod Toruniem. Zakwaterowano nas 
w hotelu „Rubens” z odnową biolo-
giczną. W piątek, 20 marca organizator 
zorganizował wycieczkę autokarową 
z przewodnikiem w celu zwiedzenia 
Torunia. Nasz klub przystąpił do gry 
w  składzie: Jerzy Zieliński (prezes 

klubu) oraz Piotr Nowak i  Adam 
Szydłowski (członkowie). Turniej 
rozegrano w dwóch rundach: w so-
botę i w niedzielę. Poprzedziło go 
odśpiewanie hymnu PCK. Nadzór 
nad rozgrywkami sprawował sędzia 
klasy międzynarodowej – Piotr Do-
liński. W  turnieju brało udział 50 
osób, z których utworzono 13 dru-
żyn 3-osobowych. Zawody wygrała 
drużyna HDK PCK przy MPK Wro-
cław. W niedzielę, po zakończeniu 
turnieju ogłoszono wyniki. Nasza 
ekipa zajęła 12. miejsce. Patronat 

sprawowali marszałek 
województwa kujawsko-
-pomorskiego – Piotr 
Całbecki, wojewoda 
kujawsko-pomorski – 
Ewa Mes i wójt gminy 
Łysomice – Piotr Ko-
wal. Rozdano nagrody 
indywidualne od 1-6 
miejsca i drużynowe 
za miejsca 1-3.

Jerzy Zieliński
prezes Klubu HDK PCK 

„Lubonianka”

HDK na mistrzostwach 
szachowych

n
Podczas turnieju szachowego pod Toruniem

Od środy, 1 kwietnia, czynni 
uczestnicy Powstania Czer-
wiec ’56, znajdujący się obec-

nie w trudnej sytuacji materialnej, 
mogą składać wnioski o udzielenie 
pomocy finansowej. Formularze 
można pobrać w Punkcie Obsługi 
Klienta w Wielkopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim (WUW) w Poznaniu 
oraz wydrukować bezpośrednio ze 
strony internetowej urzędu. Wypeł-
nione i podpisane wnioski można 
składać w Biurze Obsługi Obywatela 
w WUW do końca kwietnia lub prze-
syłać pocztą na adres: Wielkopolski 
Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. 
Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań 

z dopiskiem „Czerwiec ‘56” (decyduje 
data stempla pocztowego).

O pomoc �nansową mogą  się 
ubiegać czynni uczestnicy Powstania 
Czerwiec ’56 oraz współmałżonko-
wie tych nieżyjących uczestników, 
którzy w wyniku wydarzeń z czerw-
ca 1956  r. w  Poznaniu doznali 
uszczerbku na zdrowiu, byli repre-
sjonowani przez funkcjonariuszy 
aparatu bezpieczeństwa, zostali 
zwolnieni z pracy lub mają szcze-
gólne zasługi w niesieniu pomocy 
o�arom Powstania.

Podobnie jak w ubiegłych latach 
na pomoc �nansową przeznaczono 
łącznie 500 tys. zł.

WUW

Pomoc dla kombatantów 
Czerwca `56

Zapewne wielu mieszkańców 
Lubonia widziało w Poznaniu 
stacje Poznańskiego Roweru 

Miejskiego i (PRM). Pewnie wielu 
z nich spoglądało na nie z nutką za-
zdrości. Pomyślałem, że warto temu 
zaradzić i zorganizować w Luboniu 
stację PRM. Moglibyśmy dzięki temu 
wypożyczać rowery i dojeżdżać nimi 
na przykład od pętli tramwajowej na 

Dębcu. Byłoby to dużym ułatwieniem 
dla tych, którzy nie mają własnych 
dwóch kółek, a z chęcią przesiedli-
by się na rower. Mam nadzieję, że 
Pani Burmistrz poprze mój pomysł 
w Zarządzie Transportu Miejskiego 
i już wkrótce będzie można skorzy-
stać z tego środka transportu.

Jakub Bielawski

Pojedźmy Rowerem Miejskim
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Z roku na rok maleje ilość ulicznych drzew. 
Na ul. Dąbrowskiego, w starym Luboniu, 
ze szpaleru, który niegdyś osłaniał nie-

mal cały dukt, pozostało jedyne drzewo. Jeszcze 
w ubiegłym roku rosły trzy. Ten ostatni okaz 
znajduje się w pobliżu wylotu ul. Tuwima. Czy 
ten sezon będzie dla niego ostatnim? Wszyst-
ko na to wskazuje. A  czy posadzi  się nowy 
rząd drzew? Raczej nie. Zwiększa się gęstość 
zabudowy i  coraz więcej miejsca potrzebu-
jemy dla samochodów. Zmienia  się więc na 

naszych oczach rzeczywistość, a  to, co było 
ważne i  estetyczne dla naszych ojców, prze-
staje mieć znaczenie dla nas współczesnych. 
Bezpowrotnie giną pejzaże szpalerów czy alei 
drzew przydrożnych. Przy planowaniu no-
wych duktów rzadko się to uwzględnia i jesz-
cze rzadziej realizuje. Chyba jedyny wyjątek, 
kiedy w Luboniu sadzono przydrożne drzewka 
stanowi ul. Marii Konopnickiej utwardzana 
przed kilkoma laty.

(I)

Ostatni klon

n
Fragment zdjęcia lotniczego Lubonia z okresu okupacji, na któ-
rym widać wyraźnie szpaler bujnych koron drzew przy ul. Dą-
browskiego. Z prawej skrzyżowanie z ul. 3 Maja i Rzeczną

Ostatni klon o malowni-
czym pokroju, jaki ostał się 
z rzędu osłaniającego 
niegdyś ul. Dąbrowskiego    
fot. Piotr P. Ruszkowski

W niedzielę, 22 marca przy 
�rmie „Luvena” odbył się 
charytatywny bieg dla lu-

bonianina, u którego zdiagnozowano 
guza pnia mózgu. Celem wyścigu 
było propagowanie aktywnego try-
bu życia oraz zebranie funduszy dla 
chorego. Piknik wystartował o godz. 
8.30. Godzinę później rozpoczął się 
miniturniej piłki nożnej, w którym 
swoje umiejętności zaprezentowali 
najmłodsi. Z każdą chwilą przybywało 

aktywnych i o godz. 11 zameldowa-
ło się na starcie prawie 250 biegaczy 
oraz 28 osób, które pokonały głów-
ną trasę spacerem przy pomocy kij-
ków norting-woking. Organizatorzy 
wyznaczyli dwie trasy: krótszą – dla 
najmłodszych – o długości 450 me-
trów oraz dziesięć razy dłuższą dla 
osób powyżej 16 roku życia. Wyścig 
przebiegł bezproblemowo, a najlepszy 
czas uzyskał jeden z poznańskich bie-
gaczy – Marcin Fehlau, wielokrotny 

Jeden bieg, wiele dobrego
Bieg dla chorego Maćka

n
Zawodnicy pokonywali trasę o długości 4,5 km   fot. Łukasz Kubiak

medalista Polski. Pan Marcin pokonał 
trasę w zaledwie 15 minut i 20 sekund. 
Po dość sporym wysiłku, nadeszła 
chwila wręczenia nagród oraz roz-
poczęcia licytacji. Na aukcji można 
było zakupić m.in.: bony wartościowe, 
monetę kolekcjonerską z Londynu, 
45-letnią drewnianą skrzynię czy ory-
ginalną koszulkę z podpisami piłka-
rzy Lecha Poznań. Przedmioty, które 
nie znalazły właściciela, wystawiono 

na aukcji internetowej. Jak przyznają 
organizatorzy, największy tłum moż-
na było zaobserwować między godz. 
11 a 13. Podczas pikniku rodzinnego 
kupowano pyszne gofry, podziwiano 
kultowe auta oraz wcielano się w rolę 
strażaka. Ponadto przeprowadzono 
konkurs na najładniejszą marzannę, 
którą później topiono. Wspaniała 
inicjatywa, połączona z  wieloma 
atrakcjami zakończyła się o godz. 15. 
Warto dodać, że całe przedsięwzięcie 
zostało zorganizowane przez człon-
ków Lubońskiego Klubu Biegacza, 
którzy spisali się na medal.

Adrian Mieszała
n
Bieg dzieci podczas pikniku   fot. Łukasz Kubiak

n
Najszybsza trójka „Biegu dla Maćka”   
fot. Łukasz Kubiak

Praca Młodzie-
żowej Rady 
Miasta polegała 
m.in. na: malo-
waniu dzieciom 
twarzy, rozda-
waniu balonów 
oraz pomaganiu 
w kolorowaniu 
malowanek, 
wykonywanych 
specjalnie dla 
Maćka

n

n
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W niedzielę, 29 marca, tuż 
nad ranem, straż pożarna 
została wezwana do usu-

nięcia drzewa z ul. Kołłątaja (na wy-
sokości boiska Stella). Lipa nie upadła 
sama, pomógł jej w tym kierowca, 
który nie wyrobił zakrętu. Sprawca 
uciekł z miejsca zdarzenia, porzu-
cając swoje punto. Pojazd usunięto 

z drogi, a drzewo pocięto na frag-
menty i pozostawiono na poboczu. 
Zapewne niejeden przechodzień 
zwrócił uwagę na jego spróchniały 
pień. To kolejny sygnał na temat 
stanu zabytkowych, żabikowskich 
lip, które zagrażają mieszkańcom 
i ich domostwom.

R.Woj.

O jedną lipę mniej

n
Resztki po zabytkowej, spróchniałej lipie na ul. Kołłątaja   fot. Rafał Wojty-
niak

Jak przed 85 laty Ilustrowane Pismo 
Tygodniowe „Tęcza” charaktery-
zowało lubońską �rmę – „Luba” 

i  jej produkcję. Co z  tego zostało 
dziś – wspomnienia i  zabytkowe 
budynki z czerwonej cegły, na któ-
re brak pomysłu. Poniżej przedruk 
z  zeszytu nr  7 z  15 lutego 1930  r. 
tygodnika „Tęcza” ukazującego się 
w: Poznaniu, Warszawie, Wilnie, 
Lublinie, Krakowie, Lwowie, Łodzi 
i Katowicach – nakładem Drukarni 
św. Wojciecha w Poznaniu. (W więk-
szości zachowano oryginalną, starą 
pisownię)

Z zagadnień gospodarczych
Zagadnienia natury gospodar-

czej mają swą specjalną wymowę, 
nie tylko w  świetle zjawisk, które 
tworzą mniej czy więcej korzystną 
sytuację gospodarczą, ożywiając lub 
podcinając konjunktury, ale i cyfr, 
ilustrujących stan i rozwój poszcze-
gólnych dziedzin życia gospodar-
czego.

Gdy chodzi o nasz przemysł, to 
obecna jego sytuacja jest wielce 
kłopotliwa. Składają się na nią oczy-
wiście te czynniki, które wywołują 
kryzys gospodarczy wyrażający się 
zastojem produkcji i spadkiem kon-
sumcji, dziś bardziej niż kiedykol-
wiek zrozumiałym, ze względu na 
ogólne zubożenie. Pomijając wpły-
wy złej polityki gospodarczej i ogól-
noświatowej, w  obecnym okresie, 
stagnacji, zwrócić trzeba uwagę 
przede wszystkiem na anormalny 
ruch wekslowy. Przerażająca ilość 
weksli, które „en masse” idą do 

protestu i  tem samem znaczenie 
tego środka płatniczego, jakim jest 
weksel w  obrotach handlowych, 
poważnie obniżają, jest symptomem 
tej nas dziś zastraszającej sytuacji 
gospodarczej. Jeżeli mimo to ener-
gja i  inicjatywa poszczególnych 
placówek, biorący żywszy udział 
w życiu gospodarczem w kraju nie 
załamują się, to tylko dzięki ich 
fundamentom materjalnym i  zro-
zumieniu celów społeczno-gospo-
darczych. Do takich placówek mo-
żemy zaliczyć Lubońską Fabrykę 
Drożdży dawniej G. SINNER, Spół-
ka Akcyjna w  Luboniu, kroczącą 
w pierwszym szeregu reprezentan-
tek naszej produkcji rodzimej. Za-
interesujmy się nią bliżej.

Drożdże, słód, spiritus, mączka 
karto�ana i  dekstryna, krochmal 
kukurydziany, krochmal pszenny, 
klej szewski, oraz znane powszech-
nie i cenione wyroby „L U B A” – 
oto produkty tej �rmy. Dział pro-
dukcji proszków na budyń, różnych 
smaków, leguminy czekoladowej 
z  siekanemi migdałami, galaretek 
o  smaku owocowym, proszku do 
pieczywa (drożdżowego), cukru 
waniljowego do pieczywa i  ciast, 
olejków do pieczywa i ciast, proszku 
na sos waniljowy itp. omówimy 
szerzej w jednym z następnych nu-
merów. Dzisiaj ograniczymy się do 
opisu całokształtu wytwórczości 
Lubońskiej Fabryki Drożdży, w ra-
mach oczywiście tu dopuszczalnych.

Lubońska Fabryka Drożdży jest 
największą drożdżownią w Polsce. 
Zdolność produkcyjna jej w czasie 

Warto wiedzieć

przedwojennym osięgła cyfrę 
3.000.000 kg drożdży, obecna pro-
dukcja – zważywszy zmniejszony 
teren zbytu skutkiem zmian poli-
tycznych – waha  się około 
1.600.000, z których mniej więcej 
1.500.000 kg pokrywa zapotrzebo-
wanie w  kraju (1/6 ogólnej kon-
sumcji), a 150.000 wywozi  się do 
Gdańska.

Poniekąd powoduje ubytek kon-
sumcji drożdży w Polsce (notorycz-
nie najmniejsza z krajów europej-
skich) ogólne zubożenie powojenne, 
w którym to kierunku odczuwa się 
jednakże ostatnio zmianę na lepsze, 
w miarę wzrostu spożycia na rynku 
krajowym. Eksport natomiast jest 
na razie niemożliwy ze względu na 
powszechną nadprodukcję drożdży 
i warunki celne.

Ubocznym produktem przy fa-
brykacji drożdży jest wysokopro-
centowy spirytus, którego przedwo-
jenna produkcja w fabryce wynosi-
ła około 1.500.000 Itr a powojenna 
900.000  Itr. W związku z polityką 
monopolową w Polsce zredukowa-
ła fabryka wytwórczość spirytusu 
w roku gospodarczym 1928/29 do 
700.000 Itr z których mniej więcej 
połowę odbiera Państwowy Mono-
pol Spirytusowy, a resztę eksportu-
je  się za pośrednictwem Spółki 
Akcyjnej „Spirytus” w  Warszawie. 

Obecnie zaś na rok 1929/30 prze-
widuje się produkcja spirytusu tyl-
ko w ilości 300.000 Itr.

Lubońska Fabryka Drożdży po-
siada także słodownię, której pro-
dukcja roczna wynosi około 1.000 
ton, przeznaczonych wyłącznie na 
eksport.

W celu wykorzystania istnieją-
cych urządzeń fabrycznych i całko-
witego wyzyskania silników mecha-
nicznych, uruchomiła LUBOŃSKA 
FABRYKA DROŻDŻY w roku 1923 
krochmalnię, wytwarzając przetwo-
ry karto�ane (mąkę i wszelkie dek-
stryny), preparaty pszenne: puder 
i krochmal w promieniach, oraz klej 
szewski i puder kukurydziany, spe-
cjalność dla branży spożywczej, przy 
ogólnej rocznej produkcji ca 25.000 
worków a 100 kg. Wszystkie arty-
kuły, zawdzięczając wysokiemu ga-
tunkowi, znajdują łatwy zbyt w kra-
ju i zagranicą.

Na specjalne wyróżnienie zasłu-
guje dział fabrykacji artykułów spo-
żywczych pod znakiem „ L U B A”, 
który w Polsce jest zupełnie nową 
gałęzią przemysłu, zwalczając sku-
tecznie zagraniczną konkurencję. 
Stwierdzić można, że dzięki znako-
mitej jakości wspomniane artykuły, 
z  roku na rok, zapewniają sobie 
coraz szerszy zbyt.

n
Oryginalna gra�ka ilustrująca materiał prasowy sprzed 85 lat

W poniedziałek, 13 kwietnia obchodziliśmy kolejny 
Dzień Pamięci O�ar Zbrodni Katyńskiej – pol-
skie święto uchwalone 14 listopada 2007 r. przez 

Sejm RP. Należy przypomnieć, że z Luboniem związani 
byli trzej o�cerowie zamordowani w 1940 r. przez NKWD 
(Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSSR): Antoni 
Marcinkowski – przedwojenny dyrektor Zakładów Ziem-
niaczanych, Edmund Moenke – lekarz praktykujący przed 
II wojną w Żabikowie oraz Roman Rymsza – żołnierz za-
wodowy, którego rodzina osiadła po wojnie w Żabikowie. 
Zostali odkryci przez „Wieści Lubońskie”, a ich biogramy 
ukazały się w „Lubońskim Roczniku Historycznym” tom 1, 
wydanym przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Forum Lubońskie”. Lubonianom tym poświęcono 3 Dęby 
Katyńskie posadzone w kwietniu 2011 r. w trzech histo-
rycznych dzielnicach miasta: przy kościele św. Jana Bosko, 
na nekropolii żabikowskiej i na cmentarzu komunalnym 
przy ul. Armii Poznań. Poświęcono im spotkanie nowe-
go klubu historycznego (Konwersatorium Historyczne), 
które 13 kwietnia br. odbyło się w Bibliotece Miejskiej.

(S)

Katyń – pamiętamy

n
Okładka 1. tomu „Lubońskiego 
Rocznika Historycznego”, któ-
rego jeden z rozdziałów po-
święcono lubońskim o�arom 
stalinowskiej zbrodni 1940 r.
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Urodziła się 10.08.1935 r. w Luboniu, 
rodzice Jadwiga (z  d. Kuraszyk ur. 
17.10.1911 r., zm. 25.10.1948 r.) i Nicefor 

Krawiec (ur. 14.02.1902 r., zm. 16.06.1994 r.), 
mieszkali w jednym z zabytkowych domków 
drożdżowni przy ul. C. Ratajskiego. Do Lubonia 
przywędrowali z Francji w 1935 r. Ojciec był 
robotnikiem fabrycznym w Zakładach Prze-
mysłu Ziemniaczanego, mama zajmowała się 
domem. Melania miała młodszą siostrę Wan-
dę (ur. 18.05.1945 r.), mieszka w Poznaniu.

14.04.1956 r. Melania Krawiec wyszła za 
mąż za Edmunda Roszyka (ur. 28.07.1932 r., 
zm. 4.01.1994  r.). Mieli dwoje dzieci: córkę 

Urszulę (ur. 1958 r.), która mieszkała z matką 
w Spółdzielni „Lubonianka” i syna Tadeusza 
(ur. 1956  r.). Córka Urszula jest z  zawodu 
technikiem dietetykiem, ma syna Marcina, 
wyszła za mąż za Ryszarda Kalembę. Syn 
Tadeusz jest technikiem mechanizacji rolnic-
twa, ożenił się z Grażyną z d. Rybarczyk, mają 
córkę Annę i mieszkają w Wirach.

Melania Roszyk z zawodu była technikiem 
ekonomistą. Od momentu zatrudnienia 
w  1952  r. aż do przejścia na emeryturę 
w  1990  r. była związana z  Wielkopolskim 
Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczane-
go w Luboniu (WPPZ). Pracowała w dziale 
ekonomicznym, a  póź-
niej jako sekretarka dy-
rektora naczelnego – 
Edwarda Kudyńskiego.

Do Chóru „Bard” 
należała od 1952  r. 
Przedtem była człon-
kiem zespołu taneczne-
go przy WPPZ, gdzie 
poznała przyszłego męża 
Edmunda, który przez 
26 lat (1966-1992 r.) peł-
nił funkcję prezesa Chó-
ru „Bard”. Pani Melania 
najpierw przez kilka lat 
pełniła funkcję wicepre-
zesa Chóru „Bard”, a od 
1992 r. przejęła prezesu-
rę „Bard” po mężu.

W latach 1978-
1988 przez dwie 
k a d e nc j e  ( V I I 
i VIII) pełniła funk-
cję radnej Miejskiej 
Rady Narodowej 
(MRN) w Luboniu, 
działając w Komisji Kultury. Wcześniej, także 
przez dwie kadencje (V i VI w latach 1969-
1977), radnym MRN w Luboniu był jej mąż 
Edmund.

W latach 80. otrzymała odznakę Zasłużo-
ny Działacz Kultury przyznaną przez Wydział 
Kultury Urzędu Wojewódzkiego oraz przy-

znaną przez wojewodę poznańskiego odzna-
kę „Zasłużony dla województwa poznańskie-
go”. Z okazji 60-lecia istnienia „Bardu” Polski 
Związek Chórów i  Orkiestr w  Warszawie 
przyznał jej Złotą odznakę z laurem.

Jak przyznała w rozmowie z „Wieściami 
Lubońskini” w 2001 r. podczas zbierania ma-
teriału do rubryki „Kto jest kim w Luboniu”, 
śpiewanie było dla niej wielką pasją. Przyna-
leżności do chóru pojmowała jako wierną 
służbę pieśni polskiej. Była dumna, że „Bard” 
w całej historii był w czołówce chórów w Wiel-
kopolskim Związku Śpiewaczym. Najmilsze 
jej wspomnienia dotyczyły lat 60., kiedy rocz-

Melania Roszyk
(1935 – 2015)W Urzędzie Stanu Cywilnego (USC), miesz-

czącym  się w  lubońskim magistracie, 
zaszły zmiany personalne. Z  końcem 

stycznia, po 16 latach pracy odeszła na emerytu-
rę jego dotychczasowa kierowniczka – Wiesława 
Voelkel. Od początku lutego nowym kierownikiem 
USC jest były zastępca Wiesławy Voelkel – Cezary 
Biderman, który pracuje tu od 2007 r. (przedtem 
w latach 1999-2006 był zatrudniony na samodziel-
nym stanowisku ds. promocji miasta). Z kolei jego 
dotychczasowe stanowisko objęła z  początkiem 
marca Jagoda Wawrzyniak (została przeniesiona 
z Wydziału Spraw Obywatelskich UM).

Dla Cezarego Bidermana, który jest miesz-
kańcem naszego miasta i  pracuje w  lubońskim 
USC od 8 lat, jest to awans i kontynuacja dotych-
czasowej pracy. Obecnie jako szef samodzielnie 
organizuje i  koordynuje pracę tej instytucji. 
W wolnych chwilach poza pracą nowy kierownik 
USC uprawia turystykę rowerową i górską, lubi 

dobre kino i teatr, chęt-
nie zagląda do książek.

Nowa zastępczyni 
kierownika USC – Ja-
goda Wawrzyniak – 
mieszka w Mosinie. Jest 
absolwentką Wydziału 
Prawa i  Administracji 
Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza. W lu-
bońskim magistracie 
pracuje od lipca 2012 r. 
Do końca lutego zaj-
mowała  się ewidencją 
ludności. Prywatnie 
pani Jagoda jest miło-
śniczką psów, lubi cho-
dzić na koncerty roc-
kowe, nie są jej obce 
również rytmy muzyki 
pop i  elektronicznej. 
Poza tym uwielbia tu-
rystykę i podróże.

Przypominamy, że USC zajmuje  się m.in.: 
organizacją ceremonii i udzielaniem ślubów cy-
wilnych, odpisami aktów stanu cywilnego, spo-
rządzaniem aktów urodzenia, odtwarzaniem aktów 
stanu cywilnego, wystawianiem zaświadczeń 
o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za 
granicą, zgłaszaniem do odznaczenia medalem za 
długoletnie pożycie małżeńskie (50 lat), zgłosze-
niami uznania ojcostwa.

PAW

Zmiany w USC

n
Cezary Biderman – nowy kierownik USC    
fot Paweł Wolniewicz

n
Jagoda Wawrzyniak – obec-
ny zastępca kierownika USC   
fot. Paweł Wolniewicz

n
Melania Roszyk

n
Melania Roszyk w roli cyganki podczas dożynek 1963 r. na placu przed Ośrodkiem Kultury 
„Pod kominem” przy ul. Armii Poznań

n
Soliści Melania i Edmund Roszykowie z „Bardem” w pieśni biesiadnej 
„Siu siu” Ziuty Szprychowej, lata 60.
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nie dawano 50-60 kon-
certów, niekiedy po 2 
w tygodniu. Śpiewano 
wówczas dla zakładów 
pracy, społeczeństwa 
Lubonia, regionu, 
a  także dla innych 
miast i  wsi w  kraju. 
W  tym czasie chór 
współpracował z orkie-
strą dętą Zakładów 
Naprawczych Taboru 
Kolejowego w  Pozna-
niu, którego dyrygen-
tem był lubonianin, 
kapelmistrz Feliks 
Zgrzeba, prowadzący 
także „Bard”. Koncer-
towano także z rodzi-
mym zespołem – or-
kiestrą „Ton”.

Pani Melania śpie-
wała w chórze, dopóki 
pozwoliło jej na to 
zdrowie. Ostatni raz 
wystąpiła z  „Bardem” 

na przełomie 2009 i 2010 r. Lubiła 
wszystkie utwory pre-
zentowane przez chór. 
Podkreślała, że chór 
„Bard” stanowi wielką 
rodzinę, w  której czu-
je  się bardzo dobrze. 
Bardzo mile wspomina-
ła występ lubońskiego 
chóru w sali Kongreso-
wej Pałacu Kultury 
w Warszawie we wrze-
śniu 1962  r. Gromkie 
brawa i serdeczne owa-
cje warszawskiej pu-
bliczności długo nie 
pozwoliły zejść chórowi 
ze sceny. Zespół liczył 
wówczas około 100 
osób. Żałowała, że obec-
nie młodzież nie gar-
nie  się do wspólnego 
śpiewania, zapominając 
o staropolskim przysło-
wiu: „Siądź tam, gdzie 
śpiewają, bo ci ludzie 
złych obyczajów nie 
znają”.

Dzięki chórowi mo-
gła zwiedzić kilka kra-
jów i ciekawych miast – była m.in. 
w Austrii, Brnie, Moskwie. Z człon-
kami zespołu spotykała się nie tylko 
podczas prób, lecz także na organi-
zowanych wspólnie wycieczkach. 
Pani Melania cieszyła się, że władze 
Lubonia rozumiały potrzebę kon-
tynuowania wielkiej tradycji śpie-
waczej w mieście.

Stała się w Luboniu osobą pu-
bliczną, wszyscy kojarzyli ją z funk-
cją, którą pełniła w chórze „Bard”. 
W opinii innych uznawana była za 
osobę spontaniczną, w pełni anga-
żującą się w to, co robiła. Miała też 
opinię o�arnego człowieka, na mia-
rę swoich możliwości pomagające-
go tym, którzy zwrócili się do niej 
o wsparcie. Podkreślała, że nie lubi 
samotności i dobrze się czuje wśród 
ludzi. Lubiła spotkania z: aktorami, 
poetami, pisarzami, organizowane 

n
Melania i Edmund Roszykowie w strojach krakowskich 
na dożynkach w sąsiednich Wirach w 1957 r.

n
Melania i Edmund Roszykowie z dziećmi 
Urszulą i Tadeuszem (Pobiedziska 1966 r.)

w lubońskiej Biblio-
tece Miejskiej.

Zmarła mając 
niespełna 80 lat 
17.03.2015 r., po 21 
latach wdowień-
stwa. Została po-
chowana w  grobie 
męża na cmentarzu 
w Żabikowie.

Na podstawie 
publikacji „WL” 09-
2001 str. 2 „Kto jest 
kim w  Luboniu”, 
oraz informacji cór-
ki Urszuli Kalemby. 
O chórze i pani Me-
lanii Roszyk pisano 
także m.in.: „WL” 
10-2005 str.   2 
„Świętowali swój 
jubileusz”, „WL” 10-
2010 str. 8 i 36.

Władysław  
Szczepaniak

n
Państwo Roszykowie na zabawie chóru 
„Bard” w 1986 r. w Ośrodku Kultury „Pod 
kominem” – kinie „Wrzos” (dziś nie istnieje) 
przy ul. Armii Poznań w Luboniu

n
Rodzinny śpiew na weselu syna Tadeusza 
w 1981 r.

n
Zarząd chóru „Bard”, rok 2005, w starej siedzibie chóru, na parterze przy ul. Armii 
Poznań 49 b (dziś mieszkania spółdzielni „Spójnia”). Od lewej: Alicja Zgrzeba, Bole-
sław Roszyk (szwagier pani Melanii), Melania Roszyk (prezes chóru), Tadeusz Linke, 
Arkadiusz Klemczak (dyrygent), Bronisław Szymkowiak, Maria Kaźmierczak, Antoni 
Przybylski, Teresa Cieślik, Jan Jakuboszczak, Bożena Jakuboszczak

n
W pogrzebie Melanii Roszyk 20.03.2015 r. uczestniczył chór „Bard” 
z pocztem sztandarowym. Ceremonię prowadził ks. kan. Karol Biniaś, 
a nad grobem przemawiał Roman Kaczmarek   fot. Władysław Szcze-
paniak
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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
kwiecień – okrągłe rocznice

300 lat temu
 n W kwietniu 1715 r. funkcję plebana 

zniszczonego, drewnianego kościoła 
w Wirach, do którego należeli wów-
czas wierni z terenów dzisiejszego 
Lubonia, pełnił Jan Aleksander Ry-
zycki.   (3, s. 50)

180 lat temu
 n 3 kwietnia 1835 r. cegielnię żabi-

kowską zwiedzał rosyjski forty�kator 
von Dähne w towarzystwie dwóch 
o�cerów rosyjskich oraz dowodzą-
cych generałów pruskich.   (11, s. 48)

170 lat temu
 n Od 17 do 23 kwietnia 1845  r. 

w posiadłości hr. Augusta Cieszkow-
skiego w Wierzenicy gościł pisarz 
Zygmunt Krasiński.   (11, s. 166)

150 lat temu
 n W kwietniu 1865 r. w folwarku 

hr. Augusta Cieszkowskiego osiadł 
powstaniec styczniowy Ksawery 
Lemke i został zatrudniony w kuź-
ni. Tu założył rodzinę i tu żył przez 
62 lata.   („WL” 01-2004, s. 21; „WL” 
01-2013, s. 34)

105 lat temu
 n Przed świętami Wielkanocnymi 

w  1910  r. liczba dzieci szkolnych 
w szkole wirowskiej zmniejszyła się 
o 10 z powodu licznego wyjazdu rodzin 
na roboty do Niemiec.   (13, s. 53)

 n W czasie Wielkanocy 1910  r. 
podczas zabawy ludowej w Wirach 
doszło do nieszczęśliwego wypadku. 
Na skutek obrażeń odniesionych 
w bójce rówieśniczej, na wylew krwi 
do mózgu umarł 13-latek.   (13, s. 54)

95 lat temu
 n 18 kwietnia 1920 r. życzliwy Zgro-

madzeniu Sióstr Służebniczek NMP 
dr Wincenty Jezierski udał  się do 
przełożonej generalnej w Pleszewie 
– Matki Borgii Płaczek – z propo-
zycją, by zgromadzenie zakupiło 
w Żabikowie dom ufundowany przez 
Niemców jako szpital. Kupiono go 
w połowie 1920 r. z myślą o zało-
żeniu w nim nowicjatu.   (3, s. 80)

85 lat temu
 n 29 kwietnia 1930 r. w wieku 91 

lat zmarł w Czempiniu, dokąd prze-
prowadził się z Żabikowa u schyłku 
życia, Ksawery Lemke, powstaniec 
styczniowy.   („WL” 01-2004, s. 21)

80 lat temu
 n Od 1 kwietnia 1935 r. do wybu-

chu II wojny światowej dr medycyny 
Wacław Edmund Moenke (zamor-
dowany 16.04.1940 r. przez NKWD 
w Katyniu), mieszkał wraz z rodziną 

w Żabikowie przy ul. Poniatowskie-
go 7 (obecnie 36).   (17, s. 45)

 n W kwietniu 1935 r. na placu bu-
dowy kościoła (pw. św. Jana Bosko) 
we wsi Luboń rozpoczęto kopanie 
studni, zbudowano drewnianą szopę 
na składowanie materiałów budow-
lanych, które zaczęto gromadzić, 
gaszono wapno.   (3, s. 105)

75 lat temu
 n 24 kwietnia 1940 r. o godz. 11.40 

przed kaplicą sióstr służebniczek 
na pl. Wolności (obecnie pl. Ed-
munda Bojanowskiego), Niemcy 
publicznie rozstrzelali Kazimierza 
Tomiaka, kolejarza zamieszkałego 
przy ul. Fabrycznej, podejrzanego 
o  posiadanie broni (na egzekucję 
ściągnięto przymusowo polskie dzieci 
z Żabikowa).   (11, s. 81; „WL” 05-
2004, s. 32)

70 lat temu
 n 1 kwietnia 1945  r. władze ra-

dzieckie przekazały stronie polskiej 
fabrykę chemiczną, która przyjęła 
nazwę „Dr Roman May, Chemiczne 
Fabryki – Spółka Akcyjna, Luboń k. 
Poznania, pod zarządem państwo-
wym”.   (6, s. 51)

 n 4 kwietnia 1945  r. do Lubonia 
przybył ks. Teodor Noagala mia-
nowany przez ks. biskupa Walen-
tego Dymka proboszczem para�i 
lubońskiej.   (3, s. 177)

 n 8 kwietnia 1945 r. nowy proboszcz, 
ks. Teodor Nogala odprawił w para�i 
św. Jana Bosko pierwszą mszę św. po 
wojnie (w kaplicy w nieotynkowanej 
sali domu para�alnego).   (3, s. 178)

 n 8 kwietnia 1945  r. na potrzeby 
powojennej mszy św. odtworzono 
w para�i lubońskiej Stowarzyszenie 
Ministrantów, o�cjalnie powołane 13 
listopada 1945 r.   (3, s. 187)

 n Na dzień 8 kwietnia 1945 r. do-
chody lubońskiego kościoła wyniosły 
1 141 280 zł.   (3, s. 182)

 n W kwietniu 1945  r. ruszyła po 
wojnie Szkoła Podstawowa nr  3.   
(„WL” 06-2004, „Wademekum lu-
bońskie” cz. 5, s. 18)

50 lat temu
 n 11 kwietnia 1965 r. Józef Roszyk 

został prezesem Zarządu Koła Żabi-
kowo ZBoWiD-u (Związek Bojow-
ników o  Wolność i  Demokrację).   
(16, s. 244)

40 lat temu
 n 4 kwietnia 1975 r. odbyło się pierw-

sze walne zgromadzenie potencjalnych 

działkowiczów z Zakładów Chemicz-
nych. Utworzono ogródki działko-
we o nazwie „Chemik”.   („WL” 09-
2005, s. 22)

 n 17 kwietnia 1975  r. odbyło  się 
uroczyste zebranie partyjne, podczas 
którego działaczka ruchu robotnicze-
go, Rozalia Kiełbasińska, wręczyła 
nowym członkom legitymacje PZPR 
(Polska Zjednoczona Partia Robot-
nicza): Konrad Jercha, Kazimierz 
Kozłowski, Eugeniusz Dzidek, An-
toni Ossowski. Obok pracowników 
Komisariatu MO (Milicja Obywatel-
ska) legitymacje partyjne otrzymali 
członkowie Osiedlowej Organizacji 
Partyjnej nr 5 w Luboniu. Okolicz-
nościowe przemówienia wygłosił 
sekretarz POP (Podstawowa Orga-
nizacja Partyjna) PZPR – Lutomierz 
Łuczak – oraz I sekretarz KM (Komi-
tet Miejski) PZPR w Luboniu – Jan 
Waliński.   (Kronika Komisariatu 
MO w Luboniu)

35 lat temu
 n 4 kwietnia 1980 r. uchwałą Egze-

kutywy KM PZPR do „Księgi Wy-
bitnych Przodowników Pracy Socja-
listycznej” Miasta Lubonia wpisano 
st. sierż. Lechosława Ławniczaka – 
dzielnicowego w lubońskim komisa-
riacie MO, radnego Miejskiej Rady 
Narodowej, szefa Miejskiego Sztabu 
ORMO (Ochotnicza Rezerwa Milicji 
Obywatelskiej) w Luboniu, inicjatora 
konkursów z wiedzy o ruchu dro-
gowym, członka PZPR.   (Kronika 
Komisariatu MO w Luboniu)

 n 15 kwietnia 1980 r. w komisaria-
cie MO odbyło się spotkanie funk-
cjonariuszy MO, członków ORMO 
oraz członków OSP (Ochotnicza 
Straż Pożarna) z  sekretarzem KM 
PZPR – Grzegorzem Kaźmierczakiem 
i przedstawicielem MK FJN (Miejski 
Komitet Frontu Jedności Narodu) 
– Elżbietą Wrembel w celu przeka-
zania „listu z podziękowaniem” od 
Przewodniczącego Wojewódzkiego 
Komitetu FJN Franciszka Szczerbala 
za działalność w kampanii wybor-
czej do Sejmu PRL i Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Poznaniu. List 
otrzymali m.in. plut. Jerzy Gawa-
recki, sierż. Paweł Piechocki, plut. 
Jerzy Siebert. Porucznikowi Janowi 
Kochańskiemu, st. kapr. Józefowi 
Łuczakowi, st. kapr. Grzegorzowi 
Rzepce oraz sierż. Eugeniuszowi 
Dzidkowi wręczono dyplomy uznania 
za udział w przeprowadzeniu wybo-
rów do rad narodowych 23 marca 
1980 r.   (Kronika Komisariatu MO 
w Luboniu)

 n 26 kwietnia 1980 r. Szkole Pod-
stawowej nr 2 uroczyście wręczono 
sztandar.  Patronem SP2 był wtedy 
Marceli Nowotko. (8)

30 lat temu
 n 20 kwietnia 1985 r. z okazji Mie-

siąca Pamięci Narodowej i 40. rocz-
nicy podpisania Układu o Przyjaźni, 
Współpracy i Pomocy Wzajemnej 
między Polską a  ZSRR (Związek 

