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Jedną z  przemian ustrojowych, 
jakie miały miejsce po 1989 roku, 
było przywrócenie władzy sa-

morządowej na najniższych szcze-
blach struktury państwa. Od 1990 r. 
w  Polsce (III  RP) gmina stała  się 
podstawową jednostką samorządu 
terytorialnego. Pierwsze wybory 
samorządowe odbyły  się 27 maja 
1990  r. Wybrano wówczas w  jed-
nomandatowych okręgach wybor-
czych demokratycznie 28-osobową 
reprezentację mieszkańców. Stali się 
organem władzy stanowiącej, czyli 
uchwałodawczej i kontrolnej – Radą 
Miasta Luboń. Z nich wybrano też 
władzę wykonawczą – w  naszym 
przypadku Zarząd Miasta z  bur-
mistrzem na czele. Odtąd o ustroju 
danej gminy stanowić miał jej statut 
opracowany i uchwalony przez Radę 
Miasta Luboń, oraz inne akty praw-
ne (uchwały). Nie będziemy w krót-
kim materiale prasowym przedsta-
wiać pełnej 25-letniej historii, a tym 
bardziej oceniać jej efektów, stylu 
rządzenia czy kompetencji. Szcze-
gółową historię przedstawimy w naj-
bliższym „Roczniku Historycznym 
Lubonia”, a ocenę 25-letnich rządów 
pozostawiamy mieszkańcom (czy-
taj też: sondaż na str. 2 oraz sonda 
„Wyobrażenia 1990, a rzeczywistość 
2015” na str. 21). Poniżej, z okazji 
jubileuszu pierwszych wyborów, 
w kilku hasłowych pojęciach przy-
pomnimy znaczące zmiany w samym 
tylko systemie wyboru reprezentacji 

do władz naszego miasta. Przez 25 
lat w państwie zmienia się on cią-
gle i wszystko wskazuje, że nie są to 
ostateczne zmiany w  ordynacjach 
wyborczych.

- Liczebność Rady: Do 1990 r. 
Miejska Rada Narodowa (najniższy 
szczebel władzy państwowej – jesz-
cze nie samorząd) liczyła 60 rad-
nych. Przez pierwsze 3 kadencje (od 
1990  r. do 2002  r. liczyła 28 rad-
nych). Od IV kadencji (2002 r.) liczy 
21 radnych.

- Okręgi wyborcze: Pierwsze 
dwie kadencje (w 1990 r. i 1994 r.) 

25 lat władzy samorządowej Lubonia
Krótka historia wyborów i osoby sprawujące lokalne rządy

to wybory jednomandatowe, a Lu-
boń podzielony był na 28 okręgów 
(liczba radnych). Wygrywał ten, kto 
zyskał najwięcej głosów. Następnie 
przez 4 kolejne kadencje (1998; 
2002; 2006; 2010) wybierano po 
kilkoro radnych z 4 okręgów wybor-
czych, a system liczenia głosów po-
zwalał uzyskać mandaty niekoniecz-
nie tym, którzy mieli najwyższe 
poparcie społeczne. Ostatnio, przy 
wyborach do VII kadencji (listopad 
2014 r.) powrócono do jednoman-
datowych, a  Luboń podzielono na 
21 okręgów wyborczych.

n
Stylem pierwszego samorządu w Luboniu było zapoznawanie się z pro-
blemami, doglądanie inwestycji i rozwiązywanie spraw bezpośrednio 
w miejscach, których dotyczyły – radni podczas sesji objazdowej na ul. 
Paderewskiego   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Niebawem – 27 maja – mija 
ćwierć wieku od pierwszych 
wyborów samorządowych. 

Ciekawi byliśmy, jaką cenzurkę, zda-
niem mieszkańców, można wystawić 
naszej władzy lokalnej.
Qn Jedna trzecia pytanych (33%) 

wystawiła czwórkę (ocena dobra). 
Wśród komentarzy zanotowaliśmy: 
„Wiele zmieniło się na lepsze”, „Powoli 
ale do przodu posuwa się budowa 
infrastruktury”, „Trochę na zachętę 
dla nowej władzy”.

Qn Drugie miejsce dla oceny władz 
samorządowych – 27% – uzyska-
ła ocena „trójka” (dostateczny). Tu 
rozmówcy dodawali: „Ze względu 
na ul. Źródlaną”, „Kto interesuje się 
samorządem i wie co można, to nie 
da więcej”.
Qn Trzecią oceną dla RML i Burmi-

strzów była „dwója” (dopuszczający) 
– 13,7%. Argumenty m.in. rzucano 
takie: „Za nieróbstwo nie należy się 
więcej”, „Nie lubię urzędników”, „Słaby 
rozwój Lubonia”, „Porównać można 

Sondaż
Jak Pan/ Pani ocenia (w skali szkolnej 1-6) 25 lat władzy 
samorządowej w Luboniu?
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DOBRE, BO... 
Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

Członkowie klubu motocy-
klowego „Szkielet Poznań” 
z siedzibą przy ul. Rzecznej 2 

w Luboniu rozpoczęli tegoroczny se-
zon mszą świętą w kościele pw. św. 
Barbary w Żabikowie w sobotę, 25 
kwietnia o godz. 10. Prosili o łaski na 
kolejną porę swoich eskapad i szczę-
śliwe powroty do domów. Mszę św. 
dla motocyklistów i  członków ich 
rodzin odprawił proboszcz, ks. kan. 
Bernard Cegła, który po Eucharystii 
poświęcił ustawione przed świątynią 
pojazdy. Były wśród nich: harleye 
davidsony, goldwingi, hondy...

Klub „Szkielet” Poznań powstał 
w 2014 r. Liczy 20 członków (tzw. 
menderowie), którymi mogą być 
jedynie mężczyźni (kobiety – żony, 
dziewczyny – często dzielą z nimi 
pasję motocyklową i  jako osoby 
towarzyszące jeżdżą na tylnym sie-
dzeniu w  charakterze tzw. „pleca-
ków”). Koło utworzyli pasjonaci 

spotykający się w istniejącym od 16 
lat pubie motocyklowym przy ul. 
Rzecznej 2 (stadion LKS-u). Nazwę 
przyjęto od miana lokalu „U Szkie-
leta”, którego właściciel – Grzegorz 
Dembinski, zapalony motocyklista 

– jest obecnie 
członkiem 
władz klubu 
(secretar) 
[Funkcje 
w 5-osobowym 
zarządzie po-
siadają określe-
nia angielskie; 
pozostali 
członkowie 
władz nie po-
dają nazwisk.] 
Szefem (presi-
d e n t )  j e s t 
mieszkaniec 
Rogalinka – p. 
Darek, a  jego 
zastępcą (vpre-
sident) – lubo-

Dobre, bo rozpoczęte

Sezon pasjonatów motocykli

n
Motocykliści z klubu „Szkielet” z ul. Rzecznej podczas mszy 
św. w kościele św. Barbary. Kamizelki i barwy klubowe są m.
in. po to, by tych pasjonatów nie kojarzyć z ryzykantami na 
motocyklach   fot. Hanna Siatka

nianin p. Przemysław. Porządku 
w  klubie pilnuje puszczykowianin 
p. Eugeniusz (sergeant), a organiza-
cją wyjazdów zajmuje się p. Marek 
(road capitain). Wśród członków 
klubu, wielu z Polskiego Stowarzy-
szenia Motocyklistów, są też lubo-
nianie. Spotykają  się w  pubie i  na 
zlotach, również w innych miejsco-
wościach. Łączy ich miłość do mo-
tocykli, wspólna jazda i  emocje, 
których nie da się przeżyć, mknąc 
samochodem – warkot silników, 
przeszywanie powietrza ciałem ze-
spolonym z maszyną, ryzyko... Pasja, 
w której jak mówią, ważna jest od-
powiedzialność, prędkość jazdy 
dostosowana do warunków i brater-
stwo. „Nie zabija pasja milionów, 
lecz głupota jednostek”; „Nie jeździj 
szybciej, niż twój anioł stróż potra-
� latać” – to niektóre hasła z porta-
li internetowych miłośników jedno-
śladowych maszyn.

HS

n
Motocykliści ustawili swoje maszyny przed świątynią   fot. Hanna Siatka
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DOBRE, BO... 

„LECH KACZYŃSKI Bitwa 
o  pamięć PRZEWODNIK PO 
MIEJSCACH UPAMIĘTNIENIA 
PREZYDENTA” to pierwsza na 
rynku książka pokazująca – wbrew 
stereotypom oraz medialnym ma-
nipulacjom – jak godnie i  często 
Prezydent Lech Kaczyński jest po-
śmiertnie upamiętniany i honoro-
wany w kraju i za granicą. To ściśle 
udokumentowana i bogato ilustro-
wana publikacja prezentująca ulice, 
skwery, parki, ronda, szkoły, orga-
nizacje noszące imię Lecha Kaczyń-
skiego, a  także pomniki, obeliski, 
tablice, dęby pamięci i dzieła kul-
tury oddające hołd Prezydentowi. 
To wyjątkowy, reporterski przewod-
nik przedstawiający obiekty i znaki 
pamięci o Lechu Kaczyńskim, któ-
re autor obejrzał, opisał i sfotogra-
fował, dzięki czemu książka jest nie 
tylko barwną opowieścią, ale także 
kroniką faktów i dowodem dla scep-
tyków.

Książka została wydana pod 
patronatem Izby Pamięci Prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie 
nakładem Wydawnictwa Srebrna 
Sp. z o.o. Warszawa. Premiera od-
była się 31 marca 2015 r.

Dobre, bo kontynuowane

Pamięć o Prezydencie
Kolejna publikacja lubonianina Sławomira Kmiecika o Lechu 
Kaczyńskim

Od autora
Mitem jest twierdzenie, że nie 

istnieje takie zjawisko społeczne, jak 
pamięć o  Lechu Kaczyńskim. Za-
wartość tej książki, czyli setki przy-
kładów rozmaitych upamiętnień 
Prezydenta, obala, choć trzeba by 
raczej powiedzieć, że roznosi w pył 
to fałszywe, lecz narzucane Polakom 
wyobrażenie.