Socjalistycznych Republik Radziec-
kich) w byłym obozie hitlerowskim 
w Żabikowie odbyła się patriotyczna 
manifestacja, w której uczestniczył 
wiceminister kultury ZSRR Gieorgij 
Iwanow).   (8)

20 lat temu
 n  6 kwietnia 1995 r. w Lubońskim 

Ośrodku Kultury przy ul. Armii Po-
znań – „Pod Kominem” (dziś nie 
istnieje) – odbył się II Wojewódzki 
Festiwal Dzieci i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej.   („WL” 05-1995, s. 9)

 n 7 i 8 kwietnia 1995 r. Towarzystwo 
Miłośników Miasta Lubonia (TMML) 
brało udział w  Forum Inicjatyw 
Pozarządowych na terenie Między-
narodowych Targów Poznańskich.   
(„WL” 05-1995, s. 12)

 n 25 kwietnia 1995 r. z wizytą w lu-
bońskiej Straży Miejskiej przebywał 
angielski policjant, który w wyniku 
konkursu został wyłoniony do or-
ganizacji jednostki municypalnej 
w południowej Anglii. W Luboniu 
korzystał z  doświadczeń naszych 
strażników.   („WL” 05-1995, s. 2)

 n W kwietniu 1995  r. podpisano 
porozumienie pomiędzy gminami: 
Luboń, Komorniki i Puszczykowo 
w sprawie budowy oczyszczalni ście-
ków w Łęczycy. Luboń i Puszczyko-
wo odstąpiły następnie od realizacji 
rozpoczętej inwestycji. Wójtem Ko-
mornik, który musiał samodzielnie 
ją wykonać, był Marian Walny (w 
latach 2006-2014 Zastępca Burmi-
strza Lubonia).   („WL” 06-1995, s. 5)

 n W kwietniu 1995 r. powstało Sto-
warzyszenie Speleologii i Archeologii 
Ogólnowojskowej „Sowa”.   („WL” 
11-2004, „Wademekum lubońskie” 
cz. 9, s. 36)

15 lat temu
 n W kwietniu 2000 r. Komisja Ko-

munalna Rady Miasta zaakceptowała 
koncepcję budowy ronda na wysoko-
ści Zakładów Chemicznych, do któ-
rego dochodziłyby ulice: Grzybowa, 
Ogrodowa i Dworcowa oraz prze-
jazd kolejowy.   („WL” 04-2000, s. 7)

 n W kwietniu 2000 r. powstał pro-
jekt modernizacji skrzyżowania ul. 
Żabikowskiej i Powstańców Wlkp. 
(poszerzenie ulic o dodatkowe pasy 
oraz wprowadzenie sygnalizacji świetl-
nej).   („WL” 04-2000, s. 9; „WL” 05-
2000, s. 20)

5 lat temu
 n 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku 

miała miejsce katastrofa polskiego 
samolotu Tu-154, w której zginęło 
96 osób – reprezentantów elity naro-
du wraz z Prezydentem RP Lechem 
Kaczyńskim i jego żoną Marią, ostat-
nim Prezydentem RP na uchodźc-
twie – Ryszardem Kaczorowskim. 
Poza tym wicemarszałkowie Sejmu 
i Senatu, grupa parlamentarzystów, 
dowódcy wszystkich rodzajów Sił 
Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii 

cd.  
obok
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Prezydenta, szefowie instytucji 
państwowych, duchowni, przed-
stawiciele ministerstw, organizacji 
kombatanckich i społecznych oraz 
osoby towarzyszące, stanowiący 
delegację polską na uroczystości 
związane z obchodami 70. rocznicy 
zbrodni katyńskiej, a także załoga 
samolotu.   (17, s. 66)

 n 6 kwietnia 2010  r. utworzo-
no lubońską drużynę Związku 
Strzeleckiego „Strzelec”.   („WL” 
06-2010, s. 36)

 n 11 kwietnia 2010 r. poświęco-
no sztandar Zespołu Para�alnego 
„Caritas” para�i pw. św. Barbary.   
(„WL” 05-2010, s. 8)

 n 15 kwietnia 2010 r. na sesji Rada 
Miasta zadecydowała o  włącze-
niu Lubonia w system transportu 
aglomeracji poznańskiej.   („WL” 
05-2010, s. 14)

 n 19 kwietnia 2010 r. umocowano 
głaz pomnika poświęconego Po-
wstańcom Wielkopolskim z  Lu-
bonia przy ul. Powstańców Wlkp. 
przy pomniku Milenijnym.   („WL” 
05-2010, s. 5)

 n 27 kwietnia 2010 r. zmarł Ro-
man Krzyżostaniak – zasłużony, 
wieloletni kościelny para�i pw. św. 
Barbary.   („WL” 05-2010, s. 27)

[źródła: 1 – „Architektura prze-
mysłowa XX wieku. Luboń k. Po-
znania” Grażyna Balińska, Wrocław 
2000; 3 – „Luboń i okolice. Dzieje 
osadnictwa i  dziewięciu parafii” 
Stanisław Malepszak, Luboń 2002 
i 2005; 4 – „Wykopaliska archeolo-
giczne w Luboniu”, Stanisław Ma-
lepszak, Błażej Stanisławski, Luboń 
1998; 5 – „50 lat Lubońskiego Klubu 
Sportowego 1943 – 1993”, Stanisław 
Malepszak, Luboń 1993; 6 – „Za-
kłady Chemiczne Luboń SA 1914-
1999. Tradycja i  współczesność”, 
Andrzej Zarzycki, Luboń 1999; 8 
– Biblioteka Miejska – „Kalenda-
rium Lubonia” (www.biblub.com); 
10 – uchwały Rady Miasta Luboń; 
11 – „Żabikowo. Dzieje wsi i fundacji 
Augusta Cieszkowskiego” Stanisław 
Malepszak, Luboń 1999; 13 –„200 lat 
oświaty w Luboniu” Stanisław Ma-
lepszak i Piotr P. Ruszkowski, Luboń 
2008; 15 – Kronika Komisariatu MO 
w Luboniu (1974-1990); 16 – „Lubo-
nianie w Powstaniu Wielkopolskim”, 
Luboń 2009; 17 – „Rocznik Histo-
ryczny Lubonia” – tom  1, Luboń 
2011; 18 – „Rocznik Historyczny 
Lubonia” – tom 2, Luboń 2012; 25 
– „Bambrzy”, Maria Paradowska, 
Poznań 1998]; 30 – BZCz (Biblio-
teka Zawartości Czasopism)

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

oprac. HS

Fabryczny most kolejowo-drogowy 
nad starym korytem Warty zbudo-
wano w 1907 r. ze stalowych elemen-

tów, produkowanych w Hucie Królewskiej 
w  Chorzowie. Most miał 86  m długości, 
a ponieważ nie stosowano wówczas metod 
spawalniczych, części konstrukcji połączono 
nitami. Po ponad 100 latach użytkowania, 
licznych remontach i naprawach, w 2014 r. 
Spółka „Luvena” oddała do użytku nowy 
most o 20 metrów krótszy i o 4,5 m szerszy 
od poprzedniego. Obok pozostawiono od-
restaurowane, zabytkowe przęsło, upamięt-
niające konstrukcję z dawnych lat, a także 
powieszono tablicę z informacjami o historii 
fabryki i starym moście.

Agata Samol

Przęsło 100-letniego mostu

n
Przęsło zabytkowego mostu wkomponowane w konstrukcję nowe-
go dla upamiętnienia historii   fot. Agata Samol

Adresatem wydarzenia jest 
młodzież w wieku od 14 do 
19 lat z terenu całej Europy, 

zarówno ta pasjonująca się �lmem 
i sztuką jego tworzenia, jak i ta, która 
przychodząc na warsztaty i wykłady 
towarzyszące festiwalowi na tę drogę 
twórczości chciałaby dopiero wejść. 
Festiwal jest skierowany do mło-
dych, którzy chcą spróbować swoich 
sił lub pochwalić się posiadanymi 
umiejętnościami tworzenia �lmów 
krótkometrażowych, odpowiadając 
na temat: „Moja Wizja Szczęścia”.

Tą edycją konkursu stowarzy-
szenie chce rozpocząć międzyna-
rodową tradycję wspólnego podej-
mowania problematyki wartości, 
która tym razem rozważa temat 
szczęścia. Celem następnych, co-
rocznych edycji będzie poddanie 
pod rozwagę młodym ludziom ko-
lejnych uniwersalnych wartości. 
Festiwal jest odpowiedzią na natu-
ralną potrzebę tworzenia młodych 
ludzi z wykorzystaniem nowocze-
snych metod ekspresji. Zachęcamy 
do re�eksji na sensem życia i celem 
dążeń, który dla wszystkich jest 
wspólny – szczęścia. Bardzo różne 
są jednak sposoby jego de�niowa-
nia. Wokół tej różnorodności chcie-
libyśmy skupić młodzież z wybra-
nych państw Europy, otwierając tym 
samym możliwość kontaktów 
i współpracy. W pierwszym rzędzie 
pragniemy  się wpisać w  tradycję, 
jaką w  Anglii pielęgnują ośrodki 
związane z patronem naszego sto-
warzyszenia – Kardynałem J.H. 
Newmanem – festiwali �lmowych 
jego imienia.

Organizatorami, prelegentami 
i  oceniającymi prace są osoby 
o  ogromnym doświadczeniu za-
wodowym, związanym z  filmo-
znawstwem. Patronat nad Festiwa-
lem objęła Katedra Filmu, Telewi-
zji i Nowych Mediów Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu.

Szczegóły dotyczące programu 
i regulaminu uczestnictwa znajdu-
ją się na www.coradcor.pl

Szczególnie zapraszamy do 
udziału w warsztatach, wykładach, 
pokazach filmów i  spotkaniach 
z twórcami �lmowymi w dniach 22 
i 23 maja. Wszystkie będą się od-

Cor Ad Cor Film Festival
Międzynarodowy festiwal �lmów krótkometrażowych organizowany przez Stowarzyszenie „Cor Ad 
Cor” im. Kardynała J.H. Newmana

bywać w  zabytkowym budynku 
Stowarzyszenia im. Kardynała J.H. 
Newmana, przy ul. Armii Po-
znań 27 (dawna SP 3).

Projekt Festiwalu jest współ�-
nansowany z dotacji Miasta Luboń.

Cor Ad Cor

cd.  
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Drugiego kwietnia minęło 10 lat 
od śmierci Papieża Polaka. Co 
roku o godzinie, w której umie-

rał (21.37), biły kościelne dzwony. Tym 
razem przypadał Wielki Czwartek, pod-
czas wieczornej liturgii umilkły dzwony 
i  instrumenty muzyczne. Prowadzono 
wyłącznie śpiewy i  używano drewnia-
nych kołatek. I tak aż do Wielkiej Soboty. 
Pomimo iż na Wzgórzu Papieskim nie 
było w tym roku o�cjalnych uroczysto-
ści, pracownicy Kom-Lubu wywiesili 
tam papieskie �agi. Warto pamiętać, 
że cyfry i daty to sprawa drugorzędna. 
Aby w pełni uczcić wielkiego człowieka, 
należy słuchać jego słów i realizować je 
w swoim życiu.

Rafał Wojtyniak

Jubileusz bez 
dzwonów

Sąsiedzi lubonian – dębczanie 
– mają powód do świętowa-
nia. W tym roku mija 90 lat, 

gdy Dębiec został przyłączony do 
Poznania. Z  tej okazji w  Galerii 
Dębiec zorganizowano wystawę fo-
togra�czną połączoną z  prelekcją 
związaną z  dziejami tej dzielnicy 
stolicy Wielkopolski.

Historia wsi położonej na połu-
dniu Poznania sięga przełomu XVII 
i XVIII wieku. Ważny jest rok 1720, 
kiedy Michał Czenpiński objął 
w dzierżawę lesiste północne tereny 
dawnego Lubonia. Wybudował fol-
wark Dąbczen, nazywając go tak od 
granicznego wielkiego dębu i  po-
czątkowej sylaby swego nazwiska. 

Stąd też dzisiejsza 
nazwa tego terenu. 
– Trwałymi osadni-
kami ówczesnej wsi 
Dębiec byli pocho-
dzący z  Niemiec 
Bambrzy, którzy bar-
dzo szybko zasymi-
lowali się z rodzimy-
mi mieszkańcami. 
Do dziś zamieszkują 
tu i w  innych dziel-
nicach Poznania ro-
dziny tamtejszych 
rodów, m.in. Kayse-
rów, Trittów czy 
Schmidtów – mówi 
Przemysław War-

kocki, pasjonat 
historii, prze-
wodnik i  pilot 
turystyczny 
z Poznania.

Podczas 
prelekcji 21 marca mieszkańcy 
mogli usłyszeć o  pradziejach 
Dębca, jego pierwszych miesz-
kańcach oraz o najważniejszych 
wydarzeniach wpisujących się 
w  historię terenu. Ponadto 
z bliska przyglądali się strojom 
bamberskim zaprezentowanym 

Skarby Dębca
90-lecie przyłączenie Dębca do Poznania

przez rodowitą Bamberkę kultywu-
jącą tradycję swoich przodków.

Jak do tej pory, Galeria Dębiec 
jako jedyna umożliwiła poznania-
kom świętowanie jubileuszu 90-lecia 
przyłączenia Dębca do Poznania. 
Wydarzenie cieszyło się dużym za-
interesowaniem wśród mieszkańców.

Galeria Dębiec powstała na po-
łudniu Poznania, w bliskiej odległo-
ści od autostrady A2. Jest to liczące 
ponad 50 lokali handlowo-usługo-
wych dwupoziomowe centrum han-
dlowe typu convenience store (sklep 
ogólnospożywczy, często całodobo-
wy, położony w  wygodnym miej-
scu), niedaleko granicy Lubonia. 
Otwarcie obiektu nastąpiło 25 paź-
dziernika 2014 r.

Sylwia Lester

n
Plakat zachęcający do zwiedzania wystawy z okazji 
90. rocznicy przyłączenia Dębca do Poznania

n
Wystawa starych fotogra�i Dębca w Ga-
lerii Dębieckiej

W piątek, 27 marca naszym 
gościem w  sali sesyjnej 
Urzędu Miasta była tym 

razem osoba szczególna, Dale Taylor, 
który wygłosił prelekcję „Rodzinni 
bohaterowie – Sprawa wolności”. 
Opowiedział w niej, jak ważna jest 
tradycja rodzinna, i  jak historia 
może być nie tylko pasją, ale rów-
nież sposobem na życie. W trakcie 
spotkania można było posłuchać 
m.in. o przodkach Dale’a walczących 

o wolność w kilku wojnach. Prele-
gent zaprezentował też bogaty zbiór 
pamiątek rodzinnych, wśród któ-
rych znajduje  się wiele unikatów. 
Ciekawe było także spojrzenie na 
zainteresowania Polaków historią 
z perspektywy Anglika.

Dale Taylor jest Anglikiem 
o szkocko-irlandzkich korzeniach, 
który urodził się w 1962 r. w Do-
rking na południu Anglii, i  gdzie 
spędził pierwsze 20 lat życia. W la-

tach 1984-1987 studiował teo-
logię oraz komunikację mię-
dzykulturową w  Moorlands 
Bible College, który ukończył 
z  wyróżnieniem z  dyplomem 
teologii. Po studiach, w latach 
1987-1992, służył w  kościele 
Fellowship Bible Church w Du-
blinie (Republika Irlandii). 
Ukończywszy kursy nauczania 
języka angielskiego, w 1992 r. 
przeniósł  się z  Dublina do 
Warszawy, gdzie pomagał w za-
łożeniu i  kierowaniu szkołą 
językową przy Chrześcijańskiej 
Społeczności na ul. Puław-
skiej 114. W 1993 r. wziął ślub 
z Joanną i zamieszkał w Pozna-
niu z  żoną oraz piątką dzieci 
w wieku od 9 do 19 lat: Han-
nah, Sarah, Abigail, Benjamin 
i  Reuben. Założył w  nim 
CELT-Plus (Christian Educa-

Sprawa wolności w Luboniu
46. Wieczór Historyczny Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia (TMML)

tional & Language Training), gdzie 
uczy języka angielskiego, a  także 
w  Chrześcijańskiej Szkole Podsta-
wowej i Gimnazjum Króla Dawida 
w  Poznaniu. Przez kilka lat służył 
jako pastor jednego z  kościołów 
ewangelicznych, obecnie jest jednym 
z  przywódców Wspólnoty Nowe 
Życie. Jego pasją jest historia, 
zwłaszcza militarna. Swój czas dzie-
li między zespół muzyki średnio-
wiecznej, ruch skautowy Royal Ran-
gers, w  ramach którego prowadzi 
klub modelarski dla nastolatków, 
Towarzystwo Byłych Żołnierzy 
i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Po-
znańskich, gdzie jest członkiem Za-
rządu. Swoimi zainteresowaniami 
dzieli się z innymi, organizując re-
gularnie wystawy i pokazy historycz-
ne dla szkół, bibliotek oraz muzeów.

Rodzina Dale’a, jak wiele rodzin 
brytyjskich, ma powiązania wojsko-
we. Jego historyczna pasja wywo-
dzi się właśnie z tradycji rodzinnej. 
Szczególnie interesuje się rolą kape-
lanów wojskowych. Pradziadek Da-
le’a, Charles King, w  czasie wojny 
burskiej służył jako żołnierz zawo-
dowy w Królewskiej Artylerii Polo-
wej. Przed pierwszą wojną światową 
służył w Indiach, awansując do stop-
nia chorążego. W  czasie kampanii 
mezopotamskiej wraz z całą dywizją 
został odcięty pod Kut i  tra�ł do 

niewoli tureckiej. Jak większość jeń-
ców, zmarł w 1916 r. w Mosulu w dzi-
siejszym Iraku. Z kolei dziadek Da-
le’a, Alfred James Taylor, służył pod-
czas II wojny światowej jako elektryk 
Królewskich Sił Powietrznych 
w Wielkiej Brytanii, Afryce Północ-
nej i  Włoszech, a  ojciec, Richard 
Taylor, w drugiej połowie lat 50. ub. 
wieku w Gwardii Grenadierów.

Spotkanie uatrakcyjnili człon-
kowie TMML, prezentując umun-
durowanie amerykańskie z  okresu 
słynnej Wielkiej Ucieczki jeńców ze 
Stalagu VIII  C w  Żaganiu. 22-29 
marca 2014  r. wzięli oni udział 
w uroczystościach związanych z 70. 
rocznicą tego wydarzenia. W  tym 
roku też jest planowany wyjazd po-
ciągiem retro „Harry” do tego szcze-
gólnego miejsca.

Przemysław Maćkowiak
prezes TMML,  

prowadzi Sekcję Historyczną

n
Na cieszącym się dużym zainteresowaniem 46. 
Wieczorze Historycznym Dale Taylor (trzeci od 
prawej) wygłosił prelekcję „Rodzinni bohaterowie 
– Sprawa wolności”. Spotkanie uatrakcyjnili człon-
kowie TMML, prezentując umundurowanie amery-
kańskie z okresu słynnej Wielkiej Ucieczki jeńców 
ze Stalagu VIII C w Żaganiu   fot. Dorota Solecka

n
Podczas 46. Wieczoru Historycznego Dale 
Taylor zaprezentował bogaty zbiór pamiątek 
rodzinnych, wśród których znajduje się wiele 
cennych unikatów    
fot. Przemysław Maćkowiak
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W lutym, z inicjatywy lubo-
nian: Elżbiety Stefaniak 
oraz profesorów – Janusza 

Karwata i Krzysztofa Molińskiego, 
w ramach „Stowarzyszenia Kultu-
ralno-Oświatowego „Forum Luboń-
skie” powstał przy Bibliotece Miej-
skiej klub historyczny „Lubońskie 

Konwersatorium Historyczne” (LKH). 
Założycielom przyświeca cel kulty-
wowania i upowszechniania wiedzy 
o szeroko rozumianej historii naszego 
miasta i jego okolic. Klub jest otwarty 
dla wszystkich mieszkańców Lubo-
nia i  pobliskich terenów. Cyklicz-
ne spotkania odbywają się w drugi 

Nowy klub

n
Inicjatorzy powstania „Lubońskiego Konwersatorium Historycznego” pod-
czas marcowego spotkania w bibliotece. Od lewej: Elżbieta Stefaniak, 
Krzysztof Moliński i Janusz Karwat   fot. Paweł Wolniewicz

n
Swoimi re�eksjami i wiedzą na temat Kółek Rolniczych dzielili się siedzący 
w głębi prezesi Jan Kaczmarek (drugi od lewej) i Marian Pietruszyński 
(trzeci od lewej)   fot. Paweł Wolniewicz

poniedziałek każdego miesiąca (poza 
kanikułą letnią). Podczas marcowe-
go zebrania, w którym uczestniczyło 
kilkanaście osób, wśród nich aktu-
alni prezesowie Kółek Rolniczych: 
lubońskiego – Marian Pietruszyński 
oraz komornickiego – Jan Kaczma-
rek, prof. J. Karwat wygłosił prelek-
cję na temat działacza społecznego 

i  gospodarczego – Maksymiliana 
Jackowskiego, w świetle dwusetnej 
rocznicy jego urodzin. Z kolei w po-
niedziałek, 13 kwietnia tematem 
spotkania byli Katyńczycy, wśród 
nich lubonianie: kpt. Antoni Mar-
cinkowski, ppor. Edmund Moenke 
i kpt. Roman Rymsza.

PAW   

W sobotę, 28 marca w „Ga-
lerii na Regale” Biblioteki 
Miejskiej odbył się wer-

nisaż wystawy wieńczący 12. edycję 
konkursu „Osobliwości przyrod-
nicze w fotogra�i”. Na ekspozycję 
złożyły się prace dzieci i młodzieży 
ze szkół: podstawowych, gimnazjal-
nych i licealnych powiatu poznań-
skiego. Zainicjowany 12 lat temu 
przez Komisję Ochrony Przyrody 
działającą przy Oddziale PTTK 
im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu 
konkurs jest jednym z szeregu jej 
działań mających na celu zwięk-
szenie zainteresowania przyrodą, 
promowanie i  upowszechnianie 
wiedzy o przyrodzie, uwrażliwienie 
na jej piękno, zwrócenie uwagi na 
zagrożenia i konieczność ochrony. 
Ponadto, celem konkursu jest in-
spirowanie twórczości artystycznej 
oraz doskonalenie warsztatu foto-
gra�cznego uczniów rozpoczynają-
cych przygodę z fotogra�ą. Konkurs 
jest objęty patronatem honorowym 
Starosty Poznańskiego, Jana Grab-
kowskiego i  Burmistrza Miasta 
Luboń – Małgorzaty Machalskiej. 
Patronat medialny objął Niezależny 
Miesięcznik Mieszkańców „Wieści 
Lubońskie”, natomiast partnerem 
wspierającym jest Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Wiel-
kopolskiego. Konkurs cieszy się ro-
snącym zainteresowaniem uczniów 
Lubonia i okolic. W tym roku przy-
stąpiło do niego 71 osób z 16 szkół 
powiatu poznańskiego: Lubonia, 
Dąbrowy, Kostrzyna Wlkp., Suche-
go Lasu, Skórzewa, Puszczykowa, 

Iwna, Mosiny i Poznania. Nadesłane 
prace oceniano w dwóch grupach 
tematycznych, obejmujących „Fo-
togra�ę” i „Album”. Wyboru prac 
dokonała komisja powołana przez 
Komisję Ochrony Przyrody. Oce-
niając prace uczniów, kierowała się 
następującymi kryteriami: zgodno-
ścią pracy z tematem konkursu, jej 
samodzielnością i  oryginalnością 
oraz artystycznym poziomem jej 
wykonania. W skład jury decydują-
cego o przyznaniu nagród wchodzili: 
Paweł Nowaczyk, Stefan Krukow-
ski, Wojciech Idzikowski, Angelika 
Stefaniak, Cezary Biderman, Maria 
Błaszczak i  Jan Błaszczak (prze-
wodniczący). Komisja nagrodziła 
8 prac, a  6 wyróżniła w  dwóch 
kategoriach. Wybór nie był łatwy. 
Wiele prac zauroczyło komisję, stąd 
powiększona lista nagrodzonych 
i wyróżnionych.

Nagrody:
a) kategoria „Fotogra�a”: I miej-

sce – Zo�a Staszak, SP 18 Poznań, 
zdjęcie „Porosty”; II miejsce – Ka-
lina Piskorska, Gimnazjum nr  1 
Luboń, cykl 3 zdjęć „Dzikorożec 
wielkopolski”; III – Łucja Łobejko, 
SP  3 Luboń, cykl 3 zdjęć„Wielko-
polski Park Narodowy”

b) kategoria „Album”: I miejsce 
– Inga Matuszewska, SP Kostrzyn 
Wlkp., I miejsce – Julia Matuszew-
ska, SP Kostrzyn Wlkp., II miejsce: 
Emilia Szparag, SP Kostrzyn Wlkp., 
III – Tomasz Stoliński, SP Kostrzyn 
Wlkp., III – Dominika Poznaniak, 
SP Kostrzyn Wlkp.

„Osobliwości przyrodnicze w fotografii”
Wernisaż wystawy prac konkursowych

Wyróżnienia:
a) kategoria 

„Fotogra�a”: 1. Ju-
lia Nowik, SP 3 Lu-
boń; 2. Martyna 
Jóźwiak, SP 3 Lu-
boń; 3. Aleks Dzia-
bas, SP 3 Luboń; 4. 
Aleksandra Wysoc-
ka, SP 2 Luboń

b) kategoria 
„Album”: 1. Alicja 
Koczorowska, SP 
Kostrzyn Wlkp.; 2. 
Kacper Bochyński, 
SP Kostrzyn Wlkp.

Wernisaż wy-
stawy prac konkur-
sowych uświetnili obecnością goście 
specjalni: członek Zarządu Staro-
stwa Powiatowego w  Poznaniu – 
Mieczysław Ferenc, Burmistrz Mia-
sta Luboń – Małgorzata Machalska, 
Przewodnicząca Rady Miasta – Te-
resa Zygmanowska, przedstawiciel-
ka Zespołu Parków Krajobrazowych 
– Kornelia Knioła, radny powiatu 
i wiceprezes lubońskiego Oddziału 
PTTK – Zbigniew Jankowski, radny 
Miasta Luboń i  redaktor „Wieści 
Lubońskich” – Paweł Wolniewicz. 
Uroczystego otwarcia wystawy do-
konała dyrektor Biblioteki – Elżbie-
ta Stefaniak. Wernisażowi towarzy-
szył występ artystyczny trzech 
dziewcząt z  lubońskich szkół.  Po 
ogłoszeniu wyników konkursu 
i wręczeniu laureatom nagród i wy-
różnień oraz dyplomów można było 
obejrzeć nagrodzone prace i poroz-

mawiać z młodymi artystami. Lau-
reaci otrzymali nagrody książkowe 
o tematyce przyrodniczej i upomin-
ki ufundowane przez: Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu, Zespół Par-
ków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego, Urząd Miasta Lu-
boń oraz Komisję Ochrony Przyro-
dy O/PTTK w Luboniu. Na zakoń-
czenie, Burmistrz Miasta pogratu-
lowała laureatom, a organizatorom 
konkursu podziękowała za zaanga-
żowanie i  dobrą organizację oraz 
życzyła sukcesów i  wytrwałości 
w  kolejnych edycjach konkursu. 
Wystawę można będzie oglądać do 
30 kwietnia br. Wszystkich, którzy 
nie mieli możliwości uczestnictwa 
w  otwarciu wystawy, Komisja 
Ochrony Przyrody zachęca do po-
znania prac młodych fotogra�ków.

Maria i Jan Błaszczakowie

n
Laureaci konkursu „Osobliwości przyrodnicze w fotogra�i” z gość-
mi opiekunami i organizatorami konkursu   fot. Paweł Wolniewicz
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Dzień Kobiet z kowbojami

Dla przybyłych do Kowboj-
skiego Miasteczka 8 marca 
pań przygotowano z okazji 

ich święta niespodzianki i atrakcje. 
Panowała sympatyczna atmosfera 
w klimacie Dzikiego Zachodu. Dys-
tyngowani kowboje z wielką gracją 
wręczyli każdej kobiecie goździki na 
znak uznania i szacunku. Wszystkie 
damy zostały zaproszone na środek 
saloonu i poczęstowane lampką szam-
pana, w pełnym gronie wznieśliśmy za 
nie toast. Nie zabrakło poczęstunku 
i słodkości dla poprawienia nastro-
ju i urozmaicenia imprezy. Muzykę 
zapewnił gospodarz Jack, u którego 
panowie składali dedykacje z wybra-
nymi piosenkami dla swoich mał-
żonek i przyjaciółek. Zaproszonymi 
gośćmi byli emerytowani żołnierze 
Żandarmerii Wojskowej z żonami. 
Kowbojka Doris oprowadziła zain-
teresowanych po terenie miasteczka 
i opowiedziała historię każdego we-
sternowego budynku. Szeryf z zastęp-
cą zapraszali do zwiedzenia biura 
i aresztu, w którym zawsze dochodzi 
do zabawnych i zaskakujących wyda-
rzeń. Grupa Taneczno-Westernowa 
„Dallas Country” wykonała pokaz 
artystyczny połączony z nauką tań-
ca dla publiczności. Cordell kręcił 
lassem, wykorzystując różne pozycje 
ciała. Swoją obecnością zaszczycił 
nas znany wykonawca country Jacek 
Wietrzykowski (Windy Jack), dys-
ponujący pięknym warsztatem wo-
kalnym. Wzruszył niejedno kobiece 

serce. Przedstawiono upozorowaną 
scenkę pojedynkujących się o piękną 
Mery rewolwerowców. O wyznaczo-
nej porze członkowie kowbojskiego 
miasteczka oddali honory �agom, 
reprezentując swoją przynależność 
do konkretnego regionu. Następnie 
odbyła  się parada wojsk Północy 
i Południa, do której przyłączyli się 
zafascynowani goście. Potańcówka 
i hulanka trwała do białego rana.

Countrowa Wielkanoc
Członkowie i sympatycy Kow-

bojskiego Miasteczka obchodzili 
Kowbojską 21 marca Wielkanoc, 

zwaną w  naszym kręgu Countro-
wym Jajem. Uczestnicy przynieśli 
świąteczne potrawy, pomysłowo 
i świątecznie udekorowane. Uroku 

dodały przepięknie wykonane przez 
biesiadników pisanki i  króliczki 
z  serwetek. Goście czekali z entu-
zjazmem i niecierpliwością na przy-
bycie Pastora Windy Jacka, którego 
zadaniem było poświęcenie jadła 
i odmówienie modlitwy. Następnie 
burmistrz Kowbojskiego Miastecz-
ka – Jack – podziękował wszystkim 

przyjaciołom za wspólnotę i niero-
zerwalne więzi, które panują między 
nami. Życząc spokojnych, rodzin-
nych świąt wielkanocnych, zaprosił 
wszystkich do wieczerzy.

Kowboje witali wiosnę
Na ranczo przy ul. Kwiatowej 

kowboje wraz z gośćmi żegnali 21 
marca zimę i cieszyli się nadejściem 
upragnionej wiosny. Rytualny sym-
bol zimy, marzannę, starannie wy-
konała sympatyczka kowbojskiego 
miasteczka. Zaprosiliśmy wszystkich 
na środek westernowego miastecz-
ka, aby zachować bezpieczeństwo 

Z miasteczka country i widoczność. Następnie zaintereso-
wani mieli za zadanie wybrać swoją 
przynależność. Rywalizacja toczy-
ła się pomiędzy zwolennikami Pół-
nocy i Południa, czyli wielbicielami 
zimy oraz lata. Przyszedł czas na 
podpalenie marzanny i wypędzenie 
jej skandującymi okrzykami. Uczci-

liśmy ten dzień konsumpcją wy-
śmienitych kowbojskich, grillowych 
potraw, których smak poprawiło 
wyborne grzane wino, doprawione 
goździkami i owocami. Koneserzy 
muzyki country słuchali utworów 
naszego przyjaciela gitarzysty – Teo. 
Szeryf zaprosił ochotników do zwie-
dzenia swojego biura i aresztu. Po-
dziwiano pokaz władania lassem. 
Odbyła się też upozorowana scenka 
pojedynku rewolwerowców z udzia-
łem członków kowbojskiego mia-
steczka – Cordella i Weyna. Gospo-
darz Jack zapewnił muzykę country 
połączoną z potańcówką, przy któ-
rej bawiliśmy się do białego rana, aż 
do ostatniego gościa w saloonie.

Zbigniew Henciel

Zostań rajderem!
Kow b ojsk ie  Mi aste czko 

w  Luboniu poszukuje osób posia-
dających konia i jeżdżących konno, 
a  zarazem odważnych oraz goto-
wych stawić czoła wyzwaniu i pra-
gnących przeżyć niesamowitą przy-
godę.

Zostań rajderem Europejskiego 
Pony Expressu (kurierem poczty 

konnej). Zadaniem jeźdźca przewo-
żącego pocztę jest przestrzeganie 
złożonej przysięgi i  dostarczenie 
przesyłki pocztowej do wyznaczo-
nego miejsca w określonym czasie. 
Po należytym wykonaniu obowiąz-
ku Twoje imię będzie zawsze �gu-
rować wśród Europejskich Rajde-

rów, którzy do-
kona l i  tego 
czynu!

Możesz też 
wziąć udział 
w asyście orsza-
ku konnego, to-
warzysząc po-
słańcom kon-
nym w  czasie 
przewozu kore-
spondencji. Zo-
stań pilotem 
zabezpieczają-
cym i nadzoru-
jącym przejazd 
poczty konnej!

Adres i  in-
formacje: Kow-
bojskie Mia-
steczko Western 
City Luboń, ul. 
Kwiatowa  30; 
Jack  –  te l . 
604  379  755, 
D o r o t a  – 

602 751 318, tel./fax 61 813 09 06 ; 
www.country.pl

Konkurs majowy
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym 14 

maja przez Bibliotekę Miejską w Luboniu: XIII Konkurs Piękne-
go Czytania – „I Ty zostań Mistrzem Pięknego Czytania” – „W 

Willi Śmiesznotce mieszka mała dziewczynka…” – Astrid Lindgren – 
„Pippi Pończoszanka” (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 konkursu i  regulamin są do-
stępne w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży oraz na stronie internetowej 
Biblioteki Miejskiej: www.biblub.com

BM

n
Zastępca szeryfa czyni swoją powinność   fot. Zbigniew Henciel

n
Palenie marzanny, symbolizujące 
pożegnanie zimy   fot. Zbigniew 
Henciel

n
Biesiadnicy „Countrowego Jaja” z pastorem Windy Jackiem   fot. Grandfather
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W środę, 25 marca w Szkole 
Podstawowej nr 2 odbyło się 
zakończenie XV edycji 

Miejskiego Konkursu Ekologicz-
nego przebiegającego pod hasłem: 
„Ekoperspektywy”, organizowanego 
w tym roku przez SP 2 przy współ-
pracy Stowarzyszenia Ekologicznego 
„Luboń dla Środowiska”.

Zgodnie z  regulaminem, kon-
kurs skierowany jest do uczniów ze 
szkół podstawowych i  gimnazjów 
z Lubonia. Odbywa się przy współ-
pracy nauczycieli przyrody, biologii 
i  geografii. Patronat objęła Bur-
mistrz Lubonia – Małgorzata Ma-
chalska. Sponsorami nagród były 
władze miasta, starostwo powiatowe 

oraz instytucje współpracujące 
(Wielkopolski Park Narodowy, �rmy 
Kom-Lub i „Skrzat”). Przystępując 
do konkursu dzieci i  młodzież 
wzbogacają swoją wiedzę o środo-
wisku i jego ochronie oraz wykonu-
ją ciekawe i pouczające prace. Dzię-
ki temu już od najmłodszych lat 
uwrażliwiają się na piękno przyrody, 
kształtują odpowiedzialną postawę 
za środowisko przyrodnicze i  są 
wzorem do naśladowania.

Jak co roku konkurencje rozgry-
wały się w 3 kategoriach wiekowych 
i w dwóch częściach: ekologicznej 
i plastycznej. Starszaki, czyli klasy 
IV-VI i  gimnazjaliści musieli na 
etapie szkolnym rozwiązać test wie-
dzy, aby potem zaprezentować swo-
ją pomysłowość w poszczególnych 
tematach przyrodniczych. Laureata-
mi etapu szkolnego zostali, w SP1: 
Łukasz Czarnowski (III miejsce), 
Julia Rypińska (II miejsce), Zuzan-
na Maciejewska (I miejsce); SP2: 
Zuzanna Rosocka (III), Olimpia 
Wojciechowska (II), Dobrochna 
Stachecka (I); SP3: Gabriela Krzy-
żańska (III), Zuzanna Szumiłowska 
(II), Zuzanna Błażejewska (I); SP 4: 
Natalia Łopatka (III), Olga Siwek 
(II), Weronika Lazarek (I); Gimna-
zjum nr  1: Dominika Bartkowiak 
(III), Dominika Doruch (II), Mary-
sia Biderman (I); Gimnazjum nr 2: 
Zuzanna Gawrysiak (III), Zofia 
Lenartowicz (III), Mateusz Gawry-
siak (II), Miłosz Latosi (I).

11 marca jury �nału Miejskiego 
Konkursu Ekologicznego w składzie: 
Katarzyna Frąckowiak (przewodni-
cząca Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Miasta), Cezary Biderman 
(Urząd Miasta i  Stowarzyszenie 
Ekologiczne „Luboń dla Środowi-
ska”), Irena Skrzypczak (była wie-
loletnia radna powiatowa), Jan 
Błaszczak (wiceprezes „Stowarzy-
szenia Ekologicznego „Luboń dla 
Środowiska”), Maria Błaszczak (se-
kretarz Komisji Ochrony Przyrody 
PTTK O/Luboń, członek Stowarzy-
szenia Ekologicznego „Luboń dla 
Środowiska”) oraz Tadeusz Urban 
(dyrektor �rmy „Kom-Lub”) doko-
nało oceny prac przekazanych przez 

szkoły podstawowe i  gimnazja 
i przyznało nagrody oraz wyróżnie-
nia �nałowe.

W pierwszej części (ekologicz-
nej) konkursu w kategorii klas 1-3 
należało wykonać pracę zatytułowa-
ną: „Ginące gatunki zwierząt” w tech-
nice collage w formacie A3. Komisja 
przyznała: Borysowi Kurtiace 
III miejsce, Kamilowi Cwojdzińskie-
mu II  m., Aleksandrze Kulińskiej 
I m. i  Jakubowi Chylakowi wyróż-
nienie. Najlepsi uczniowie z klas 4-6 
wykonali na etap miejski ulotkę lub 
plakat wzywający mieszkańców mia-
sta do dbałości o środowisko. Prace 
te były tak ciekawe, że należało by je 
wydrukować i rozwiesić w naszym 
mieście, aby przemawiały do wszyst-
kich mieszkańców. Komisja przyzna-
ła III  miejsce Julii Rypińskiej, II – 
Zuzannie Rosockiej, a  I – Olimpii 
Wojciechowskiej.

Prace gimnazjalistów, którzy 
wykazali się i wiedzą, i wrażliwo-
ścią przyrodniczą zaowocowały 
licznymi prezentacjami i �lmami. 
Ich tematem były „Lubońskie eko-
marzenia”. W tej kategorii komisja 
przyznała III  miejsce Miłoszowi 
Latosi, II – Zo�i Lenartowicz, a I 
– Dominice Doruch. Wyróżniono 
pracę Zuzanny Gawrysiak. W czę-
ści plastycznej, której temat 
brzmiał: „Przyroda warta ochrony”, 
uczniowie przedstawiali głównie 
gatunki, które życzylibyśmy sobie 
zachować jak najdłużej na naszej 
planecie. Jednak z powodu degra-

Miejski Konkurs Ekologiczny
dacji środowiska są one zagrożone 
wyginięciem. Na poziomie klas 1-3 
komisja wybrała prace: Oliwii Ja-
nickiej (III), Julii Klim (II). Najlep-
szą w tej kategorii okazała się Oli-
wia Frąckowiak. Wyróżnienie przy-
znano Wojciechowi Kubali. Spo-
śród klas 4-6 za najciekawsze 
uznano prace: Jagody Urbaniak 
(III), Oliwii Garczyńskiej (II) i Ber-
nadety Dobosz (I). Prace były tak 
piękne i pomysłowe, że komisja nie 
mogła się oprzeć i wyróżniła jeszcze 
dwoje uczestników: Dominika Tro-
chę i  Emilię Włoszyńską. Nagro-
dzeni gimnazjaliści to: Zuzanna 
Jankowska (III), Dominika Bartko-
wiak (II) i Margareta Ohnsorge (I). 

Wyróżnienia otrzymali: We-
ronika Homann i Maja Zie-
lińska.

Jak co roku nagrody spe-
cjalne ufundował dyrektor 
Kom-Lubu, Tadeusz Urban. 
Za prezentację nagrodę otrzy-
mała Zo�a Lenartowicz (G 2), 
za ulotkę – Dobrochna Sta-
checka (SP  2), za prace pla-
styczne „Przyroda warta 
ochrony” – Karolina Macie-
jewska, Oliwia Garczyńska, 
Nadia Stegenda i Diana Bara-
niak; za pracę plastyczną „Gi-
nące gatunki” nagrodę specjal-
ną dostał Kamil Cwojdziński.

Prace nadesłane na kon-
kurs były bardzo ciekawe i wszystkie 
zasługiwały na nagrody. Cieszy-
my się bardzo, że tylu uczniów ze-
chciało wziąć udział w  konkursie. 
Otrzymali oni dyplomy uczestnic-
twa i drobne upominki, a są to na-
stępujący uczniowie, SP 1: Szymon 
Banachowicz, Amelia Kmiecik, Olga 
Salamończyk, Zuzanna Wincior, 
Martyna Tadeusz; SP  2: Martyna 
Żurańska, Antonina Jarzyńska, Lena 
Łagoda, Barbara Budzyńska, Ma-
rianna Kubicka, Julia Galin, Dawid 
Grześkowiak; SP  4: Julia Górnik, 
Maja Górnik, Kacper Kowalski, Na-
talia Kowalska, Wiktoria Kantor, 
Wenesa Wiatr, Oskar Hwałek; Gim-
nazjum nr  1: Jakub Dzięcioł Ma-
rianna Lamenta, Sebastian Szymo-
niak; Gimnazjum nr 2: Sara Brze-
zińska, Weronika Machalska.

Na uroczystość wręczenia na-
gród przybyli: Burmistrz Miasta 
Luboń – Małgorzata Machalska, 
Przewodnicząca Rady Miasta Luboń 
– Teresa Zygmanowska, Donata 
Spychała z Kom-Lubu, wicedyrektor 
WPN – Marek Nowak, przedstawi-
ciele Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Poznaniu oraz skle-
pu „Skrzat”; Cezary Biderman, Ali-
cja Witucka-Piskorska ze Stowarzy-
szenia Ekologicznego, Irena Skrzyp-
czak, Maria Błaszczak i Jan Błasz-
czak, którzy pomiędzy programem 
artystycznym wraz z dyrektor SP 2, 
Lidią Kałwińską, wręczyli laureatom 
dyplomy, nagrody książkowe i upo-
minki. Przybyli również dyrektorzy 
szkół, nauczyciele i  opiekunowie 
przygotowujący dzieci do konkursu 
oraz rodzice uczestników i ich ro-
dziny. Uroczystość prowadziły: Ma-
rysia Matusiak, Olimpia Wojcie-
chowska i  Zosia Wrzaskowska 
z klasy VI c.

Szczególne słowa uznania i po-
dziękowania należą się nauczyciel-
kom – koordynatorkom z  SP  2: 
Katarzynie Woroch i Dorocie Mi-
chalak za wzorowe przygotowanie 
i  czuwanie nad całością konkursu 
i �nałowej imprezy. Wspierała je na 
wielu płaszczyznach Alicja Witucka-
-Piskorska. Imprezę uświetniły wy-
stępy uczniów SP 2. Przedstawienie 
o tematyce ekologicznej przygoto-
wali najmłodsi uczniowie z klas 0 a 
i 0 b pod kierunkiem Marty Gida-
szewskiej i Małgorzaty Olejniczak. 
Minirecital przygotowała kl. 1  g 
wraz z wychowawczynią, Agnieszką 
Mikulską-Spalony (zespół �ażole-

towy), a program taneczny – Kata-
rzyna Minge i Agnieszka Grzeszko-
wiak. Burmistrz Małgorzata Ma-
chalska podsumowała konkurs 
i w ciepłych słowach podziękowała 
organizatorkom. Konkurs odbył się 
dzięki współpracy z władzami mia-
sta i powiatu oraz �rmami Kom-Lub 
i  Dyrekcją WPN oraz Sklepem 
„Skrzat”, którzy są fundatorami na-
gród. Za rok kolejna edycja konkur-
su, który jako jedyny w  powiecie 
trwa nieprzerwanie od 15 lat, dzię-
ki zaangażowaniu dyrekcji luboń-
skich szkół, nauczycieli i pasjona-
tów, którzy starają  się zaszczepić 
w  dzieciach i  młodzieży zgodny 
z zasadami ekologicznymi zdrowy 
tryb życia, ochronę środowiska 
i otaczającej nas przyrody.

Maria i Jan Błaszczakowie

n
Oglądanie wystawy prac ekologicznych   
fot. Władysław Szczepaniak

n
Nagrodzeni w Miejskim Konkursie Ekologicznym   fot. Władysław Szczepaniak
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Cały Luboń czyta dzieciom

W piątek, 6 marca odbyło się 
kolejne czytanie bajek dla 
dzieci. Tym razem z dzieć-

mi spotkała się Małgorzata Okulicz-
-Kozaryn – słuchaczka Lubońskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Przeczytała maluchom bajkę pt. 
„Przygody jeża spod miasta Zgierza” 
(Wandy Chotomskiej). Pani Małgo-
rzata przybliżyła dzieciom życie jeży. 
Przedszkolaki słuchały z  zacieka-
wieniem i skupieniem. W nagrodę 
otrzymały słodki podarunek oraz 
kolorowanki.

Kwiatek dla Ewy
6 marca Galeria na Regale za-

mieniła  się z  okazji Dnia Kobiet 
w międzynarodową salę koncerto-
wą. Na scenie gościliśmy zespół 
Anton Michaiłow Trio w między-
narodowym składzie: Anton Micha-

iłow, Andrij Melnyk, Paweł Głowac-
ki. Koncert nosił tytuł „Romanse 
rosyjskie”. Wspaniałe współbrzmie-
nie niezwykłego głosu, akordeonu 
i kontrabasu sprawiło, że w każdym 
z nas zaśpiewała słowiańska dusza... 
Swoją obecnością zaszczycił nas 
zastępca burmistrza Mateusz Mi-
kołajczak, który wraz z innymi męż-
czyznami wręczył każdej pani sym-
boliczny goździk.

Teatrzyk dla dzieci
11 marca gościliśmy Teatr 

„Wierzbak Plus Artur Szych” 
z przedstawieniem pt. „A to ci hi-
storia” zainspirowanym „Wierszami 
dla dzieci” Juliana Tuwima. Polegał 
na swoistej rozmowie aktora z wi-
downią między kolejnymi prezen-
tacjami wierszy, co było pretekstem 
do zapowiedzi kolejnego tytułu, 
a także do przekazania informacji 
o teatrze planszowym, teatrze ma-
rionetek, kukiełkach, wystawach 
w  galeriach. Spektakl rozbudził 
w dzieciach zainteresowanie zabawą 
słowem, wzbogacił nazewnictwo 
świata zwierząt i przyrody. Pobudzi 
wyobraźnię i chęć do zabawy.

Spotkanie autorskie
16 marca odbyło się spotkanie 

autorskie z  Danutą Pytlak, która 
debiutowała książką „Babie lato”. 
Autorka książki na co dzień jest 
zwyczajną kobietą, trochę niespo-
kojnym duchem, trochę romantycz-
ką. Mieszczuchem marzącym o ży-
ciu z dala od zgiełku. Kocha książ-
ki i zwierzęta. Fotografuje i czasami 
pisze wiersze. Z wykształcenia jest 
politologiem i pracuje w korporacji. 
„Babie lato” jest jej pierwszą książ-
ką, nad którą pracowała półtora 
roku z przerwami. Książka stanowi 
ujście emocji, stresu, jest „produk-
tem” od serca. Tytuł wraz z okładką 
stanowi wieloznaczny, spójny ele-
ment. Powieść opowiada o Micha-
linie, cenionej pracownicy korpo-
racji, opuszczonej przez męża ha-
zardzistę, w wyniku splotu różnych 
okoliczności nagle musi zmie-

rzyć się nie tylko z samotnością, ale 
i z poważną chorobą. W odziedzi-
czonym po babci domu na wsi od-
najduje napisane przez jej matkę 
listy… Pani Danuta bardzo zacie-
kawiła słuchaczy procesem twór-
czym podczas, którego powstawała 
książka.

Dietetyk w Galerii
18 marca w Bibliotece Miejskiej 

ruszyła akcja edukacyjna „Akade-
mia zdrowia i  urody”. Prywatne 
Centrum „Wellness” zorganizowało 
spotkanie z dietetykiem Sławomirą 
Kluczyńską-Kuleczką obejmujące: 
wykłady, wykonywanie badań BMI 
oraz zawartości tkanki tłuszczowej 
w organizmie.

Sposoby na nudę
20 marca w  Galerii na Regale 

odbyła się prelekcja Grażyny Jujki, 
która zapoznała uczestników spo-
tkania z tajnikami terapii kontakto-
wej specjalnie wyszkolonych psów 
z niepełnosprawnymi dziećmi. Pani 
trener opowiadała o tym jak wycho-
wywać psa, w jaki rodzaj szkolenia 
jest najbardziej skuteczny.

Z Biblioteki Miejskiej

Klub Filmowy
23 marca w Bibliotecznym Klu-

bie Filmowym mieliśmy okazję 
obejrzeć �lm w reżyserii Richarda 
Linklatera pt. „Boyhood”. Film po-
kazuje dorastanie i  wchodzenie 
w dorosłość chłopca o imieniu Ma-

son, kręcony był przez 12 lat, przez 
cały ten czas bohaterów grali ci sami 
aktorzy. Prelekcję do filmu oraz 
dyskusje po projekcji tradycyjnie 
poprowadził dr Marcin Jauksz. Ser-
decznie zapraszamy na spotkania 
Klubu Filmowego zawsze w przed-
ostatni poniedziałek miesiąca 
o godz. 19.    (BM)

Śniadanie w Promyku
24 marca w  Galerii na Regale 

odbyło się uroczyste śniadanie wiel-
kanocne, w  którym wzięło udział 
blisko 50 osób. Dzięki zaangażowa-
niu klubowiczów i przygotowaniu 
przez nich przepysznych, świątecz-
nych potraw spotkanie upłynęło 
w miłej i  jak zawsze rodzinnej at-
mosferze.

„Wokół nas” – wernisaż
25 marca panie Alicja Łuczak 

i Maria Klimczak ukazały wszyst-
kim zgromadzonym niezwykły 
świat sztuki. Artystki, pasjonują-
ce  się m.in. malarstwem, zapre-
zentowały kolekcję obrazów 

przedstawiających niesamowite 
krajobrazy oraz martwą naturę. 
Spotkanie wzbogacił gościnny wy-
stęp młodej pianistki Julii Piwo-
warskiej.

„Skarby leśnych braci”
26 marca odbyło się spotkanie 

autorskie i promocja książki We-
roniki Kurosz pt. „Skarby leśnych 
braci”. Książka zawiera opisy kolej-
nych przygód braci Bazylego i Mar-
cepana, których dobrze znamy 
z  poprzednich prac autorki pt. 
„Leśni bracia”. Pisarka zapropono-
wała dzieciom również zabawy 
artystyczne.

(BM)

n
Miłośnicy dobrego kina w Bibliotece

n
Spotkanie z Danutą Pytlak

n
 Śniadanie wielkanocne w Promyku

Wernisaż prac 
Alicji Łuczak i Ma-
rii Klimczak

n
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Agresja w języku

W poniedziałek, 2 marca 
w  Bibliotece Miejskiej 
odbył  się pierwszy wy-

kład Lubońskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku (LUTW)w se-
mestrze letnim sekcji literacko- te-
atralno-bibliotecznej. Poprowadził 
go dr hab. Leszek Teusz. Prelekcja 
nosiła tytuł „Rozumieć ojczystą 
tradycję. Kultura i  literatura sar-
matyzmu”. Spotkanie dotyczyło 
zjawiska kulturowego zachodzącego 
wśród szlachty polskiej w okresie 
Baroku. Zaproszony gość omówił 
sposób kształtowania się sarmaty-
zmu w Rzeczypospolitej w okresie 
od XVI do XVIII wieku.    (BM)

Inauguracja semestru
Od 2 marca słuchacze LUTW 

powrócili do studenckich obowiąz-
ków. Uroczysta inauguracja odby-
ła się w Galerii na Regale w Biblio-
tece Miejskiej. Swoją obecnością 
zaszczyciła studentów Małgorzata 
Machalska – Burmistrz Miasta Lu-
boń – praz Rada Programowa. Do 
grona LUTW dołączyły nowe oso-
by, które otrzymały indeksy z rąk 
pani Burmistrz. Podczas spotkania 
przedstawiono plan na kolejny se-
mestr. Jednym z elementów inau-
guracji był koncert Kuby Michal-
skiego śpiewającego pieśni Leonar-
da Cohena. Słuchowisko było 

źródłem pozytywnej energii na 
kolejny etap edukacji dla luboń-
skich słuchaczy. Artysta zaprosił 
widzów do wspólnego tworzenia 
koncertu, dzięki czemu atmosfera 
w Galerii na Regale była niepowta-
rzalna, ale jednocześnie rodzinna. 
Część artystyczna była swoistym 
przekazem duchowym. Prezento-
wane utwory miały na celu prze-
nieść słuchaczy do świata wspo-
mnień.    (BM)

Wykład Izabeli Szczepaniak
9 marca w Bibliotece Miejskiej 

odbył się kolejny wykład w ramach 
cotygodniowych zajęć LUTW. Go-
ściem spotkania była dr Izabela 
Szczepaniak, która w związku z mi-
nionym świętem kobiet, przedsta-
wiła postacie kobiet na przestrzeni 
1000-leci. Prelekcja zyskała na 
atrakcyjności dzięki bogatej pre-
zentacji multimedialnej.    (BM)

Rajd „Odgłosy wiosny”
16 marca odbył się rajd pieszy 

„Odgłosy wiosny” organizowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury 
i  Klub Seniora w  Komornikach. 
Wzięło w nim udział około 70 osób, 
w tym kilkanaście z Lubonia. Wśród 
nich byli słuchacze i uczestnicy Lu-
bońskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Wyruszyliśmy spod Wiej-

skiego Domu Kultury „Koźlak” 
w Chomęcicach i polnymi drogami 
pośród pól dotarliśmy nad brzeg 
jeziora Chomęcickiego, gdzie na 

parkingu leśnym na skraju Wielko-
polskiego Parku Narodowego mie-
liśmy krótki postój. Następnie ru-
szyliśmy w  kierunku Konarzewa, 
gdzie znajduje  się późnogotycki 
kościół św. Marcina sprzed poł. 
XVI w. i barokowy pałac Radomic-
kich z końca XVII w. Obok pałacu 
stoi późnobarokowa o�cyna z 2. poł. 
XVIII w., a od strony południowej 
rozciąga  się park o  pow. 12,7  ha 
z końca XVII wieku. Obecnie nowi 
właściciele rozpoczęli remont pała-
cu i  oficyny. Podczas wędrówki 
można było dojrzeć oznaki wiosny, 
na polach – liczące kilkadziesiąt 
sztuk stado łabędzi, żerujące na 
oziminach, spacerujące żurawie oraz 
z daleka stadka saren i pędzące je-
lenie. Towarzyszył nam śpiew pta-
ków i klangor żurawi. Po przejściu 
około 10 km przybyliśmy do punk-
tu wyjściowego. Panie Grażyna 
i Monika z Koźlarza w Chomęcicach 
serwowały przepyszny żurek, który 

Z Uniwersytetu III Wieku
cieszył  się dużym powodzeniem. 
Kolejny rajd odbędzie się 19 kwiet-
nia. Wymarsz o  godz. 10 sprzed 
Domu Kultury w Rosnówku.   

M.J. Błaszczakowie

Podróż celtycka
Wieczór w Teatrze Muzycznym 

był podróżą po Zielonej Wyspie. Na 
tle urokliwych pejzaży Irlandii pięk-

nie brzmiała muzyka, a tańce celtyc-
kie w  wykonaniu grupy tanecznej 
„Ellorien” zachwyciły słuchaczy. 
Zespół muzyczny Jig  &  Reel Ma-
niacs, wykonywanymi utworami 
pozwolił w wyobrażeniach wędro-
wać po wrzosowiskach. Wspaniałym 
akcentem wieczoru, oklaskiwanym 
muzykiem był lubonianin, Krzysztof 
Brych – człowiek orkiestra, który 
w stroju szkockim, na kilku instru-
mentach, wykonywał pieśni irlandz-
kie. Grał również na dudach hisz-
pańskich. Koncert z okazji 25-lecia 

zespołu i dnia św. Patryka uświetnił 
występ chóru pod dyrekcją Jacka 
Sykulskiego. W imprezie uczestni-
czyła grupka lubonian, wśród nich 
słuchacze Lubońskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku.   

 Irena Skrzypczak

O dawnej architekturze
Członkowie sekcji literacko-te-

atralno-bibliotecznej wysłuchali 
w Bibliotece dwóch kolejnych, cie-
kawych wykładów Doroty Molińskiej 
z UAM. Wykłady cieszą się ogromną 
popularnością. 23 marca Dorota 
Molińska kontynuowała temat 
mieszkania w  dawnym Poznaniu. 
Omówiła pojęcie willi, począwszy 
od starożytnego Rzymu. Willa łączy-
ła wtedy funkcję mieszkalną z kon-
taktem z naturą. W XIX w. narodzi-
ło się sporo pomysłów udostępnienia 

mieszkańcom miast bliskości 
przyrody. Dorota Molińska 
wskazała na willę „Flora” przy 
ul. Grunwaldzkiej oraz na roz-
proszone w  przestrzeni pod-
miejskie domy jednorodzinne. 
Zwróciła uwagę na wille na 
Jeżycach i  najwcześniejsze – 
przy ulicach Matejki, Konop-
nickiej, Orzeszkowej. Przedsta-
wiła wille profesorów i adwo-
katów na Sołaczu. Omówiła 
budowane w latach 30. XX w. 
wille grunwaldzkie, w których 
mieszkali m.in. bankierzy. Uka-
zała też sylwetkę Hansa Poelzi-
ga, który był wszechstronnym 
architektem (zaprojektował 
m.in. Wieżę Górnośląską). 

Opowiedziała o jego lubońskich pro-
jektach – fabryce nawozów (arcy-
dziele budownictwa industrialnego 
początku XX w.) i miniosiedlu wil-
lowym w Luboniu. Poniedziałkowy 
wykład 30 marca poświęcony był 
Hansowi Poelzigowi.    

Robert Wrzesiński

n
Rajd „Odgłosy wiosny” – uczestnicy przed remontowanym pałacem w Ko-
narzewie   fot. Jan Błaszczak

n
Inauguracja nowego semestru Uniwersytetu III Wieku w Bibliotece Miejskiej

n
Grupa lubonian w Teatrze Muzycznym, gdzie w stroju szkockim wystąpił 
Krzysztof Brych (w środku), z lewej – jego rodzice, Izabella Szczepaniak 
z synem, z prawej Irena Skrzypczak

n
Wykłady Doroty Molińskiej (z lewej) dla 
słuchaczy LUTW cieszą się wyjątkową fre-
kwencją   fot. Robert Wrzesiński
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n
Uczestnicy spotkania nie ukrywali zadowolenia, 
że w naszym mieście powstaje Bractwo Kurko-
we. Na pierwszym planie prof. Krzysztof Moliński 
i Dariusz Łopiński, za nimi Mikołaj Popławski (z 
lewej) i Tomasz Miężał   fot. Paweł Wolniewicz

Z ŻYCIA ORGANIZACJI

Janusz Piasecki, prezes Sto-
warzyszenia Kulturalno-
-Oświatowego „Forum Lu-
bońskie” – prof. Krzysztof 
Moliński, komendanci Policji 
i  Straży Miejskiej – Robert 
Przyjemski i Paweł Dybczyń-
ski oraz prezes OSP – Marek 
Maciejewski. Adam Gołem-
bowski zapoznał wszystkich 
z  genezą powstania Bractw 
Kurkowych w  Polsce, a  na-
stępnie Robert Świerczyński 
przedstawił projekt statutu 
lubońskiego stowarzyszenia. 
W drodze głosowania jedno-
głośnie wybrano Komitet 

Lubońskie Bractwo Kurkowecd.  
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Uczestniczący 
w spotkaniu: Janusz 
Piasecki i Paweł 
Dybczyński (z lewej), 
Dariusz Łopiński (na 
pierwszym planie 
z prawej), Marek 
Maciejewski i Piotr 
Czartoszewski (2. 
plan), Robert Przy-
jemski i Grzegorz 
Łukowski (w głębi, 
pod ścianą)   fot. 
Paweł Wolniewicz

n

Założycielski LBK, w skład którego 
weszli: Robert Świerczyński (prze-
wodniczący), Jan Strugarek (zastęp-
ca), Paweł Dybczyński, Dariusz 
Łopiński i Paweł Wolniewicz. War-

to wspomnieć, że kapelanem LBK 
jest ks. kan. Karol Biniaś – pro-
boszcz para�i pw. św. Jana Bosko, 
dziekan dekanatu lubońskiego.

PAW

Spotkanie w Luboniu

Już po raz piąty od 13 do 15 marca 
br. odbył się hufcowy biwak „Jam-
boree w Luboniu” organizowany 

przez Szczep ZHP Żabikowo. W tym 
roku do Lubonia przyjechało 135 
osób. W Gimnazjum nr 2 gościliśmy 
harcerzy ze Swarzędza, Pobiedzisk, 
Nekli, Mosiny, Dopiewa i z Lubonia. 
Tematem przewodnim była podróż 
po świecie, czyli skauting w różnych 
państwach. Rozpoczęliśmy w piątek 
świeczniskiem. W nocy na harcerzy 
czekała niespodzianka – gra noc-
na, podczas której wykorzystywano 
umiejętności sportowe. W  sobotę 
harcerze zmierzyli się z grą dzienną, 
dzięki której poznali tradycje harcer-
skie w innych państwach. Sobotnie 
popołudnie upłynęło pod hasłem 
jarmarku kulturowo-sportowego. 
W  niedzielę odbył  się uroczysty 
apel, na którym ogłosiliśmy wyni-
ki rywalizacji. I miejsce w kategorii 
harcerskiej zajęła 5. Lubońska Dru-
żyna Harcerek „Lira”, a w kategorii 
harcerzy starszych 26. Dopiewska 
Drużyna Harcerska. W apelu wzię-
ła również udział Burmistrz Miasta 
Luboń – Małgorzata Machalska oraz 
Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Luboniu 
– Jolanta Walczak. Komendantka 

Szczepu – Kamila Bąkowska – wraz 
komendantem biwaku wręczyła po-
dziękowanie Aleksandrze Lorenc 
za 28-letnią służbę komendantki 
Ośrodka ZHP w Luboniu. Szczególne 
podziękowania należą się dyrektor 
Gimnazjum nr 2 – Jolancie Walczak, 
która udostępniła na nam szkołę na 
weekend. Imprezę wsparł luboński 
magistrat, który współ�nansował wy-
darzenie, a patronat honorowy nad 
biwakiem objęła burmistrz Małgo-
rzata Machalska. Na koniec chciałem 
podziękować wszystkim harcerzom, 
którzy brali udział w „V Jamboree 
w Luboniu”, ale nie byłoby tej imprezy 
bez pracy i zaangażowania kadry ze 
Szczepu ZHP „Żabikowo”.   Bartosz 
Wilczek (komendant „V Jamboree 
w Luboniu”)

Zuchowe Jambo
7 marca wszystkie zainteresowa-

ne zabawą i  poznawaniem świata 
zuchy wraz ze swoimi opiekunami 
spotkali się na Wzgórzu Papieskim. 
Tam zaczynając swój całodzienny 
rajd, wyruszyli w „podróż po świe-
cie”. Dzieci przemieszczały  się 
z punktu do punktu w swoich gro-
madach (Dzielni Słowianie, Ogniste 
Orlęta, Leśne Duszki oraz Promycz-

Ze Szczepu „Żabikowo”
ki). Rozwiązywały ciekawe zadania 
i poznawały kulturę obcych krajów. 
W porze obiadowej zjedliśmy pysz-
ne spaghetti. Wszystkim serdecznie 
gratulujemy ukończenia rajdu wspa-
niałymi wynikami i życzymy kolej-
nych sukcesów!    Oliwia Miłek

Harcerze dla Maćka
W niedzielę, 22 marca odbył się 

rodzinny piknik, podczas którego 
mieszkańcy Lubonia wspólnymi 
siłami zbierali pieniądze na leczenie 
i  rehabilitację 4-letniego Maćka, 
mieszkańca naszego miasta. Szczep 
ZHP „Żabikowo” pomógł przy or-
ganizacji „Biegu dla Maćka”. Poda-
waliśmy wodę spragnionym uczest-
nikom biegu, rozdawaliśmy przy-
pinki i medale najmłodszym biega-
czom oraz zabezpieczaliśmy wyścig. 
Nasz ośrodek oddał również do li-
cytacji bon na tegoroczny obóz.    

Zuzanna Skrok

Akcja letnia
Ośrodek ZHP Luboń organizu-

je obóz w Janowie k. Częstochowy: 
od 28 czerwca do 5 lipca dla zuchów 

n
Uczestnicy Jamboree w holu Gimnazjum nr 2   fot. Julia Smelka

(od zerówki do trzeciej klasy Szko-
ły Podstawowej) lub do 8 lipca dla 
harcerzy, harcerzy starszych i  wę-
drowników (od czwartej klasy SP do 
szkoły ponadgimnazjalnej). Jeżeli są 
państwo zainteresowani wysłaniem 
dzieci na nasz obóz, zapraszamy do 
śledzenia naszej strony na facebooku 
(Ośrodek ZHP Luboń) lub do skon-
taktowania  się z  nami (nasz adres 
mailowy: lubon.zhp@gmail.com). 
Przyjmujemy również dzieci nie-
zrzeszone w ZHP. Koszt – 700 zł dla 
młodszych dzieci z  Lubonia, dla 
starszych 750 zł.

Akcja 1%
Szczep „Żabikowo” działa od 

2010  r. Zrzeszamy dzieci w  wieku 
od 5 do 21 lat. Organizujemy wiele 
rajdów i biwaków. W ramach nasze-
go szczepu działa 6 jednostek. By 
nasze drużyny działały lepiej, po-
trzebujemy Waszego wsparcia. Mo-
żecie przekazać 1% podatku na nu-
mer KRS 0000266321, wpisując jako 
cel szczegółowy: Szczep ZHP Żabi-
kowo. Więcej informacji na stronie: 
1procent.zhp.pl. Dzięki tym środ-
kom jesteśmy w stanie lepiej przy-
stosować naszą działalność do po-
trzeb Państwa dzieci. Liczy się dla 
nas każdy grosz.    Michał Łaciński

O  sprawie rozmawialiśmy także 
z zastępcą burmistrza – Mikołajem 
Tomaszykiem oraz kierownikiem 
Wydziału Planowania, Rozwoju 
i Ochrony Środowiska – Hubertem 
Prałatem. Wiceburmistrz podkreślił 
stanowczo, że tematu budowy mar-
ketu „Biedronka” w tym miejscu nie 
ma. Market (sieć dowolna) o wiel-
kości ponad 2 000 m2 nie powstanie, 
gdyż: po pierwsze nie było takiego 
wnioski właściciela, a  po wtóre 
ewentualny grunt o  powierzchni 
3 455 m2, który, po przychylnej in-
terpretacji starostwa powiatowego 
mógłby być przeznaczony w całości 
pod usługi handlu, według obecne-
go miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego liczyłby 

maksimum ok. 1 200 m2. Przy ist-
niejącym zapisie, który jest także po 
myśli właściciela (usługi sportu są 
wiodące i powinny zajmować przy-
najmniej 50% powierzchni), moż-
liwy jest więc ewentualnie jakiś np. 
sklep o całkowitej powierzchni han-
dlu ok. 850 m2. Obecnie właściciel 
nieruchomości nie ma konkretnych 
planów odnośnie zagospodarowania 
gruntu. Zajmuje  się tym wynajęta 
firma, a  rozmowy z  miastem 
o ewentualnej formie zagospodaro-
wania wciąż się toczą. Kwestią treści 
rozpowszechnianej ulotki, która dla 
właściciela gruntu jest jawnym po-
mówieniem, jak on sam powiedział, 
zajmuje się już prokuratura.

Agata Samol

Problem z ulotki
cd.  
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Pod koniec marca, 30.03.2015 r., 
o godz. 18.15 przy udziale po-
nad 40 członków w Bibliotece 

Miejskiej odbyło się walne zebranie 
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświa-
towego „Forum Lubońskie”, w tym 
roku sprawozdawczo-wyborcze. Prze-
wodniczącym obrad był tradycyjnie 
szef Komisji Rewizyjnej (Tadeusz 
Waliczak). Odczytano 7-stronicowe 
sprawozdanie z działalności stowa-
rzyszenia w 2014 r.: Hanna Siatka 
– z  działalności zarządu, Piotr P. 
Ruszkowski – z redakcji „Wieści Lu-
bońskich” i redakcji „Lubońskiego 
Rocznika Historycznego”, Małgo-
rzata Machalska (pod nieobecność 
Mikołaja Tomaszyka) – z klubu po-
litycznego Samorządowe Forum 
Obywatelskie. Po wniosku Komisji 
Rewizyjnej, bez dyskusji, przy jed-
nym głosie wstrzymującym, podjęto 

uchwałę o udzieleniu absolutorium 
dla zarządu za rok 2014.

W drugiej części zebrania, po 
upływie 4-letniej kadencji, wybrano 
nowe władze. Spośród 7 kandyda-
tów wyłoniono 5-osobowy zarząd 
w  składzie (wg liczby uzyskanych 
głosów): Hanna Siatka, Piotr P. 
Ruszkowski, Juliusz Malepszak, Ta-
deusz Waliczak i Beata Stempczyń-
ska. Walne zebranie przyjęło zapro-
ponowaną przez nowy zarząd kan-
dydaturę Tadeusza Waliczaka na 
prezesa. Spośród 7 zgłoszonych 
osób, które wyraziły zgodę na kan-
dydowanie, w  skład 3-osobowej 
Komisji Rewizyjnej weszli: Magda-
lena Woźniak-Patej, Krzysztof Mo-
liński i Władysław Szczepaniak (wg 
liczby zdobytych głosów). Na wnio-
sek z sali, wprowadzenie zapropo-
nowanych przez dotychczasowy 

Zamiana miejsc
Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum 
Lubońskie” – Krzysztof Moliński – i przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej – Tadeusz Waliczak – wymienili się funkcjami

zarząd kilku zmian w statucie 
organizacji, przesunięto na ko-
lejne walne zebranie, po zapo-
znaniu się z nimi przez człon-
ków, którym propozycje zosta-
ną przesłane.

Po oświadczeniu K. Moliń-
skiego, zapytanego o  powód 
rezygnacji z  funkcji prezesa 
(cyt: Przestaję rozumieć pewne 
rzeczy i  nie jestem w  stanie 
wszystkiego �rmować), na sali 
dało się wyczuć napięcie. Padły 
prośby o wyjaśnienie wypowie-
dzi, których jednak ustępujący 
prezes nie spełnił. Jako współ-
założyciel stowarzyszenia 
wniosek o  wytłumaczenie 
oświadczenia złożyła m.in. Elż-
bieta Stefaniak, poparł go rów-
nież Piotr P. Ruszkowski – współza-
łożyciel organizacji, dyrektor biura 
i redaktor naczelny „Wieści Luboń-
skich”. Wobec nieuzyskania wyja-
śnień E. Stefaniak domagała  się 
wręcz zawieszenia obrad, czego nie 
zrealizowano.

Po 20 latach prezesury walne 
zebranie przyznało prof. Krzyszto-
fowi Molińskiemu najwyższą god-
ność organizacji – złotą odznakę „Za 
Zasługi dla Stowarzyszenia Kultu-

ralno-Oświatowego FORUM 
 LUBOŃSKIE”. Dodatkowo, na wnio-
sek Pawła Wolniewicza, wieloletni 
prezes otrzymał tytuł Honorowego 
Prezesa. Ustępujący członkowie 
zarządu: Magdalena Woźniak-Patej 
i Paweł Andrzejczak, również otrzy-
mali kwiaty i podziękowania.

Walne zebranie Forum Luboń-
skiego trwało ponad 3 godziny i za-
kończyło się o 21.30.

(N,Z)

n
Uścisk dłoni prezesów – ustępującego Krzysz-
tofa Molińskiego (z prawej) i obecnego – Ta-
deusza Waliczaka   fot. Paweł Wolniewicz

n
Sala Biblioteki Miejskiej podczas walnego zebrania członków Stowarzysze-
nia „Forum Lubońskie” 30 marca 2015 r. (przekrój wieku obecnych – od 19 
do 87 lat)   fot. Paweł Wolniewicz

n
Miejsca pod sceną zajęli członkowie władz stowarzyszenia, m.in. prowa-
dzący walne zebranie Tadeusz Waliczak (stoi)   fot. Paweł Wolniewicz

W sobotę, 14 marca, w sie-
dzibie Ochotniczej Straży 
Pożarnej (OSP) odbyło się 

zebranie sprawozdawcze z działań 
prowadzonych przez tę jednost-
kę w ubiegłym roku. W spotkaniu 

uczestniczyli: burmistrz Małgorzata 
Machalska, jej zastępca – Mateusz 
Mikołajczak, przewodnicząca Rady 
Miasta – Teresa Zygmanowska, za-
stępca Wielkopolskiego Komendanta 
Wojewódzkiego w  Poznaniu – st. 

Sprawozdanie w remizie

n
Sala w remizie wypełniła się gośćmi i strażakami   fot. Paweł Wolniewicz

n
Podczas zebrania, od prawej: Andrzej Kaliszak, Mirosław Soćko, Marek 
Maciejewski, Lech Janiak, Małgorzata Machalska, Teresa Zygmanowska 
i Mateusz Mikołajczak   fot. Paweł Wolniewicz

bryg. Lech Janiak, Naczelnik Wydzia-
łu Działań Ratowniczo-Gaśniczych 
Szkoły Aspirantów Pożarniczych 
w Poznaniu – bryg. Mirosław Soćko, 
dowódca zmiany JRG-2 w Poznaniu 
– asp. sztab. Andrzej Kaliszak oraz 
lubońscy strażacy. Na wstępie pre-
zes OSP Luboń Marek Maciejewski 
powitał zebranych, a następnie od-
czytano sprawozdanie za ubiegły rok. 
W dalszej kolejności przedstawiono 

plan działalności lubońskiej OSP na 
rok bieżący. Podczas spotkania pod-
kreślono, że nasza jednostka należy 
do wyróżniających  się i  najlepiej 
wyposażonych formacji ochotni-
czych w Wielkopolsce. Stwierdzono 
również, że lokalne społeczeństwo 
darzy ją dużym zaufaniem i docenia 
trud strażaków.