Skoro jakiś czas temu opisałem 
(w dwóch książkach o  przemyśle 
pogardy – S.K.) proceder wizerun-
kowego niszczenia Prezydenta 
i udokumentowałem szokujące przy-
kłady mowy nienawiści skierowanej 
przeciwko głowie państwa, to ni-
niejsza praca jest logicznym następ-
stwem dwóch poprzednich. (...) Nie 
mogłem nie ukazać drugiej, całko-
wicie odmiennej strony rzeczywi-
stości, w  której Prezydenta doce-
nia się i stawia mu pomniki.

Rekomendacja
Ta książka jest fotogra�ą mate-

rialnych dowodów na wzrost świa-
domości obywatelskiej, dowodem 
na coraz większą potrzebę utrwale-
nia pamięci o tym wielkim Polaku, 
zwłaszcza w dobie upadku autory-
tetów. (Jerzy Zelnik)  WSr

Lubonianin promował swoją 
ostatnią książkę m.in. 12 maja 
w Warszawie w Domu Para�alnym 
„Amicus” w  para�i św. Stanisława 
Kostki, gdzie posługiwał bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko

n
Okładka książki Sławomira Kmiecika – 
„LECH KACZYŃSKI Bitwa o pamięć PRZE-
WODNIK PO MIEJSCACH UPAMIĘTNIENIA 
PREZYDENTA”. Format: 165 x 235 mm, 
objętość: 480 stron (tekst: 376 stron, 
zdjęcia: 104 strony), twarda oprawa, 
papier: biały o�setowy oraz kreda mato-
wa (wkładki zdjęciowe w kolorze); cena: 
39,90 zł

Sławomir Kmiecik jest 
autorem książek „Prze-
mysł pogardy” (2013) 
i „Przemysł pogardy 2” 
(2013), w których ukazał 
zjawisko niszczenia wi-
zerunku Lecha Kaczyń-
skiego – za jego życia i po 
tragicznej śmierci pod 
Smoleńskiem. W swoich 
pracach zajmuje się naj-
nowszą historią Polski, 
polityką i mediami, w tym 
zwłaszcza dokumentowa-
niem czarnej propagandy, 
technik manipulacji i „zabijającego” śmie-
chu. Jego pasją jest również polska satyra 
polityczna. Napisał na jej temat trzy książki: 
„Wolne żarty! Humor i polityka, czyli rzecz 
o polskim dowcipie politycznym” (1998), 
„Chichot (z) polityka” (1998) i „Niezłe szop-
ki. Polska polityka na wesoło 1999 – 2009” 
(2010). Jest także współautorem kilku po-
zycji: „Czwarta władza” (1995), „Poznania-
cy. Portretów kopa i trochę” (1996, 1997) 
i „Obiady w Głosie Wielkopolskim”.

Urodził się w Pleszewie w 1965 r., od 14 
lat mieszka z rodziną w Luboniu. Jest absol-
wentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Warszawskie-
go, dziennikarzem i publicystą. Pracował 
w  redakcji „Głosu Wielkopolskiego”. Na 
swoim koncie ma m.in. wywiady z prawie 
wszystkimi polskimi premierami i  pre-
zydentami RP po 1989  r. Był bohaterem 
naszej rubryki „Kto jest kim w Luboniu” 
(„WL” 01-2003, str. 17).
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DOBRE, BO... 

Paulina Mikołajczak wystar-
towała 25 kwietnia w  �nale 
Miss Polski Wielkopolski 2015. 

Uroczysta gala odbyła  się w  Sali 
Ziemi Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. Kandydatki pod opieką 

stylistów, makijażystów i fryzjerów 
intensywnie przygotowywały się do 
wielkiego wyjścia na scenę. Pierw-
szą prezentację, w sukienkach kok-
tajlowych, Paulina wspomina jako 
bardzo stresującą. Następne wyjście, 
w strojach kąpielowych, opisuje już 
jako dobrą zabawę. Jury w licznym 
składzie, m.ni.: Wicemiss poprzednich 

Dobre, bo zasłużone

Tytuły dla naszej Miss
edycji, �nalistka 
programu „Top 
Model, Zostań 
Modelką” - Ju-
styna Pawlicka, 
prowadzący pro-
gram „Ostre 
Cięcie” - To-
masz Schmidt 
i uczestnik pro-
gramu „Warsaw 
Shore” - Wojtek 
Gola, przydzie-
liło tytuł naj-
piękniejszej 
Wielkopolan-
ki 18  -  letniej 
Klaudii Stroj-
wąs z  Kalisza. 
Do ćwierć�na-
łu zakwali�ko-
wało się łącznie 
40 kandydatek. 
Lubonianka po-
nownie odniosła 
sukces, zdoby-
wając dwa tytu-
ły: Miss Wielkopolski portalu Na-
szemiasto.pl i  Miss Publiczności, 
a  także otrzymała „zieloną kartę”, 
uprawniającą do udziału w ćwierć�-
nale ogólnopolskim Miss Polski 2015. 
Poza urodą, cudownym uśmiechem 
i wyróżnieniami lubonianka, jako je-
dyna, mogła się poszczyć także licz-
ną grupą wspierających ją przyjaciół 
z transparentem. Zaangażowanie tej 
części publiczności nie uszło również 
uwadze jury i prowadzących, którzy 
gratulowali Paulinie takiego poparcia.

Przed dziewczynami ćwierć�nał 
– już 7 czerwca, tym razem w War-
szawie. O kolejnych terminach bę-
dziemy informować.

Sandra Bulczyńska, Agata Samol

n
Lubonianka Paulina Mikołajczak prezentuje się w �nale Miss Wiel-
kopolski w hali Targów Poznańskich   fot. Sandra Bulczyńska

n
Jedną z konkurencji była prezenta-
cja w strojach kąpielowych

n
Lubonianka nagrodzona dwoma 
tytułami   fot. „Głos Wielkopolski”

n
Przyjaciele wspierali Paulinę imponującym 
transparentem   fot. Sandra Bulczyńska
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DOBRE, BO... 

Organizatorami konkursu są: 
dyrektor Aresztu Śledczego 
w  Poznaniu, Urząd Mar-

szałkowski Województwa Wielko-
polskiego oraz poznański Urząd 
Miasta, a  partnerami w  tym roku 
byli: Centrum Kultury Zamek, Teatr 
Ósmego Dnia, Teatr Polski i Teatr 
Nowy w  Poznaniu oraz Katedra 
Teatrologii Poznańskiej. Teatralna 

współpraca z więźniami zaczęła się 
od ich udziału w sztuce „Osadzeni 
Młyńska 1” wyreżyserowanym przez 
Ewę Wójciak (wówczas dyrektor Te-
atru Ósmego Dnia) w 2012 r.

Tym razem rywalizowało 10 
zespołów z  całej Polski (Zakład 
Karny w Wierzchowie Pomorskim, 
ZK nr  1 we Wrocławiu, Oddział 
Zewnętrzny w  Turawie Aresztu 

Śledczego w  Opolu, ZK 
w Kwidzynie, ZK w Grudzią-
dzu, ZK w  Nowym Sączu, 
Areszt Śledczy w Warszawie 
Grochowie, ZK w Przytułach 
Starych, Areszt Śledczy w Po-
znaniu oraz Oddział Ze-
wnętrzny Aresztu Śledczego 
w  Poznaniu). Podobnie jak 
w ubiegłym roku, poza kon-
kursem wystąpiła grupa te-
atralna z  Ośrodka dla Bez-
domnych w Szczepankowie. 
W  jury zasiedli przedstawi-
ciele środowisk artystycznych 
i  naukowych: Ewa Wójciak 
(przewodnicząca), Marcin 
Kowalski – wicedyrektor Te-
atru Polskiego w  Poznaniu, 

Dobre, bo nagrodzone

Spektakl więzienny
Grupa z Aresztu Śledczego, przygotowana przez luboniankę, 
Aleksandrę Siatkę oraz Patrycję Szkudlarek i Remigiusza 
Kozińskiego z Poznania, zajęła II miejsce w II Ogólnopolskim 
Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej

prof. UAM dr hab. Grze-
gorz Ziółkowski – na-
uczyciel, reżyser, tłumacz 
(Katedra Dramatu, Teatru 
i Widowisk w Poznaniu), 
kpt. Filip Skubel – specja-
lista Okręgowego Inspek-
toratu Służby Więziennej 
w  Poznaniu oraz prof. 
UAM dr hab. Wiesław 
Ambrozik – kierownik 
Zakładu Resocjalizacji 
Wydziału Studiów Edu-
kacyjnych UAM.

Konkurs trwał 5 dni. 
Od 13 kwietnia począw-
szy, każdego dnia na innej 
scenie Poznania w półgo-
dzinnych spektaklach prezentowa-
ły  się po 2-3 grupy. 17 kwietnia 
podsumowano zmagania i wręczo-
no nagrody oraz wyróżnienia. Kie-
rowana przez absolwentki resocja-
lizacji UAM: Aleksandrę Siatkę 
i Patrycję Szkudlarek oraz scenarzy-
stę Remigiusza Kozińskiego (dyrek-
tor programowy telewizji WTK) 
grupa „Próba” z  Oddziału Ze-
wnętrznego Aresztu Śledczego za-
prezentowała  się 15 kwietnia 
w  „Malarni” Teatru Polskiego, 
w spektaklu „Nasze kartoteki”, po-
wstałym na podstawie tekstów Ta-
deusza Różewicza. Pierwsze miejsce 
zajęła żeńska grupa teatralna z Za-
kładu Karnego nr 1 we Wrocławiu 
„Protezownia” ze spektaklem 
„Otwórz drzwi snom”, przygotowa-

na przez wrocławską aktorkę Elż-
bietę Golińską.