PAW
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W świetlicy Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Lubo-
nianka” odbyło  się 11 

marca zebranie sprawozdawcze 
chóru „Bard” za rok 2014. Obrady, 
na które przybyli wszyscy chórzyści, 
prowadziła prezes zarządu, Alicja 
Zgrzeba. Po odśpiewaniu pieśni-
-hasła Wielkopolskiego Związ-
ku Śpiewaczego „Leć o  Pieśni” 
i uczczeniu minutą ciszy zmarłych 
członków chóru, kronikarz zespołu, 
Teresa Cieślik, ze swadą i dowci-
pem, przedstawiła wydarzenia roku 
2014, zapisane w  kronice chóru. 
Wręczono upominki 10 osobom 
najsumienniej uczęszczającym na 
lekcje. Kierownik artystyczny, dy-
rygent Arkadiusz Klemczak, omó-
wił pracę codzienną śpiewaków, 
wyraził szacunek dla sumienności 
i pilności chórzystów oraz zapowie-
dział intensywną pracę w związku 
z przypadającym w roku 2015 jubi-
leuszem 80-ciolecia chóru „Bard”. 
Następnie prezes Alicja Zgrzeba 
przedstawiła sprawozdanie z dzia-
łalności zarządu i całego zespołu.

W skład zarządu wchodzą: Ali-
cja Zgrzeba (prezes), Janusz Jaku-
boszczak (wiceprezes), Zdzisław 
Dotka (wiceprezes), Danuta Limi-
nowicz (sekretarz), Teresa Cieślik 
(kronikarz), Czesław Wilczek (czło-
nek), Urszula Koronkiewicz (czło-
nek), Antoni Przybylski (członek); 
Komisja Rewizyjna: Maria Kaźmier-
czak (przewodnicząca), Henryka 
Adamczak, Roman Kaczmarek.

Do działalności zarządu należy 
reprezentowanie chóru, stała współ-
praca z Urzędem Miasta, z dyrektor 
Ośrodka Kultury – Reginą Górnia-
czyk, prezesem Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Lubonianka” – Piotrem 
Konikiem, proboszczami lubońskich 
para�i oraz zarządzanie majątkiem 
i  funduszami zespołu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

W 2014 r. odbyliśmy 44 próby 
(110 godzin każdy członek chóru, 
razem 4 620 godzin). Występy chó-
ru przedstawiają  się następująco: 
kościelne – 19, świeckie – 9, razem 
28, tj. 2-3 występy w miesiącu, co 
jest bardzo dobrym wynikiem li-

„Bard” rozlicza rok 2014
czebnym i artystycz-
nym. Na koniec roku 
2014 chór liczył 42 
członków oraz 3 
członków wspierają-
cych: soprany – 15, 
alty – 11, tenory – 7, 
basy – 9, razem – 42. 
Najważniejszym dla 
nas wydarzeniem 
w 2014 r. było otrzy-
manie  statuetki 
„Siewca Roku 2013” 
w  kategorii „kultura”, w  konkursie 
organizowanym przez Urząd i Radę 
Miasta Luboń.

Prezes Alicja Zgrzeba złożyła 
podziękowanie dyrektor Reginie 
Górniaczyk za wspomaganie naszej 
działalności. Szczególne wyrazy 
wdzięczności przekazała sponsorom: 
�rmie „Novol” z Komornik, „Luban-
cie” z Lubonia i Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Lubonianka”.

Zebranie zaszczyciła obecnością 
burmistrz Małgorzata Machalska. 
Obdarowała zebranych słodyczami, 
przekazała wyrazy szacunku wszyst-

kim chórzystom, życzyła zdrowia, 
jak najdłuższego i częstego śpiewa-
nia, przy okazji dzieląc się proble-
mami związanymi z  początkami 
pracy na nowym stanowisku.

Komisja Rewizyjna udzieliła 
absolutorium zarządowi chóru za 
rok 2014. Poczęstunek i  słodkości 
na stołach przygotowały druhny 
i druhowie chóru „Bard”.

Zachęcamy osoby lubiące śpie-
wać do wstępowania w nasze szere-
gi. Więcej wiadomości o chórze na 
naszej stronie internetowej  
www.chorbard.pl.

Zarząd chóru „Bard”

n
Chórzyści podczas zebrania, przy bogatym w słodkości stole

W pochmurne sobotnie po-
południe, 14 marca, w by-
łym obozie hitlerowskim 

w Żabikowie, tradycyjnie w Wielkim 
Poście, odbyło się nabożeństwo drogi 
krzyżowej. Uczestnicy przemierzali 
teren obozu, zatrzymując się w róż-
nych miejscach. Na czele procesji 
niesiono duży krzyż. Dźwigali go: 

księża, szafarze, ministranci, siostry 
zakonne, przedstawiciele Urzędu 
Miasta, strażacy i młodzież.

Oprócz biblijnych rozważań 
odczytywano również wspomnienia 
byłych więźniów oraz innych świad-
ków wydarzeń tamtych lat (Alek-
sandra Markwitz-Bielerzewska, Jean 
Majerus z Luksemburga, Franciszek 
Banasiewicz, Bolesław Kazimierz 

Dembiński, Czesław Janicki, Stani-
sław Sternal, Czesław Konieczny, 
Irena Tarnowska, Joanna Skrzypiń-
ska, Zbigniew Siąkowski, Janina 
Czerwińska, Gertruda Leńska, Jó-
zefa Kaczmarek, Janina Rybakowa, 
Stefan Makne, Franciszek Owczar-
czak, sędzia Gerhard Wiebeck, Jan 
Dachtera, Wojciech Tuliszka) – na 

Droga krzyżowa w obozie

n
Pomimo deszczu, w tradycyjnym 
nabożeństwie w byłym obozie 
hitlerowskim wzięła udział duża 
grupa wiernych   fot. Rafał Wojty-
niak

podstawie świadectw 
z  książki „Żabikowo. 
Archeologia miejsca 
pamięci. 2008”, oprac. 
A. Ziółkowska. Na ko-
niec zabrała głos pani 
Alina – świadek mor-

n
Krzyż dźwiga młodzież    
fot. Rafał Wojtyniak

Tradycyjnie jedna ze stacji bolesnej 
drogi Chrystusowej była przy obozo-
wym krzyżu   fot. Rafał Wojtyniak

dowania więźniów na cmentarzu 
żabikowskim.

Pomysłodawcą drogi krzyżowej 
w obozie jest nieżyjący już wielolet-
ni kościelny z para�i pw. św. Barba-
ry – Roman Krzyżostaniak, który 
podczas II  wojny pracował u  nie-
mieckiego piekarza, a do obozu do-
woził pieczywo.

Rafał Wojtyniak

Rozważania drogi krzyżowej oraz 
wspomnienia świadków są dostępne 
na stronie: www.wiescilubonskie.pl

n
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Zaproszenie

W przeddzień 1. rocznicy ka-
nonizacji Papieża Polaka, 
w niedzielę, 26 kwietnia 

o godz. 15, w kościele pw. św. Jana 
Pawła  II przy ul. Źródlanej odbę-
dzie  się uroczysta msza św. dzięk-
czynna. Podczas Eucharystii będzie 
miało miejsce prawykonanie litanii 

do św. Jana Pawła II pod kierunkiem 
Wojciecha Zięby. Wystąpią: Maria 
Gronostaj (sopran), Sylwia Kawecka 
(mezzosopran), Bartłomiej Szczeszek 
(tenor), Marek Chmiel (bas), Yumi 
Ueno-Jurga (skrzypce I), Wanda Gał-
czyńska (skrzypce II), Anna Siemaszko 
(altówka), Włodzimierz Florkowski 
(kontrabas), Andrzej Kulka (trąbka), 

Luboń św. Janowi Pawłowi II
Piotr Krawczyk (trąbka), Hubert Ster-
nalski (trąbka), Zuzanna Czachor (�et), 
Anna Rozińska (�et), Chór „Cantanti”, 
którego kierownikiem artystycznym jest 
Michał Sergiusz Mierzejewski, Chór 
„ProVobis” pod kierunkiem Benigny 
Jaskulskiej oraz Orkiestra Kameralna 
POSM II stopnia im. M. Karłowicza 
(Maciej Sztor). Patronat honorowy 

nad wydarzeniem objęła Burmistrz 
Lubonia – Małgorzata Machalska.

Do udziału w tym niezwykłym 
wydarzeniu kulturalno-muzycznym 
zapraszają ks. proboszcz Paweł Dą-
browski, wykonawcy i organizatorzy: 
Stowarzyszenie „Gloria in Musica” 
w  Poznaniu oraz Zgromadzenie 
Sióstr Służebniczek Niepokalanego 
Poczęcia NMP.

W.S.

Rekolekcje

Tegoroczne rekolekcje wielko-
postne, które odbywały  się 
w dniach 7-13 marca, były 

zupełnie inne niż w  latach ubie-
głych. Sama ich zapowiedź zacie-
kawiała i  rodziła pytania, co do 
osoby rekolekcjonisty i  sposobu 
prowadzenia. Po raz pierwszy w tej 
para�i informację o czasie skupie-
nia i modlitwy ogłoszono na pro-
fesjonalnie wykonanych plakatach, 
które zawierały główne hasła tego 
czasu – dla dorosłych: „Chrystus-
-Bóg, który pokochał człowieka 
po ludzku”, a dla dzieci: „Odkryw-
cy Skarbów Wiary”. Programy na 
poszczególne dni były zapowiedzią 
nieco dłuższych rekolekcji niż to 
tradycyjnie bywa, a  mianowicie 
trwały nie 4, a 6 dni. Nauki głosił o. 
Michał Tomczak OMI z Sanktuarium 
Relikwii Drzewa Krzyża Świętego 
w Świętym Krzyżu (Góry Święto-
krzyskie). Każdy dzień przynosił 
coś nowego. Pierwszy – niedziela 
– rozpoczął się nauką dla wszyst-
kich, głoszoną przez o. Michała na 

każdej Mszy św. i wydawało się, że 
mimo iż zapowiedzi sugerowały 
odmienność tegorocznych reko-
lekcji, to będą one przebiegały tak 
samo jak w latach poprzednich. Nic 
bardziej mylącego, w prezbiterium 
zaczęły się bowiem pojawiać nowe 
elementy dekoracji wielkopostnej, 
jako pierwsze – kamienne tablice 
Dziesięciu Przykazań. W  ponie-
działek przybywający na Msze św. 
o godz. 7 i 18 ze zdziwieniem spo-
strzegli sprzęt nagłaśniający przed 
ołtarzem (czyżby kościelne mikro-
fony miały małą moc?), a przy am-
bonce oprócz tablic również duży 
drewniany krzyż z ukrzyżowanym 
Jezusem, wykonany osobiście przez 
ojca rekolekcjonistę, natomiast przy 
obrazie Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy na stoliku rozłożony 
zwój i  księgę. Kilka minut przed 
rozpoczęciem Mszy św. o. Michał 
poprowadził wspólną modlitwę 
i wyjaśnił, że zwojem jest Tora, a do 
księgi można wpisywać intencje. 
Zapowiedział, że po powrocie do 
Sanktuarium wraz z nowicjuszami 

będzie przedstawiał je Bogu. 
W tym dniu okazało się też, 
że para�a gości rekolekcjo-
nistę śpiewającego, który na 
zakończenie rozważań przed 
Mszą św. wykonał dwie pieśni 
związane z postacią Jana Paw-
ła II. Ponieważ poniedziałek 
poświęcony był wszystkim 
grupom para�alnym, pod-
czas kazania o. Michał mówił 
o  konieczności i  potrzebie 
działania we wspólnocie, 
ilustrując to przykładami 
działalności Chrystusa, apo-
stołów i pierwszych chrze-
ścijan. Podobny scenariusz 
miał każdy następny dzień 
rekolekcji: Msze św. poprze-
dzone były rozważaniem, 
wspólną modlitwą, wykona-
niem przez o. Michała pieśni, 
bądź wysłuchaniem nagrań 
pieśni wielkopostnych; pod-
czas Mszy św. odbywała się 
nauka dla małżonków, osób 
samotnych, młodzieży przy-
gotowującej się do bierzmo-
wania. Jednak każdy dzień 
przynosił coś nowego: we 
wtorek przy krzyżu misyj-
nym pojawiły się gwoździe 
i  młotek – symbole Męki 

Z parafii św. Jana Pawła II
Pańskiej. Następny dzień był opo-
wieścią o Krzyżu Papieskim, który 
o. Michał osobiście otrzymał od 
Ojca Św. Franciszka. Wystawiono go 
w prezbiterium obok krzyża proce-
syjnego. Jednakże największą radość 
i  zaskoczenie para�anie przeżyli 
w czwartek, kiedy okazało się, że o. 
Michał przywiózł ze sobą Relikwie 
Drzewa Krzyża Świętego, które przez 
cały dzień można było adorować. 
Przed Mszami św. ojciec rekolekcjo-
nista objaśniał, że relikwie są w 98% 
autentyczne, mówił, w jakich oko-
licznościach dotarły do Polski i co 
to jest relikwiarz peregrynacyjny. 
Na specjalnym ekranie pokazywał 
też, jak wyglądają relikwie, które 
znajdują się w Sanktuarium Drzewa 
Krzyża Świętego. Piąty dzień cha-
rakteryzował się dodatkową Mszą 
św. dla chorych z udzieleniem Sa-
kramentu Namaszczenia Chorych, 
wieczorem natomiast nauką dla 
młodzieży – kandydatów do bierz-
mowania, na którą o. Michał zapro-
sił również pozostałych wiernych. 
Okazało się, że warto było zostać 
nieco dłużej, bo tematem był Całun 
Turyński. Za pomocą środków me-
dialnych rekolekcjonista w bardzo 
interesujący sposób pokazał i opo-
wiedział o  Całunie, o  badaniach 
nad jego autentycznością i o samej 
męce i  śmierci Jezusa Chrystusa. 
Ostatni dzień to oprócz adoracji 
Relikwii Drzewa Krzyża Świętego 
również dwie dodatkowe Msze św. 
o godz. 10 dla czcicieli Jana Pawła II 
i o godz. 16 dla rodziców z mały-
mi dziećmi, połączone z modlitwą 
wstawienniczą i błogosławieństwem. 
O godz. 18 te niezwykłe rekolekcje 
zakończyły się błogosławieństwem, 
odpustem zupełnym i uczczeniem 
Relikwii Drzewa Krzyża Święte-
go. Niezwykłe również dlatego, że 
podczas swoich kazań o. Michał nie 
„grzmiał”, nie „wytykał” błędów, ale 
w sposób sugestywny udowadniał, 
że Chrystus-Bóg rzeczywiście po-
kochał człowieka po ludzku. Każ-
da nauka pozostawiała wiele pytań 
i re�eksji, nad którymi para�anie 
musieli sami się zastanowić, wycią-
gnąć wnioski i na zadane pytania 
odpowiedzieć we własnym sumie-
niu. O niezwykłości, a także o in-
teresującym sposobie prowadzenia 
nauk może również świadczyć to, 
że wszystkie Msze św. w tym czasie 

zadumy, gromadziły bardzo wielu 
para�an, a wyłożona księga intencji 
bardzo szybko się zapełniała.
  
25-lecie „Caritas”

W niedzielę, 15 marca w Kate-
drze Poznańskiej odprawiono Mszę 
św. dziękczynną za 25 lat działalno-
ści „Caritas” w  Archidiecezji Po-
znańskiej. Koncelebrowanej Eucha-
rystii przewodniczył ks. abp Stani-
sław Gądecki. Wzięli w niej udział 
przedstawiciele wszystkich Para�al-
nych Zespołów „Caritas”, byli i obec-
ni dyrektorzy oraz pracownicy Ca-
ritas Archidiecezjalnej, sympatycy 
ruchu i  wolontariusze. Podczas 
Mszy św. uhonorowano Para�alny 
Zespół „Caritas” para�i pw. św. Jana 
Pawła II w Luboniu. Wolontariusz-
ka tego zespołu – Elżbieta Szajek, 
która wykonała około 800 różańców 
z kolorowego sznurka przeznaczo-
nych jako dar Caritas dla misjonarzy 
– niosła je wraz z innym wolonta-
riuszem do ołtarza. Po Mszy św. 
wszyscy zostali zaproszeni na 
skromny poczęstunek i tort, który 
osobiście kroili ks. abp Stanisław 
Gądecki oraz obecny dyrektor ks. 
Waldemar Hanas. Podczas uczty był 
też czas na rozmowy. Niedzielną 
Mszę św. poprzedziło 48-godzinne 
czuwanie modlitewne w  kościele 
pw. Miłosierdzia Bożego na os. Jana 
Sobieskiego w Poznaniu. 13 marca 
wzięli w nim udział przedstawicie-
le Para�alnych Zespołów „Caritas” 
z Dekanatu Lubońskiego – około 30 
osób.

Halina Gościewska

n
Każdego dnia czas rekolekcji 
wzbogacały inne rekwizyty – pod 
krzyżem: kamienie i gwoździe   fot. 
Włodzimierz Wasilewski

n
Ojciec Michał Tomczak (oblat) głosił nauki 
rekolekcyjne w kościele pw. św. Jana Paw-
ła II   fot. Włodzimierz Wasilewski
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Droga Krzyżowa

Jak co roku pod przewodnictwem 
ks. kan. Karola Biniasia ulicami 
parafii przeszli licznie zgroma-

dzeni uczestnicy wielkopiątkowej 
Drogi Krzyżowej. Tuż po godz. 20 
wyruszyli z miejsca u zbiegu ulic 
Dożynkowej i Armii Poznań i osie-
dlowymi ulicami Dożynkową oraz 
Chopina dotarli do stojącego u ich 
zbiegu krzyża na posesji państwa 
Ewy i Adama Ruszkowskich. Sta-
cje męczeńskiej Drogi Chrystusa 
przygotowali tradycyjnie młodzież 
z KSM i ministranci. Nabożeństwu 
towarzyszyły intensywne opady 
deszczu i  deszczu ze śniegiem. 
Nabożeństwo zakończyło  się po 
godz. 21 udzieleniem uroczystego 
błogosławieństwa.

Wielki Czwartek
Pierwszy dzień Triduum Sacrum 

był zarazem Dniem Kapłańskim. 
Przypadła wtedy także 10. rocznica 
śmierci św. Jana Pawła II. Podczas 
Mszy św. celebrowanej o godz. 18, 
w homilii proboszcz, ks. kan. Karol 
Biniaś najpierw nawiązał do Męki 
Pańskiej, następnie mówił o tajem-
nicy kapłaństwa i  konieczności 
obrony świata przed ateizmem. Na-
wiązując do słów św. Jana Pawła II, 
wskazywał na potrzebę obrony ro-

dziny i  pielęgnowania miłości ro-
dzinnej. Po zakończeniu Mszy św. 
ministranci, młodzież z KSM oraz 
przedstawiciele stowarzyszeń dzia-
łających przy para�i złożyli okolicz-
nościowe życzenia swoim paste-
rzom, a ci im podziękowali za ciepłe 
słowa i piękne kwiaty.

Wielka Sobota
Popołudniowe uroczystości 

Wielkiej Soboty rozpoczęły  się 
o godz. 18 poświęceniem ognia, po 

Z parafii św. Jana Bosko

czym kapłani i wier-
ni wzięli udział 
w uroczystym nabo-
żeństwie z poświęce-
niem wody, odno-
wieniem przyrzeczeń 
chrzcielnych oraz 
uroczystym „Eqzul-
tetem”.

Święconka
W Wielką Sobotę 

na dziedzińcu ko-
ścioła od 11 do 17, 
co godzinę święcono 
świąteczne potrawy.

PAW
n
Jedna ze stacji Drogi Krzyżowej, w strugach deszczu, przy nieutwardzo-
nym fragmencie ul. Chopina. Pomimo niesprzyjającej aury nikt nie narze-
kał, a niektórzy wskazywali, że na swojej cierniowej drodze Chrystusowi 
też nie było lekko…   fot. Paweł Wolniewicz

n
Uroczystą liturgię sprawowali ks. proboszcz Karol Biniaś, 
wikariusz ks. Jarosław Żurawski oraz pochodzący z naszej 
para�i ks. diakon Bartosz Federowicz   fot. Paweł Wolnie-
wicz

n
Moment przeniesienia poświęco-
nego wcześniej ognia na świecę 
liturgiczną   fot.  Paweł Wolniewicz

n
Po południu, o godz. 17 koszyki z wielkanocnymi potrawami święcił ks. 
proboszcz Karol Biniaś   fot. Paweł Wolniewicz

n
Od 9 lat na Wielkanoc kościół dekoruje lubońska artystka Mał-
gorzata Błaszkiewicz, tworząc niepowtarzalne w swoim rodza-
ju instalacje z tkanin. Na zdjęciu Grób Pański   fot. Paweł Wol-
niewicz

W środę, 4 marca dzieci z nie-
publicznego przedszkola 
przy ul. Konopnickiej wzięły 

udział w zajęciach organizowanych 
przez państwa Gładysiaków z ogro-
du ekologicznego, pt. „Czekolada na 
zdrowie”. Podczas tych przesłodkich 
warsztatów dowiedziały się intere-
sujących rzeczy, np. skąd wzięła się 
czekolada, jakie są jej rodzaje i pod 
jakimi postaciami można ją znaleźć. 
Prócz teorii były również warsztaty 
praktyczne, podczas których sami 

tworzyli pyszne kulki czekolado-
we oraz czekoladową fontannę. Na 
końcu była degustacja.

Magia, przygody oraz świat wi-
dziany z perspektywy bardzo krót-
kich nóżek, czyli bajka o tym, dla-
czego warto być grzecznym i odpo-
wiedzialnym. Tego dowiedziały się 
nasze przedszkolaki 6 marca, pod-
czas przedstawienia pt. „Zaczaro-
wane kalosze”. Natomiast 25 marca 
odbyło się przedstawienie pt. „Przy-
gody pszczółki Kai i jej przyjaciół”. 

U Kubusia Puchatka i Przyjaciół
Była to bajka o przyrodzie. Wpro-
wadziła nas w wiosenny nastrój.

20 marca gościliśmy Jarosława 
Haładudę, który przeprowadził 
z  dziećmi warsztaty przyrodnicze 
pt. „Zaczarowany świat motyli”. 
Przedszkolaki dowiedziały się, jak 
wygląda ten kolorowy i  delikatny 
świat od podstaw. Mogły dotknąć 
i podziwiać motyle, które przyniósł 
nasz gość. Na koniec wykonały mo-
tylki z masy solnej. Następnie uda-
liśmy  się na spacer po Luboniu 

z marzanną i robiąc hałas (graliśmy 
na instrumentach), przeganialiśmy 
zimę. Marzanna została zalana 
wodą, a my ciesząc się piękną aurą 
tego dnia, bawiliśmy się w przed-
szkolnym ogrodzie.

Po pożegnaniu zimy starszaki 
wyruszyły 27 marca na wyprawę do 
Ogrodu Botanicznego w Poznaniu, 
w  celu poszukiwania pierwszych 
oznak wiosny. Choć pogoda nam 
nie dopisała, to trzeba przyznać, że 
wycieczka była naprawdę udana. 
Podczas 1,5-godzinnych zajęć edu-
kacyjnych dzieci nie tylko odkry-
wały sekrety tajemniczej przyrody, 
ale także stworzyły własnego, tra-

cd.  
obok
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wiastego „Botanika”, którego 
zabrały do domu, by dalej się 
nim opiekować.

1 kwietnia wszystkie dzie-
ci zasiadły do śniadania wiel-
kanocnego. Były życzenia 
i  upominki od zajączka. Ten 
dzień był wyjątkowy, ponieważ 
znów mogliśmy naszym dzie-
ciom sprawić radość.

Magdalena Szymańska

Czekoladowa fontanna 
w Przedszkolu „Kubuś Pucha-
tek i Przyjaciele”

n

cd.  
ze str. 
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Chłopcy z punktu przedszkol-
nego przy ul. Dąbrowskie-
go pamiętali o Dniu Kobiet 

i obdarowali dziewczynki pięknymi 
kwiatami.

17 marca przedszkolaki oraz 
uczniowie z zerówki obejrzeli przed-
stawienie teatralne pt „Czerwony 
Kapturek”. Z zaciekawieniem i prze-
jęciem śledzili losy bohaterów, a po 
przestawieniu samodzielnie mogli 

odtworzyć jedną ze scen. Na ko-
niec wszyscy zostali nagrodzeni 
gorącymi brawami.

Przedszkolaki, chcąc poczuć 
wiosnę, zasadziły kwiaty. Wiele 
zręczności wymagało sadzenie 
bratków, hiacyntów i  żonkili. 
Trud i wysiłek opłacił się, ponie-
waż po przystrojeniu sala wyglą-
dała pięknie i kolorowo.

Z okazji pierwszego dnia 
wiosny przedszkolaki przygoto-
wały i  utopiły marzannę. Żeby 
jednak nie było jej tak smutno, 
na pożegnanie zaśpiewały pio-
senkę.

30 marca na uroczystym 
śniadaniu wielkanocnym przed-
szkolaki gościły dyrektor Graży-
nę Leciej. Dzieci podczas spotka-
nia zaprezentowały program 
artystyczny i  zasiadły do stołu, 
życząc wszystkim Wesołego Al-
leluja. Po tradycyjnym śniadaniu 
cieszyły się prezentami od zającz-

ka wielkanocnego.
Joanna Guza

Z Trójeczki

n
Świątecznie w Punkcie Przedszkol-
nym „Trójeczka”

Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Pizzy wszystkie dzieci 
zostały zaproszone do wspól-

nego wykonania tego smakołyku. 
Przygotowanie pizzy rozpoczęła 
nasza pani kucharka, która przeka-
zała nam recepturę tworzenia ciasta. 
Każdy przedszkolak własnoręcznie 
uformował swoją pizzę i wzbogacił 
ją swoimi ulubionymi składnikami. 
Podczas podwieczorku dzieci z ape-
tytem degustowały swój wypiek.

4 marca uczestniczyliśmy 
w koncercie muzycznym pt. „Sym-
foniczne tajemnice”. Podczas weso-
łej opowieści o  dwóch myszkach 
dzieci poznały rolę dyrygenta w or-
kiestrze, czym jest batuta oraz 
jak się porozumieć z muzykiem bez 
słów. Opowieść była oprawiona 
przepiękną muzyką.

Gościliśmy pana Pałasiewicza 
z Nowego Zoo w Poznaniu. Było to 
spotkanie pełne emocji i  wrażeń. 
Poznaliśmy takie zwierzęta jak: pa-
tyczaki, ptaszniki, chrząszcze oraz 
węże. Dzieci wykazały się niezwykłą 
odwagą głaszcząc i biorąc na ręce 
wybrane stworzonka, a  najwięksi 
śmiałkowie zdecydowali  się wziąć 
węża na szyję.

Był u nas Teatr „Pinokio”, który 
przedstawił naszym najmłodszym 
wychowankom bajkę o „Czerwonym 
Kapturku”. Kolorowa scenogra�a 

oraz wesołe lalki pozwoliły prze-
nieść się dzieciom w magiczny świat 
fantazji.

13 marca najstarsze grupy uda-
ły się na warsztaty wiosenno-wiel-
kanocne w Poznaniu. Podczas tego 
spotkania dzieci wysłuchały bajki 
pt. „Historia pewnego jajka”, do 
której stworzyły kukiełkowe przed-
stawienie. Zapoznały się z tradycja-
mi Świąt Wielkanocnych i stworzy-
ły kolorowe koguciki. Wycieczkę 
zakończyliśmy spacerem po Starym 
Rynku.

M. Wesołowska, A. Majchrzycka

Z Czarodziejskiego Ogrodu

n
Odważne przedszkolaki z Czarodziejskiego 
Ogrodu nie stroniły od kontaktu z wężem

Przed tegorocznymi 
świętami wielkanoc-
nymi o  dzieciach 

z publicznego przedszko-
la nr 5 przy ul. Osiedlo-
wej tradycyjnie pamiętali 
przedstawiciele Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi 
PCK „Lubonianka” im. bł. 
Edmunda Bojanowskiego. 
Odwiedzili je z prezentami 
w Wielki Wtorek, 31 mar-
ca. W śniadaniu wielka-
nocnym uczestniczył też 
zastępca burmistrza Ma-
teusz Mikołajczak, który 
w towarzystwie dyrektor 
Violetty Tomczak zwiedził 
przedszkole. „Luboniankę” 

reprezento-
wali: prezes 
Jerzy Zieliński, człon-
kowie zarządu Irena 
Skrzypczak i Zbigniew 
Cybulski oraz członek 
klubu Bronisław Tom-
kowiak. Tradycyjnie 
byli również obecni 
emerytowani pracow-
nicy przedszkola.

5-latki przygoto-
wane przez Elżbietę 
Kałuską, przy akom-
paniamencie Jolanty 
Łączkowskiej śpie-

wały, tańczyły, recytowały wier-
szyki. Krwiodawcy, oprowadzani 
przez wicedyrektor Jolantę Ka-
miniarz, przekazali przedszkola-
kom baśnie, opowiadania i puzzle 
od Wydawnictwa „Publicat” SA 
w Poznaniu. Dzieci wręczyły go-
ściom stroiki oraz ufundowane 
przez dyrekcję mazurki i kwiaty. 
Ze względu na złą pogodę zaku-
pionych przez Radę Rodziców 
upominków od zająca dzieci szu-
kały w budynku.

Robert Wrzesiński

U Wesołych Sportowców

n
Krwiodawcy przekazują upominki „Wesołym 
Sportowcom”   fot. Robert Wrzesiński
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W publicznym przedszko-
lu przy ul. Sobieskiego 
obchodziliśmy w marcu 

Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wio-
sny, Dzień Teatru, było spotkanie 
z „Pogodynką”, impreza „Małe ta-
lenty” oraz śniadanie wielkanocne. 
W  czasie tych uroczystości dzieci 
zaprezentowały swoje umiejętności 
sprawnościowe, taneczne oraz wo-
kalne. Przedszkolaki z grupy „Wie-
trzyków” zaprezentowały młodszym 
grupom pokaz mody wiosennej. 
Następnie dzieci zmierzyły się z to-
rem przeszkód w ogrodzie. Starsza-
ki w tym czasie były w Lubońskim 
Domu Kultury na przedstawieniu 
pt: „Bum, Bum Rurki.”

18 marca odbyła  się impreza 
„Małe talenty”. Miała ona na celu 
wyłonienie wśród przedszkolaków 
dzieci uzdolnionych i chętnych do 
prezentacji przed publicznością oraz 
wsparcie rozwoju ich talentów. Zgło-
siło  się wielu uczestników. Były 
dzieci, które pięknie śpiewały, tań-

czyły, naśladowały znanych piosen-
karzy, recytowały długie wiersze, 
samodzielnie czytały. Nie zabrakło 
prezentacji prac dzieci uzdolnionych 
plastycznie. Na imprezę zaproszeni 
byli rodzice występujących dzieci. 
Artyści dostali nagrody i  gromkie 
brawa. Organizatorem była M. Do-
mańska.

Światowy Dzień Teatru spędzi-
liśmy na oglądaniu Teatru Lalek, 
który przedstawił przygody Kubusia 
Wiercipiętki pt: „Felek Kartofelek”. 
Dzieci były bardzo zaciekawione 

oraz chętnie uczestniczyły w  tym 
wydarzeniu.

Spotkanie z „Pogodynką” odby-
ło się w grupie „Gwiazdeczek”, gdzie 
omówiliśmy kolejny numer gazetki. 
Wojtek z grupy „Kropelek” wyrecy-
tował zamieszczony w „Wierszykar-
ni” utwór. W ramach prowadzonej 
akcji „Cała Polska czyta Dzieciom” 
gościliśmy mamę naszego kolegi 
z grupy „Gwiazdeczek”. Na koniec 
spotkania rozstrzygnięto konkurs, 
a dzieci zostały obdarowane nagro-
dami.

31 kwietnia odbyło się wielka-
nocne śniadanie. Wszystkie dzieci 
wraz z  paniami świętowały przy 
jednym stole. Grupa „Kropelek” 
przedstawiła apel wielkanocny pt. 
„Zające i kurczaki”. Dzieci śpiewały 
piosenki o  tematyce świątecznej. 
Było „Alleluja” Haendla i  „Króli-
czek” Skaldów. Na zakończenie mali 
strażacy psikali zgromadzonych 
gości: M. Mikołajczaka, D. Franek, 
panią dyrektor i  wszystkie dzieci. 

Na koniec świętowania przedszko-
laki szukały koszyczków z prezen-
tami od zająca.

Dyrektor, Dorota Zielewicz, zor-
ganizowała dla przedszkola z Agen-
cji Rynku Rolnego tony jabłek od 
producentów, którzy nie mogą ze 
względu na nałożone embargo eks-
portować swoich owoców za grani-
cę. Ponadto, przygotowała konkurs 
na przepisy ciast i potraw z jabłek. 
Serdecznie zapraszamy do dziele-
nia się z nami swoimi pomysłami.

P. Maciejewska, M. Domańska,  
M. Gajdziel

Z Pogodnego Przedszkola

n
 Wielkanoc w Pogodnym Przedszkolu   fot. P. Maciejewska

W niepublicznym żłobku 
i  przedszkolu przy ul. 
Buczka, wiosnę witali-

śmy tradycyjnie: najpierw wyrzu-
ciliśmy z  naszego ogródka Panią 
Zimę, a następnie zaprosiliśmy Pa-
nią Wiosnę. Odwiedził nas również 
Teatrzyk Tomka Wszędobylskiego 
z przedstawieniem pt. „Wyprawa do 
Afryki”. Poznaliśmy kolejne przygody 
Tomka, tym razem poszukującego 
skarbu na Czarnym Lądzie.

W ramach przygotowań do 
Wielkanocy na 10 dni przed świę-
tami posadziliśmy w naszym żłob-
kowym zielniku: rzeżuchę, zboże do 

koszyczków, szczypiorek i  fasolkę. 
Codziennie pielęgnowaliśmy roślin-
ki i  obserwowaliśmy, jak rosną. 
Kilka dni przed zajączkiem razem 
z rodzicami ozdabialiśmy dekoracje 
świąteczne, koszyczki i palmy. Uro-
czyste świąteczne śniadanko bardzo 
nam smakowało, a po obiadku przy-
biegł zajączek z prezentami. Nieste-
ty, był tak szybki, że już nie zdąży-
liśmy się z nim przywitać. Mignął 
nam tylko jego ogonek. Ukrył nasze 
upominki i trudno było je odszukać. 
Ale daliśmy radę.

Grażyna Rosa

U 7 Krasnoludków

n
Maluszki z Przedszkola „U 7 Krasnoludków” podczas świątecznego śniadanka

Niepubliczne przedszkole przy 
ul. Szkolnej odwiedził Pan 
Ciekawski w  kolejnej cy-

klicznej audycji muzycznej pt. „Nie-
biańskie śpiewy”. Tym razem prze-
nieśliśmy się w czasy, kiedy ludzie 
żyli zgodnie z naturalnym cyklem 
przyrody. Marcin, chłop z polskiej 
wsi, przy ludowych przyśpiewkach 
i tańcach pomagał dzieciom zrobić 
porządek z pomieszanymi porami 
roku. Później opowiedział o trady-

cjach związanych ze świętami wiel-
kanocnymi w  różnych regionach 
naszego kraju. Opowieść Marcina 
ubarwiła roztańczona Pani Wiosna. 
Dzieci, jak zawsze, chętnie brały 
udział w  przedstawieniu, tworząc 

ogromną palmę wielkanocną, ubie-
rając ekomarzannę i tańcząc wokół 
zielonego gaiku.

„Kubuś Puchatek wita wiosnę” 
to tytuł spektaklu teatralnego, w któ-
rym dzieci wraz z przyjaciółmi sym-
patycznego misia, poszukiwały 
wiosny. Zgodnie z tradycją naszego 
przedszkola, podczas warsztatów 
dzieci zaprosiły rodziców do wspól-
nej zabawy. Na początku, wcieliły się 
w role słoneczek, żabek i bocianów, 

aby zaprezentować kilka wiosennych 
piosenek w j. angielskim. Następnie 
były konkursy, zabawy, tańce i wy-
konywanie świątecznych ozdób. 
Młodsze dzieci ozdabiały jajka, 
a starsze robiły palmy wielkanocne.

Z Chatki Skrzatka

n
Dzieci z Chatki Skrzatka obserwują zaćmienie Słońca   fot. Małgorzata Śron

Z początkiem wiosny, dzieci 
przy pomocy nauczycielek, zasadzi-
ły cebulki kwiatów, zasiały zioła, 
rzeżuchę i rzodkiewkę. Teraz pod-
lewają i  obserwują wzrost roślin. 
Niecierpliwie oczekują, aż pięknie 
rozkwitną.

W dobry humor od rana wpra-
wił wszystkich wiersz Juliana Tuwi-
ma: „Cuda i  dziwy”. Później były 
kalambury i konkurs na śmieszne 
miny. Dzieci dowiedziały się, że nie 
można bawić się cudzym kosztem, 

a żarty i psikusy nie powinny niko-
mu sprawiać przykrości. W  tym 
wesołym dniu dzieci oczekiwały 
wizyty wielkanocnego zajączka. Ja-
kież było ich zdziwienie, gdy za-
miast długouchego, pojawił się św. 
Mikołaj. Po chwili konsternacji, 
okazało się, że to prima-aprilisowy 
żart, a prawdziwy zając ukrył słod-
kie podarunki i dzieci radośnie roz-
biegły się w ich poszukiwaniu.

Anna Liebner
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Językowe potyczki

W dniach 4-6 marca od-
były się w Luboniu dwa 
konkursy z j. angielskiego, 

w których uczestniczyły uczennice 
z SP 1. W Gminnym Konkursie z Ję-
zyka Angielskiego zorganizowanym 
w SP 4 udział wzięły: Sonia Witczak, 
Jagoda Jarecka i Julia Rypińska, która 
zajęła 3. miejsce. Natomiast 6 marca 
w  Konkursie Języka Angielskiego 
dla Szkół Podstawowych zorgani-
zowanym przez G 1 we współpra-
cy z  Wydziałem Anglistyki UAM 
uczestniczyły uczennice: Patrycja 
Ciemnoczołowska, Klaudia Majchrzak 
i Aleksandra Pawlak. W konkursie 
wzięło udział 65 uczniów. Pomimo 
iż nasze dziewczyny nie znalazły się 
na podium, ich wynik należy i tak 
uznać za duże osiągnięcie. Dwie 
z nich – Klaudia i Patrycja – uzy-
skały odpowiednio 44 i 43 punkty 
na 50 możliwych.   