Nagrodzony spektakl jest pią-
tym w wolontariackiej działalności 
lubonianki. Ola – obecnie student-
ka psychologii na UAM w Poznaniu 
– przygotowała wcześniej z osadzo-
nymi w Areszcie Śledczym 3 przed-
stawienia dla dzieci z  przedszkoli 
i szkół powiatu poznańskiego oraz 
spektakl pt. „Król wschodzącego 
słońca” według tekstu salezjanina 
Adama Piekarzewskiego, który 
w ubiegłorocznym Ogólnopolskim 
Konkursie Więziennej Twórczości 
Teatralnej zdobył wyróżnienie. Dla 
jej koleżanki Patrycji to już 6. dzie-
ło teatralne z udziałem więźniów.

(S)
n
Bezpośrednio po spektaklu, podczas wywiadu 
dla WTK. Od lewej: lubonianka Ola Siatka, Remi-
giusz Koziński i Patrycja Szkudlarek

n
Prezentacja aktorów z Oddziału Zewnętrznego 
Aresztu Śledczego w Poznaniu
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gdyż najczęściej na spotkania przy-
chodzą pary, a nie same kobiety. Co 
ważne, ta swoista szkoła rodzenia 
jest za darmo. Kobiety korzystają 
z niej w ramach NFZ. Zajęcia pro-
wadzone przez panią Halinę są je-
dynymi w  Luboniu, za które nie 
trzeba dodatkowo płacić.

Garść informacji
Przy ul. Kasprowicza  12 stoi 

niepozorny domek, oaza spokoju 
i relaksu. W nim trzy razy w tygo-
dniu przyszli rodzice spotykają się 
z położną. Każda grupa przychodzi 
raz na 7 dni. Spotkań jest 8 i każde 
z nich trwa 1,5-2 godziny. Na pierw-
szym rodzice dowiadują się o prze-
biegu ciąży, rozwoju płodu, dolegli-
wościach ciążowych, o badaniach, 
które trzeba wykonać, oraz choro-
bach ciężarnych (np. cukrzyca, nad-
ciśnienie). Na drugim spotkaniu 
pakują torbę do szpitala oraz kom-
pletują wyprawkę dla malucha. Gdy 
wszystko już gotowe, czas na poród, 
któremu poświęcone są trzecie za-
jęcia. Wtedy omawia  się rodzaje 
porodów i typy znieczuleń. Lekcja 
czwarta to trening oddychania, 
przegląd pozycji wertykalnych, two-
rzenie planu porodu i  zapoznanie 
z kalendarzem szczepień. Piąta wi-
zyta jest poświęcona połogowi, die-

DOBRE, BO... 

Po zimie, którą spędził w ciepłych kra-
jach, pierwszy bocian przyleciał do 
swego gniazda na kominie dawnej 
piekarni przy ul. Sobieskiego we wto-
rek, 14 kwietnia, o czym informowali-
śmy w ub. miesiącu. Kilka dni później 
pojawił się drugi ptak. W przysposobio-
nym przez bocianich rodziców gnieź-
dzie są już 3 jaja   fot. Rafał Wojtyniak

n

Dość przestronne pomiesz-
czenie, jasne ściany, na pod-
łodze worki sako, gdzie nie 

spojrzeć – lalki typu bobas, pieluchy, 
przewijaki, butelki, laktatory…, jed-
nak największą uwagę przyciągają 

zdjęcia maluszków i ich rodziców. 
A obok słowa, które pojawiają  się 
najczęściej: Dziękujemy, pani Halinko.

Halina Tomaszewska, położna 
z 25-letnim stażem, do 1999 r. pra-
cowała na oddziale w szpitalu przy 

Dobre, bo jedyne

Bezpłatna szkoła rodzenia
ul. Polnej w  Poznaniu, teraz jest 
zatrudniona w Przychodni Lekarza 
Rodzinnego nr 1 przy ul. Wschod-
niej. Co ważne, jest mamą dwójki 
dzieci. Kwestia wyboru zawodu 
przez panią Halinę nie była przy-
padkowa, bo nie dość, że położną 
była jej prababcia, to jeszcze ciocia, 
u  której często spędzała wakacje 
w Kórniku, pracowała w izbie po-
rodowej. Pani Halina jest znana 
chyba każdej rodzinie, w  której 
pojawiło się maleństwo. Od 16 lat 
wspiera rodziców i dba o  ich po-
ciechy, przychodząc na wizyty do-
mowe po narodzinach malucha. 
Zawsze, gdy trzeba, wsiada do sa-
mochodu i  jedzie do noworodka 
i jego mamy. W dni wolne od pra-
cy nie wyłącza telefonu, bo przecież 
często zdarza się, że problem 
z dzieckiem pojawia się w weekend 

lub tuż po zamknięciu 
przychodni. Wybierając 
zawód, miała świado-
mość, że wymaga on 
dyspozycyjności, ale 
wiedziała też, że nie ma 
lepszej nagrody za trud 
niż uśmiech dziecka 
i spokój młodej mamy.

Pomysł
Odkąd w życie we-

szła ustawa o zmianach 
w opiece okołoporodo-
wej, w myśl której cię-
żarna ma prawo do 
opieki położnej już od 
21. tygodnia ciąży, pani 
Halina wymyśliła, że 
stworzy dla swoich 
podopiecznych miejsce, 
w  którym będą mo-
gli się spotykać i uczyć. 
Forma „mogli” nie jest 
tu bynajmniej błędem, 

cd.  
na str. 
31

n
Halina Tomaszewska w jedynej bezpłatnej 
w Luboniu szkole rodzenia   fot. Beata 
Stempczyńska

n
Sala do zajęć dla początkujących rodziców   fot. Beata Stempczyńska

n
Szkoła rodzenia (NFZ) przy ul. Kasprowi-
cza 12   fot. Beata Stempczyńska

Dobre, bo wierne

Lubońskie 
boćki
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DOBRE, BO... 

cd.  
na str. 
48

Kościół św. Jana Pawła II przy 
ul. Źródlanej, pierwsza pod 
tym wezwaniem świątynia 

w  Archidiecezji Poznańskiej, był 
w niedzielę, 26 kwietnia miejscem 
niecodziennego wydarzenia. O godz. 
15 odbyło się tam premierowe wy-
konanie Mszy, a po niej Litanii do 
św. Jana Pawła II, skomponowanych 

przez Wojciecha Ziębę dla uczczenia 
św. Papieża Polaka w 1. rocznicę jego 
kanonizacji. Było to prawdopodobnie 
również pierwsze artystyczne opra-
cowanie muzyczne tekstu Litanii do 
św. Jana Pawła II, nawiązujące w swej 
formie – zgodnie z  zamierzeniem 
autora – do kompozycji litanijnych, 
jakie w przeszłości wykonywały kapele 

Dobre, bo uczczone

Rocznica kanonizacji
Lubońska świątynia – miejscem prawykonania dzieła stworzonego 
na 1. rocznicę kanonizacji św. Papieża Polaka. Homilia podczas 
mszy św. budziła sumienia

n
Uroczysta koncelebra w kościele św. Jana Pawła II   fot. Paweł Wolniewicz

n
W prezbiterium 
i przed ołtarzem 
– soliści, orkiestra 
i chór w premiero-
wym wykonaniu 
Mszy i Litanii do 
św. Jana Pawła II 
pod batutą Woj-
ciecha Zięby   fot. 
Paweł Wolniewicz   
fot. Hanna Siatka
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DOBRE, BO... 

W tej samej, starej gałęzi 
orzecha zaczęły budować 
gniazda sikory modre i ma-

zurki. Ich dziuple są oddalone od 
siebie zaledwie o  pół metra. Nie 
wiadomo, czy gałąź wewnątrz jest 

pusta na całej długości, za to widać 
od czasu do czasu, jak sikora krzy-
czy na swojego sąsiada. Mazurek 
chowa się wtedy wewnątrz dziupli 
i wychodzi, kiedy sikorka odleci.

Okazało się, że gniazda nie są 
ze sobą połączone, 
b o  ś w i a t ł o 
umieszczone 
z jednej strony nie 
jest  widoczne 
w drugiej dziupli. 
Poza tym uda-
ło się zrobić zdję-
cie pisklętom si-
kory modrej, po-
przez wsunięcie 
do gniazda diody 
oświetlającej. Ma-
zurki też mają 
młode, ale siedzą 
ok. pół metra od 
wylotu, więc nie 
można było ich 
dobrze oświetlić 
i sfotografować.

Dobre, bo podpatrzone

Po sąsiedzku

n
Sikora modra krzycząca na swojego sąsiada i zagląda-
jąca do jego dziupli   fot. Rafał Wojtyniak

n
Mazurek u wejścia do swojego gniazda    
fot. Rafał Wojtyniak

Autor naliczył 7 piskląt 
sikory modrej i 2 młode ma-
zurka. Te drugie są wyraźnie 
większe od sikor, ale też nagie, 
z dużymi dziobami i zamknię-
tymi oczami. Pod wieczór do-
rosła sikora na stałe weszła do 
gniazda. Podczas wykonywa-
nia zdjęć syczała na fotorepor-
tera.

Rafał Wojtyniak

n
Pisklęta sikory modrej, jak widać, są jeszcze nieopierzone. 
Mają duże, czarne oczy przesłonięte na razie powiekami 
i żółte dzioby, które otwierają, myśląc, że otrzymają poży-
wienie   fot. Rafał Wojtyniak

W naszych przydomowych 
ogrodach kolorami wybu-
chły kwiaty. Pachną bzy, 

kwitną kasztany i pierwsze drzewa 
owocowe. Tylko o tej porze docenia-
my piękno słonecznie-żółtych mleczy 
i  �ołkowe płatki wszędobylskiego 
barwinka. Świeża zieleń wyziera 
z każdego miejsca, którego człowiek 
nie zdążył jeszcze zalać betonem. 
Pięknie jest teraz na największym 

i bodaj najbardziej estetycznym osie-
dlu w naszym mieście – Luboniance. 
Nowsze osiedla – NCL i Warta Park 
– są ubogie w zieleń. Brakuje dla niej 
miejsca i warunków na brukowych 
podwórkach i  stropach podziem-
nych garaży.