S. Pawlicki, B. Łakomy

Przedstawienie
13 marca kolejny raz przenieśli-

śmy  się w  bajkowy świat dzięki 
przedstawieniu „Królewna Śnieżka”, 
przygotowanym przez koło teatral-
ne j. angielskiego klas 1-3. Młodzi 

aktorzy doskonale wcielili się w swo-
je role, a uroku dodawały im wspa-
niałe stroje, przygotowane przez 
rodziców. Każdy z zaciekawieniem 
oglądał losy bohaterów bajki 
i wspólnie z nimi ratował Śnieżkę 
przed złą macochą. Serdecznie dzię-
kuję wszystkim aktorom oraz rodzi-
com, którzy z  zaangażowaniem 
włączyli się w przygotowanie przed-
stawienia. Dziękuję również Annie 
Marii Kaczmarek za przygotowanie 
scenogra�i.    Anna Poprawka

Turniej
13-14 marca zespół Jedynki 

uczestniczył w 19. Ogólnopolskim 
Turnieju Piłki Nożnej Dzieci im. 

Olka Ruminkiewicza w  Koninie. 
Głównym organizatorem jest Ogól-
nopolskie Stowarzyszenie Rodzin 
Zamordowanych Dzieci oraz SP 15 
w  Koninie. W  zawodach wzięło 
udział 16 zespołów szkolnych 
z rocznika 2004-2005. W elimina-
cjach zespoły grały w 4 grupach po 
4 zespoły (4 zawodników w  polu 
i bramkarz). Zespół Jedynki za prze-
ciwników w  grupie miał zespoły: 
SP Turek, z którym wygrał 3:0, po-
konał SP Zagórów 4:0 oraz zremi-
sował 1:1 z SP 9 Konin. Wyniki te 
dały 1. miejsce w grupie i grę w me-
czach �nałowych. W pół�nałowym 
meczu Jedynka wygrała 1:0 z zespo-
łem SP  3 Konin. W  finale nasi 
chłopcy stoczyli zacięty, lecz prze-
grany (0:1) mecz z gospodarzami. 
Za 2. miejsce otrzymaliśmy Puchar 
Przewodniczącego Rady Miasta Ko-
nina oraz nagrody rzeczowe: koszul-
ki z  logo Konina, piłki oraz torbę 
sportową. Puchar i nagrodę specjal-
ną dla najlepszego zawodnika 
z  Wielkopolski otrzymał grający 
w Jedynce, Krystian Patulski. Skład 
naszego zespołu: M. Jędrzejczak, K. 
Patulski, J. Osuch, M. Mazurkiewicz, 
A. Wojtaszak, K. Wroński, M. Bo-
rowiak, A. Zajder, J. Woliński, R. 

Witt. Opiekę nad ze-
społem pełnili Lech 
Bartkowiak oraz Ar-
kadiusz Patulski.

    Lech Bartkowiak

Wycieczka
Wybraliśmy się na 

Pałuki do Ośrodka 
Wypoczynkowego 
w Oćwiece. Uczestni-
czyliśmy w  staropol-
skich obrzędach wiel-
kanocnych. Zajęcia 
obejmowały prelekcję, 
pokazy i bezpośrednie 
uczestnictwo w przy-
gotowaniu potraw 
i  ozdób wielkanoc-
nych. Poznaliśmy wie-
le staropolskich zwy-
czajów wielkanocnych. 
Samodzielnie zrobili-
śmy masło, uformo-
waliśmy z  niego ba-
ranka, przygotowali-
śmy świąteczne ma-

zurki, zdobiliśmy pisanki i układa-
liśmy wielkanocne stroiki. Po zaję-
ciach warsztatowych przyszedł czas 
na wspólne wielkanocne śniadanie. 
Odwiedziliśmy także zagrodę dla 
zwierząt i obserwowaliśmy, jak przy-
roda budzi się do życia po zimie.   

klasa 2 b z wychowawczynią

Warszawa
20 marca grupa uczniów pod 

opieką Małgorzaty Kubiak, Mag-
daleny Matczak, Małgorzaty Czaj-
kowskiej i Sebastiana Pawlickiego 
udała się na jednodniową wyciecz-
kę do Warszawy. Jej celem było 
zwiedzanie siedziby Telewizji Pol-
skiej (TVP) oraz wizyta w Centrum 

Z Jedynki Nauki „Kopernik”. Swoją wizytę 
w  TVP zaczęliśmy od obejrzenia 
pomieszczeń reżyserskich, gdzie 
realizowane są programy. Uczniom 
bardzo podobało  się największe 
studio TVP oraz studio, w którym 
kręcony jest popularny program 
„Świat się kręci”. Mieliśmy niepo-
wtarzalną okazję poczuć się jak jego 
widownia, a także zasiąść na miej-
scach, gdzie w  trakcie programu 
siadają znane osoby. Zostaliśmy 
również wpuszczeni do studia, gdzie 
akurat odbywała się próba Kabare-
tu Moralnego Niepokoju. Na końcu 
naszej wizyty w TVP obejrzeliśmy 
eksponaty w muzeum telewizyjnym, 
gdzie znajdowały się fragment de-
koracji z dawnych programów tele-
wizyjnych, a także stary sprzęt au-
diowizualny. Po gmachu TVP opro-
wadzał nas przewodnik. W  Cen-
trum Nauki „Kopernik” dzieci 
poczuły  się jak mali naukowcy: 
samodzielnie przeprowadzały eks-
perymenty z  różnych dziedzin. 

Szczególnie duże wrażenie zrobiło 
na nich ogromne wahadło, znajdu-
jące się w centralnym punkcie bu-
dynku.    Sebastian Pawlicki

Ministerstwo Motyli w 0 b
Na początku marca odwiedził 

nas J. Pałasiewicz z  Ministerstwa 
Motyli, który pokazał nam niezwy-
kłe zwierzęta. Niektóre z nich mo-
gliśmy dotknąć, na inne 
tylko popatrzeć. Dzieci bra-
ły udział w konkursie pod 
patronatem Prezydenta RP 
w ramach akcji Dni Przyja-
ciół Lasu 2015. Samodziel-
nie wykonały prace, doty-
czące „Bajkowego lasu”. 
Jedną z nich wysłaliśmy na 
konkurs. Obchodziliśmy 
grupowy Dzień Kobiet 
i przygotowywaliśmy się do 
powitania wiosny, tworząc 
ciekawe prace plastyczne. 
W ramach zajęć przyrodni-
czych każde dziecko posa-
dziło swoją cebulę. 30 mar-
ca zaprosiliśmy do naszej sali ro-
dziców, którzy razem z  dziećmi 
tworzyli ozdoby wielkanocne. 
Jedna z babć zaprezentowała nam 
wykonywanie kur i kurczaków na 
szydełku.    Justyna Gazda

Smacznie
Podczas szkolnych rekolekcji 

w klasie 1 e każde dziecko przygo-
towało pyszną, witaminową sałatkę. 
Uczniowie przynieśli z domów świe-
że owoce: jabłka, gruszki, banany, 
kiwi, pomarańcze, winogrona, man-
darynki, a  nawet borówki. Dzieci 
samodzielnie kroiły i przyrządzały 
sałatkę owocową, która każdemu 
udała się wspaniale.   

Karolina Lechniak

Sprawdzian
1 kwietnia odbył się sprawdzian 

szóstoklasistów. Pisało go 80 na-
szych uczniów. Nad zgodnością jego 
przebiegu z procedurami czuwało 
sześć zespołów nadzorujących, 
w skład których wchodzili nauczy-
ciele naszej szkoły, wspomagani 
przez pedagogów z  SP  2. Arkusz 
egzaminacyjny składał się z zadań 
z j. polskiego i matematyki. Podsta-
wowy czas przewidziany na ich 
wykonanie, nie licząc czynności 

organizacyjnych, wynosił 80 min. 
Po upływie półtorej godziny ucznio-
wie opuścili sale. Pierwsze ich wra-
żenia były pozytywne. Dzieci zgod-
nie twierdziły, że zadania były ła-
twiejsze niż te, które pojawiły się na 
próbnym sprawdzianie. Po przerwie 
szóstoklasiści wrócili do klas, by 
tym razem sprawdzić swoje umie-
jętności z zakresu j. angielskiego. Ta 

część sprawdzianu trwała 45 min. 
Sprawdzian w  naszej szkole prze-
biegł bez żadnych komplikacji. Na 
jego wyniki trzeba będzie jednak 
poczekać do czerwca.    J. Lehman

n
Dyrektor, Grzegorz Anioła, wraz z uczniami klas 
szóstych sprawdza poprawność zabezpieczenia 
arkuszy egzaminacyjnych

n
Przed olbrzymią siedzibą TVP w Warszawie   fot. Sebastian Pawlicki

n
Zespół Jedynki z W. Ruminkiewiczem ojcem Olka, 
organizatorem turnieju
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Warsztaty

W klasie 1 g SP 2 odbyły się 
warsztaty cukiernicze. Spo-
tkanie przygotowała Mag-

dalena Olsztyńska, mama jednej 
z uczennic. Na początku nasz gość 
opowiedział kilka słów o sobie i swo-
jej słodkiej pasji, a także przedstawił 
dzieciom słodkości i wypieki. Następ-
nie odbył się quiz na rozpoznanie na 
podstawie wyglądu, dotyku, smaku 
i zapachu różnych składników oraz 
przedmiotów wykorzystywanych do 
przygotowywania ciast i  deserów. 
Podczas warsztatów każde dziecko 
przygotowało czapkę kucharską. Fi-
nałową częścią spotkania było samo-
dzielne przygotowanie fantazyjnych 
tortów, a następnie ich degustacja. 
Dzieci bardzo chętnie angażowały się 
w słodką przygodę i była to dla nich 

niezwykła atrakcja.

Konkurs plastyczny
3 marca w oddziałach przedszkol-

nych odbył  się konkurs plastyczny 
na wykonanie maski postaci z bajki 
pt. „Gumisie”. Pierwsze miejsce za-
jęła: Anna Nowak (0 b), 2. – Lena 
Rapta (0 a), 3. – Mateusz Jakubczyk 
(0 a). Wyróżnienia otrzymali: Kry-
spin Bazarnik (0 a), Emilia Sołecka 
(0 a), Oliwia Wachowiak (0 b), Ma-
teusz Krzemkowski (0  b). Poziom 
prac plastycznych był bardzo wysoki.

Zmagania po angielsku
4 marca nasi uczniowie z klas 6 

brali udział w Gminnym Konkur-
sie z  Języka Angielskiego w  SP  4.
Uczestnicy napisali test z gramatyki 
i słownictwa. Nasi uczniowie zdo-
byli: 1. miejsce – Zo�a Wrzaskow-
ska (6 c), 2. – Aleksander Białowąs 
(6  a). 6 marca uczniowie klas 5-6 
reprezentowali naszą szkołę w G 1 
w Konkursie z Języka Angielskiego 
dla Szkół Podstawowych we współ-
pracy z Wydziałem Anglistyki UAM 
w  Poznaniu. Dziękuję wszystkim 
uczniom za zaangażowanie.   

 A. Czarnecka-Kimla

Półfinały
Po wygranej w turnieju luboń-

skich szkół podstawowych nasze 
koszykarki zakwali�kowały  się do 
pół�nałów powiatu, które odbyły się 
10 marca. Miały zmierzyć się cztery 
zespoły: Luboń, Rokietnica, Kórnik 
oraz Murowana Goślina. Niestety, 
z przyczyn nieznanych, dwa zespoły 

nie dojechały na turniej i walka o za-
kwali�kowanie do �nałów powiatu 
rozegrała się pomiędzy SP 2 Luboń 
i  SP  1 Kórnik. Dziewczynki grały 
cztery tercje po 6,5 min. Walka była 
niezwykle zacięta. Ostatecznie wy-
graliśmy 24:14. Skład naszej repre-
zentacji: Agnieszka Balcerek, Benia 
Ellmann, Emilia Węglarz, Magda 
Konieczna, Marysia Matusiak, Jagoda 
Urbaniak, Olimpia Wojciechowska, 
Ola Kubiak, Asia Kijak, Zosia Wrza-
skowska, Marysia Frąckowiak, Julia 
Ossowska. Gospodarzem zawodów 
był SZS Luboń.    Kinga Jaruga

Prapremiera
7 marca kilkoro uczestników 

zajęć kółka muzyczno-teatralne-
go wybrało  się do Poznania, by 
wziąć udział w  pierwszej prezen-
tacji przedstawienia dla dzieci pt. 
„Zostań moim przyjacielem”. Autor 
dramatu, Tomasz Man, wspólnie 
z grupą aktorów poznańskiego Te-
atru Animacji przygotował czytaną 
prapremierę swojej sztuki, której 
głównymi bohaterami są zwierzęta. 
Po spektaklu była dyskusja i pytania. 
Od Tomasza Mana otrzymaliśmy 
w  prezencie tekst przedstawienia 
wraz z  dedykacją i  autografem. 
Malina Prześluga zaprosiła nas na 
kolejną prezentację nowej sztuki, 
tym razem przeznaczonej dla mło-
dzieży.    Halina Strzesak

Spotkanie z wolontariuszem
9-11 marca odbyły się szkolne 

rekolekcje. Powiązane były z  zaję-
ciami projektowymi pod hasłem 
„Wrażliwe serca mamy i chętnie po-
magamy”. Naszą szkołę odwiedzili 
wolontariusze z różnych organizacji. 
Klasy 1 a i 1 b spotkały się z Justyną 
Janiec-Palczewską, pracownikiem 
Fundacji Pomocy Humanitarnej 
Redemptoris Missio. Opowiedziała 
o organizacji zbiórek oraz o tym, jak 
zbierane przez nas artykuły, dotarły 
do dzieci w Kamerunie. Uczniowie 
obejrzeli krótkie �lmiki nagrane 
z udziałem obdarowanych dzieci.    
  K. Zdunik, A. Rumińska

Nasze akcje
Serdecznie dziękujemy za ogromną 

ilość odzieży, jaką udało się zebrać 
w  dniach 9-13 marca. Kilka razy 
odwoziliśmy ją samochodem do 
poznańskiej Fundacji Redemptoris 
Missio. Jednocześnie przypomina-
my, że puszki i  nakrętki zbieramy 
przez cały rok.   

 A. Walenciak-Galińska

Wiosna
Podczas czwartkowych zajęć 

świetlicowych uczniowie podążając 
za staropolskim zwyczajem, wspól-
nie wykonali marzannę, by w piątek 
pożegnać zimę i  powitać wiosnę.   
wychowawcy

W muzeum
19 marca kl. 5 d uczestniczyła 

w lekcji muzealnej, zorganizowanej 

Z Cieszkowianki przez pracowników Muzeum Narodo-
wego w Poznaniu. Zajęcia, które od-
były się w Galerii Malarstwa i Rzeźby 
muzeum, utrwaliły wiedzę dzieci na 
temat sztuki oraz różnorodnych tech-
nik plastycznych. Zapoznały również 
uczniów z najwspanialszymi ekspo-
natami z muzealnej kolekcji. Po części 
teoretycznej uczniowie wykonywali 
własne prace plastyczne, jakimi były 
portret, krajobraz i martwa natura.   

Marta Krojenka

Kino
20 marca klasy 4 c, 4 d, 5 c i 6 b 

brały udział w zajęciach �lmowych 
w Multikinie w Poznaniu w ramach 
projektu „Poznajemy media”. Uczniowie 
wcielili się w rolę reżysera, operatora 
�lmowego oraz zagrali w �lmie jako 
prawdziwi aktorzy. Dzieci poznały 
różnorodne narzędzia i sprzęt �lmowy 
na planie. Prowadzący wprowadził 
widzów w tajniki nowoczesnych me-
diów. Najbardziej dzieciom podoba-
ły się triki �lmowe i efekty specjalne.   

A. Czarnecka-Kimla

Wiosennie
20 marca odbył się w naszej szko-

le piąty koncert wiosenny. Jego hasło 
przewodnie brzmiało: „Zatańczymy 
i zagramy, śpiewem wiosnę powita-
my”. Uczestnicy zaprezentowali swoje 
talenty wokalne, instrumentalne oraz 
taneczne. Koncert był prawdziwą 
„ucztą” muzyczną, a zarazem dobrą 
zabawą. Dziękuję za udział w koncer-
cie: wykonawcom, rodzicom, uczniom 
i nauczycielom.    Lidia Brenska

Dzień Motyla
20 marca kl. 5 f i 6 a wraz z opie-

kunami wybrały się na wycieczkę na 
Międzynarodowe Targi Poznańskie, 
gdzie trwały Targi Książki i  Targi 
Edukacyjne, a także odbyło się bicie 
rekordu w  ilości osób malujących 
motyle. Była to akcja Motylego Wo-
lontariatu, działającego przy Hospi-
cjum „Palium” w Poznaniu, w ramach 
obchodzonego już po raz trzeci Dnia 
Motyla – Dnia Wrażliwości. Głów-
nym przesłaniem było nagłośnianie 
potrzeb dzieci osieroconych. Nasi 
uczniowie znaleźli się w grupie 650 
osób, które w  tym samym czasie 
farbami żelowymi malowały na folii 
motyle. W ten sposób ustanowili re-
kord, który być może zostanie pobity 
w przyszłym roku.   

A. Mączyńska, J. Kordzińska

Zdrowie
Klasę 1 g i 1 e odwiedziła pani 

dietetyk. Tematem były zasady 

zdrowego odżywiania. Pierwszaki 
z  zaciekawieniem poznawały za-
sady układania jadłospisu zgodnie 
z piramidą zdrowia. W rozmowie 
okazało się, że dzieci miały sporą 
wiedzę o tym, co zdrowe i ważne 
dla ich rozwoju.    

A. Mikulska-Spalona

Ozdoba
27 marca odbyło  się wręczenie 

nagród i  wyróżnień uczestnikom 
konkursu na „Najpiękniejszą ozdo-
bę wielkanocną”. Prace można było 
podziwiać na wystawie w holu szko-
ły. W konkursie udział brały dzieci 
z klas 0-1. Spośród 36 prac nagro-
dzone zostały: klasy „0”: 1. miejsce 
– Aleksandra Piątek (0 b), 2. – Ma-
teusz Mikołajczak (0 a), 3. – Oliwia 
Kurlus (0  c). Wyróżnienia: Anna 
Nowak (0  b), Natasza Chadyniak 
(0 b). W starszej grupie 1. miejsce 
zajęła Paulina Szymkowiak (1 i), 2. – 
Michał Łodziewski (1 a), 3. – Joanna 
Olsztyńska (1 g). Wyróżnienia: Nicole 
Winkel (1 a), Małgorzata Gawęcka 
(1 a), Maja Wieczorek (1 a).   

 K.Z., M.S., M.O., M.G.

Opatrunek na ratunek
Po raz czwarty zbieraliśmy środ-

ki opatrunkowe, aby przekazać je do 
krajów misyjnych. Dzieje się to w ra-
mach akcji, organizowanej corocznie 
przez Fundację Pomocy Humanitar-
nej Redemptoris Missio z Poznania, 
gdzie dowiedzieliśmy się, że w Afry-
ce każdy bandaż czy plaster jest na 
wagę złota. Dziękujemy wszystkim, 
którzy zechcieli włączyć się w akcję 
charytatywną.   

A. Walenciak-Galińska

Listy z Kamerunu
Julia Jankowiak z klasy 5 c, redak-

tor naczelny gazetki szkolnej „Odgło-
sy z Cieszkowianki”, już drugi rok, 
w imieniu naszej szkoły, koresponduje 
z zaadoptowaną przez SP 2 koleżan-
ką z  Kamerunu, której kształcenie 
�nansujemy, bo w jej ojczyźnie jest 
ono płatne (my czerpiemy pieniądze 
na kształcenie ze sprzedaży do recy-
klingu puszek aluminiowych). Ina 
z Kamerunu, po skończeniu szkoły 
podstawowej, jest obecnie w pierw-
szej klasie 4-letniej szkoły technicznej 
i uczy się na dziale kobiecym wyszy-
wania, kroju i szycia, gotowania, ra-
chunkowości oraz gospodarowania 
domem. Otrzymaliśmy z Kamerunu 
kolejny list od niej, która naszą szko-
łę jednoznacznie już kojarzy z Julią 
(czytaj obok).    

A. Walenciak-Galińska

n
Drużyna koszykówki z SP 2

List z Kamerunu

Garoua – Boulaï, 03.02.2015

Dzień dobry, droga koleżanko Julio Jankowiak
Piszę ten list, aby złożyć najlepsze życzenia 

Tobie i rodzinom w Luboniu. Co u Was słychać? 
Jeśli chodzi o mnie, dzięki Bogu, wszystko dobrze. 
Bardzo dziękuję za wspieranie mnie w roku szkol-
nym 2014-2015. Niech Bóg Wam wynagrodzi.

Dziękuję za przysłany list i zdjęcia z Lubonia.
Mam 14 lat. Chodzę do liceum w Garoua-

Boulaï, jestem w pierwszej klasie. Szkoła jest od-
dalona o 4 km od miasta. W szkole uczymy się 
wielu rzeczy: języka angielskiego, francuskiego, 
matematyki, informatyki, pracy z komputerem.

W tym roku było trudno, miałam średnią 
8,94/20, więc nie powiodło mi się w pierwszym 
półroczu. Lubię szkołę. W mojej szkole są 4 spe-
cjalności: elektryczna, murarska, E.S.F (przyp. 
tłum.: gospodarka społeczno-rodzinna), księgowa. 
Ja wybrałam E.S.F., gdzie uczą nas wyszywania, 
gotowania. Podoba mi się wyszywanie. W czasie 
przerw moje koleżanki lubią śpiewać i skakać przez 
skakankę. Ja raczej wolę wyszywać.

Teraz mamy u nas w Garoua-Boulaï porę 
suchą, słońce, wiatr, czasem upał. W czasie wa-
kacji pracuję w polu z babcią, sprzedaję bana-
ny, pomarańcze, awokado mojej babci, abyśmy 
mieli co jeść.

Ściskam serdecznie, życząc dużo zdrowia.
Do następnego listu,

Ina Galix
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Dla pań
Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 

w SP 3 odbyła się akademia. Ucznio-
wie z klasy 6 a zaprezentowali pro-
gram artystyczny, w którym przed-
stawili rolę kobiety od początku 
świata do współczesności. Zade-
monstrowali swoje umiejętności 
aktorskie, muzyczne i taneczne. Na 
zakończenie chłopcy w imieniu mę-
skiej części społeczności szkolnej 
złożyli wszystkim paniom i uczen-
nicom życzenia. Nie zapomnieli 
również o kwiatach.    M.G.

Seniorski Dzień Kobiet
11 marca w stołówce SP 2 od-

było  się spotkanie z  okazji Dnia 
Kobiet dla Sekcji Emerytów i Ren-
cistów i członków Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego (ZNP). Część 
artystyczną przygotowała klasa 6 
a z SP 3, przygotowana przez wy-
chowawcę. Uczniowie zademonstro-
wali swoje umiejętności aktorskie, 
muzyczne i przedstawili rolę kobie-
ty od początku świata do współcze-
sności. Uroczystość uświetnił wy-
stęp Huberta Mizerki, absolwenta 
Trójki i ucznia Gimnazjum im. K. 
Marcinkowskiego w Poznaniu, któ-
ry śpiewa w Poznańskich Słowikach. 
Podczas spotkania do grona eme-
rytów uroczyście zostali przyjęci D. 
Tomys i L. Bartkowiak. Wszystkim 
paniom w imieniu męskiego grona 
M. Szwacki wręczył różyczkę. Im-
prezę przygotował Zarząd Oddzia-
łu ZNP w Luboniu.    M.G.

Warsztaty
18 marca klasy trzecie, pod 

opieką Beaty Janickiej i Renaty Soł-
tysiak oraz Wojtka Janickiego wzię-
ły udział w zajęciach artystycznych 
w  ArtZagrodzie w  Dymaczewie 
Starym. Właścicielka domu, Moni-
ka, opowiedziała nam o swojej pasji 
i  pracy, a  następnie zaprosiła do 
wspólnej zabawy. Dzieci własno-
ręcznie wyrobiły drożdżówkę i buł-
kę, które zostały upieczone w piecu, 
ulepiły z gliny ptaszki, motylki i ser-
duszka oraz szlifowały kurkę 
z drewna. W każdej pracowni opie-
kował się dziećmi inny mieszkaniec 
domu i  pomagał w  pracy, dawał 
wskazówki. Na zakończenie gospo-
darze poczęstowali nas zapiekanką, 
jabłuszkiem i naturalnym sokiem.   

B.J.

Dzień francuski
19 kwietnia był Dniem Języka 

Francuskiego. W  jego obchodach 
wzięła udział dyrektor Grażyna Le-
ciej, wiceburmistrz Mateusz Miko-
łajczak, prezes „Intermarche”, Maciej 
Missan, oraz większość nauczycieli 
SP  3 ze swoimi klasami. Dzieci 
z kółka j. francuskiego zaprezento-
wały smerfy, które mówią i śpiewa-
ją w j. francuskim. Inna grupa dzie-
ci zaśpiewała i zatańczyła francuską 
śpiewankę-wyliczankę. Dzięki mu-
zyce na żywo, granej przez pianistę 
z Francji, �eo, i dwumetrowej �-

gurze wieży Ei�a można było od-
nieść wrażenie, że przenieśliśmy się 
do samego Paryża. Uczestniczyliśmy 
także w pokazie mody. Dzieci wzię-
ły udział w paradzie postaci Char-
les’a Perrault. Słuchając walca z �l-
mu „Amelia”, podziwialiśmy taniec 
artystyczny w wykonaniu uczenni-
cy kl. 1. Dziękuję wszystkim, którzy 
pomogli w  tym przedsięwzięciu.   
Magda Śniegocka

Kangur
19 marca odbył się Międzyna-

rodowy Konkurs Matematyczny – 
Kangur. Uczniowie startowali 

w  trzech kategoriach: Żaczek – 1 
uczeń, Maluch – 15 uczniów, Benia-
min – 14 uczniów.    A.G.

Lekcja filmowa
20 marca szóstoklasiści uczest-

niczyli w interaktywnych warszta-
tach telewizyjnych „Jak stworzyć 
świat fantasy?” w Multikinie. Orga-
nizatorem przedsięwzięcia był Teatr 
Show. Twórcy zajęć zdradzili tajni-
ki trików �lmowych oraz sposoby 
osiągania efektów specjalnych. 
Uczniowie poznali cechy fantasy 
jako gatunku �lmowego. Zebrani na 
widowni zostali zaproszeni do 
współtworzenia �lmu fantasy. Tego 
wyróżnienia mogli doświadczyć ci, 
którzy otrzymali od organizatorów 
„bilety szczęścia”. Z naszej szkoły do 
bezpośredniego udziału wybrano 
Zuzię Szumiłowską i  Tomka Kor-
dzińskiego, którzy wystąpili w zdję-
ciach. Przebieg zajęć warsztatowych 
rejestrowano w formie przekazu na 
żywo na dużym ekranie. Prowadzą-
cy wybierał przed nakręcaniem 
poszczególnych sekwencji asysten-
tów, którzy wczuwali  się z  przeję-
ciem w  rolę reżyserów. Na koniec 
realizatorzy pokazali zwiastun �lmu, 
czyli skróconą, reklamową zapo-
wiedź dzieła, będącego efektem 
wspólnej pracy dorosłych i dzieci. 
Materiał, który powstał podczas 
warsztatów, przekazano do profe-
sjonalnego studia. Tam, zgodnie 
z zapowiedzią, zostanie zmontowa-
ny, udźwiękowiony i  uzupełniony 
nieodłącznymi dla tej formy efek-
tami komputerowymi. Po wykona-
niu tych wszystkich zabiegów do 
szkół tra� gotowy �lm. Na tę chwi-

Nowinki z Trójki lę niecierpliwie czekają aktorzy i wi-
dzowie.    H.R.

Twórczy duet
Dzięki uprzejmości poznańskie-

go wydawnictwa „Media Rodzina” 
oraz dużemu zaangażowaniu mamy 
naszych uczennic, Blanki i Emmy, 
20 marca mogłam powitać w pro-
gach szkolnej biblioteki pisarza, 
tłumacza, poetę – Jarosława Miko-
łajewskiego i znanego w Polsce ilu-
stratora Marcina Bruchnalskiego. 
Goście opowiedzieli uczniom z klas 
1-3, jak wygląda ich warsztat twór-
czy oraz pokazali �lm o  etapach 
pracy nad ilustracją. Każdy z uczest-
ników spotkania rysował swoją wer-
sję kota Cagliostro. Przedstawiciel-
ki wydawnictwa postanowiły z tych 

prac zrobić wystawę. Dziękuję pani 
Ani za pomoc w organizacji spotka-
nia oraz pani Hani i Justynie z wy-
dawnictwa za możliwość zorgani-
zowania przedsięwzięcia.   

E. Iglewska-Nowik

Koncert
24 marca odbył się w sali gim-

nastycznej koncert Beaty Polak ze 
swoimi uczniami i zaprzyjaźniony-
mi muzykami. Ta uznana artystka 
jest mamą trzech naszych uczniów.   
Wiktor Bąk

Zajączek
Klasy pierwsze pod opieką wy-

chowawców udały się 24 i 25 marca 
do Ogrodu Ekologicznego w Wirach 
na spotkanie z zajączkiem, połączo-
ne z szukaniem śladów wiosny. Do-
wiedzieliśmy się, co to jest ogród 
ekologiczny, jakie ssaki, gady, płazy 
i owady w nim mieszkają. Sialiśmy 
fasolę, sadziliśmy wiosenne kwiaty, 
a wszystko robiliśmy pod fachowym 
okiem właścicieli. Rozpoznawaliśmy 
drzewa owocowe, poznaliśmy egzo-
tycznego topinambura (słonecznik 
bulwiasty, można go przyrządzać 
tak samo jak ziemniaki, idealny dla 
chorych na cukrzycę). Dowiedzie-
liśmy się wielu ciekawostek o rośli-
nach i zwierzętach. W drugiej części 
poznaliśmy zwyczaje wielkanocne 
i  dlaczego prezenty przynosi zają-
czek. Tuż przed spotkaniem mali 
kucharze przygotowali miskę sma-
kołyków dla niego. Najwięcej rado-
ści przyniosło dzieciom szukanie 
prezentów w ogromnym ogrodzie. 
Zadowoleni, uśmiechnięci i z nowy-
mi wiadomościami wróciliśmy do 
szkoły.    M.G.

Turniej
25 marca z inicjatywy Mariusza 

Starzonka i  Wojciecha Janickiego 
odbyła się 7. edycja Turnieju Piłki 
Nożnej „Trójka Cup” o Puchar Dy-
rektora SP 3. Tradycyjnie, w zawo-
dach wzięły udział wszystkie luboń-
skie szkoły podstawowe. Zmagania 
sportowe rozegrano systemem każ-
dy z każdym. Po sporych emocjach 
triumfowała reprezentacja SP 2, 2. 
miejsce przypadło SP 3, 3. – SP 4, 4. 
– SP 1. Tytuł najlepszego zawodnika 
przypadł Janowi Nowakowi (SP 2), 
tytuł Króla Strzelców wywalczył 
Kacper Sommerfeld (SP  2), nato-
miast Najlepszym Bramkarzem 
uznano Mateusza Bogaczyka (SP 4). 
Fundatorem nagród była Rada Ro-
dziców. Dziękujemy firmie „JG 

Owoce-Warzywa” za ufundowanie 
owoców.    W.J.

Wielkanoc
30 marca odbyło  się uroczyste 

śniadanie wielkanocne. Na zapro-
szenie G. Leciej przybyli goście: 
burmistrz – Małgorzata Machalska, 
wiceburmistrz – Mateusz Mikołaj-
czak, ks. kan. Karol Biniaś, przyjaciel 
szkoły – P. Wolniewicz oraz Prze-
wodnicząca Rady Rodziców – I. 
Chodorowska. Uroczystość rozpo-
czął montaż słowno-muzyczny 
o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, 

przygotowany przez kl. 5 b z wycho-
wawczynią, M. Hinz. Efektowna 
scenogra�a powstała dzięki pracy 
rodziców: M. Brauzy i  A. Gierach 
oraz nauczycieli: M. Olejniczak i K. 
Królikiewicz. Później świętowaliśmy 
przy wielkanocnym stole, na którym 
znalazły się potrawy, przygotowane 
przez rodziców oraz smaczny żurek 
ugotowany przez I Gierach. Eleganc-
ki stół przygotowały: H. Ruszkow-
ska, G. Kiercul, I Gierach.    M.G.

n
Reprezentacje lubońskich podstawówek na turnieju w SP 3

n
Świąteczny stół w Trójce
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Badanie

W związku z realizowanym 
przeze mnie (opiekuna sa-
morządu szkolnego) kursem 

e-learningowym, przeprowadziłam 
badanie wśród uczniów SP 4, doty-
czące ich ulubionych miejsc w pla-
cówce. Grupa ok. 20 uczniów z klas 
4-6 chętnie wzięła udział w badaniu. 
Ulubionym miejscem, zdaniem ponad 
80% uczniów, jest sala gimnastyczna, 
na drugim miejscu znalazł się korytarz 
szkolny, na trzecim sala przypisana 
danej klasie. Dalsze miejsca zajęły 
biblioteka i toalety. Bardzo dzięku-
ję wszystkim za pomoc w badaniu 
i pozowaniu do zdjęć.   M. Piechocka

Świetlik Miesiąca
W lutym Świetlikiem Miesiąca 

została Oliwia Wiśniewska (1  e). 

Dziewczynka służyła swoją pomocą 
zarówno nauczycielom, jak i młod-
szym kolegom i koleżankom, chęt-
nie podejmując różne działania na 
rzecz społeczności szkolnej.   

Anna Pawlak

Zęby
W ramach promocji zdrowia 

pielęgniarka, Lucyna Osik, przepro-
wadza fluoryzację zębów dla 
uczniów klas 1-6. Odbyły się już 4 
z sześciu zaplanowanych �uoryzacji. 
Kolejne przypadły na 8 kwietnia i 5 
maja.   Anna Pawlak

Konkurs
4 marca w  naszej szkole od-

był  się �nał Gminnego Konkursu 
z Języka Angielskiego dla klas 4-6. 
Jego pomysłodawczynią była anglist-
ka, Anna Dudek, a głównym spon-
sorem, wydawnictwo Oxford oraz 
Rada Rodziców SP 4. W konkursie 
walczyło 12 uczniów z  lubońskich 
szkół podstawowych. Konkurs po-
legał na rozwiązywaniu zadań lek-
sykalno-gramatycznych, przygoto-
wanych przez wydawnictwo Oxford. 

Finaliści musieli się wykazać wiedzą 
z j. angielskiego, przyrody i kultury 
krajów anglojęzycznych. Pierwsze 
miejsce i słownik Wordpower oraz 
MP 4 otrzymała Zo�a Wrzaskowska 
z SP 2. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali nagrody książkowe.   A. Dudek

Drzwi Otwarte
Tegoroczną edycję Drzwi 

Otwartych przygotowaliśmy tak, aby 
zaprezentować dzieciom i ich rodzi-
com, jak rozwijamy swoje talenty. 
Można było obejrzeć fotosy laure-
atów konkursów pozaszkolnych, 
uzdolnionych sportowców, a także 
naszych absolwentów, którzy w do-
rosłym życiu odnieśli sukcesy. Na 
sali gimnastycznej pani dyrektor 
przedstawiła ofertę szkoły, a dzieci 
klas młodszych zaprezentowały swo-
je talenty muzyczno-teatralne, ta-
neczne, językowe i  recytatorskie. 
Duże wrażenie na wszystkich wy-
warło przedstawienie pt. „Czerwony 
Kapturek” w j. angielskim. Wolon-
tariusze częstowali najmłodszych 
krówkami z  logo SP 4 i  zapraszali 

na spacer po szkole. Dzieci chętnie 
próbowały swoich sił w  zajęciach 
plastycznych, bawiły się przy tablicy 
interaktywnej, uczyły  się podstaw 
udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej. Sala komputerowa i no-
woczesna pracownia językowa tak-
że przyciągała wielu zainteresowa-
nych. Można było pobawić  się na 

Ploteczki z Czwóreczki

placu zabaw oraz wziąć udział 
w zajęciach tenisa ziemnego. Ma-
luchy rozglądały się ciekawie, a ich 
rodzice mieli okazję porozmawiać 
z  dyrektorem, nauczycielami, wy-
chowawcami ze świetlicy.   

Barbara Cywińska

Nagrodzony
18 marca w auli Wyższej Szko-

ły Bankowej w Poznaniu odbyło się 
uroczyste wręczenie 
nagród i zaświadczeń 
laureatom konkursów 
organizowanych dla 
uczniów szkół podsta-
wowych. W  uroczy-
stości wziął udział 
uczeń naszej szkoły, 
Tymoteusz Karalus, 
który z rąk Wicewoje-
wody Wielkopolskie-

go, Doroty Kinal i Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty, Elżbiety Walko-
wiak, odebrał upominek i zaświad-
czenie o uzyskaniu tytułu laureata 
Wojewódzkiego Konkursu Mate-
matycznego.   

 Kinga Piórkowska

Świątecznie
26 marca w  stołówce szkolnej 

odbyła się uroczystość związana ze 
zbliżającymi się Świętami Wielkiej 
Nocy. Uczniowie kilka dni przygo-
towywali  się do tego spotkania, 
wykonując zaproszenia, upominki 
i robiąc baranki z masła oraz sałat-
kę warzywną, która zachwyciła 
wszystkich gości. Dzieci ze świetli-
cy opiekuńczo-wychowawczej pod 
opieką Katarzyny Gaweł przygoto-
wały przedstawienie na temat tra-
dycji świątecznych. Dzieląc się jaj-
kiem, uczniowie i  wychowawcy 
złożyli sobie świąteczne życzenia. 

Pod koniec uroczystości absolwent 
naszej szkoły, Szymon Jankowiak, 
rozdał uczniom prezenty. Dziew-
czynki od razu ubrały piękne paste-
lowe chusty, a chłopcy zaczęli ba-
wić się piłkami.    Anna Pawlak

Koncert
31 marca gościliśmy w naszych 

murach uczniów Państwowej Szko-
ły Muzycznej I stopnia im. Karola 
Kurpińskiego w Poznaniu. Młodzi 
artyści zachwycili naszych wycho-
wanków ciekawymi aranżacjami 
instrumentalnymi oraz różnorod-
nością instrumentów, na których 
grali. W trakcie koncertu o optymi-
stycznym tytule „Z nową wiosną” 
obok pianina zabrzmiały �et po-
przeczny, waltornie, akordeony, 
obój, trąbka, fagot i tuba.   