(S)

Dobre, bo kolorowe 

Wiosna na osiedlu

Wiosna w Luboniance    
fot. Hanna Siatka

n
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Blue shadow 
to autor-
skie kolek-

cje projektowane 
przez siostrza-
ny duet – Romę 
i Sarę Barna.

Inspiracją 
do tworzenia są 
kobiety wokół 
nas: ich styl ży-
cia, zaintereso-
wania, wyzwa-
nia, jakie przed 
nimi stoją. Sta-
ramy się je bliżej 
poznać w  ra-
mach naszego projektu „Rewolucja 
w modzie kobiecej”, cyklicznie od-
wiedzając salony blue shadow w ca-
łej Polsce i spotykając się z Klient-
kami na indywidualnych styliza-
cjach.

Hasłem  akcji jest:
„Tworzymy markę skrojoną na 

Twoje potrzeby. Pozwól nam je po-
znać…”

Charakteryzuje nas wyjątkowość 
i niepowtarzalność, co tydzień nowe 
modele, kolekcje w krótkich seriach 
i szerokiej gamie rozmiarów 34 – 50.

Kolekcje projektowane i produ-
kowane w  Polsce, sygnowane są 
metką PRODUKT POLSKI.

W naszym salonie w Galerii Dę-
biec możesz liczyć na profesjonalną 
obsługę, opartą na znajomości tren-
dów, zasad stylizacji, materia łów 

oraz przede wszystkim nastawioną 
na Twoje zadowolenie.

„Piękno jest w  każdej z  Nas, 
wystarczy je tylko wydobyć na ze-
wnątrz. To znajomość swoich zalet 
i umiejętność podkreślenia ich sty-
lizacją sprawia, że czujemy się atrak-
cyjne nie tylko w  oczach innych 
osób, ale przede wszystkim swoich 
własnych”.

Te słowa są naszym przesłaniem 
kierowanym do wszystkich Kobiet, 
pragniemy byś w nie uwierzyła.

Śledź nas na facebooku https://
www.facebook.com/blueshadow

Zobacz blue shadow od kuchni 
http://instagram.com/bsblueshadow

Bądź na bieżąco z naszymi no-
wościami: www.blueshadow.pl

TWORZYMY POLSKĄ MODĘ
Sara i Roma Barna

CO NOWEGO
Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

Od miesiąca przy ul. Wschodniej 23, 
lok. 59 (w pobliżu redakcji „WL”) działa 
„Vena Koko Bar”. Zjeść tu można od pon. 
do czw. w godz. 10-22, w pt. i sob. 10-23 
i w niedz. 12-20. Specjalnością lokalu są 
kurczaki po amerykańsku i dania dnia   
fot. Agata Samol

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

U zbiegu ul. Cmentarnej i wjazdu 
na parking położony przy bocznej bra-
mie para�alnej nekropolii w Żabikowie, 
wydzielono teren dla �rmy sprzedającej 
nagrobki. To kolejne przedsiębiorstwo 
związane z  branżą kamieniarską na 
lubońskim rynku. Właścicielem fir-
my jest lubonianin, pracownik żabikowskiego cmentarza. Do 5 maja 
sprzedaż pomników odbywała się wyłącznie na telefon, czynny przez 
7 dni w tygodniu. Obecnie można przyjść również osobiście w godz. 
10-18.   fot. Hanna Siatka

Funkcjonujące od 17 lat przy ul. 
Wojska Polskiego 3 A pracownia i sklep 
krawiecki „DekorMania” zostały prze-
niesione na ul. Wschodnią 5 (okolice 
ul. Kopernika). Można tu m.in. kupić 
gotowe �ranki oraz zlecić kompleksowe 
wykończenie okien i szycie galante-
rii sto-
łowej. 
Pra-

cownia jest czynna od pn. do pt. w godz. 
10-17 oraz w soboty 10-13 (patrz również 
strony reklamowe).   

fot. Paweł Wolniewicz

Przy ul. Żabikowskiej  47 otwarto 28 
kwietnia sklep z odzieżą używaną „Eden”. 
Jest w nim odzież dziecięca, damska i męska 
(w rozmiarach od XS do XXL) oraz obu-
wie, a także niemieckie artkuły chemiczne 
i  drobna pasmanteria. Sklep jest otwarty 
od pon. do pt. w godz. 10-17, w sob. 9-13.

Przy ul. Osiedlowej 21 otwarto punkt 
o nazwie „Masełko” – Produkty nabia-
łowe. Jak nazwa wskazuje, dostępne są 
tutaj m.in. mleko, sery, masło. Na miejscu 
sprzedawane są głównie polskie produk-
ty. Sklep zaprasza od pn do pt. w godz. 
5.30-19, a w sob. 7-14.   

Z końcem kwietnia rozpoczęto 
prace zmierzające do wybu-
dowania obiektu usługowego 

z zapleczem (prawdopodobnie sieci 
spożywczej) na prywatnej działce 
nr 118 położonej na narożniku ulic 
Armii Poznań i Dożynkowej. Ostatnio 
funkcjonował tu komis samocho-
dowy, natomiast zimą sprzedawano 
drzewka iglaste i  karpie. Obecny 
właściciel terenu wydzierżawił też 

sąsiednią, stanowiącą własność miej-
ską, działkę nr 119, na której chce 
zbudować parking samochodowy. 
Cały teren prowizorycznie opłoto-
wano, zabezpieczając plac budowy.

Jak się dowiedzieliśmy z tablicy 
informacyjnej, zawieszonej dopiero 
11 maja, inwestorem jest �rma Sal-
do Sp. z o.o. z Suchego Lasu.

PAW

Będzie market

n
Rozpoczynając inwestycję opłotowano teren nieruchomości ul. Armii Po-
znań 118 i 119 (narożnik ul. Dożynkowej, widocznej w głębi) i rozebrano do-
tychczasowe ogrodzenie na granicy działek wzdłuż linii słupów energetycz-
nych. Za płotem widać chodnik (skrót do ul. Dożynkowej), który po zakończe-
niu inwestycji ma być ponownie udostępniony. Po wylaniu ław fundamento-
wych widoczny zarys powstającego budynku   fot. Paweł Wolniewicz

n
Salon „blue shadow” w Galerii Dębiec

Marka nagrodzona za wyjątkowość
i oryginalność w konkursie Anny Fendi ar

ty
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fot. Paulina Sawicka
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W ogłoszeniu o wyborze Ra-
fała Marka na stanowisko 
czytamy: Posiada 17-let-

ni staż pracy, w  tym ponad 8-letni 
jako zastępca burmistrza miasta. 
Praca na tym stanowisku pozwoliła 
mu poznać zasady funkcjonowania 
jednostek samorządu terytorialne-
go oraz zdobyć duże doświadczenie 
w zakresie zarządzania majątkiem 
komunalnym. Pan Rafał Marek wy-
kazał się bardzo dobrą znajomością 
jednostek organizacyjnych Miasta 
i wymaganą wiedzą w zakresie wska-
zanych przepisów prawnych. Nie był 
karany za przestępstwo umyślne oraz 
posiada predyspozycje i  stan zdro-
wia pozwalający na zatrudnienie na 
przedmiotowym stanowisku – spełnił 
zatem niezbędne i dodatkowe warunki 
określone w ogłoszeniu o naborze. Pan 
Rafał Marek bardzo dobrze obsługuje 
urządzenia biurowe oraz programy 
komputerowe dedykowane na to sta-
nowisko. W wyniku przeprowadzo-
nego postępowania rekrutacyjnego 

uzyskał największą 
ilość punktów.

O to nowe sta-
nowisko ubiega-
ło się 2 kandydatów. 
Oprócz R. Marka, 
pełniący obowiązki 
audytora w  gminie 
Kórnik. Zdaniem 
Małgorzaty Machal-
skiej, o  wyborze 
przesądziła znajo-
mość osoby oraz 
dyspozycyjność by-
łego burmistrza.

Zadania
Do zadań w  części dotyczącej 

nadzoru właścicielskiego należy wg 
zakresu obowiązków:
Qn wykonywanie praw korpora-

cyjnych i majątkowych 
Miasta w spółkach prawa 
handlowego z udziałem 
Miasta;

cd.  
na str. 
27

CO NOWEGO

W ostatnim tygodniu kwietnia 
Ochotnicza Straż Pożarna 
(OSP) otrzymała fabrycz-

nie nowy samochód Mercedes-Benz 
967FWU3/PP Atego 1530 z napędem 
uterenowionym 4x4 i silnikiem wyso-
koprężnym EURO 6 o mocy 300 KM. 
Pojazd wyprodukowała specjalistycz-
na �rma „Bocar” z Korwinowa pod 
Częstochową (wykonawca prze-
prowadził szkolenie z obsługi oraz 
udzielił gwarancji na poszczególne 
komponenty samochodu). Wóz może 
pomieścić 6-osobową załogę i  jest 
wyposażony m.in. w: autopompę 
o wydajności 2400 l/min oraz zbior-
niki: na wodę (pojemność: 2,7 m3), 
środek pianotwórczy (270  litrów) 
i sprężoną pianę (100 litrów), sprzęt 
pozwalający na prowadzenie samo-
dzielnych działań ratowniczo-gaśni-
czych (m.in. hydrauliczny do usuwa-
nia skutków wypadków drogowych, 

zestaw poduszek pneumatycznych, 
piły spalinowe do drewna, betonu 
i stali oraz piłę ratowniczą i maszt 
oświetleniowy). Warto podkreślić, 
że jest to obecnie najnowocześniej-
szy samochód ratowniczo-gaśniczy 
w województwie wielkopolskim po-
siadający innowacyjny system do 
gaszenia pożarów, a także do obrony 
obiektów bezpośrednio zagrożonych 
pożarem (minimalizowanie strat).

W poniedziałek, 4 maja o godz. 
18., w dniu patrona strażaków – św. 
Floriana – w kościele pw. św. Jana 
Pawła II odbyła się uroczysta Msza 
św., którą celebrował proboszcz, ks. 
Paweł Dąbrowski. W wypełnionej 
wiernymi świątyni, podczas liturgii, 
w  której uczestniczyli burmistrz 
Małgorzata Machalska i  lubońscy 
strażacy z prezesem OSP Markiem 
Maciejewskim na czele, modlono się 
w  intencji lubońskich ogniomi-

Nowy wóz strażaków

strzów. Po zakończeniu nabożeń-
stwa ks. proboszcz poświęcił nowy 
wóz strażacki, a burmistrz Małgo-
rzata Machalska uroczyście przecię-
ła wstęgę na samochodzie, po czym 
wręczyła kluczyki do nowego po-
jazdu prezesowi M. Maciejewskie-
mu. O�cjalne przekazanie nowego 
nabytku dla OSP odbędzie  się 30 
maja, w  trakcie festynu z  okazji 

Dnia Dziecka, na 
Wzgórzu Papieskim. 
Zakup nowego wozu, 
któr y kosztował 
749 952 zł (57 952 zł 
z  budżetu Miasta), 
był możliwy dzięki 
dofinansowaniu ze 
środków unijnych 
z  projektu „3.6 Po-
prawa Bezpieczeń-
stwa Środowiskowe-
go i  Ekologicznego 
na terenie Woje-
wództwa Wielkopol-

skiego 2007-2013” pn. „Zakup śred-
niego samochodu ratowniczo-ga-
śniczego dla jednostki OSP Luboń”.

Obecnie na wyposażeniu luboń-
skiej jednostki znajdują się 4 samo-
chody ratowniczo-gaśnicze: lekki 
– SLRt, dwa typu średniego – 
GBARt i jeden ciężki – GCBARt.

PAW
n
Nowy wóz ułatwi pracę lubońskim strażakom   fot. Paweł Wolniewicz

n
Podczas nabożeństwa strażakom towarzyszyła burmistrz Małgorzata 
Machalska   fot. Paweł Wolniewicz

n
Moment poświęcenia przez ks. proboszcza Pawła 
Dąbrowskiego   fot. Paweł Wolniewicz

Dwudziestego trzeciego marca 
2015 r. w Krajowym Rejestrze 
Sądowym (KRS) zarejestro-

wano nowe lubońskie stowarzyszenie 
pod nazwą „Forum Obywatelskie 
Luboń”. Powstało z wyodrębnienia 
i  usamodzielnienia  się klubu po-
litycznego „Samorządowe Forum 
Obywatelskie” działającego od kil-
kunastu lat przy Stowarzyszeniu 
Kulturalno-Oświatowym „Forum 
Lubońskie”. O�cjalną siedzibą nowej 
organizacji jest Biblioteka Miejska, 
przy ul. Żabikowskiej 42. Zebranie 
założycielskie odbyło się 19 grudnia 
w  Luvenie (dawne Zakłady Che-
miczne) przy ul. Romana Maya 1. 
Uczestniczyły w  nim 24 osoby – 
założyciele, głównie burmistrzowie, 
radni (12 z 14), kandydaci na rad-
nych oraz osoby związane z ostatnią 
kampanią w wyborach samorządo-
wych 2014 r., według listy obecności: 
Dariusz Szmyt, Mikołaj Tomaszyk, 
Kazimierz Górecki, Joanna Humer-
czyk, Przemysław Pochylski, Irena 
Gierach, Katarzyna Ekwińska, Te-
resa Zygmanowska, Dorota Franek, 
Hieronim Gawelski, Piotr Goryniak, 
Łukasz Budzyński, Rafał Marek, 

Katarzyna Frąckowiak, Małgorza-
ta Matysiak, Karolina Wilczyńska-
-Kąkol, Mateusz Mikołajczak, Paweł 
Wolniewicz, Paweł Andrzejczak, 
Małgorzata Machalska, Włodzimierz 
Stelmaszyk, Krzysztof Moliński, Pa-
weł Krzyżostaniak, Leszek Tasiemski. 
Cele działania nowego stowarzy-
szenia zostały w  głów-
nym punkcje przepisane 
z regulaminu dotychcza-
sowego autonomiczne-
go klubu politycznego 
„Samorządowe Forum 

Nowe Stowarzyszenie

cd.  
na str. 
51

n
Logo nowego stowarzyszenia, po-
dobnie jak nazwa, tożsame z Komi-
tetem Wyborczym Wyborców „Fo-
rum Obywatelskie Luboń” z ostat-
nich wyborów samorządowych 
w listopadzie 2014 r.

n
Salon „blue shadow” w Galerii Dębiec

Nowy stary w Urzędzie
Burmistrz Małgorzata Machalska zatrudniła byłego zastępcę – 
Rafała Marka – na nowo utworzonym stanowisku: pełnomocnika 
Burmistrza do spraw nadzoru właścicielskiego i udziału Miasta 
w związkach i stowarzyszeniach

n
Rafał Marek – jedno 
z ostatnich zdjęć 
– wybory samorzą-
dowe 2014 r.
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W ubiegłym roku teren u zbiegu 
ulic Żabikowskiej, Migalli 
i Długiej był zaniedbany 

i  zaśmiecony. Realizacja pomysłu 
właścicieli działki – Wiesława i Agaty 
Strączkowskich – i okolicznych są-
siadów, aby wspólnie uporządkować 

i założyć tam skwer, była możliwa 
dzięki zaangażowaniu wielu osób. 
Dziś, gdy teren został zagospodaro-
wany, właściciele wydzierżawili go 
miastu, aby wszyscy mogli z niego 
korzystać. Postawiono tam ławki 
i kosze na śmieci.

Piknik na Sąsiedzkich Tulipanach

Pomysł „Sąsiedzkich Tulipa-
nów” zakłada, że okoliczni miesz-
kańcy będą się tam spotykać, wspól-
nie ciesząc  się miejscem, dbając 
o nie i przede wszystkim dosadzając 
corocznie kolejne cebule tulipanów. 
Już dziś kwitnie ich niespełna tysiąc 
pomiędzy setkami kosodrzewin, 
liliowców, trawami ozdobnymi 
i brzozami.

Pierwsze sąsiedzkie spotkanie, 
zorganizowane 3 maja br., zgroma-
dziło około 200 osób. Nasze zapro-
szenie przyjęły osoby z całego Lu-
bonia. Na pikniku mieliśmy okazję 
podziękować współtwórcom skwe-

ru: rodzinie Agaty i  Wiesława 
Strączkowskich, Adamowi Strącz-
kowskiemu za zwycięski projekt, 
Edmundowi Kostrzewskiemu, Ada-
mowi Machalskiemu, Włodzimie-
rzowi Stelmaszykowi, Markowi 
Zimlińskiemu, Jakubowi Adamskie-
mu, Ludwikowi Adamskiemu, Zbi-
gniewowi Jurdze z rodziną, Emilii 
Bryś – za pomysł udziału w projek-
cie Społecznik 2.0, Anecie Jankow-
skiej-Łukomskiej i  Michałowi 
Szwackiemu, którzy wraz z  mło-
dzieżą z Gimnazjum nr 2 i Techni-
kum Budowlanego w Poznaniu przy 
ul. Grunwaldzkiej – klasy architek-

n
Posadzone w ub. roku tulipany różnych gatunków zakwitły kolorami   
fot. Małgorzata Machalska

n
Piknik w dniu otwarcia skweru „Sąsiedzkie Tulipany”    
fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
na str. 
32

Przed dwoma laty Stowarzy-
szenie „Cor Aa Cor”, noszące 
imię Kardynała Johna Henry-

ego Newmana, działające w byłym 
budynku Szkoły Podstawowej nr 3 

przy ul. Armii Poznań 27 
powołało do istnienia 
dwie szkoły niepubliczne 
o  uprawnieniach szkół 
publicznych: Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształcące 
tego samego imienia, co 
stowarzyszenie. Obecnie 
trwa nabór do powoła-
nej przez Cor Da Cor 
Szkoły Podstawowej im. 
św. Filipa Neri. Ucznio-
wie, którzy rozpoczną od 
września naukę w nowej 
szkole, po jej ukończeniu 

będą mogli kontynuować edukację 
najpierw w  gimnazjum, a  później 
w liceum. Innymi słowy, mogą wyjść 
z zabytkowego budynku szkoły ze 
świadectwem maturalnym. Jak po-
wiedziała prezes Stowarzyszenia – 
Anna Freytag-Kowalczyk – Jesteśmy 
świadomi, że za sprawą niezwykłego 
oddziaływania sztuki dokonuje  się 
najpełniejszy rozwój zarówno inte-
lektualny, jak i osobowościowy czło-
wieka. W związku z tym stwarzamy 
możliwość nauki gry na instrumentach 
(fortepianie, skrzypcach, wioloncze-
li, oboju i �ecie), tańca, śpiewu czy 
plastyki. Chcemy szczycić się piękną 
polszczyzną, a także dobrą znajomo-
ścią języków obcych. Warto dodać, 
że poza zajęciami lekcyjnymi, do 
dyspozycji uczniów będzie czynna 
w godz. 7-17 szkolna świetlica.