Barbara Wawrzyniak

n
Oliwia Wiśniewska – świetlik marca   
fot. Anna Pawlak

n
Uczestnicy Gminnego Konkursu Języka Angielskiego   fot. Anna Dudek

Akcja drzwi otwartych w SP 4 cie-
szyła się dużą frekwencją   fot. 
Beata Zboralska

n

n
Wielkanoc w świetlicy SP 4   fot. Anna Pawlak
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Nasze osiągnięcia

Maja Smaglewska (2 d) prze-
szła do kolejnego etapu 
konkursu „Moja Wielko-

polska”, który odbędzie  się 21-23 
maja w Ośrodku Edukacji Przyrod-
niczej w Lądzie. Jej opiekunką jest 
Kinga Zdrojowa. W  �nale Miej-
skiego Konkursu Ekologicznego 
odnieśliśmy wiele sukcesów. 1., 2. 

i 3. miejsce w kategorii „test wiedzy 
ekologicznej” wywalczyły Mary-
sia Biderman, Dominika Doruch, 
Dominika Bartkowiak, w kategorii 
prac plastycznych 1. miejsce zajęła 
Margareta Onhsorge, 2. – Dominika 
Bartkowiak, wyróżnienia za udział 
otrzymali Kuba Dzięcioł, Marianna 
Lamenta oraz Sebastian Szymoniak. 
Natomiast nagroda specjalna została 
przyznana Karolinie Maciejewskiej. 
Dominika Doruch zajęła 1. miejsce, 
za przygotowanie prezentacji na temat 
„Ekomarzenia Lubonia” Opiekę nad 
uczniami sprawowały A. Matyjasek 
i K. Zdrojowa. 20 marca w Łodzi od-
była się uroczystość wręczenia nagród 
laureatom ogólnopolskiego konkur-
su historycznego Arsenał Pamięci. 
Otrzymali je: 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. Reprezentacja G  1 
była najliczniejsza w kraju. Miłym 
akcentem okazał się fakt, że aż 11 
uczniów (najwięcej spośród nagro-
dzonych szkół) zostało wyróżnionych 
specjalnymi nagrodami – otrzymali 
tablety. Opiekunowie: Agata Maty-
jasek, Anita Plumińska-Mieloch, 
Marcin Podemski. Z kolei do etapu 
wojewódzkiego ogólnopolskiego kon-
kursu historycznego „Losy bliskich, 
losy dalekich” zakwali�kowali się – 
Aleksandra Graf, Bartek Urbaniak, 

Maria Zaremba, Marianna Lamenta. 
Pani Anna Kowalczyk została lau-
reatem konkursu konferencyjnego 
„Teach Big” �rmy Macmillan.

Wymiana
14-21 marca gościła w  naszej 

szkole grupa uczniów i nauczycie-
li z Bambergu w ramach wymiany 
polsko-niemieckiej. W jej progra-

mie odbyło  się spotkanie 
z dyrekcją szkoły oraz wła-
dzami miasta. Niemieccy 
i  polscy uczniowie wzięli 
udział w  wycieczkach po 
Luboniu, Poznaniu i  oko-
licznych miasteczkach, 
uczestniczyli w  lekcjach 
oraz uczyli  się poloneza. 
Gimnazjaliści biorący 
udział w wymianie nauczy-
li się wypiekać rogale mar-
cińskie. Zwieńczeniem ty-
godniowego spotkania był 
wspólny wieczór rodziców, 
uczniów i nauczycieli. Mło-
dzież wykonała pamiątko-
wy malunek na ścianie 
w jednej z sal. Koordynato-
rami projektu byli K. Tucholski, 
Anna Kowalczyk oraz M. Durczew-
ski. Cennych rad udzielała do-
świadczona w organizowaniu wy-
mian J. Łapaj.

Warsztaty
19 marca uczniowie biorący 

udział w zajęciach z produkcji �l-
mowej, uczestniczyli w Interaktyw-
nych Warsztatach Telewizyjnych. 
Sala nr 5 Multikina 51 w Poznaniu 
była wypełniona po brzegi ciekawy-
mi pracy przy �lmie uczniami szkół 
gimnazjalnych. Kilkoro naszych 
uczniów zagrało w brazylijskim se-
rialu, jako zazdrosna siostra – Ma-
rianna (2 c), w horrorze, jako wam-
pirzyca – Ania (1 e), a przy pracy 
w dubbingu – Kuba (2 c). Większość 
ujęć kręcono z wykorzystaniem gre-
en screena, dzięki któremu można 
stworzyć najbardziej fantastyczną 
scenerię.

Z Gimnazjum nr 1 Targi
19 marca trzecioklasiści uczest-

niczyli w zorganizowanych na tere-
nie szkoły Mini Targach Edukacyj-
nych. Spotkanie z przedstawicielami 
szkół ponadgimnazjalnych było dla 
naszej młodzieży okazją do dokład-
niejszego poznania kilku placówek 
z Poznania i okolic. Uczniowie mie-
li sposobność poznania struktury 
wybranej szkoły, dowiedzenia  się 
czegoś więcej o oferowanych pro�-
lach oraz zadania nurtujących pytań. 
W targach wzięli udział: Technikum 
Elektroniczno-Mechaniczne, Zespół 
Szkół Handlowych im. O. Langego, 
Zespół Szkół Licealno-Technicz-
nych, LO im. Mikołaja Kopernika 
z  Puszczykowa, Zespół Szkół Me-
chanicznych im. Komisji Edukacji 
Narodowej, TEB Edukacja, XIV LO 
im. Kazimierza Wielkiego, Zespół 
Szkół Samochodowych oraz X LO 
im. Przemysła II.

Neurodydaktyka
19 marca w  Wyższej Szkole 

Nauk Humanistycznych i Dzienni-
karstwa odbyły  się niecodzienne 
warsztaty dla nauczycieli. Dziesię-
cioro historyków z  Wielkopolski 
(także z  Lubonia – naszą szkołę 
reprezentowała Agata Matyjasek) 
brało udział w zajęciach z neurody-
daktyki. Nie kryłoby się w nich nic 
niecodziennego, gdyby nie były 
transmitowane na żywo przez In-

ternet. W zajęciach przed monito-
rami komputerów uczestniczyło 
prawie tysiąc internautów. Zajęcia 
prowadziła dyrektor naszego gim-
nazjum, Anita Plumińska-Mieloch.

Zaćmienie
20 marca był dość wyjątkowy 

– Księżyc znalazł się pomiędzy Słoń-
cem a Ziemią, przysłaniając światło 
słoneczne dochodzące do naszej 
planety. Uczniowie kl. 3  d zaczęli 
podziwiać zjawisko prawie od sa-
mego początku, tj. od godz. 9.42 
w ramach lekcji �zyki. Podczas ob-
serwacji wykorzystali stare nośniki 
danych z dyskietek. Efekt był zdu-
miewający.

W muzeum
24 marca zajęcia artystyczne 

z sali lekcyjnej zostały przeniesione 
do muzeum. Uczniowie klas 2 
uczestniczyli w  warsztatach arty-

stycznych, opartych na zbiorach 
Muzeum Martyrologicznego w Ża-
bikowie, gdzie oprócz poznania 
zasobów pobliskiej instytucji zmie-
rzyli  się z  wykonaniem prac pod 
tytułem: „Wewnątrz, ja, na ze-
wnątrz”, za pomocą taśmy malar-
skiej i  wyobraźni. Efekty naszych 
zmagań pozostawiliśmy jako wy-
stawę czasową, do której zwiedze-
nia serdecznie zapraszamy.

O Europie
W ostatnim tygodniu marca 

trwały w naszym gimnazjum Dni 
Kultury Europejskiej. Młodzież 
z tej okazji przygotowała plakaty, 
na których zaprezentowała infor-
macje o  wybranych państwach 
Europy. Prace zostały wywieszo-
ne na drzwiach sal lekcyjnych. Za 
najciekawszy organizatorzy uzna-
li plakat o  Holandii, następne 
miejsca zajęły plakaty przedsta-
wiające Francję, Włochy i Bułga-
rię.

Pitagorejczycy
27 marca odbyła  się 8. edycja 

Wojewódzkiego Konkursu Matema-
tycznego „Pitagorejczycy”. Organi-
zatorami konkursu było nasze gim-
nazjum oraz Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. W aulach 
Wydziału Matematyki i Informaty-
ki na Morasku rywalizowało 126 
gimnazjalistów z  Wielkopolski. 

Uczniowie walczyli o tytuł „Pitago-
rasa roku 2015” oraz cenne nagrody 
ufundowane m.in. przez Urząd Mia-
sta Lubonia oraz Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty.

Zawody
28 marca na basenie Akademii 

Wychowania Fizycznego w  Po-
znaniu miały miejsce zawody 
szkolnej sekcji pływackiej G  1. 
Pływacy startowali w dwóch gru-
pach i pokonywali dystans 50 m 
stylem dowolnym. Najlepsi z gru-
py pierwszej okazali  się Maria 
Zaremba i Kamil Trusiak, z grupy 
drugiej Jari Doedel i Magdalena 
Piechocka. Były nagrody, dyplomy 
i pamiątkowe zdjęcia. Wszystkim 
zawodnikom i  zawodniczkom 
serdecznie gratulujemy.

Anna Mizerska

n
Wymiana polsko-niemiecka

n
Wojewódzki Konkurs Matematyczny Pitagorejczycy
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Nowa pracownia

Do jej potrzeb odremontowa-
nej (12-19 lutego) pracowni 
�zycznej przystosowaliśmy salę 

z zapleczem, gdzie możemy przecho-
wywać sprzęt potrzebny do doświad-
czeń. W przeprowadzeniu remontu 
pomogli rodzice i uczniowie z klasy 
3 d i 2 h wraz z wychowawcami: M. 
Przybylską i E. Rubisz. Dziękujemy 
Rodzicom państwu: Adamczakom, 
Twardowskim, Tomczak, Mania, 
Taisner, Mikulskim, Ziomek, Płat-
kiewicz, Szaumkessel, Mikołajczak, 
Urbaniak, Awuku, Frąckowiak, Kie-
rojczyk, Stęplowskim, Zawada, Ko-
walskim, G. Gryczyńskiemu, R. Walla, 
P. Grządzielewskiemu.   

E. Rubisz, M. Przybylska

Zaśpiewali
2 marca Łukasz Kalinowski, 

Anna Klemczak, Katarzyna Kubac-
ka, Kamila Malinowska, Sandra 
Pawlak, Dominika Szymanda, Klau-
dia Ziomek udali się do Hospicjum 
„Palium” w  Poznaniu, by swoim 
śpiewem umilić czas pacjentom. 
Nad stroną organizacyjną czuwali 
Miłosz Latosi i  Paweł Reksiński. 
Uczniami opiekowały się Katarzyna 
Kozłowska i Magdalena Przybylska.   
Katarzyna Kozłowska

Matematyka
9-14 marca obchodziliśmy Ty-

dzień Matematyki, którego koordy-
natorką była Małgorzata Zgoła. 9 
marca przeprowadzono „Matema-
tyczne Trio”, w którym zespoły zma-
gały się z zadaniami logicznymi (1. 
miejsce: Mateusz Frąckowiak, Witek 
Taisner, Grzegorz Wiśniewski – 
2 h). 10 marca uczniowie układali 
„Kostki Happy” (1. miejsce – Mał-
gosia Jarzynowska, Patrycja Motała 
i Karolina Majchrzak – 3 e). Ponad-
to, odbywały  się inne konkursy, 
m.in. na: Pi-rozwinięcie, czyli zapa-
miętanie jak największej liczby cyfr 
rozwinięcia liczby Pi (Natan Win-
czewski, 1  h), o  tytuł Mistrza Ta-
bliczki Mnożenia (Bartosz Maik 2 c, 
Sara Dąbrowska 3 e), odważanie „na 
oko” 3,14  kg ziaren (Ola Popielas 
1 h), odgadywanie ilości cyfr roz-
winięcia liczby Pi na pięciometro-
wym wydruku (Alicja Kapsiak 1 h), 
pi-łamigłówki (Andrzej Gauza 1 h). 
Przez cały tydzień uczniowie oglą-
dali wystawę, przedstawiającą za-
stosowanie matematyki (współpra-
ca z UAM). Z kolei 17 marca klasy 
realizujące program własny z mate-
matyki, wysłuchały wykładu „Wie-
lomiany i  tajemnice” na Wydziale 
Matematyki i Informatyki UAM.

Ruch
11 marca uroczyście otwarto 

Młodzieżowe Centrum Ruchu Dro-
gowego. Będzie ono funkcjonowało 
w G 2. Powstało dzięki współpracy 
miasta z Wojewódzkim Ośrodkiem 
Ruchu Drogowego w Poznaniu. Jego 
celem będzie edukacja z  zakresu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Dro-
gowego wyposażył nas w: 6 kom-
puterów, tablicę multimedialną, 
rzutnik, rowery, znaki drogowe 
i plansze dydaktyczne.

Rumunia
Ostatnie już spotkanie w  ra-

mach wizyt partnerskich w projek-
cie Comenius „Działać dla przy-
szłości” realizowanym przez G  2 
wraz ze szkołami z Rumunii, Fran-
cji, Niemiec, Hiszpanii i  Włoch 
odbywało się w 14-21 marca w ru-
muńskiej Slatinie. Na spotkanie 
udała  się delegacja złożona z  5 
uczniów i 2 nauczycielek. Młodzież 
uczestnicząca w  spotkaniu, reali-
zowała w  grupach przydzielone 
zadania i  podejmowała wspólnie 
z nauczycielami decyzje, dotyczące 
form i sposobu realizacji jednego 
z końcowych produktów projektu 
– przewodnika zachowań proeko-
logicznych. Jako że językiem pro-
jektu jest j. francuski, 20 marca, 
zorganizowany został konkurs po-
etycki. Drugie miejsce zdobyła 
Joanna Targońska (3  e). Projekt 
Comenius �nansowany jest z unij-
nego programu „Uczenie się przez 
całe życie” i  zostanie zakończony 
oraz podsumowany w końcu lipca.   
M. Madajczyk-Głowacka (koordy-
nator)

Wybór zawodu
18 marca odwiedzili nas przed-

stawiciele Zespołu Szkół Licealno-
-Technicznych oraz Zespołu Szkół 
Budownictwa nr  1 na Rybakach, 
a 25 marca Zespołu Szkół Budow-
lanych z ul. Grunwaldzkiej. 20 mar-
ca w ramach projektu edukacyjnego 
„Wybieram szkołę i  zawód” mło-
dzież uczestniczyła w Poznańskich 
Targach Edukacyjnych. Z kolei 13 
marca kl. 3  g pojechała do �rmy 
jubilerskiej „Rytosztuka” w Pozna-
niu.

Laureaci
19 marca Piotr Frankowski 

i Witek Taisner (2 h) wzięli udział 
w 3. Wielkopolskim Konkursie Hi-
storycznym „Marszałek Józef Pił-
sudski”, który został zorganizowany 
pod honorowym patronatem Wiel-
kopolskiego Kuratora Oświaty. Kon-
kurs rozpoczął się od testu kwali�-
kacyjnego, składającego  się z  20 
pytań na temat życia i działalności 
J. Piłsudskiego. Chłopcy zajęli 2. 
miejsce w województwie.

Gala
20 marca 16 uczniów naszej 

szkoły, którzy zostali laureatami 14. 
Ogólnopolskiego Konkursu Arsenał 
Pamięci, wzięło udział w  uroczy-
stym podsumowaniu konkursu. 
Odbyło się ono w Muzeum Miasta 
Łodzi. Spotkanie prowadził twórca 
Arsenału Pamięci hm. Krzysztof 
Jakubie. Młodzieży wręczono dy-
plomy, nagrody książkowe i  upo-
minki. Wśród wyróżnionych zna-

Z Gimnazjum nr 2 lazły się prace: Maurycego Królika, 
Mateusza Frąckowiaka, Mateusza 
Mikulskiego, Pauliny Stankiewicz, 
Gabrieli Graś, Patrycji Piechoty, 
Klaudii Jankowiak, Pauliny Zimliń-
skiej. Szczególną nagrodę, w posta-
ci laptopa, uzyskał Jakub Kozłowski 
(3  a). Kuba napisał o  swoim pra-
dziadku, podpułkowniku Janie Ka-
mińskim i  to właśnie jego praca 
najbardziej spodobała się Ewie Wa-
chowicz.    K. Urbaniak

Konkursy geograficzne
Uczniowie wzięli udział w ko-

lejnym etapie konkursu „Geogra�a 
z matematyką za pan brat” w Ze-
spole Szkół Zakonu Pijarów w Po-
znaniu. W konkurencji indywidu-
alnej Mateusz Frąckowiak (2  h) 
zajął 3. miejsce. Natomiast zespół 
w  składzie: Dagmara Jaśkowiak 
(3 c), Mariusz Dotka (3 d) i Mate-
usz Frąckowiak (2 h) uplasował się 
na 1. miejscu. Przeprowadziliśmy 
także konkurs geogra�czny „Obie-
żyświat”, organizowany przez Po-
znańskie Stowarzyszenie Oświato-
we we współpracy z  Pracownią 
Dydaktyki Geografii i  Edukacji 
Ekologicznej Wydziału Nauk Geo-
gra�cznych i Geologicznych UAM. 
Tegoroczna edycja nosi tytuł: 
„Piękna nasza Polska cała”. Zwy-
cięzcami zostali Dagmara Jaśko-
wiak (3 c) oraz Wojciech Byczkow-
ski (2  e). Uczniów przygotowały: 
Monika Siwek, Magdalena Kaszko-
wiak i Aneta Jankowska-Łukomska.

Ekologia
Zwycięzcy szkolnej części Miej-

skiego Konkursu Ekologicznego 
w kolejnym etapie mieli za zadanie 
przygotować pracę (�lm lub prezen-
tację) na temat: „Lubońskie ekoma-
rzenia”. Komisja konkursowa przy-
znała 2. miejsce Zosi Lenartowicz 
(3  e), 3. – Miłoszowi Latosi (3  f), 
wyróżnienie – Zuzi Gawrysiak (1 g). 
Nagrodę specjalną, ufundowaną 
przez Kom-Lub, otrzymała Zosia 
Lenartowicz. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, także i w tym roku Miej-
ski Konkurs Ekologiczny miał swo-
ją konkurencję plastyczną na temat 
„Przyroda warta ochrony”. Praca 
Zuzanny Jankowskiej (1 f) zajęła 3. 
miejsce, wyróżniono również prace: 
Mai Zelińskiej (1 f) i Weroniki Hof-
fman (3 f).    J. Taberska

Wolontariusze
20-22 marca pomagaliśmy 

w  zbiórce organizowanej przez 
Wielkopolski Bank Żywności. Nasi 
uczniowie rozdawali ulotki i zbie-
rali artykuły spożywcze w  luboń-
skiej „Biedronce”. 20 marca rozpo-
częły  się obchody Dnia Motyla – 
Dnia Wrażliwości 2015, którego 
głównym przesłaniem jest nagło-
śnienie potrzeb dzieci osieroco-
nych. W samo południe uroczyście 
rozpoczęto obchody na Poznań-
skich Targach, po którym nastąpi-
ło bicie rekordu w malowaniu mo-
tyli. Nasi wolontariusze nie tylko 
malowali motyle, 20-osobowa gru-
pa została poproszona o  pomoc 
w przeprowadzeniu akcji. 21 mar-

ca rozpoczęliśmy obchody na Sta-
rym Rynku. Wzięliśmy udział 
w paradzie z motylami w wykona-
niu tancerzy i orkiestry ze Stowa-
rzyszenia „Vivat Orkiestra”, rozda-
waliśmy motyle, ulotki i  opowia-
daliśmy o działalności hospicjum.   

M. Przybylska

Język polski
24 marca obchodziliśmy Dzień 

Języka Polskiego. Odbyło się kilka 
konkursów: kaligra�czny (zwycię-
żyła Alicja Rykiel 3 c), zabawy sło-
wem, ortogra�czny, literówki oraz 
dotyczący znajomości lektur (na-
grodzone: Patrycja Wegner 2 a, Pa-
trycja Leśniewska 3  e i  Matylda 
Tomczak 2 h). Mistrzem ortogra�i 
została: Kornelia Głowacka (3  e). 
W  czasie głównej gali uczniowie 
poznali tradycję obchodzenia tego 
święta oraz mogli zobaczyć, jak 
nauczyciele radzą sobie z łamańca-
mi językowymi w  pojedynku 
z  uczniami. Galę przygotowała 
i prowadziła grupa uczniów z klasy 
2 g pod opieką Urszuli Dorsz (kon-
feransjerka Marta Nehring, Rebec-
ca Montanaro, Marta Piątek, Gra-
cjan Białasik; w �lmikach wystąpili: 
Nela Filipowska, Tosia Wytykowska, 
Wiktor Jankowski, Konrad Szycho-
wiak, Bartek Płóciennik, Jędrek 
Friska, Marcin Niedośpiał, Jakub 
Woźniak).    I. Walkowiak

Noc w szkole
30 marca klasa 3  d została 

w szkole na noc pod opieką Mag-
daleny Przybylskiej, Joanny Woj-
ciech i Michała Szwackiego. Głów-
ną atrakcją dla chłopców był trening 
piłkarski, który przeprowadzili za-
wodowcy: Zbigniew Zakrzewski 
i  Maciej Scherfchen. Podczas tre-
ningu opiekę medyczną zapewniła 
Barbara Antoniak. Dziewczyny 
odwiedziła kosmetolog, Katarzyna 
Durak, z salonu urody „Katja”, któ-
ra wyjaśniła, jak prawidłowo pielę-
gnować cerę oraz wykonała uczest-
niczkom maseczkę algową. Ponad-
to, tańczyliśmy zumbę, tworzyliśmy 
układy gimnastyczne, oglądaliśmy 
�lmy, rozmawialiśmy i żartowaliśmy. 
Był też czas na naukę – samodziel-
nie przeprowadzaliśmy doświadcze-
nia w naszej nowej pracowni �zycz-
nej. By starczyło nam sił na całą noc, 
dziewczyny upiekły pyszne ciasto, 
nad ranem przygotowały chrupiące 
tosty.    klasa 3 d

Muzeum
Klasa 1 f kontynuuje działania 

w  ramach projektu edukacyjnego 
„Od Lenzingen do Sachsenhausen”, 
prowadzonego we współpracy z Mu-
zeum Martyrologicznym. Uczniowie 
uczestniczyli już w lekcjach muze-
alnych, wzięli udział w obchodach 
70. rocznicy likwidacji i ewakuacji 
obozu żabikowskiego, a także spo-
rządzili biogramy więźniów. Obec-
nie kończą pracę nad makietami, 
przedstawiającymi obóz. Działania 
koordynują nauczyciele: Krzysztof 
Dzydzan, Paulina Hącia i Katarzyna 
Urbaniak.
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Sprostowanie

W ub. miesiącu, w informacji z Przedszkola „Małe Talenty” na str. 50 
błędnie podaliśmy, że placówka jest przedszkolem niepublicznym. „Małe 
Talenty” przy ul. Klonowej to przedszkole publiczne. Przepraszamy.    (red)

W poniedziałek, 16 marca 
w SP 3 miała się odbyć 
wywiadówka. Owszem, 

odbyła się, ale z godzinnym opóźnie-
niem. Wcześniej rodzice musieli wziąć 
udział w prelekcji na temat agresji 
i przemocy (!). Problem w tym, że 
nikt wcześniej o tym nie wiedział. 
Nauczyciele mieli odgórny zakaz 
informowania uczniów, że przed 
wywiadówką czeka na rodziców 
niespodzianka. Pani Wicedyrek-
tor krzykiem i groźbami (agresja?) 
pokazała, gdzie jest nasze miejsce. 
Szkoda, że uświadamiając nas, co 
to przemoc i agresja, Dyrekcja SP 
nie wie, że zmuszanie to również 

przemoc. Nie mieliśmy informa-
cji, nie mieliśmy wyboru, do tego 
brak szacunku dla naszego czasu 
i pozaszkolnych obowiązków.

Czy tak traktuje się rodziców, 
od których szkoła oczekuje pomo-
cy i współpracy?

Czy SP 3 faktycznie zasługuje 
na miano szkoły bez przemocy?

Jak traktowane są dzieci, jeśli 
ich rodzice tak bezpardonowo?

Moje zaufanie do tej placówki 
drastycznie spadło. Kto wie, co nam 
zafunduje Dyrekcja przed kolejną 
wywiadówką?

zbulwersowany rodzic
(jeden z większości)

List do redakcji

Przemocą o przemocy

Środa i okolice

Członkowie koła PTTK nr 14 
zwiedzali 21 marca Środę 
i ciekawe obiekty w okolicy. 

Po kolegiacie średzkiej oprowadził 
nas przedstawiciel Średzkiego Towa-
rzystwa Kulturalnego. W kościele na 
uwagę zasługuje renesansowa kaplica 
Gostomskich. Tu odbywały się sej-
miki szlacheckie dla województwa 
poznańskiego i kaliskiego od końca 
XV w. do rozbiorów. W Środzie jest 
pomnik J. H. Dąbrowskiego na koniu 
– jedyny w kraju. Następny przysta-
nek mieliśmy w Winnej Górze. Wło-
ści te otrzymał J. H. Dąbrowski od 
Napoleona w pocz. XIX w. Obecnie 
w pałacu jest Izba Pamięci poświę-
cona Dąbrowskiemu. W pobliskim 
kościele mieści  się kaplica grobo-
wa Dąbrowskiego zaprojektowana 
i ufundowana przez S. Mielżyńskiego 
z pobliskiego Miłosławia. Miłosław 
to kolejna ciekawa miejscowość 
związana z  rodem Mielżyńskich 
i od końca XIX w. z Kościelskimi. 
Po zabytkach Miłosławia oprowa-
dzili nas uczniowie miejscowego 

gimnazjum. Zwiedziliśmy kościół 
św. Jakuba z  bogatym wnętrzem, 
następnie pałac Mielżyńskich i park 
z pierwszym w Polsce pomnikiem 
Słowackiego (z końca XIX w). W pa-
łacu znajduje się gimnazjum i Izba 
Pamięci poświęcona właścicielom 
Miłosławia. Kolejnym obiektem, który 
zwiedziliśmy, był kościół w Murzy-
nowie Kościelnym z poł. XVIII w., 
a następnym przystankiem Gułtowy, 
których właścicielami byli Bnińscy. 
Po rodzie tym pozostał drewniany 
kościół z poł. XVIII w. oraz pałac 
z tego samego okresu. Przy kościele 
jest płyta z wyrytym testamentem 
ostatniej z  rodu Bnińskich, która 
przekazała pałac na własność UAM 
w Poznaniu. Na koniec odwiedzi-
liśmy kolejny kościół z  drewna – 
w Czerlejnie (poł. XVIII w.). W ten 
oto sposób rozpoczęliśmy sezon 
turystyczny 2015 r.    Maria Rogacka

„Powitanie Wiosny”
W sobotę, 21 marca, chcąc po-

witać wiosnę, uczniowie należący 
do Szkolnych Kół Krajoznawczo-

Z PTTK

-Turystycznych (SKKT) PTTK 
nr 6,7 i 11 ze Szkoły Podstawowej 
nr 1, brali udział w rajdzie „Powi-
tanie Wiosny”. Uczestnicy wyprawy, 
przebrani w  kostiumy wiosenne, 
przemierzyli trasę, która wiodła po 
terenie „szacht”. Metę usytuowano 
w stadninie koni „Cwał” (przygo-
towali ją opiekunowie SKKT i sym-
patycy PTTK). Rajd miał charakter 
podchodów. Pierwsza grupa wyszła 
spod budynku SP  1 o  godz. 8.45, 
druga – pół godziny później. Grupa 
prowadząca pozostawiła na trasie 8 
zadań, które musieli rozwiązać idą-
cy za nimi (m.in.: wybranie „sza-
mana”, wykonanie dla niego naszyj-

nika, pomalowanie mu twarzy 
barwami wojennymi, wykonanie 
tańca myśliwego po złapaniu wie-
wiórki). Na mecie na uczestników 
czekały przygotowane przez orga-
nizatorów zabawy i  posiłek tury-
styczny. Każdy uczestnik zabaw 
otrzymał nagrody w postaci słody-
czy, kubków i przyborów szkolnych. 
Poza konkurencjami sportowymi 
oceniano stroje uczestników oraz 
wykonane przez nich „marzanny”. 
Chętni mieli możliwość przejażdż-
ki na kucyku. Przez cały czas pali-
ło się ognisko, na którym uczniowie 
mogli upiec kiełbaski.   

Emilka i Nicol

Przed pałacem 
w Winnej Gó-
rze

n
Grupa turystów z kół PTTK w SP 1

n
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W spacerze po puszczykow-
skim Zakopanem, który 
odbył się w niedzielę, 29 

marca z  inicjatywy Fundacji „Pro 
Bike & Dance”, wzięły udział 22 
osoby z  Lubonia, Komornik, Łę-
czycy i  Kościana. Przybyły pomi-
mo niesprzyjającej aury (wycieczkę 
rozpoczynaliśmy pod parasolami). 
Przejście do Zgromadzenia Zakon-
nego Braci Serca Jezusowego przy ul. 
Źródlanej sprawiło, że poczuliśmy się 
jak w Zakopanem. Dzisiejsza kapli-
ca to dawna sala balowa restauracji 
i pensjonatu „Oberberg”. Spacerując 
ulicami Puszczykowa, podziwialiśmy 
stare altany, prawdziwe majstersztyki 
sztuki ciesielskiej. Przy ul. Cienistej 
oglądaliśmy jedną z najstarszych willi 
Puszczykowa – „Jadwinówkę”, zbudo-
waną jako letnia rezydencja rodziny 
Szulców przez znanego poznańskiego 
jubilera Waleriana Szulca, który miał 
swój sklep w hotelu „Bazar”. Jak się 
dowiedzieliśmy, w sąsiednim Letni-
sku Młodzieży Kupieckiej w 1910 r. 
rozegrano pierwszy turniej tenisowy 
w Wielkopolskie. Również inne let-
niska, np. „Silva”, przyciągały gości 
kortami tenisowymi, zanim powstały 
one w Poznaniu.

Spacer po puszczykowskim Za-
kopanem był wędrówką przez różne 
style architektoniczne. Najstarsze 
zachowane domy to tzw. landhausy 
o nieregularnych i asymetrycznych 
bryłach z licznymi wykuszami, ry-
zalitami i  balkonikami. Część ich 
konstrukcji wykonywano przy po-
mocy muru pruskiego. Spotkaliśmy 
ciekawy dom w tym stylu z gołęb-
nikiem. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości zaczęto budować 
domy w stylu dworkowym. Ideałem 
była parterowa willa z kolumienka-
mi na ganku oraz złamaną krzywi-
zną dachu. Taki dworek podziwia-
liśmy przy ul. Różanej – od swojego 
powstania jest w  rękach tej samej 
rodziny. Wycieczkę zakończyliśmy 
przy modernistycznym pałacyku 
myśliwskim na ul. Podleśnej – obec-
nie siedziba Urzędu Miasta. Jego 
ozdobą jest płaskorzeźba na fronto-
nie przedstawiająca prawdopodob-
nie jeździeckie popisy Gertrudy 
Raweckiej, utytułowanej amazonki, 
która tu zamieszkiwała. Pałacyk 
gościł m.in. generała Stefana Rowec-
kiego „Grota” – późniejszego do-
wódcę Armii Krajowej, który w la-
tach 1930-1935 pełnił funkcję do-

Po puszczykowskim Zakopanem

n
Uczestnicy przechadzki przed modernistycznym pałacykiem myśliwskim 
przy ul. Podleśnej – obecnie siedziba Urzędu Miasta

wódcy 55. Poznańskiego Pułku 
Piechoty w Lesznie.

Uczestnicy wycieczki otrzymali 
pamiątki związane z Puszczykowem, 
ufundowane przez Urząd Miasta 
w Puszczykowie, a miłośnicy histo-
rii mogli kupić albumy z pocztów-

kami z  początku XX  w., wydane 
przez naszego przewodnika po Pusz-
czykowie – Macieja Krzyżańskiego. 
Na kolejną przechadzkę po letnisku 
Puszczykówko zapraszamy w  nie-
dzielę, 26 kwietnia.

Iwona Cerba

Grand Prix Kadetów

W sobotę, 7 marca odbyły się 
w  Poznaniu 3. zawody 
Grand Prix Wielkopolski 

Kadetek i  Kadetów. LKTS Luvena 
Luboń reprezentowało sześcioro za-
wodników, którzy zaprezentowali się 
z  bardzo dobrej strony. 2. miejsce 
i awans na turniej Grand Prix Polski 
Kadetek wywalczyła Maja Zielińska, 
na 3. stopniu podium uplasowała się 
Zuzanna Sułek. W kategorii kade-
tów najlepiej zaprezentował się Pa-
tryk Pyśk, który po bardzo dobrej 
grze zajął 5. miejsce, przegrywając 

tylko z dwoma najlepszymi zawod-
nikami turnieju. Dobrze grali rów-
nież Krzysztof Witkowski oraz Jan 
Kuźniarek, plasując się na miejscach 
w przedziale 13-16, Michał Kordziń-
ski zajął miejsce 25-32.

Grand Prix Młodzików
8 marca w  Poznaniu, podczas 

Grand Prix Wielkopolski Młodzi-
czek 1. miejsce wywalczyła Wero-
nika Dombka, która odniosła swo-
je pierwsze zwycięstwo w imprezie 
rangi wojewódzkiej. W �nale poko-
nała koleżankę klubową – Natalię 

Piechotę. Awans Natalii 
do finału był sporym 
zaskoczeniem i wielkim 
osiągnięciem krótko tre-
nującej zawodniczki 
LKTS-u. Ostatecznie 
Natalia zajęła 3. miejsce. 
Debiutująca w  turnieju 
żaczka Julia Gładysz po 
dobrej grze zajęła 17. 
miejsce. Znakomicie za-
prezentował  się skrzat 
Damian Pyśk, rywalizu-
jąc bez kompleksów ze 
starszymi nawet o 4 lata 
zawodnikami. Po bardzo 
dobrej grze ostatecznie 
zakończył zmagania na 
6. pozycji. Damian był 
najmłodszym uczestni-
kiem. Większość zawod-
ników jeszcze przez rok, 

Nie zwalniają tempa
Zawodnicy Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego (LKTS) Luvena 
Luboń na mistrzostwach Wielkopolski i kraju

a nawet przez kilka sezonów, będzie 
miała okazję rywalizować w  kate-
gorii młodzików, dlatego z optymi-
zmem należy patrzeć w przyszłość.

Mistrzostwa Polski Seniorów
W 83. Indywidualnych Mistrzo-

stwach Polski Seniorek i Seniorów 
w Wałbrzychu uczestniczyła najbar-
dziej utytułowana reprezentantka 
LKTS Luvena Luboń – Joanna Dry-
gas. Udział po raz piąty z rzędu w tej 
najbardziej prestiżowej imprezie 
w kraju jest wielkim osiągnięciem.

3. miejsce Patryka Pyśka
W 3. Grand Prix Polski Młodzi-

ków, rozgrywanym w obiektach hali 
widowiskowo-sportowej Aqua-
-Zdrój w Wałbrzychu w dniach 13-
15 marca, startowało 181 uczestni-
ków. Wśród najlepszych zawodni-
ków w kraju byli również przedsta-
wiciele LKTS Luvena Luboń: Zu-
zanna Sułek (4. na liście Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego), Wero-
nika Dombka i Patryk Pyśk (7. na 
liście PZTS). Weronika wywalczyła 
awans z  eliminacji wojewódzkich, 
a Zuzia i Patryk z listy ogólnopol-
skiej, dzięki wysokim pozycjom 
w Polsce. Organizacja i warunki gry 
stały na bardzo wysokim poziomie. 
Mistrzostwa Polski odbędą się w po-
łowie maja w  Luboniu. Po fazie 
grupowej awans do najlepszej „32” 
wywalczyli Zuzanna Sułek i Patryk 
Pyśk, oboje zajęli pierwsze miejsca 
w  grupach. Weronika, mimo wy-
równanej walki we wszystkich spo-
tkaniach, nie zdołała awansować do 
turnieju �nałowego. (Tenis stołowy 
kobiecy, ze swoją specy�ką, wyma-
ga większej umiejętności dostoso-

wania się do innego stylu gry, a tu-
taj występowały znaczne różnice. 
Naszym młodszym zawodniczkom 
trzeba troszkę czasu na systematycz-
ny trening w  różnorodnej grupie 
oraz nabranie doświadczenia. Staw-
ka jest wyrównana i  przy dobrej 
pracy treningowej można wejść do 
czołówki.) Patryk rozegrał bardzo 
dobry turniej. Zanotował tylko jed-
ną porażkę po bardzo wyrównanej 
grze z późniejszym zwycięzcą. Miej-
sce na podium jest sukcesem, ale 
najważniejszy jest każdy kolejny 
trening. Nasi reprezentanci będą 
uczestniczyć w kategorii młodzików 
także w sezonie 2015-2016.

Piotr Ciszak
LKTS Luvena Luboń

n
Najlepsze młodziczki 3. Grand Prix Wielko-
polski młodzików i młodziczek, od lewej: 
Zo�a Dominiczak (Ostroróg), Weronika 
Dombka (Luboń), Natalia Piechota (Luboń)

n
Od lewej: Mariusz Pyśk (trener), Damian Pyśk, We-
ronika Dombka, Julia Gładysz, Natalia Piechota, 
Piotr Ciszak (trener) i Jacek Drygas (sędzia główny, 
wiceprezes LKTS Luvena Luboń)



4/2015

55

SPORT

rzeczywiście przeprowadzili 
kilka wspaniałych akcji, jed-
nak potwierdziła się ich słaba 
bramkoszczelność, najgorsza 
w lidze. Stella reprezentowa-
ła  się w  tym meczu bardzo 
słabo. We wszystkich forma-
cjach gospodarze wykorzy-
stywali słabe w  tym dniu 
strony Stellowców i odnieśli 
bardzo wyraźne zwycięstwo 
nad Stellą 5:0.