Zainteresowanym rekrutacją, 
podajemy kontakt do nowej szkoły:

e-mail: sekretariat@coradcor.pl 
oraz tel. 793 130 703

PAW

Szkoły Newmana

n
Zabytkowy budynek szkolny przy ul. 
Armii Poznań 27 został gruntownie wyre-
montowany. W jego wnętrzu uczniowie 
mają do dyspozycji sześć sal lekcyjnych. 
Ponadto znajdują się w nim pomieszcze-
nia dla kadry nauczycielskiej, pracowni-
ków oraz zaplecze sanitarne   fot. Paweł 
Wolniewicz

n
Informacja o nowej, prywatnej Szkole  Pod-
stawowej w Luboniu   fot. Paweł Wolniewicz
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Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili
GORĄCE TEMATY

Książka „Jawność 
w samorządzie tery-
torialnym” to pozy-

cja wydana przez Wolters 
Kluwer przy w współpracy 
z  prof.  Bogdanem Dol-
nickim z  Uniwersytetu 
Śląskiego, który jest re-

daktorem naukowym przygotowanej 
monogra�i. Książka stanowi zbiór 
referatów przygotowanych w związku 
z ogólnopolską konferencją o tym 
samym tytule, która miała miejsce 
w Katowicach w ubiegłym roku. Po 
tym wydarzeniu dokonano korekty 
i aktualizacji prawnej przygotowanych 
wystąpień oraz wydano je w formie 
książki. Dziesięciostronicowy referat 
lubonianina pt. „Jak to robią pozna-
niacy? Formy komunikacji społecznej 
jednostek samorządu terytorialnego 
w Poznaniu i powiecie poznańskim” 
opublikowano na początkowych 
stronach książki. Obecność Jakuba 
Bielawskiego wśród autorów ma 
związek z przygotowywanym przez 
niego na Wydziale Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa doktoratem, 
który będzie  się odnosił do roli 
samorządu terytorialnego w  sys-
temie organów władzy publicznej 
w  Polsce. W  szczególności będzie 
on dotyczył udziału jednostek sa-
morządu terytorialnego w podziale 

wpływów z podatku dochodowego 
od osób �zycznych. Jeżeli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, to obrona 
pracy nastąpi w nadchodzącym roku 
akademickim – mówi autor referatu.

(I)

Polska seria „Monogra�e LEX” 
to ponad 1 300 znanych i cenionych 
monogra�cznych wydawnictw Wol-
ters Kluwer i LexisNexis

Referat radnego RML
Lubonianin, doktorant Jakub Bielawski, w ważnej publikacji serii: 
„Monogra�e LEX”

n
Okładka książki „Jawność w samo-
rządzie terytorialnym” z referatem 
lubonianina J. Bielawskiego

Po latach zastoju w gospodar-
ce komunalnymi budynkami 
mieszkaniowymi, widać ostat-

nio działania świadczące o porząd-
kowaniu tego zasobu przez nowe 
władze miasta.

Opisywana przez nas wielo-
krotnie, zaniedbana nieruchomość 
przy ul. Armii Poznań 111 została 
niedawno uprzątnięta, teren zni-
welowano i ogrodzono. Zburzono 
niemal wszystkie zniszczone bu-
dynki gospodarcze i  wywieziono 
śmieci (jak nas poinformowano 
w  Biurze Majątku Komunalnego 
– ok. 120 ton). Wykonano też przy-
łącze kanalizacyjne i  po świętach 
wielkanocnych podłączono budy-

nek do sieci sanitarnej. Dzięki li-
kwidacji szamba (przez lata było 
w fatalnym stanie), lokatorzy płacą 
teraz wielokrotnie mniej za wodę 
(wcześniej ok. 68 zł na osobę mie-
sięcznie, teraz ok. 11  zł). Jak  się 
dowiedzieliśmy, zostanie też wyko-
nane dojście do budynku. Lokato-
rzy będą chodzić po płytach, a nie 
jak dotąd po błocie. Poczynione 
zmiany dotyczą jedynie otoczenia 
domu. Jego stan jest wciąż bardzo 
zły, o czym pisaliśmy w „WL” 03-
2014 na str. 26.

W ostatnich miesiącach zmiany 
zaszły również w innych budynkach 
komunalnych w mieście. Niektóre 
zostały wymienione przez dyrekto-

Ruch w komunalce ra BMK w  kwietnio-
wym wydaniu „WL” na 
str.  18, w  odpowiedzi 
na jedno z  „Pytań do 
władz”. Chcieliśmy je 
Państwu przedstawić 
szerzej, ale do momen-
tu wydania tego nume-
ru gazety, nie doczeka-
liśmy się z BMK obie-
canych informacji.

Z decyzji nowych 
władz w dziedzinie bu-
dynków komunalnych 
należy również odno-
tować regulacje w  za-
kresie spłat czynszów 
za lokale. W stosunku 
do jednej z rodzin za-
stosowano umorzenie 
długu z  tego tytułu 
( w y n o s i ł  b l i s k o 

25 400 zł). Są też przypadki rozło-
żenia należności wobec miasta na 
raty.

Inwestycja poprzedników
Podczas gdy w innych budyn-

kach prowadzono dotąd jedynie 
częściowe, zazwyczaj doraźne re-

monty, 3-kondygnacyjna kamieni-
ca przy ul. Łącznej  4 została 
w ostatnich latach odnowiona kom-
pleksowo. Roboty s�nalizowano 
pod koniec 2014 r. W 2013 r. na-
prawiono klatkę schodową i wsta-
wiono nowe drzwi wejściowe. 
W ub. roku odremontowano dach, 

zamontowano nowe opierzenie, 
budynek ocieplono, położono 
nowe tynki i wykonano nowe 
schody przy wejściu wraz z po-
destem. Teren wokół domu 
wygrodzono krawężnikiem 
i wysypano tłuczniem budow-
lanym. Od strony ulicy wygo-
spodarowano kwietnik. Budy-
nek posiada nowe okna, rów-
nież na poziomie piwnic. Jak 
twierdzą lokatorzy, nie ma 
w nim wilgoci.

HS

n
Miejska nieruchomość przy ul. Armii Poznań 111 – w głębi z lewej widoczny budynek z mieszkaniami komunal-
nym i socjalnymi, obok z prawej – nie rozebrany jeszcze ostatni budynek gospodarczy. Wygląda na to, że teren 
przygotowano na sprzedaż. Optymalne przeznaczenie – budowa domu jednorodzinnego   fot. Hanna Siatka

n
Odremontowany gruntownie budynek komunal-
ny przy ul. Łącznej 4 – widok od strony podwórza   
fot. Hanna Siatka

Zadbane oto-
czenie kamieni-
cy komunalnej 
przy ul. Łącz-
nej 4   fot. Han-
na Siatka

n
Odnowiona klatka schodowa 
w budynku przy ul. Łącznej   
fot. Hanna Siatka

n
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W marcu 2013 r. ówczesne 
władze miasta prowadziły 
sprawę budowy nawierzchni 

w ul. Paderewskiego. Miała związek 
z  budową nowego supermarketu 
w Luboniu. Szczególnie ważne było 
społeczne poparcie dla inwestycji, 
dlatego do rozmów zaangażowano 
mieszkańców. Uzgodniony układ 
drogowy zakładał pewien kompro-
mis pomiędzy wszystkimi stronami 
(Urzędem Miasta, mieszkańcami 
a  prywatnymi przedsiębiorcami). 
Przewidywał on m.in. ustanowienie 
ul. Paderewskiego drogą dwukierun-
kową na odcinku od ul. Powstańców 
Wielkopolskich do miejsca, gdzie 
ul.  Paderewskiego zakręca w  kie-
runku Żabikowskiej. Rozwiązanie 
miało na celu umożliwić korzysta-
nia z  ulicy wszystkim w  równym 
stopniu. W ostatnim jednak czasie 
przedsiębiorca, który posiada w oko-
licy działalność gospodarczą, prze-
prowadził w Starostwie Powiatowym 
i w Urzędzie Miasta w Luboniu po-
stępowanie administracyjne. W jego 
wyniku na wspomnianym odcinku 
ul. Paderewskiego ustawiono znaki: 
„zakaz zatrzymywania”. Dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu przedsiębiorca 
może bez problemu wyprowadzać 
tiry ze swojej posesji przez tę wąską 
uliczkę, mieszkańcy natomiast nie 

mogą parkować swoich aut przed 
domami. Gdy jeden z nich zapytał 
funkcjonariuszkę Straży Miejskiej, 
gdzie ma teraz stawiać samochód, 
usłyszał w odpowiedzi, że najlepiej 
pod pobliskim supermarketem. Z ko-
lei zapytany na posiedzeniu Komisji 
Komunalnej o tę sytuację zastępca 
burmistrza Mikołaj Tomaszyk stwier-
dził, że miasto nie ma obowiązku 
konsultowania ustawiania znaków 
zakazu parkowania z mieszkańca-
mi. Warto przy tej okazji zauważyć, 
że jeszcze niespełna dwa lata temu 
władze miasta nie uważały, że orga-
nizacji ruchu drogowego nie należy 
konsultować z mieszkańcami, wręcz 
przeciwnie. Na pozytywnej opinii 
mieszkańców zależało wówczas za-
równo ówczesnej radnej Małgorzacie 
Machalskiej (która jako członkini 
komisji komunalnej uczestniczyła 
w wypracowywaniu kompromisu), 
jak i burmistrzowi Dariuszowi Szmy-
towi, którego ówczesnym doradcą 
był dzisiejszy zastępca – Mikołaj To-
maszyk. Tymczasem dziś nowa-stara 
władza miasta, za plecami obywateli, 
dogadała się z lokalnym przedsię-
biorcą, gwarantując mu wjazd i wy-
jazd ciężkimi samochodami wąską 
osiedlową uliczką. Uzasadnieniem 
tego działania – nowego systemu ko-
munikacji – jest to, że wspomniany 

Zgrzyt na Paderewskiego
Jak władza rozmawia z mieszkańcami

przedsiębiorca 
rzekomo pokłó-
cił się ze swoim 
wspólnikiem. Sy-
tuacja ma wy-
móc koniecz-
ność podziału 
działki między 
ul. Paderewskie-
go i Powstańców 
Wlkp. na dwie. 
W związku z po-
wyższym, miasto 
musiało wyznaczyć 
jednemu z  tych 
rzekomo pokłóconych przedsiębiorców 
swobodny dostęp do drogi publicz-
nej. Tak też się stało, lecz z procesu 
wyłączono obywateli z ul. Paderew-
skiego, stawiając im niespodziewanie 
znaki zakazu. Sprawa, po interwencji 
zainteresowanych, zakończy się naj-
pewniej tym, że miasto usunie znaki, 
a mieszkańcy będą parkowali swoje 
auta w sposób umożliwiający tirom 
wyjeżdżanie z posesji. W tym wszyst-
kim dziwi, że po zmianie stanowisk 
przez rodzimych samorządowców 
(M. Machalską i M. Tomaszyka) zda-
nie mieszkańców z bardzo ważnego 
stało się dla nich w tej sprawie nagle 
zupełnie nieistotne. Dziwi też łatwo-
wierność władz w rzekomy kon�ikt 
między przedsiębiorcami. Patrząc na 

tę sytuację można domniemać, czy 
przypadkiem ów „spór” nie jest po 
prostu wybiegiem dla osiągnięcia 
celu przy jednoczesnym „wykiwaniu”, 
w majestacie prawa, mieszkańców 
ul. Paderewskiego.

(j)

Z ostatniej chwili:
6 maja odbyło  się spotkanie 

mieszkańców z przedstawicielami 
Urzędu. Niestety, okazało się, że 
porozumienie w  tej sprawie jest 
niemożliwe, a znaki zakazu pozo-
staną na ul. Paderewskiego. Urzęd-
nicy dopuszczają jedynie możli-
wość przesunięcia ich o kilka me-
trów.  (j)

W tym roku obchodzimy 
25. rocznicę odtworze-
nia w Polsce samorządu 

terytorialnego. Odwołanie się do idei 
samorządności należy dziś uznać za 
jeden z fundamentów ustrojowych 
III Rzeczypospolitej. Według zamie-
rzeń twórców reform samorządowych 
podstawowymi celami ich wprowa-
dzenia miała być decentralizacja 
państwa poprzez przeniesienie wielu 
zadań i kompetencji z centrum do 
jednostek samorządowych, a także 
budowa instytucji demokracji oby-
watelskiej. Założenie było bardzo 
proste – im bliżej obywatela będą 
zapadać decyzje, tym trafniej będą 
one odpowiadać na społeczne za-
potrzebowanie.

Proces budowy samorządu te-
rytorialnego w Polsce nie jest jednak 
skończony. Jednym z  najważniej-
szych zadań, jakie stoi przed nami 
dziś, jest włączanie obywateli w pro-
ces podejmowania decyzji publicz-
nych. Z  inicjatywy mieszkańców 
Miasta Luboń przy wsparciu Bur-
mistrz Małgorzaty Machalskiej po-
jawił się więc pomysł na wprowa-
dzenie w  Luboniu jednostek po-
mocniczych miasta, w postaci osie-
dli.

Zamierzeniem projektodawców 
byłoby wprowadzenie pięciu osiedli: 

Lasek, Lubonianka, Nowe Centrum 
Lubonia, Stary Luboń oraz Żabiko-
wo (patrz mapka).

Główne zadania jednostek po-
mocniczych:
Qn inicjowanie, wspieranie i organi-

zowanie działań mających na celu 
zaspokajanie potrzeb mieszkańców 
osiedla;
Qn opiniowanie projektów budżetu 

Miasta i składanie wniosków w tym 
zakresie;
Qn uczestniczenie w komisjach kon-

kursowych i przetargowych oraz w od-
biorze robót budowlanych;
Qn podejmowanie i wspieranie dzia-

łań na rzecz ochrony środowiska, 
przyrody i zieleni miejskiej;
Qn współdziałanie z organami Mia-

sta, Policją, Strażą Miejską i Strażą 
Pożarną w zakresie utrzymania ładu, 
porządku publicznego, bezpieczeń-
stwa oraz przeciwdziałania patolo-
giom społecznym na terenie osiedla;
Qn współdziałanie z organizacjami 

społecznymi i  administratorami 
nieruchomości;
Qn zgłaszanie wniosków i opinii do 

studium uwarunkowań 
i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego 
oraz projektów miejsco-
wych planów zagospoda-
rowania przestrzennego;

Miasto chce powołać rady osiedli

n
Mapka z proponowanym podziałem terytorialnym dla Rad Osiedlowych. 
Stary Luboń – okręgi wyborcze nr: 1, 2, 3; Nowe Centrum Lubonia – okrę-
gi wyborcze nr: 4, 5, 6; Lubonianka – okręgi wyborcze nr: 7, 8, 9, 10; Żabi-
kowo – okręgi wyborcze nr: 11, 12, 13, 14, 15, 16; Lasek – okręgi wyborcze 
nr: 17, 18, 19, 20, 21

cd.  
na str. 
16

n
Znaki drogowe na ul. Paderewskiego są przedmiotem sporu   
fot. Piotr P. Ruszkowski
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Kto ma to zrobić?

Duży billboard na skrzyżowa-
niu w centrum miasta, przy 
osiedlu „Lubonianka”, posta-

wiła na początku kwietnia 2012 r. 
�rma deweloperska „Akropol In-
westycje” (patrz też „WL” 05-2012, 
str. 7), której prezesem jest Dariusz 
Walczak, wówczas radny Rady Mia-
sta Luboń (2010-2014). 8 lutego 
2012 r. inwestor dokonał w staro-
stwie zgłoszenia budowy obiektu 
jako ogrodzenia w  formie ekranu 
akustycznego, czemu już 1 marca 
tego samego roku sprzeciwił się Sta-
rosta Poznański, który doszukał się 
w złożonych dokumentach „próby 
obejścia prawa”. Zgodnie z prawem 
budowlanym, ekran akustyczny nie 
jest bowiem zwolniony z obowiązku 
uzyskania pozwolenia na budowę, 
a poza tym z załączników do zgło-
szenia wynikało, że chodziło o po-
stawienie innej budowli – wolno 
stojącej reklamy – i  to na terenie, 
na którym obowiązuje zakaz loka-
lizowania takich obiektów (zapis 
w Miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego „Luboń 
Centrum” z  2009  r.). Pomimo to, 
miesiąc później na wydzierżawio-
nym 2 lutego 2012 r. na 10 lat pry-
watnym gruncie tuż za pawilonami 
handlowymi, a przed zabytkowym, 
piętrowym budynkiem mieszkal-
nym, posadowiono panel świetlny 
o wymiarach 5,20 x 4 m ustawiony 
na 4-metrowym słupie, osadzonym 
w bloku betonowym 2,3 x 4 x 0,4 m. 
Niedługo potem pojawiły się skargi 
na tę intensywnie świecącą, dużą 
reklamę, pochodzące zarówno ze 
strony okolicznych mieszkańców, 
jak i kierowców. Jedna z nich tra-
�ła w lipcu 2012 r. do Burmistrza 
Lubonia, Dariusza Szmyta, który 
miesiąc później nadał sprawie bieg 
administracyjny, kierując pismo do 
Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego (PINB) z prośbą o zba-
danie zgodności reklamy z przepisami 
techniczno-budowlanymi oraz z za-
pisami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego (mpzp). 
Po wszczętym z urzędu w listopadzie 
2012 r. postępowaniu, PINB wydał 
do tej pory aż 3 decyzje o nakazie 
rozbiórki nielegalnie postawionej 
reklamy, kierując go (nakaz) do 
różnych podmiotów (18.12.2012 
– inwestora; 21.10.2013 – właści-
cieli gruntu; 8.01.2015 – inwestora 
i współwłaścicieli). Za każdym ra-
zem wskazani w decyzjach odwoły-
wali się do organu wyższej instancji 
(Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego – WWINB). 
Po rozpatrzeniu drugiej decyzji przez 
WINB, który utrzymał postanowienie 
o rozbiórce, sprawa tra�ła (ze skargi 
właścicieli gruntu) do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego (WSA) 

w Poznaniu. Ten uznał nielegalność 
budowli, ale uchylił postanowienia 
obu organów (PINB i WINB) z po-
wodu nieprecyzyjnego określenia 
podmiotów odpowiedzialnych za 
rozebranie billboardu i  przekazał 
sprawę do ponownego rozpatrzenia 
przez PINB. Niejasności co do tego, 
kto miałby zlikwidować reklamę wy-
nikały, zdaniem sądu, ze skompliko-
wanego stosunku własności terenu 
oraz z tego, że inwestor pddzierżawił 
grunt z billboardem komu innemu.

Ostatnia, trzecia decyzja PINB 
ze stycznia br., biorąca pod uwagę 
postanowienia wyroku WSA 
(17.07.2014), podtrzymuje nakaz 
rozebrania obiektu, potwierdza usta-
lenia co do inwestora oraz stwier-
dza, że stawiając reklamę świetlną 
na skrzyżowaniu ulic Żabikowskiej 
i Powstańców Wlkp. bez wątpliwo-
ści posiadał on, i  wciąż posiada, 
tytuł prawny do nieruchomości, 
budowa natomiast „odbyła się z peł-
ną akceptacją obecnych właścicieli 
nieruchomości, pozostawiających 
inwestorowi swobodę w  realizacji 
inwestycji”.