Władysław Szczepaniak

Mecze Stelli
Kibice Stelli nie mają powodów 

do zadowolenia, bo po raz 
ostatni w rozgrywkach klasy 

okręgowej w  sezonie 2014-2015  r. 
cieszyli  się ze zwycięstwa swoich 
pupili dokładnie 18 października 
2014 r. Stellowcy pokonali wówczas 
Suchary Suchy Las 4:2. W  pierw-
szym spotkaniu w rundzie wiosennej 
2015 r. Stellę czekała ciężka wyprawa 
do lidera grupy – Kotwicy Kórnik 
(21.03). Luboński zespół wystąpił 
w tym spotkaniu z kilkoma nowymi 
zawodnikami i z nowym kierowni-
kiem zespołu – Krzysztofem Ogro-
dowczykiem, który zastąpił Mariusza 
Szczęśniaka. Pierwsza połowa była 
bardzo wyrównana, bez widocznej 
różnicy w grze obu drużyn. Niektó-
rzy kibice zastanawiali się, kto jest 
liderem, a  kto na przedostatnim 

miejscu w tabeli? Na przerwę gospo-
darze schodzili do szatni z przewagą 
jednej bramki, którą zdobyli w 15. 
minucie. Druga połowa zaczęła się 
od dalszych śmiałych poczynań stel-
lowców, jednak po błędzie bramkarza, 
Kotwica umocniła prowadzenie 2:0. 
Pod koniec meczu uwidoczniła się 
rutyna zespołu z Kórnika, w jednej 
z ostatnich akcji gospodarze zdobyli 
bramkę na 3:0.

W kolejnym meczu wyjazdo-
wym Stella gościła w  Murowanej 
Goślinie (28.03), gdzie spotkała się 
z  niewygodnym przeciwnikiem, 
jakim jest Concordia. Już w 2. mi-
nucie lubonianie objęli prowadzenie 
po rzucie karnym, podyktowanym 
przez arbitra. Kibice Stelli liczyli, że 
ich pupile ruszą od tego momentu 
do jakiegoś szturmu. Lubonianie 

n
Prezentacja zespołów przed meczem LKS-u z Kotwicą w Kórniku   fot. Władysław Szczepaniak

n
Zawodnik Stelli odbiera piłkę na głowę – mecz wyjazdowy z Concordią 
w Murowanej Goślinie   fot. Władysław Szczepaniak

Tabela Klasa Okręgowa – Wschód

Kotwica Kórnik  15  40  54:12
Viktoria Witkowo  15  30  25:12
Wełna Rogoźno  15  28  22:13
Concordia Murowana Goślina  15  28  30:22
TPS Winogrady Poznań  15  24  21:22
Kłos Zaniemyśl  15  24  26:24
Luboński KS  15  24  26:26
Wielkopolska Komorniki  15  23  24:16
Orkan Konarzewo  15  20  18:16
Polonia Poznań  15  19  24:26
Piast Kobylnica  15  18  18:25
Warta Śrem  15  14  15:26
Stella Luboń  15  6  10:42
Suchary Suchy Las  15  2  16:47

W sobotę, 28 marca rozpoczę-
ła się rewanżowa, wiosenna 
runda w II grupie B klasy, 

w której występuje luboński zespół 
„Pogrom”. W pierwszym spotkaniu 
lubonianom przyszło się zmierzyć na 
wyjeździe z liderem grupy – druży-
ną Skarg Wielkopolska Otusz. Mecz 
dostarczył kibicom w Otuszu wielu 
emocji. Padł bowiem wynik hoke-
jowy – oba zespoły zdobyły aż 13 

bramek! Do przerwy zdecydowaną 
przewagę mieli gospodarze, którzy 
prowadzili 6:0. Po pauzie obraz wi-
dowiska zupełnie  się zmienił. Do 
głosu doszli lubonianie, którzy za-
częli śmielej przeprowadzać akcje 
i bramkarz z Otusza aż czterokrot-
nie musiał wyciągać piłkę z siatki. 
Ostatecznie lider pokonał Pogrom 
9:4. Bramki dla lubońskiego zespołu 
zdobyli: Sebastian Michalak, Gilbert 

Dobry start Szafrański, Robert Sawko, 
Mateusz Wandzel. Pomimo 
wysokiej przegranej, cieszy, 
że zawodnicy Pogromu za-
grali świetną drugą połowę 
i zaczęli zdobywać bramki 
nawet na boisku lidera! 
Prezes zespołu, Michał 
Owsianny, jest dobrej myśli 
i liczy, że runda rewanżowa 
będzie o wiele lepsza niż 
poprzednia.

Władysław Szczepaniak

Tabela Klasy B – II grupa

Skra Wielkopolska Otusz 12 36 69:18
Arika Kiekrz 12 31 48:7
AVIA II Kamionki 12 26 49:21
Złoci Złotkowo 12 22 55:32
SKS 13 Poznań 12 19 27:21
KS Gaj Wielko 12 18 36:28
Orły Plewiska 12 14 29:38
NKS Niepruszewo 12 12 17:50
1920 II Mosina 12 11 29:33
Odlew Poznań 12 10 16:33
Okoń Sapowice 12 4 17:68
Pogrom Luboń 12 3 15:58

Kwiecień jest czasem przygoto-
wań, treningów i pierwszych 
zawodów (lotów) dla hodow-

ców gołębi pocztowych zrzeszonych 
w Polskim Związku Hodowców Gołębi 

Pocztowych (PZHGP). Lubońska 
sekcja 3 oddziału poznańskiego nr 
285 skupiająca ok. 25 członków sie-
dzibę swoją ma w części pawilonu 
przy dworcu kolejowym i rozpoczyna 

sezon w sobotę, 
25 kwietnia. 
Pierwszy lot 
gołębi starych 
(1 rok i więcej) 
na dystansie 
ok. 182  km 
zaplanowano 
z miejscowo-
ści Seellow 
w Niemczech 
(patrz też: ta-
bela z termina-
rzem lotów). 
W trakcie sezo-
nu dystans się 
zwiększa, by 
w  końcu po-
konywać 

Rozpoczęcie sezonu

n
Siedziba PZHGP Oddział 0285 Poznań sekcja 3 Luboń przy 
ul. Dworcowej   fot. Piotr P. Ruszkowski

maratony ok. 744  km z  Drachen 
(Holandia). Gołębie młode (wyklu-
te w tym roku) sezon rozpoczynają 
później (3 tygodnie po zakończeniu 
lotów starych – ok. połowy sierpnia) 

i ścigają się w swojej klasie na krót-
szych dystansach od 100 do 300 km.

(I)

NR 
LOTU DATA LOTU MIEJSCOWOŚĆ

ODLEGŁOŚĆ 
(km) min.-max. 

(średnio)
próbny 18.04.2015 Podrzewie -
próbny 21.04.2015 Lubosz -

1 25.04.2015 Seelow 1 JL (D) 156-208 (182)
2 02.05.2015 Seelow II (D) 156-208 (182)
3 09.05.2015 Seelow III (D) 156-208 (182)
4 16.05.2015 Teterów 1 (D) 313-364 (339)
5 23.05.2015 Verden 1 (D) 502-554 (528)
6 30.05.2015 Teterów II (D) 313-364 (339)
7 06.06.2015 Verden II (D) 502-554 (528)
8 13.06.2015 Verden III (D) 502-554 (528)
9 20.06.2015 Teterów III (D) 313-364 (339)

10 27.06.2015 Drachten I (NL) 718-769 (744)
11 04.07.2015 Teterów IV (D) 313-364 (339)
12 11.07.2015 M Drachten II (NL) 718-769 (744)
13 18.07.2015 Verden IV A (D) 502-554 (528)
14 25.07.2015 M Drachten III (NL) 718-769 (744)

n
Plan lotow gołębi starych PZHGP Oddziału Poznań 0285  w sezonie 2015
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W pierwszym meczu w run-
dzie wiosennej na wyjeź-
dzie (21.03) Luboński Klub 

Sportowy wywalczył szczęśliwy remis 
1:1 z Piastem Kobylnica. W pierw-
szej połowie spotkania zdecydowaną 
przewagę miał LKS, który stworzył 
więcej sytuacji do zdobycia bramki, 
jednak skuteczność strzelecka lubonian 

zawiodła. Po przerwie do głosu do-
szli gospodarze, którzy parokrotnie 
poważnie zagrozili bramkarzowi 
z Lubonia. Jedną z akcji w zamie-
szaniu podbramkowym gospodarze 
zdobyli bramkę, która wywołała duże 
kontrowersje u zawodników LKS-u. 
Twierdzili, że zawodnik Piasta zdobył 
bramkę ręką. Od tego momentu do 

Punkty dla LKS-u

n
Lubonianie (w jasnych strojach, na pierwszym planie) wychodzą na mura-
wę w Kobylnicy na mecz z tamtejszym Piastem   fot. Władysław Szczepaniak

meczu wkra-
dło się dużo 
nerwowości 
i niepotrzeb-
nych dysku-
sji obu stron 
z arbitrem, 
który, co 
było widać, 
momentami 
nie panował 
na boisku. 
Gdy zbli-
żała się 90. 
minuta spo-
tkania, kibice i działacze z Lubonia 
pogodzili się już z porażką, jednak 
sędzia doliczył 4 minuty, które oka-
zały się dla LKS-u bardzo szczęśliwe. 
Po szybkiej i składnej akcji Łukasz 
Kubiak, który wrócił do klubu z Ko-
twicy Kórnik, zdobył wyrównującą 
bramkę. W ten sposób lubonianie 
wywieźli cenny punkt z Kobylnicy.

W drugiej kolejce lubonianie 
(28.03) podejmowali u siebie sąsia-
da z tabeli – zespół Orkan Konarze-
wo. Niespodziewane, szybkie pro-
wadzenie już w  trzeciej minucie 
lubonianie objęli po bramce zdoby-
tej przez Łukasza Kubiaka. W  30. 

minucie goście doprowadzili do 
remisu. W 40. minucie, po pięknej 
akcji LKS-u, ponownie Łukasz Ku-
biak wyprowadził luboński zespół 
na prowadzenie i pierwsza połowa 
meczu zakończyła się wynikiem 2:1 
dla zespołu z ul. Rzecznej. Po prze-
rwie nadal lubonianie prowadzili, 
jednak goście, grając bardzo ambit-
nie, doprowadzili do remisu 2:2. 
Ostatecznie wynik końcowy spotka-
nia na 3:2 ustalił Janusz Jeżowski, 
który wykorzystał rzut karny, po-
dyktowany przez arbitra.

Władysław Szczepaniak

Luboński KS

Klub piłkarski przy ul. Rzecznej. 
Kontakt – trener Sebastian 
Maćkowski, tel. 512 328 461 lub 

mail: sebastian@lubonski.com (patrz 
też reklama u dołu strony)   K.B.

Stella
Grono Miłośników Sportu „Stel-

la” – klub przy ul. Szkolnej. Kontakt 
– Dawid Paprocki tel. 600 931 873; 
html/ /stella-lubon.pl   D.P.

Akademia Reissa
Z początkiem marca rozpo-

czął się całoroczny nabór do Aka-
demii Piłkarskiej Reissa w Luboniu. 
Do szkółki mogą uczęszczać chłop-
cy i dziewczynki już od 4. roku ży-
cia. Zajęcia odbywają się dwa razy 
w tygodniu na „orliku” przy ul. Do-
jazdowej w  Luboniu (przy boisku 
SP 4), na „orliku” przy ul. Podleśnej 
w  Wirach, oraz na boisku przy 
Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Żabi-
kowska  40). Opłata miesięczna 

Nabory do klubów piłkarskich
Jeśli chcesz, by twoje dziecko grało w piłkę nożną, to w Luboniu możesz skorzystać z kilku 
propozycji

140 zł, w tym: ubezpieczenie, opie-
ka medyczna, udział w  turniejach 
i zawodach. Dla rodzin wielodziet-
nych przewidziano indywidualne 
zniżki, a dla posiadaczy karty „Duża 
Rodzina” opłata 100 zł miesięcznie. 
Za dodatkową opłatą 119 zł można 
wykupić �rmowy stój (szorty, ko-
szulka, getry). Dzieci zgłoszone do 
Akademii wiosną mogą sprawdzić 
swoje umiejętności na dwóch dar-
mowych treningach. Godziny dla 
poszczególnych grup oraz zapisy na 

stronie: www.akademiareissa.pl. 
Więcej informacji pod nr tel. 
697 616 333.    APR

Lech Poznań Football Academy
Pierwsze oddziały akademii po-

wstały 6 miesięcy temu – na począt-
ku września 2014 r. LPFA jest szkół-
ką dostępną dla wszystkich chęt-
nych dzieci w wieku od 4 do 12 lat. 
Inicjatywa zakłada zuni�kowane, 
komercyjne szkolenie dzieci. Trwa 
wiosenny nabór. W Luboniu grupa 
trenuje na orliku przy ul. Dojazdo-
wej (przy boisku SP 4). Kontakt do 
trenera-koordynatora: Marek Mo-
lewski, tel. 693 507 018; email: ma-
rek.molewski@lpfa.pl. Odpłatność 
wynosi 149 zł miesięcznie.   

LPFA

n
Bramka dla LKS-u w meczu z Konarzewem na boisku przy ul. Rzecznej   
fot. Władysław Szczepaniak
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W sobotę, 7 marca w  hali 
LOSiR przy ul. Kołłą-
taja odbyły  się zawody 

Pucharu Polski seniorów w  Judo. 
W rywalizacji uczestniczyło prawie 
160 zawodników reprezentujących 
kilkadziesiąt klubów z całego kraju. 
Zawody w Luboniu były pierwszymi 
z cyklu Pucharu Polski w tym roku. 
Uczestniczyła w nich cała krajowa 
czołówka judoków. Kto wie, czy wśród 
rywalizujących nie znajdowali  się 
przyszli kandydaci do startu w naj-
większych sportowych imprezach, 
z  Igrzyskami Olimpijskimi w  Rio 
de Janeiro włącznie?

Najwięcej zwycięstw indywidu-
alnych odnieśli reprezentanci Czar-
nych Bytom oraz AZS Uniwersytet 
Warszawski, zdobywając po 3 złote 
medale. Dobrze spisali się reprezen-

tanci Akademii Judo, klubu który 
od kilku lat ściśle współpracuje 
z LOSiR-em przy organizacji imprez 
w lubońskiej hali. Bardzo niewiele 
zabrakło, żeby zawodnicy Akademii 
zdobyli miejsce na podium w swo-
ich kategoriach wagowych. W efek-
cie piąte lokaty zdobyli Oliwia Gaw-
ron w kategorii 78 kg, Tomasz Jako-
wiak – 60 kg i Paweł Koszela – 73 
kg. Na 7. pozycji uplasował się Łu-
kasz Szfran – 73 kg.

Dynamiczna i  skuteczna dzia-
łalność Akademii Judo, jeśli chodzi 
o promocję i rozwój tej dyscypliny 
sportu, została doceniona i prezes 
oraz trener Akademii, Radosław 
Miśkiewicz, został wybrany do Za-
rządu Polskiego Związku Judo.

LOSiR

Najlepsi judocy w Luboniu

n
O�cjele na zawodach judo w lubońskim LOSiR-ze   fot. J.J. Halke

Późnym popołudniem 18 marca 
na skrzyżowaniu ul. Klonowej 
i 11 Listopada dwa samocho-

dy osobowe zderzyły  się czołowo, 
w  wyniku czego jedna osoba od-
niosła obrażenia. Została zabezpie-
czona przez strażaków OSP Luboń, 
a po przyjeździe karetki, zabrana do 
szpitala. Zablokowano fragment ul. 
11  Listopada w  kierunku osiedla 

„Lubonianka”. Trasa autobusów po-
ruszających się wokół pętli w Żabi-
kowie nie uległa zmianie. Kierowcy 
objeżdżali miejsce zdarzenia ulicą 
Poniatowskiego, na której tworzy-
ły się korki, już od SP 1. Dodatko-
wo, stojący w zatorze autobus miał 
awarię, co spowolniło rozładowanie 
kolejki pojazdów.

czytelnik

Czołówka na skrzyżowaniu

n
Zderzenie czołowe na skrzyżowaniu ul. 11 Listopada i Klonowej

Na ul. Osiedlowej pomiędzy 
blokiem 10-17 a przedszkolem 
stał biały renault – z otwartymi 

oknami, wgnieceniami, bez lusterek, 
z uszkodzonym wyposażeniem, ba-

łaganem i smrodem w środku. Na 
jezdni zdążył już powstać ślad wska-
zujący na długie parkowanie w tym 
samym miejscu. Pobliscy mieszkańcy 
zastanawiali się, czy pojazd został 
porzucony, skradziony, a może ktoś 
w nim mieszkał? Sprawę przekazano 
Straży Miejskiej, która wysłała patrol, 

by kwestię wyjaśnić. Okazuje się, że 
wóz nie był przerejestrowywany przez 
kolejnych posiadaczy. Strażnicy do-
tarli do ostatniego, trzeciego z kolei 
właściciela pojazdu (poznaniaka). Po 

świętach wielkanocnych skierowa-
no do niego pismo i zapowiedziano 
bezpośrednią interwencję.

Rafał Wojtyniak

Porzucony? 
Zamieszkały?

Porzucony samochód z powybija-
nymi szybami na ul. Osiedlowej. Po 
butelkach i resztkach znajdują-
cych się wewnątrz można stwier-
dzić, że pojazd służy jako „miejsce 
spotkań”   fot. Rafał Wojtyniak

n

Na ścianach nośnych nowo-
budowanego Komisariatu 
Policji przy ul. Powstańców 

Wlkp. położono stropodach. Dach 
ocieplono styropianem i  pokryto 
trwałą papą termozgrzewalną. Jak się 
dowiedzieliśmy od kierownika bu-
dowy, Michała Mielcarka, na ścia-
nach wewnętrznych budynku roz-
prowadzono instalacje podtynkowe 

i przystąpiono do nakładania tynków 
gipsowych. Wkrótce będą zamon-
towane okna i  drzwi zewnętrzne. 
Wszystko wskazuje na to, że w lipcu 
policjanci będą mogli przenieść się 
do nowej siedziby, co pozwoli na 
przystąpienie do rozbiórki starego 
budynku komisariatu, w  miejscu 
którego powstanie parking.

PAW

Stan surowy gotowy

n
Po ociepleniu dachu położono na nim trwałą papę termozgrzewalną    
fot. Paweł Wolniewicz
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 n 01.03 – zamieszkałej przy ul. Leśmia-
na kobiecie wypłacono nielegalnie 
z konta bankowego za pomocą karty 
bankomatowej ponad 1 300 zł.

 n 01.03 – nieznany sprawca włamał się 
do piwnicy bloku przy ul. Wschodniej 
i skradł rower. Technik kryminalistyki 
zabezpieczył ślady mechanoskopijne.

 n 01.03 – nieznany sprawca skradł 
kobiecie zamieszkałej przy ul. Żabi-
kowskiej ponad 1 100 zł z konta oso-
bistego w banku BGŻ.

 n 02.03 – włamano się do mieszkania 
przy ul. Jachtowej i skradziono: laptop, 
aparat fotogra�czny, zegarek i nieozna-
kowany rower (straty 15 600 zł); za-
bezpieczono ślady linii papilarnych.

 n 02.03 – ze ścian dom jednorodzin-
nego przy ul. Chudzickiego skradzio-
no trzy kamery systemu monitoringo-
wego (straty 1 500 zł).

 n 02.03 – nieznany sprawca przywłasz-
czył sobie pozostawiony na stole w re-
stauracji przy ul. Puszkina telefon 
komórkowy o wartości 2 000 zł.

 n 03.03 – przy ul. Kościuszki policjan-
ci zatrzymali mężczyznę, który kiero-
wał pojazdem, pomimo posiadanego 
zakazu sądowego.

 n 04.03 – po wyważeniu okna, wła-
mano się do domu budowanego przy 
ul. 11  Listopada i  skradziono 3 roz-
dzielacze ogrzewania podłogowego, 
kable elektryczne i uszkodzono tynki. 
Technik kryminalistyki ujawnił i  za-
bezpieczył ślady linii papilarnych.

 n 05.03 – nieznany sprawca uszkodził 
volkswagena zapar-
kowanego przy ul. 
Źródlanej.

 n 05.03 – w sklepie 
przy ul. Żabikowskiej 
nieznany sprawca przywłaszczył sobie 
pozostawiony przez mieszkankę Lubo-
nia portfel z dokumentami i gotówką 
(500 zł).

 n 06.03 – podczas prac remontowych 
domu jednorodzinnego przy ul. Leśmia-
na, pod nieobecność domowników skra-
dziono złotą biżuterię (straty 15 000 zł). 
Technik kryminalistyki zabezpieczył 
ślady linii papilarnych. Lubońscy poli-

POLICJA-STRAŻ

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Kronika 
Straży Miejskiej 
618 131 986

Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

W marcu Straż Miejska wykonała 
łącznie 504 różnych interwencji. 
Do najistotniejszych działań 

należy zaliczyć:
 n ukaranie grzywnami mandatowymi 5 

osób, które spożywały alkohol w miejscach 
publicznych, co stanowi wykroczenie wobec 
art. 41 :Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:. Dwie 
osoby w stanie nietrzeźwości zagrażają-
cym ich życiu lub zdrowiu przewieźliśmy 
do Izby Wytrzeźwień (ODON),

 n w 7 przypadkach strażnicy miejscy na-
łożyli mandaty karne kredytowane na wła-
ścicieli psów, którzy nie zachowali naka-
zanych bądź zwyczajowych obowiązków 
związanych z prowadzeniem zwierzęcia,

 n za wykroczenia związane z porządkiem 
i bezpieczeństwem w komunikacji nało-
żyliśmy w marcu 23 mandaty.

Ponadto, wraz z  funkcjonariuszami 
Komisariatu Policji w Luboniu wystawili-
śmy 5 patroli dzielnicowych na osiedlu 
„Lubonianka” oraz 3 patrole szkolne. Do-
konaliśmy 29 konwojów wartości pienięż-
nych lub dokumentów. 31 marca prowa-
dziliśmy działania związane z  ob�tymi 
opadami atmosferycznymi, które dopro-
wadziły m.in. do wielu utrudnień w ruchu 
drogowym. Zabezpieczaliśmy ład i porzą-
dek podczas Drogi Krzyżowej, która od-
była  się w  byłym hitlerowskim obozie 
karno-śledczym w  Żabikowie. Uczestni-
czyliśmy także w otwarciu Młodzieżowego 
Centrum Ruchu Drogowego w Luboniu. 
Strażnicy odpowiadali również na pytania 
mieszkańców podczas otwartego spotkania, 
które miało miejsce 18. marca w budynku 
Gimnazjum nr 2 przy ul. Kołłątaja. 

Paweł Dybczyński
komendant Straży Miejskiej

W marcu Ochotnicza Straż Pożarna odnotowała 31 in-
terwencji w przypadkach 13 pożarów i 18 miejsco-
wych zagrożeń. Zdarzenia miały miejsce w Luboniu, 

Poznaniu, Plewiskach, Komornikach i Łęczycy.
 n 07.03 – pożar budynku na ul. Sulechowskiej,
 n 08.03 – pożar sadzy w kominie na ul. Kościuszki,
 n 10.03 – pożar samochodu na ul. Walki Młodych,
 n 12.03 – sorpcja substancji ropopochodnej na ul. 11 Listopada,
 n 13.03 – pożar na portierni na ul. Wołowskiej w Poznaniu,
 n 18.03 – pożar dachu bloku mieszkalnego na ul. Roboczej 

w Poznaniu,
 n 18.03 – pożar samochodu na parkingu przy Auchan Komorniki,
 n 19.03 – sprawdzanie mieszkania na ewentualność znalezienia 

o�ary śmiertelnej na ul. Źródlanej po pożarze sadzy w kominie,
 n 20.03 – pożar trawy na nasypie kolejowym w Łęczycy,
 n 28.03 – pożar na ul. Cieszkowskiego,
 n 29.03 – powalone drzewo na ul. Kołłątaja,
 n 29.03 – wypadek samochodowy ma ul. Armii Poznań (wia-

dukt nad autostradą),
 n 30.03 – wypadek samochodowy na skrzyżowaniu ulic Ko-

lejowej z Fabianowską w Plewiskach.
OSP

cd.  
na str. 
65

cjanci zatrzymali mężczyznę podejrza-
nego o kradzież biżuterii.

 n 07.03 – przy ul. Kasprzaka zatrzy-
mano nietrzeźwego kierowcę (1,3 pro-
mila).

 n 08.03 – skradziono samochód BMW 
przy ul. Rivoliego (straty 25 000 zł).

 n 09.03 – wyważono okno piwniczne 
i włamano się do pomieszczeń budyn-
ku przy ul. Pułaskiego. Skradziono sprzęt 
do nurkowania, zegarki, noże i pienią-
dze (straty 30 000 zł). Zabezpieczono 
ślady linii papilarnych.

 n 10.03 – skradziono audi przy ul. 
Sikorskiego (straty 8 000 zł).

 n 10.03 – nieznany sprawca podpalił 
zaparkowany przy ul. Walki Młodych 

samochód Volks-
wagen (straty 
20 000 zł).

 n 11.03 – przy ul. 
Pułaskiego poli-
cjanci zatrzymali 

mężczyznę, który kierował pojazdem 
pomimo zakazu sądowego.

 n 12.03 – włamano się do blaszanego 
garażu przy ul. Źródlanej i skradziono 
narzędzia o wartości 500 zł. Zabezpie-
czono ślady linii papilarnych.

 n 12.03 – z  terenu budowy przy ul. 
Pomorskiej skradziono elementy rusz-
towania (straty 10 000 zł).

 n 16.03 – wykonując manewr cofania 
na ul. Sobieskiego, lubonianin nie za-
chował ostrożności i  uderzył w  nie-
oznakowany radiowóz prowadzony 
przez policjanta z Wydziału Kryminal-
nego KWP Poznań.

 n 17.03 – w sklepie „Rossmann” w CH 
„Factory” przy ul. Dębieckiej skradzio-
no 16 �akonów z perfumami o warto-
ści 2 400 zł. Po wskazaniu przez pra-
cowników sklepu, policjanci zatrzyma-
li dwóch sprawców przestępstwa na 
gorącym uczynku.

 n 17.03 – uszkodzono opla przy ul. 
Żabikowskiej.

 n 20.03 – skradziono renault z  nie-
strzeżonego parkingu przy ul. Wschod-
niej (straty 60 000 zł).

 n 23.03 – przy ul. Powstańców Wlkp. 
trzech nieznanych sprawców okaleczy-
ło żyletką 11-letniego chłopca.

 n 23.03 – przy ul. Żabikowskiej za-
trzymano nietrzeźwego kierowcę volks-
wagena (2,6 promila).

 n 24.03 – przy ul. Galla policjanci 
zatrzymali kobietę podejrzaną o nie-
legalne pobieranie prądu.

Ogólnopolski telefon zaufa-
nia dla dzieci i młodzieży: 
116 111; www.116111.pl

W marcu skradziono 
w Luboniu 4 samochody

W środę,1 kwietnia na numer 
alarmowy 997 policjan-
ci otrzymali informację 

o  mężczyźnie, który mimo że był 
nietrzeźwy, wsiadł do samochodu 
z  dwójką swoich dzieci i  odjechał 
(niestety, jak się później okazało, nie 
był to żart primaaprilisowy). W ślad 
za uzyskaną informacją niezwłocz-
nie skierowano patrole w rejony ulic, 
którymi kierowca mógł się poruszać. 

Wkrótce lubońscy dzielnicowi wraz 
z policjantami z Wydziału Zabezpie-
czenia Miasta Komendy Miejskiej 
Policji w Poznaniu zatrzymali przy 
ul. Westerplatte do kontroli drogowej 
samochód marki BMW ze wskaza-
ną rodziną. W  samochodzie poza 
kierowcą znajdowała się jego żona 
i dwójka dzieci w wieku 5 i 9 lat. Po-
dejrzenie co do stanu nietrzeźwości 
kierowcy potwierdziło się. 51-letni 

lubonianin miał w  organizmie 2,4 
promila alkoholu, natomiast sie-
dząca obok niego 35-letnia żona – 
ponad 1,5 promila. W związku z jej 
oświadczeniem, że jest w  trzecim 
miesiącu ciąży, policjanci wezwali 
pogotowie ratunkowe, jednak bada-
nie lekarskie ten fakt wykluczyło. Za 
zgodą dyżurującego sędziego Sądu 
Rodzinnego, dzieci tra�ły pod opiekę 
znajomej rodziny.

Nieodpowiedzialny mężczyzna 
spędził noc w Izbie Wytrzeźwień. Za 
kierowanie w  stanie nietrzeźwości 
stracił uprawnienia do kierowania 
pojazdami. Jak się okazało, już wcze-
śniej jeździł na „podwójnym gazie”. 
Następnego dnia postawiono mu 
zarzuty i za swój czyn będzie odpo-
wiadał przed Sądem Rejonowym. 
Grozi mu zwiększony wymiar kary, 
ponieważ pod tym względem jest 
recydywistą. Jednocześnie policjanci 
skierowali wniosek do Sądu Rodzin-
nego o szczegółowe rozeznanie sytu-
acji tej rodziny.  PAW

Z dziećmi na potrójnym gazie!
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Z serca

Kolacja we dwoje

Jak przesłać życzenia?
W związku z poszerzeniem oferty możliwości przesyłania życzeń 

do rubryk: „Z serca” i „Kolacja we dwoje”, rezygnujemy z zamieszczania 
specjalnego kuponu, na którym przyjmowaliśmy powinszowania. Teraz 
można je kierować do redakcji: e-mailem (adres: redakcja@wiescilu-
bonskie.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).

BAW SIĘ Z NAMI

 n Agacie Samol, z okazji 25. uro-
dzin – pięknej pogody w podróży po 
oceanie życia, przyjaznych wiatrów, 
oddanych towarzyszy wędrówki, 
wiary w dobro i w cuda.

 n Z okazji imienin – Pani Dyrektor 
Grażynie Leciej – zdrowia, uśmie-
chu, odwagi i sił w dążeniu do roz-
woju szkoły oraz wielu powodów 
do dumy z sukcesów wychowanków 
życzą nauczyciele, uczniowie i pra-
cownicy szkoły.

 n Z okazji imienin – Grażynie Le-
ciej – moc najwspanialszych życzeń: 
zdrowia, pomyślności i szczęścia oraz 
uśmiechu każdego dnia życzy Wanda.

 n Pani dr Swietłanie Guśkowej 
(Melissa) - serdeczne podzięko-
wania za okazaną życzliwość oraz 

bezinteresowną pomoc i  troskę 
o zdrowie moje i córki składa Wanda.

 n Z okazji urodzin – Rafałowi Woj-
tyniakowi – składamy najserdecz-
niejsze życzenia: zdrowia, szczęścia, 
uśmiech każdego dnia, pogody du-
cha, samych sukcesów, spełnienia 
marzeń i celów.

 n Z okazji godnych urodzin Panu 
Rajmundowi Krusinskiemu życzy-
my zdrowia, sukcesów śpiewaczych 
oraz satysfakcji rodzinnych.

 n Komendantowi Policji – Rober-
towi Przyjemskiemu – składamy 
z okazji imienin życzenia sukcesów 
w na polu bezpieczeństwa w Luboniu 
oraz pomyślności w życiu osobistym.

 n Przemysławowi Maćkowiakowi 
życzymy realizacji marzeń, osiągnię-
cia celów, zdrowia i pogody ducha.

 n 50 lat spędzonych razem, jest 
dla nas – Waszych dzieci – pięk-
nym obrazem, jak przez problemy, 
trud codzienności, pozostać nadal 
wiernym miłości. Z okazji tak pięk-
nego Jubileuszu – 100 lat Kochanym 
Rodzicom, Bożenie i  Bogdanowi 
Otockim życzą dzieci z rodzinami.

 n Kochanym Jubilatom – Bożenie 
i Bogdanowi Otockim – najserdecz-
niejsze życzenia ślą wnuki.

 n Kochanym Rodzicom – Jolancie 
i Stefanowi Salakom – w 35. rocz-
nicę ślubu!, dużo zdrowia, szczęścia, 
aby ich Miłość przetrwała dalsze lata 
bez żadnych trosk!, życzą: Monika, 
Ariel z  Kacprem oraz Agnieszka, 
Tomasz z Majką.

 n Z okazji jubileuszu 50-lecia ślubu 
Bogdany i Kazimierza Plewów, naj-
serdeczniejsze gratulacje oraz życzenia 
zdrowia, szczęścia, wszystkiego, co 
daje radość na dalsze lata wspólnego 
życia, składa córka Ania z mężem 
Jackiem oraz Zuzia i Kacperek.

 n Kochanym Rodzicom – Bogdanie 
i Kazimierzowi Plewom – z okazji 
50. rocznicy ślubu, najserdeczniej-
sze życzenia zdrowia, miłości oraz 
samych słonecznych dni życzą syn 
Damian z żoną Agnieszką oraz cór-
kami Zosią i Emilką.

 n Z okazji 10. rocznicy ślubu Asi 
i Marka Michalskich - wszystkiego 
najlepszego, dużo miłości, wzajem-
nej życzliwości i szczęścia na dalszą 
drogę wspólnego życia życzą rodzi-
ce z babcią.

 n Kochanej Siostrze i Szwagrowi – 
Asi i Markowi Michalskim – z okazji 
10. rocznicy ślubu - szczęścia, mi-
łości i radości na kolejne lata życzy 
siostra Ewelina z rodziną.

 n Z okazji 55. rocznicy ślubu – Ga-
brieli i Zenonowi Bartkowiakom 
– dużo zdrowia, szczęścia, radości 
i łask Bożych. Niech zawsze miłość 
Was oplata. W  zgodzie i  zdrowiu 
żyjcie długie lata – życzy syn Mirek 
z rodziną.

 n Kochanym jubilatom – Joli i Tom-
kowi Fręśko – z okazji 30. rocznicy 
ślubu – zdrowia, wszelkiej pomyśl-
ności na dalszą drogę życia oraz bło-
gosławieństwa Bożego życzą mamy.

 n Karolinie i  Wojtkowi Ławni-
czakom, z okazji 7. rocznicy ślubu 
życzymy zdrówka, miłości, radości 
każdego dnia i pociechy z Michasia 
– mama i babcia.

 n Kochanym dzieciom – Wioli 
i Mirkowi Zettlerom, z okazji 30. 
rocznicy ślubu, dużo zdrowia, wszel-
kiej pomyślności oraz ob�tych łask 
Bożych na dalsze lata życzą rodzice.

Na kolację do restauracji „Mio-
dziojadło” przy placu Edmun-
da Bojanowskiego 1 wybiorą się 
w tym miesiącu państwo Wioletta 
i Mirosław Zettlerowie. Życzymy 
przyjemności. Prosimy o kontakt 
z redakcją.

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 upomin-
ki. Prosimy też o nadsyłanie swoich 
propozycji (fotogra�i).

Opublikowane w ubiegłym mie-
siącu zdjęcie przedstawiało zabyt-
kowy dom mieszkalny przy ul. 
Dworcowej 10 należący do Spół-
dzielni „Spójnia”. Spośród popraw-
nych odpowiedzi wylosowaliśmy tę, 

którą nadesłał Przemysław Pluciń-
ski z ul. Wiejskiej. Po odbiór nie-
spodzianki zapraszamy do redakcji 
(ul. Wschodnia 23 a/62) w godzi-
nach dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

Zabytkowy 
dom Spół-
dzielni Miesz-
kaniowej 
„Spójnia” przy 
ul. Dworco-
wej 10   fot. 
Piotr P. Rusz-
kowski

n
Zgadnij, gdzie znajduje się ten 
napis?   fot. Rafał Wojtyniak

n

Witam ponownie i gratuluję 
wszystkim, którym uda-
ło się rozwiązać zadania 

z poprzedniego numeru. Brawo!
Rozwiązania:
1. Hydraulik przyjdzie do pana 

Lubońskiego w czwartek, ponieważ 
fachowiec nie może wiedzieć, że 
umrze mu wujek, a  tym samym 
z wyprzedzeniem jednego miesiąca 
nie zna daty jego pogrzebu.

2. Miasto Luboń to moje ro-
dzinne miasto.

3. Wzgórze Papieskie
Po  o dbiór 

słodkich nagród 
zapraszamy do 
redakcji: Wik-
torię Nawrot 
z  ul. Okrzei, Moni-
kę Salak z ul. Kościuszki 
i Romana Ruszczyńskie-
go z ul. Sikorskiego.

Dziś tylko jedna krzyżówka, 
pogoda przecież coraz ładniej-
sza i  więcej czasu wszyscy 
spędzamy na dworze.

Wpiszcie poniższe wyrazy do 
diagramu (są to nazwy ulic i placu, 
gdzie znajdują się specjalne tereny, 
na których możesz wesoło spędzić 
czas). W  zaznaczonych polach 
otrzymacie nazwę tego miejsca; dla 
ułatwienia samogłoski A i O zosta-
ły już wpisane we właściwe kratki. 
Wyrazy: BRZOZOWA, BUKOWA, 
CHOPINA, PUSZKINA, KOŁŁĄ-
TAJA, PARK SIEWCY, LUBOŃ. 
Powodzenia.

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
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BAW SIĘ Z NAMI

Poziomo:
4. dom gry hazardowej
7. mała kanapka bez oparcia
8. bajarz ludowy na Ukrainie
9. środek miasta
10. w mit. gr. ojciec Niobe
11. afrykańskie wiecznie zielo-

ne drzewo (wys. 10 m)
13. dzieło
15. ryba z rodziny karpiowatych
16. w mit. rzym. bóg wojny
17. kobra
18. państwo, ojczyzna
20. odmiana jabłoni
25. remis w szachach
27. waltornia
28. hultaj, łotr, nicpoń
29. miejscowość wcza-

sowa w Belgii
30. postać z powie-

ści „Chata za wsią”
31. akt prawny
32. stan w USA

Pionowo:
1. grochodrzew
2. udo wieprzowe
3. rozrusznik
4. podrząd dziesięciornic z gro-

mady głowonogów
5. duże ptaki nielatające
6. stolica Kenii
12. cyrk lodowcowy
13. odstępstwo od wiary
14. nauka o rozbio-

rze pojęć i myśli
15. otwarte palenisko w ścianie
19. córka Uranosa i Gai
21. kara
22. aktorzy grający w jed-

nym przedstawieniu
23. łódź wioślarska
24. spadł komuś z serca
25. opis męki Jezusa
26. szlak, wytyczona droga

oprac. Bernard Stachowiak

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 12 utworzą rozwiązanie, które 
po wpisaniu do kuponu należy do końca kwietnia, na kartce pocz-
towej, dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, patrz mapka 

str. 2) lub wrzucić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści Lubońskich” 
na terenie miasta. Wśród osób, które poprawnie odgadną hasło, wylosu-
jemy nagrodę, którą ufundowała �rma MALIBU z ul. Sikorskiego.

Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w poprzednim wydaniu „WL” 
brzmiało: „Okres Wielkiego Postu poprzedza święta wielkanocne”. 
Nagrody wylosowały: Krystyna Malec z ul. Sobieskiego oraz Irena Kacz-
marek z ul. Kościuszki. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach 
dyżurów do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).

Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Jubileuszowy konkurs 
„Wieści Lubońskich”

Z okazji 25-lecia Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców „Wieści 
Lubońskie”, przypadającego w grudniu 2015 r., już w ubiegłym 
miesiącu zaprosiliśmy czytelników do udziału w największym 

w  historii pisma konkursie z  cennymi nagrodami. Obdarujemy 25 
osób, a upominkami będą: kołdry antyalergiczne, komplety ręczników, 
bony do zrealizowania w różnych lubońskich �rmach, Pisma święte, 
upominki jubilerskie, piłki nożne.

Co miesiąc prezentujemy po dwa wyrazy. Ostatnia para ukaże się 
w  listopadowym wydaniu „WL”. Po złożeniu, wyrazy utworzą hasło. 
Listę nagrodzonych opublikujemy w  grudniowym numerze „Wieści 
Lubońskich”.

W kwietniu przedstawiamy kolejne dwa elementy hasła: Wieści, 
Mieszkańcom.

Władysław Szczepaniak

Konkurs z koszyczkiem
Rozwiązanie

Już tradycyjnie w wielkanocnym wydaniu „Wieści Lubońskich” zo-
stał ukryty koszyczek ze święconką. Należało go odszukać i podać, 
na której stronie się znajdował. Konkurs, jak się okazało, nie był 

trudny. Koszyczek umieściliśmy na str. 10. Wśród wielu przesłanych 
poprawnych odpowiedzi, rozlosowaliśmy dwa bony o wartości 70 zł 
każdy, ufundowane przez szefową salonu „HANNA STYLE” – bielizna 
damsko-męska i dziecięca, ul. Puszkina 38 – Hannę Nowak. Szczęśliw-
cami okazali się: Alicja Tulińska z  ul. Poniatowskiego i  Agnieszka 
Rączkiewicz z ul. Gen. Sikorskiego. Po odbiór nagród zapraszamy do 
redakcji w godzinach dyżurów.

Władysław Szczepaniak

W ubiegłym miesiącu, na 
stronach 10 i 40 ukazały się 
artykuły: „Akrobaci z In-

dii” i „Jaka to melodia w Luboniu”, 
które, tradycyjnie w wydaniu poprze-
dzającym 1 kwietnia, były żartem 
primaaprilisowym. Nie wykluczone, 

że może w  przyszłości będziemy 
świadkami takich atrakcji w Luboniu. 
Wszystkim Czytelnikom dziękujemy 
za wyrozumiałość i życzymy dobre-
go humoru.

W.S.

Prima Aprilis

Nasza krzyżówka
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CO, GDZIE, KIEDY

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

 n 16 kwietnia, godz. 19 – spotka-
nie Burmistrz Lubonia z mieszkań-
cami Lasku – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97

 n 16 kwietnia, godz. 20.30 – Kaba-
ret Moralnego Niepokoju – LOSiR, 
ul. Kołłątaja 2 – patrz str. 59

 n 18 kwietnia, godz. 12 – mecz 
Luboński KS – Stella Luboń – sta-
dion, ul. Rzeczna

 n 18 kwietnia, godz. 17 – zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze w ROD 
„Chemik”, ul. Graniczna

 n 20 kwietnia, godz. 11 – „Ro-
zumieć ojczystą tradycję. Kultura 
i literatura sarmatyzmu” – wykład 
dr hab. Leszka Teusza (LUTW) – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42

 n 20 kwietnia, godz. 19 – Biblio-
teczny Klub Filmowy – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

 n 22 kwietnia, godz. 15-18 – znako-
wanie rowerów – Komisariat Policji, 
ul. Powstańców Wlkp. 34

 n 24 kwietnia, godz. 19 – wernisaż 
fotogra�i grupy artystycznej „OKO” 
prowadzonej przez A. Jastrzębia – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42

 n 24 kwietnia, godz. 16-17.30 
i  17.30-19 – „Kolorowe malowa-
nie” – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42

 n 24 kwietnia, godz.17-19 – Drzwi 
otwarte w  Gimnazjum nr  1 – ul. 
Armii Poznań 27

 n 25 kwietnia, godz. 9.15-10.45 
i  11-12.30 – „Kolorowe malowa-
nie” – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42

 n 25 kwietnia, godz. 17 – mecz 
Stella Luboń-Vitcovia Witkowo – 
boisko, ul. Szkolna

 n 26 kwietnia, godz. 8-14 – akcja 
krwiodawcza HDK PCK „Lubonian-
ka” – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 
Poniatowskiego

 n 26 kwietnia, godz. 11 – spacer 
po letnisku Puszczykówko – szcze-
góły obok

 n 26 kwietnia, godz. 11 – mecz 
Pogrom Luboń-Odlew Poznań – 
stadion, ul. Rzeczna

 n 26 kwietnia, godz. 15 – msza św. 
w 1. rocznicę kanonizacji i prawy-
konanie litanii do św. Jana Pawła II 
– kościół pw. św. Jana Pawła II, ul. 
Źródlana – szczegóły na str. 43

 n 27 kwietnia, godz. 9-14 – Mo-
bilny Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2 – patrz: str. 61

 n 27 kwietnia, godz. 11 – cykl 
wykładów kulturalno-historycz-
nych Doroty Molińskiej, pracownika 
naukowego UAM w Poznaniu – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42

 n 27 kwietnia, godz. 17.30-18.30 
i 18.30-19.30 – Klub Szachowy – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42

 n 28 kwietnia, godz. 10-13 – znako-
wanie rowerów – Komisariat Policji, 
ul. Powstańców Wlkp. 34

 n 29 kwietnia, godz. 18 – spotka-
nie autorskie z Barbarą Spychalską-
-Granica i promocja książki „Nie-
spodzianka na 6 liter” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

 n do 30 kwietnia – wystawa prac 
12. edycji konkursu „Osobliwości 
przyrodnicze w fotogra�i” – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42 – 
patrz str. 35

 n do 30 kwietnia – składanie wnio-
sków o udzielenie pomocy �nanso-
wej przez kombatantów Czerwca ’56 
lub ich rodziny – czytaj na str. 27

 n 1 maja, godz. 12 – mecz Luboń-
ski KS-OTPS Winogrady Poznań – 
stadion, ul. Rzeczna

 n 2-3 maja – akcja „Poznań za pół 
ceny” Poznańskiej Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej (PLOT) – in-
formacja: Urząd Miasta Luboń, tel. 
61 813 00 11 w. 12

 n 4 maja, godz. 11 – „Na szlakach 
poznańskich pisarzy – życie i twórczość 
Romana Brtandstaettera” – wykład 
dr hab. Leszka Teusza (w  ramach 
LUTW) – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42

 n 8 maja 2015r. godz. 12 – z cyklu 
„Cały Luboń czyta dzieciom” fragmen-
ty swoich ulubionych bajek czytają 
słuchacze Lubońskiego Uniwersytetu 
III Wieku (A. Hulak) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

 n 8 maja, godz. 16-17.30 i 17.30-
19 – „Kolorowe malowanie” – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42

 n 9 maja, godz. 9.15-10.45 i 11-
12.30 – „Kolorowe malowanie” – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42

 n 9 maja, godz. 17 – Stella Luboń-
-Kłos Zaniemyśl – boisko, ul. Szkolna

 n 9 maja, godz.17 – Marek Cichucki 
z Interaktywnym Kabaretem Meta-
�zycznym „Poza Rzeczy Wistością” 
w  oparciu o  dzieła Witkacego – 
monodram; bilet 20 zł – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

 n 11 maja, godz. 17.30-18.30 i 18.30-
19.30 – Klub Szachowy – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

 n 12 maja, godz. 14 – spotkanie 
w Klubie Ludzi Niewidomych i Sła-
bowidzących „Promyk” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

 n 12 maja, godz.16 – spotkanie 
autorskie dla dzieci z  legendarną 
Ciotką Klotką – Ewą Chotomską – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42

 n 13 maja, godz. 17-18.30 – „Wokół 
wychowania” – comiesięczny dy-
żur pedagogiczny Anny Kurelskiej 
– konsultacje wychowawcze i edu-
kacyjne po uprzednim zgłoszeniu 
telefonicznym (61 813 09 72) – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42

 n 14 maja – XIII Konkurs Piękne-
go Czytania „I Ty zostań Mistrzem 

Pięknego Czytania” – „W Willi Śmiesz-
notce mieszka mała dziewczynka…” 
(kl. III – godz. 9, kl. II – godz. 11, kl. 
I – godz. 13) – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42

 n 15 maja, godz. 16-17.30 i 17.30-
19 – „Kolorowe malowanie” – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42

 n 16 maja 2015r. godz. 9.15 - 10.45 
oraz 11.00 - 12.30 – „Kolorowe 
malowanie” – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42

 n 17 maja, godz. 11 – mecz Pogrom 
Luboń-KS Gaj Wielki – stadion, ul. 
Rzeczna

 n 17 maja, godz. 10 – rajd pieszy 
do sanatorium w Ludwikowie – start 
sprzed LOSiR-u, ul. Kołłątaja  2 – 
szerzej obok

 n 22 i  23 maja – warsztaty, wy-
kłady, pokazy �lmów i  spotkania 
z  twórcami �lmowymi w  ramach 
„Cor Ad Cor Film Festival” – budy-
nek Stowarzyszenia im. Kardynała 
J.H. Newmana, ul. Armii Poznań 27 
(zabytkowa SP 3).

 n 28 maja – dyżur pracowników 
Powiatowego Urzędu Pracy z  Po-
znania – Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, ul. Źródlana 1

 n 30 maja – wycieczka do berliń-
skiego Zoo – patrz str. 26

 n do lipca – wystawa pt. „Jadę na 
śmierć. Polaku odeślij to do rodziny… 
70. rocznica likwidacji i ewakuacji 
obozu karno-śledczego w Żabiko-
wie” – Muzeum Martyrologiczne, 
ul. Niezłomnych 2

W niedzielę, 26 kwietnia 
zapraszamy na przechadz-
kę po letnisku Puszczy-

kówko. Trasa spaceru powiedzie 
przez dworzec w Puszczykówku, ul. 
Dworcową. Zobaczymy m.in. dom 
zakonny, zakole Warty, budynek 
po restauracji „Turystyczna”, wil-
le na ul. Cyryla Ratajskiego, dom 
kolejarski z początku XX wieku na 
ul. Reymonta. Przechadzkę zakoń-
czymy przed muzeum Arkadego 
Fiedlera. Wycieczka potrwa ok. 2 
godzin. Będzie to już nasz trzeci 
spacer po Puszczykowie sprzed 100 
lat w  towarzystwie historyka i  re-
gionalisty Macieja Krzyżańskiego. 
Spotykamy się o godz. 11 na stacji 
PKP Puszczykówko przy ul. Dwor-
cowej – naprzeciw lodziarni państwa 
Kostusiaków. Miłośnicy historii będą 
mogli kupić w promocyjnych cenach 
albumy z pocztówkami z Puszczy-
kowa z  początku XX  w. wydane 
przez Macieja Krzyżańskiego. Or-
ganizatorem spaceru jest Fundacja 
„Pro Bike & Dance”. Udział w wy-
cieczce należy zgłosić na adres: e-
-mail: iwona.cerba@rower-power.
pl lub telefonicznie 794  700  333. 
Ilość miejsc jest ograniczona. Koszt 
udziału w przechadzce 10 zł płatny 
u organizatorów na miejscu.

W niedzielę, 17 maja fundacja 
„Pro Bike & Dance” zaprasza tury-
stów rowerowych na rajd do sana-
torium w Ludwikowie. Startujemy 
o godz. 10 sprzed LOSiR-u przy ul. 
Kołłątaja 2. Trasa: ok. 17 km wiedzie 
Nadwarciańskim Szlakiem Rowe-
rowym przez Puszczykowo do Lu-
dwikowa. Po sanatorium będzie nas 
oprowadzał historyk Maciej Krzy-
żański. Zgłoszenia przyjmujemy do 
13 maja (kontakt podano wyżej). 
Koszt udziału w rajdzie – 10 zł (gro-
chówka i pamiątki), płatny u orga-
nizatorów na starcie.

Iwona Cerba

Po Puszczykówku 
i Lusowie

n
Bauernschänke Puszczykówko na historycznej pocztówce

n
Sanatorium w Ludwikowie na 
starej pocztówce
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OGŁOSZENIA

Zgony

Śluby
06.03.2015 r.

 n Marta Łyskawa i Adam Dziubek
21.03.2015 r.

 n Diana Wyżkiewicz i Michał Simon
Katarzyna Kęsy i Łukasz Chojnacki

W marcu zawarto 6 związków 
małżeńskich, 3 pary nie wyraziły 
zgody na publikację danych.

02.03.2015 r.
 n Maria Skorupska ur. 1940 r.

03.03.2015 r.
 n Jan Bździel ur. 1945 r.

04.03.2015 r.
 n Joanna Werwińska ur. 1935 r.

09.03.2015 r.
 n Halina Troszczyńska ur. 1935 r.

10.03.2015 r.
 n Edmund Cisler ur. 1932 r.

17.03.2015 r.

 n Melania Roszyk ur. 1935 r.
19.03.2015 r.

 n Juliusz Zmyślny ur. 1954 r.
19.03.2015 r.

 n Bogdan Małecki ur. 1945 r.
23.03.2015 r.

 n Dorota Przewoźna ur. 1958 r.
28.03.2015 r.

 n Stefania Pawlikowska ur. 1930 r.
31.03.2015 r.

 n Maria Suchowiak ur. 1949 r.
Jagoda Wawrzyniak

zastępca kierownika USC Luboń „Gdy serce bić przestaje, szum wiatru, ptaków śpiew tylko pozostaje.”

Z głębokim żalem, łącząc się w smutku z Rodziną, przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

śp. Melanii Roszyk

Wszyscy śpiewacy chóru „Bard” z głębokim bólem przyjęli 
wiadomość o odejściu wieloletniej Prezes naszego chóru. Była 
z nami, w chórze „Bard”, od zawsze. Swoje śpiewanie zaczęła 
w roku 1952. To była Jej pasja, miłość i życie. Otrzymała wiele 
odznaczeń śpiewaczych: brązową, srebrną i złotą odznakę Polskie-
go Związku Chórów i Orkiestr, w 1980 r. odznaczenie Zasłużony 
Działacz Kultury, w tym samym roku Brązowy Krzyż Zasługi. 
W 1982 r. została wyróżniona tytułem Zasłużony dla Rozwoju Województwa 
Poznańskiego, a  w1984  r. Medalem 40-lecia. W  1996  r. otrzymała najwyższą 
odznakę Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – złotą z laurem.

Od roku 1992 pełniła w naszym chórze funkcję prezesa, czyli przywódcy 
dość dużej grupy śpiewaków amatorów. Przez 19 lat, do 2011 r., organizowała 
pracę zespołu, nie szczędząc własnego czasu, a gdy zdrowie nie pozwoliło na 
dalszą aktywną pracę, otrzymała tytuł Honorowego Prezesa Chóru.

Melania Roszyk żyła w przyjaźni ze wszystkimi, których znała, nie wyrzeka-
jąc się przy tym samej siebie. W każdym chórzyście potra�ła odnaleźć coś godne-
go uwagi i szacunku, każdy z nas miał szansę, by zdobyć Jej sympatię i uznanie. 
Miała dla wszystkich śpiewaków „Bardu” serdeczny uśmiech.

Zostawiła po sobie dobre wspomnienie, także żal, że zawsze jest za mało ży-
cia na wspólne przeżywanie miłych chwil. W sercach chórzystów, dyrygentów 
i w naszej kronice ma stałe miejsce, nie zapomnimy o naszej Drogiej, kochanej 
Pani Prezes.

Żegnamy Cię, Melaniu w wielkim smutku, ale także z wiarą i nadzieją w ser-
cu, że kiedyś, po tamtej stronie, zaśpiewamy razem. Dziękujemy Ci za przyjaźń, 
życzliwość, dobry humor, koleżeństwo i pomoc. Zachowamy to wszystko głę-
boko w naszych sercach.

Najbliższym Melanii Roszyk i całej Rodzinie składamy najszczersze wyrazy 
współczucia.

Za zmarłą Melanię Roszyk została odprawiona 20 marca 2015 r. msza św. 
pogrzebowa w kościele pw. św. Jana Pawła II w Luboniu. Pogrzeb odbył się na 
cmentarzu w Luboniu-Żabikowie.

26 grudnia 2015 r., o godz. 18, w kościele pw. św. Jana Bosko w Luboniu zo-
stanie odprawiona msza św. za zmarłą Melanię Roszyk, od koleżanek i kolegów 
z chóru „Bard” wraz z panem dyrygentem,

śpiewacy chóru „Bard” wraz z dyrygentem

Serdeczne podziękowanie dla Pani Burmistrz – Małgorzaty 

Machalskiej, Sekretarza Miasta – Pana Janusza Piaseckiego oraz 

pozostałych Władz Miasta Lubonia. Dla Księży Proboszczów: 

z  para�i pod wezwaniem św. Jana Bosko i  św. Jana Pawła  II  

– za sprawozdanie mszy św. i  ceremonii pogrzebowej,  

dla Dyrygenta oraz Wszystkich Śpiewaków chóru „Bard”,  

Rodziny, Przyjaciół, Sąsiadów z bloku 52, Znajomych, Delegacji, 

Współpracowników Urzędu Miasta Lubonia – za o�arowanie 

modlitwy, Komunie święte, intencje mszalne, złożone wieńce 

i kwiaty, oraz udział w ostatniej drodze naszej ukochanej Ma-

musi, Teściowej, Siostry, Babuni i Prababuni

śp. Melanii Roszyk

składają córka i syn z rodzinami.

Osobne podziękowania dla �rmy „Memento Mori”  
za zorganizowanie z wielką pieczołowitością  

ceremonii pogrzebowej.

Państwu Marii i Janowi Błaszczakom
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci Matki i Teściowej (przeżyła 88 lat)

śp. Janiny Konkolewskiej

składa redakcja „Wieści Lubońskich”  
i zarząd Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego  

„Forum Lubońskie”
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Serdeczne podziękowania księdzu Proboszczowi Kanonikowi 

Karolowi Biniasiowi z para�i pw. św. Jana Bosko w Luboniu, 

Księdzu Kanonikowi Henrykowi Nowakowi, Księdzu Kanoni-

kowi Piotrowi Bydołek za sprawowanie mszy św. i ceremonii 

pogrzebowej. Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym 

za o�arowanie modlitwy, Komunie św., intencje mszalne, zło-

żone wieńce i kwiaty oraz udział w ostatniej drodze naszego 

kochanego męża, syna, ojca, teścia i dziadka

śp. Jacka Michalczyka

składa Rodzina

Osobne podziękowania dla Dyrekcji i Pracowników  

Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu  

oraz Zakładu pogrzebowego „Memento Mori”.

Pani Felicji Małeckiej i Jej Rodzinie
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża

śp. Bogdana Małeckiego

składają przyjaciółki: Halina, Mirka,  
Wiesława, Weronika i Zo�a

Serdeczne wyrazy współczucia
pani Dorocie Andrzejewskiej

z powodu śmierci

Mamy
składa

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2
im. Augusta hr. Cieszkowskiego

Panu Maciejowi Graczowi i jego Rodzinie
składamy wyrazy współczucia

z powodu śmierci Mamy

śp. Teresy Gracz

Redakcja „Wieści Lubońskich” 

Główny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich w Po-
znaniu zaprasza 27 kwietnia 

w godzinach 9 – 14 do sali sesyjnej 
Urzędu Miasta w Luboniu na bezpłat-
ne konsultacje z zakresu możliwości 
uzyskania wsparcia współ�nansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej.

W Mobilnym Punkcie Informa-
cyjnym Funduszy Europejskich 
można uzyskać informacje z zakre-
su m.in.: rodzajów wsparcia ofero-
wanych przez Fundusze Europej-

skie, w  tym pożyczek na otwarcie 
i rozwój działalności gospodarczej; 
zasad ubiegania się o dotacje; roz-
liczenia otrzymanych środków; 
projektów realizowanych z Fundu-
szy Europejskich, w których można 
wziąć udział (szkolenia, kursy itp.); 
obszarów wsparcia w  nowej per-
spektywie �nansowej 2014-2020.

Na miejscu będą dostępne bez-
płatne materiały informacyjne 
o Funduszach Europejskich.

Informacja o Funduszach 
Europejskich
w Urzędzie Miasta Luboń

Poszukujesz swojego zaginionego pupila 
lub chcesz zaadoptować psiaka, zajrzyj 
do zakładki „Zaginione zwierzęta” na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Luboń. Są 
tam informacje nt. schroniska w Przyborówku 
k. Szamotuł, gdzie tra�ają bezdomne zwie-
rzęta z  Lubonia. Przed wizytą w  schronisku 
trzeba  się skontaktować z  Wandą Jerzyk tel. 
501 770 118, 886 368 528; e-mail:weronika@
przytuliskauwandy.pl.

Zanim zwierzę tra� do Przyborówka, przez 
24 godziny przebywa w  „Kom-Lubie” (tel. 
61  813  05  51). Apelujemy o  powiadamianie 
właścicieli o  ich wałęsających  się psach lub 
poinformowanie „Kom-Lubu”. Można też 
pomóc zwierzętom w schronisku w Przybo-
rówku i przynieść dary do: OSP, Gimnazjów 
nr 1 i 2, Szkół Podstawowych nr 1, 3 i 4, Urzę-
du Miasta lub „Kom-Lubu” (koordynująca 
akcję – Magdalena Kryś).      PAW

Zaginione zwierzęta

n
Piękny i przyjazny ludziom Labek 
z nadzieją w oczach tęskni za swo-
im panem i marzy o wiosennych 
spacerach oraz zabawach z dzieć-
mi   fot. www.lubon.pl

Przez najbliższe 2 lata odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych z  terenu naszego miasta, podobnie jak w  ub. roku, 
będzie się zajmowała �rma „Kom-Lub”. Przetarg rozstrzygnięto pod 

koniec marca. Oferty zgłosiło wiele �rm, w tym zagraniczne.  (Z)

Zostaje Kom-Lub

cd.  
ze str. 
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Kronika policyjna
 n 25.03 – nieznany sprawca wyważył 

okno, włamał  się do domu jednoro-
dzinnego przy ul. Cieszkowskiego i skradł 
laptop oraz nośniki pamięci (straty 
2  680  zł). Zabezpieczono ślady linii 
papilarnych i użyto psa tropiącego.

 n 26.03 – mieszkanka Lubonia, po-
dejrzewana o kradzież artykułów spo-
żywczych i przemysłowych o wartości 
1 000 zł w „Żabce” przy ul. Kościuszki, 
po wskazaniu przez właściciela sklepu, 
została zatrzymana na gorącym uczyn-
ku przez policjantów.

 n 26.03 – z niestrzeżonego parkingu 
przy ul. Sikorskiego skradziono renault 
(straty 22 000 zł).

 n 26.03 – skradziono lusterko boczne 
od toyoty przy ul. Żabikowskiej (stra-
ty 1 000 zł).

 n 28.03 – 81-letnia mieszkanka bloku 
przy ul. Żabikowskiej wpuściła do 
mieszkania obcą kobietę, która wtar-
gnęła tam pod pozorem wniesienia 

zakupów. Wykorzystując nieuwagę 
starszej pani „uczynna pomocnica” 
skradła 4 złote pierścionki i łańcuszek 
(straty ponad 5 000 zł).

 n 28.03 – policjanci zatrzymali przy 
ul. Żabikowskiej nietrzeźwego moto-
cyklistę (1,2 promila).

 n 29.03 – w  CH „Factory” przy ul. 
Dębieckiej skradziono mieszkance 
Poznania telefon komórkowy wart 
700 zł.

 n 29.03 – na wiadukcie nad autostra-
dą przy ul. Armii Poznań zatrzymano 
nietrzeźwego kierowcę (1,2 promila).

 n 30.03 – przy ul. Powstańców Wlkp. 
policjanci zatrzymali mężczyznę po-
siadającego narkotyki.

 n W marcu odnotowano również 3 
przestępstwa internetowe.

Na podstawie danych Policji
Paweł Wolniewicz



4/2015

66

OGŁOSZENIA

Ogłoszenia drobne
Korepetycje
 n Korepetycje z języka polskiego; przy-

gotowanie do testów gimnazjalnych i do 
matury; tel. 602 671 580   (mt-IX-VI)

 n Korepetycje j. angielski z dojazdem do 
ucznia; tel. 785 602 439   (m-070 III-IV)

 n Korepetycje – matematyka, �zyka, 
chemia – absolwentka Politechniki; tel. 
785 602 438   (m-070 III-IV)

 n Chemia, �zyka, matematyka – ko-
repetycje, gimnazjum; tel. 785 602 439   
(m-070 III-IV)

 n Angielski – korepetycje z dojazdem do 
ucznia; tel. 723 517 463   (m-070 III-IV)

 n Fizyka, matematyka – nauczyciele, 
dojazd; tel. 692 563 017   (h-459 I-VI)

 n Język niemiecki – korepetycje; tel. 
600 816 007   (r-059 III-V)

 n Udzielę korepetycji z j. angielskiego 
dla dzieci, maturzystów; angielski biz-
nesowy; tel. 506  636  212 – Sebastian 
(r-100 IV)

 n Studentka oferuje pomoc w odrabianiu 
zadań domowych, korepetycje – język 
angielski, hiszpański, matematyka; tel. 
606 387 910   (r-120 IV)

 n Język niemiecki – korepetycje; tel. 
600 351 347   (097)

Praca
 n Zakład dekarski przyjmie dekarzy – 

pracowników; tel. 606 666 153   (r-tw)
 n Zatrudnię od zaraz dyspozycyjną pa-

nią z prawem jazdy umiejącą gotować; 
tel. 601 917 192   (ws-III-IV)

 n Przyjmę pracowników do wykańcza-
nia domów i mieszkań; tel. 513 130 522   
(m-III-XII)

 n Zatrudnię osobę do sklepu warzyw-
niczego w Luboniu; tel. 502 092 108   (r-
-III IV)

 n Zatrudnię osobę do sprzedaży truska-
wek (praca sezonowa); tel. 502 092 108   
(r-III IV)

 n Zatrudnię Panią do sprzątania na 1/2 
etatu – cecylia 53@o2.pl; tel. 510 272 947   
(r-IV)

 n Zatrudnię pracownika do obsługi 
klientów na podjeździe. Chętnie emeryta 
lub rencistę (praca od poniedziałku do 
piątku) oraz studenta do pracy na stacji. 
Proszę o składanie CV na stacji paliw 
Orlen ul. Sobieskiego, Luboń   (r-IV)

 n Szukam pracy: prawo jazdy „B”, upraw-
nienia na wózki widłowe, mieszkam 
w Luboniu; tel. 514 241 294   (h-IV)

 n Panią do kuchni – CV na adres – ce-
cylia53@o2.pl   (r-IV)

 n Szukam pani do dorywczej, kilkugo-
dzinnej, nieuciążliwej opieki nad star-
szą osobą; tel. 605 552 293   (h-109 IV)

 n Pracownika do produkcji wyrobów be-
tonowych zatrudnię, Luboń, ul. 3 Maja 10; 
tel. 61 813 04 10   (r-IV)

 n Sklep spożywczy „Żabka” – Luboń, 
al. Jana Pawła II 9 poszukuje kasjera-
-sprzedawcy na weekendy; CV na adres: 
z2471@zabka.pl; tel. 696 48 48 47   (r-IV)

 n Firma Bemo Motors sp. z  o.o. za-
trudni na umowę o pracę, pracownika 
myjni samochodowej (mile widziana 
osoba z  orzeczoną niepełnosprawno-
ścią) lub na umowę zlecenie ucznia bądź 
studenta z ważną legitymacją. Miejsce 
pracy – Poznań, ul. Opłotki 15. Kon-
takt: 61 890 06 83, 61 890 06 84   (r-IV)

 n Uczciwa 49-letnia rencistka, bez nało-
gów, zmotoryzowana pilnie szuka pracy; 
tel. 696 083 842   (r-IV-V)

 n Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską 
z praktyką, 5 godz. – zmiany – Luboń; 
tel. 692 964 767   (m-IV)

 n Biuro Rachunkowe zatrudni samo-
dzielną księgową (księgowego). Mile wi-
dziana znajomość języka niemieckiego. 
Oferty: cash@biurocash.pl   (r-IV)

 n Firma Auto Compol SA zatrudni 
osobę do sprzątania w  salonie samo-
chodowym w Luboniu (ręczne mycie 
samochodów, czyszczenie tapicerki, 
utrzymywanie czystości salonu) – pełen 
etat (umowa o pracę); tel. 663 769 171;  
61 810 21 30   (h-IV)

 n Pilnie zatrudnię fryzjera; tel. 501 129 
043   (r-IV-V)

Usługi
 n Projektowanie, zakładanie i konser-

wacja ogrodów, oczka wodne, fontanny, 
ogrody zimowe, akwaria, rozdrabnianie 
i utylizacja gałęzi, tel. 501 595 730   (rr-do)

 n Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   
(r-bs)

 n Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 
malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrau-

liczne – złota rączka – tel. 503 712 456   
(h-096-IV;r-125 V)

 n PIT-y tanio, tel. 503  138  846   (h-
038 II-IV)

 n Płytki, szpachlowanie, malowanie, panele 
i inne; tel. 696 896 204   (r-062 III-IV)

 n Naprawa 24 h, montaż junkersów, ko-
tłów, kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101   
(r-108 IV-VI)

 n 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-111 IV)

 n Karcher: tel. 664 222 905   (r-118 IV-IX)
 n Malowanie, szpachlowanie, tapeto-

wanie; tel. 601 57 44 87   (r-122 IV-XII)
 n Administrowanie nieruchomościami; 

tel. 607 112 454   (313)

Nieruchomości
 n Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 

na nowym osiedlu w Luboniu – 42 m2, 
z balkonem, na parterze; tel. 664 905 006   
(r-055 m-097 III-V)

 n Wynajmę mieszkanie 34 m2 przy ul. 
Żabikowskiej od zaraz (przy Pajo) tel. 
512 769 005   (b)

 n Lokal do wynajęcia na Dębcu o po-
wierzchni 43 m2, tel. 509 492 588   (ws)

 n Sprzedam piwnicę 11,23 m2 ul. Wschod-
nia 27; tel. 506 755 361   (h-110 IV)

 n Sprzedam garaż przy ul. Źródlanej; 
tel. 604 43 11 82   (310)

 n Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam 
działkę budowlaną, uzbrojoną 700 m2 przy 
jeziorze, tel. 600 322 991   (r-116-IV-VI)

Rezygnujemy z  publikowania specjalnego kuponu na bezpłatne 
ogłoszenia drobne w sprawie pracy. Można je teraz kierować do 
redakcji: e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.pl) oraz 

na kartkach (wrzucać do niebieskich skrzynek pocztowych na terenie 
miasta lub przynieść do redakcji, ul. Wschodnia 23A/62).

Przypominamy, że jako bezpłatne przyjmujemy ogłoszenia, które 
dotyczą oferowania stanowiska pracy (np. przyjmę fryzjerkę, poszu-
kujemy magazyniera itp.) lub, jeśli osoba �zyczna poszukuje stałego 
zatrudnienia (np. elektryk z prawem jazdy kat. B szuka pracy).

Ogłoszenie o pracę
Informacje

cd.  
obok
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ALARMOWE
 n KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, 
tel. 61 813 09 97

 n 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
 n STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzyso-

wego, tel. 697 630 284
 n STRAŻ MIEJSKA

 ul. Dworcowa 1,
 pn.-pt. 6.00 – 22, sob. 6 – 14
 z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
 tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91

 n POGOTOWIE WOD.-KAN.
 Mosina, tel. 61 813 21 71, 819 77 85 

(24 h); 994 – doraźne interwencje
 n POSTERUNEK ENERGETYCZNY

 ul. Fabryczna 4, tel. 61 813 03 02, zgło-
szenia usterek, tel. 24h 991 (informacje 
o planowanych przerwach w dosta-
wach prądu); www.operatorenea.pl

 n ENETA OŚWIETLENIE 
POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 856 17 22 (24 h) 
 n  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 697 630 824
 n SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

 Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118

 weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
 n  KOM-LUB

 www.kom-lub.com.pl,  
ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom-lub.com.pl

 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
 n   TRANSLUB

ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

 n  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/

 n STACJA PKP
 ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757

 n POCZTY
– ul. Wschodnia 22/19 C,  

tel. 61 899 11 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 18, tel. 
61 813 02 33, pn. – pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 
61 813 03 82,  pn. – pt. 8 – 18

 n 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, w niedziele i święta pomoc 

doraźna - patrz Pogotowie Ratunkowe
- Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM” 

 ul. Cieszkowskiego 2 lok 1B 
tel. 61 813 12 11

 n  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
 n PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDRO-
WIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20

 n GMINNA KOMISJA ROZ-
WIĄZYWANIA PROBLE-
MÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel.663 504 894

 n 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 – 21

– „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 – 22, 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. 8.00 – 20, sob. 8.00 – 14

 n KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

 n 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
 n URZĄD MIEJSKI w LUBONIU

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o
ce@lubon.wokiss.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
 n BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
 n MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
 n 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

 n MUZEUM MARTYROLOGICZNE
ul. Niezłomnych 2,   

tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne
wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14

 n 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. 10.00 – 16.30 

 Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 97 (Ośrodek 
Kultury) wt., czw. 12 – 19,  
pt. 9 – 15, tel. 607 874 382

 n OŚRODEK KULTURY
 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72, 

kom. 500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15

 n  LUBOŃSKI OŚRODEK SPOR-
TU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

 n 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 6, tel. 500 405 422
- 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. 881 693 625

- Tajemnicza Wyspa, ul. Kopernika 4;  
tel. 694 994 700

- Piotruś Pan, ul. Niezłomnych 3b 
tel. 783 718 115 
tel. w języku angielskim 785 933 349

- U 7 Krasnoludków, ul. Buczka 21D 
tel. 665 322 262

 n 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 2a,  

tel. 61 813 04 42
 Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81

 n GIMNAZJA
 Nr 1, ul. Armii Poznań 27,  

tel. 61 810 28 38
 Nr 2, ul. Kołłątaja 1,  

tel. 61 893 23 16
 n GRUPY AA 

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostat-
ni pt. miesiąca mityng otwarty) sal-
ka Zgromadzenia Sióstr Służebni-
czek NMP, pl. E. Bojanowskiego 6

 n  SPÓŁDZIELNIA MIESZKA-
NIOWA „LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury człon-
ków rady nadzorczej – pierw-
szy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR  LUBOŃSKI

W niedzielę, 26 kwietnia w godz. od 8 do 14, w Szkole Pod-
stawowej nr 1 przy ul. Poniatowskiego odbędzie  się akcja 
krwiodawcza zorganizowana przez HDK PCK „Lubonianka”.

J. Zieliński
prezes

Akcja krwiodawcza

Zainteresowany powinien wy-
pełnić odpowiedni formularz i prze-
słać na adres e-mail Głównego 
Punktu Informacyjnego FE najpóź-
niej w  przeddzień planowanego 
dyżuru do godz. 12.

Szczegółowe informacje – Głów-
ny Punkt Informacyjny Funduszy 

Europejskich w Poznaniu, ul. Szy-
perska  14, 61-754 Poznań, tel. 
(61)  626  61  92 i  (61)  626  61  93;  
info.wrpo@wielkopolskie.pl; ponie-
działek 7.30-18 oraz wtorek – piątek 
7.30-15.30.

Angelika Stefaniak
stanowisko ds. promocji UML

Informacja o Funduszach Europejskich cd.  
ze str. 
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cd.  
ze str. 
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 n Oddam w najem mieszkanie 2-poko-
jowe z aneksem i łazienką (około 55 m2) 
przy ul. Dworcowej; tel. 601 738 902   (r-
-123-IV)

 n Wydzierżawię lokale na sklepy, biura 
i inne usługi 27 m2, 35 m2 i 62 m2 na ul. 
Leśmiana w Luboniu; tel. 509 602 654   
(r-126 IV-V)

 n Sprzedam dwupokoleniowy dom, osobne 
liczniki, dobrze ocieplony, świadectwo 
energetyczne; tel. 660 436 560   (312)

Inne
 n Księgarnia internetowa DoZaczytania.pl. 

podręczniki, beletrystyka, przewodniki, 
albumy. Najniższe ceny. Odbiór osobisty 
w Luboniu. Zapraszamy. DoZaczytania.
pl   (h-024-I-VI)

 n Sprzedam sztućce pozłacane „So-
lingen”; tel. 664 905 006   (m-098-IV)

 n Kupię auta do 10 tys. zł, umowa i go-
tówka do ręki; tel. 798 827 337   (r-130 
IV-VI)
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