A czas leci
Obowiązek rozbiórki obciąża 

w  pierwszej kolejności inwestora, 
ale zgodnie z  prawem, można go 
skierować również do właścicieli 
nieruchomości, co PINB uczynił 
(decyzja z  8.01.2015). Wskazani 
złożyli odwołanie do WWINB (ko-
niec stycznia 2015 r.), który obecnie 
znów zajmuje się lubońskim billbo-
ardem. Stamtąd sprawa może po raz 
drugi tra�ć do WSA, co potrwa 
kolejnych kilka miesięcy. Jak  się 
dowiedzieliśmy w  PINB, również 
prawo budowlane nie sprzyja tempu 
egzekucji (w przepisach nie okre-
śla  się czasu, w  którym powinno 
nastąpić rozebranie samowolnie 
postawionej budowli od momentu 
uprawomocnienia się decyzji).

Oficjalnie
Przeszkodą w  zalegalizowaniu 

billboardu jest zapis w mpzp („Lu-
boń Centrum”), zakazujący stawia-
nia na tym terenie reklam wolno 
stojących. Zapytaliśmy władze mia-
sta, o  to, czy złożono wnioski 
w sprawie zmian dotyczących ob-
szaru, na którym stoi kontrowersyj-
ny obiekt? Na spotkaniu z burmi-
strzem Mikołajem Tomaszykiem, 
który we wcześniejszej rozmowie 
telefonicznej przyznał, że takowe 
były, towarzyszący mu kierownik 
Wydziału Planowania, Rozwoju 
i  Ochrony Środowiska – Hubert 
Prałat – zapewnił, że nie. Poinfor-
mowano nas także, że w najbliższym 
czasie nie przewiduje  się zmian 
w mpzp „Luboń Centrum”. Obecnie 
władze pracują natomiast nad in-

Nie do ruszenia?
Reklama świetlna na skrzyżowaniu ul. Żabikowskiej i Powstańców 
Wlkp. jest samowolą budowlaną. Przez 3 lata nie ustalono, kto ma 
ją rozebrać. Wiele wskazuje na to, że zwłoka może się przyczynić 
do zalegalizowania obiektu

nowacją „Studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Luboń”. Nie-
wykluczone, że nowy dokument 
może na takie zmiany wpłynąć. 
Powoływano się też na skierowaną 
do poprawek w Senacie RP „Ustawę 
o ochronie krajobrazu” i uprzedzo-
no, że jeśli jej zapisy wejdą w życie 
przed uchwaleniem nowego Stu-
dium, zostaną uwzględnione 
w gminnym dokumencie.

Zamiast pytań
Czy obiekt budowlany, który od 

początku stoi w sprzeczności z pra-
wem, zniknie z krajobrazu naszego 
miasta? Po 3 latach ustaleń, wciąż 
nie ma odpowiedzi na to pytanie. 
Czy, biorąc pod uwagę przedłuża-
jący się czas egzekucji decyzji o roz-
biórce oraz zapowiadane potencjal-
ne zmiany, jakie w najbliższej przy-
szłości mogą zajść w prawie (rów-
nież lokalnym), nie można mieć 
wrażenia, że samowola zostanie 
w końcu zalegalizowana? Taki jest 
zresztą trend w  obowiązującym 
prawie budowlanym (rozbiórka tyl-
ko w przypadku, kiedy budowli nie 
można zalegalizować).

Władze Lubonia uważają, że 
sprawa rzeczonej reklamy świetlnej 
leży w  gestii PINB. Wiedza o  jej 
nielegalności nie przeszkadzała jed-
nak lokalnym politykom i władzom 
w korzystaniu z billboardu. Tę po-
wierzchnię reklamową zajmował 
miejski zakład budżetowy – Luboń-
ski Ośrodek Sportu i  Rekreacji, 
a podczas kampanii przed wybora-
mi samorządowymi w  2014  r. – 
również ugrupowania (np. związa-
ny z  ówczesną władzą Komitet 
Wyborczy Wyborców Niezależni 
dla Powiatu) oraz kandydaci, w tym 
osoby piastujące funkcje we wła-
dzach miasta oraz jednostkach miej-
skich. Głosy o  tym, że zmiany 
w prawie lokalnym będą zmierzać 
do legalizacji billboardu słyszeliśmy 
od odpowiedzialnych urzędników 
już na początku ub. roku.

Jeśli zaś idzie o skierowaną do 
Sejmu przez Prezydenta tzw. „usta-
wę krajobrazową”, opinie na jej te-
mat są podzielone. Może się okazać, 

że właściciele posesji, na której stoi 
reklama, wyjdą na tym interesie jak 
przysłowiowy Zabłocki na mydle. 
Niektórzy eksperci wskazują bo-
wiem, że przygotowany akt prawny 
jest wymierzony w posiadaczy nie-
ruchomości i de facto nakłada na 
nich nowy podatek z tytułu posa-
dowionych reklam. Ich zdaniem, 
wprawdzie ustawa przyznaje gmi-
nom możliwość tworzenia lokal-
nych regulacji, ale bez skutecznych 
narzędzi ich egzekwowania. Inni 
podkreślają zalety nowej regulacji 
prawnej, dzięki której samorządow-
cy będą mogli określać, jak mają 
wyglądać reklamy oraz gdzie nie 
wolno ich umieszczać (narzędzie 
nie nowe, bo użyte przecież w mpzp 
„Luboń Centrum”!). Jak się podkre-
śla, zakazy mają dotyczyć również 
prywatnych terenów. Samorządy 
będą mogły zdjąć nielegalną rekla-
mę, wystawić za nią rachunek i na-
łożyć grzywnę. W połowie kwietnia 
odbyło się głosowanie nad ustawą 
w  Senacie, który po poprawkach 
(dotyczą głównie egzekucji kar, któ-
re Senat zwiększył), skierował do-
kument z powrotem do Sejmu.

Pozostaje jeszcze aspekt este-
tyczny. Emitujący intensywne świa-
tło, duży billboard na skrzyżowaniu 
ulic Powstańców Wlkp. i Żabikow-
skiej zasłania wpisany do „Gmin-
nego rejestru zabytków” okazały 
budynek mieszkalny. Ustawione 
przed reklamą od strony ulicy pa-
wilony handlowe mają charakter 
tymczasowy i w przyszłości praw-
dopodobnie znikną. Wydaje się, że 
wprowadzony w związku z ochroną 
i kształtowaniem ładu przestrzen-
nego zapis w  mpzp „Luboń Cen-
trum” o  zakazie stawiania w  tym 
miejscu wolno stojących reklam 
(MW/U 1) miał m.in. służyć eks-
ponowaniu zabytkowej dominanty 
lubońskiego krajobrazu.

HS

n
Billboard na ruchliwym skrzyżowaniu ul. Żabikowskiej i Powstańców 
Wlkp. jest budowlą nielegalną i zakłóca percepcję architektury zabytko-
wego budynku   fot. Piotr P. Ruszkowski

W opisywanej sprawie otrzy-
maliśmy kilka listów. Chcieliśmy 
przedstawić jej �nał, ale, jak widać 
z tempa i procedur, nie wiadomo, 
kiedy i czy on nastąpi.
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Qn opiniowanie projektów uchwał 
i innych rozstrzygnięć organów Mia-
sta, w części dotyczącej osiedla, m.in. 
w sprawach: zbywania nieruchomości, 
lokalizacji inwestycji miejskich, planu 
rzeczowego i �nansowego budowy 
i remontów obiektów komunalnych, 
lokalizacji punktów handlowych, ga-
stronomicznych, usługowych i targo-
wisk oraz punktów sprzedaży i kon-
sumpcji alkoholu.

Funkcjonowanie osiedli byłoby 
�nansowane z budżetu gminny. Każ-
dego roku Rada Miasta, przygoto-
wując projekt budżetu, przeznacza-
łaby określoną kwotę pieniędzy na 
rzecz poszczególnych jednostek 
pomocniczych. Wysokość przeka-
zanych środków byłaby uzależniona 
od sytuacji budżetowej Lubonia, 
a  także liczby mieszkańców i  po-
wierzchni danego osiedla.

Jednostka pomocnicza posia-
dałaby dwa organy: 9-osobową 
Radę Osiedla wybieraną w wybo-
rach powszechnych na 4-letnią ka-
dencję przez mieszkańców danego 
osiedla (organ stanowiący i kontro-
lny z  przewodniczącym na czele) 
oraz 3-osobowy Zarząd wybierany 
przez Radę Osiedla (spośród jej 
członków) na 4-letnią kadencję 
(organ wykonawczy z przewodni-
czącym na czele). Działalność w or-
ganach miałaby charakter społecz-
ny. Istnieje jednak możliwość, aby 
radni otrzymywali diety jako re-
kompensatę poniesionych kosztów. 
Nadzór nad funkcjonowaniem 
osiedli sprawowałaby Rada Miasta 
Luboń i Burmistrz.

Zanim jednak władze miasta 
zdecydują się na konkretne działa-
nia, chcą zasięgnąć Państwa opinii 
na temat przygotowanego projektu. 
W związku z  tym zwracają się do 
Państwa z  prośbą o  wypełnienie 
krótkiej ankiety w formie papiero-
wej (patrz: str. 16) i pozostawienie 
jej w placówkach szkolnych na te-
renie Lubonia bądź w  Urzędzie 
Miasta w  terminie do 22 czerwca 
br. Istnieje również możliwość wy-
pełnienia ankiety elektronicznie za 
pomocą formularza (szczegóły 
www.lubon.pl).

Oprócz tego odbędą się spotka-
nia konsultacyjne w pięciu rejonach 
miasta. Zachęcamy Państwa serdecz-
nie do wzięcia udziału. Harmono-
gram spotkań: Żabikowo – 9 czerw-
ca, godz. 18.30, Szkoła Podstawowa 
nr 1; Nowe Centrum Lubonia – 10 
czerwca, godz. 18.30, SP  2; Lubo-
nianka – 15 czerwca, godz. 18.30, 
SP  2; Lasek – 17 czerwca, godz. 
18.30, SP 4; Stary Luboń – 18 czerw-
ca, godz. 18.30, SP 3.

Nie ulega wątpliwości, że sa-
morząd stał się znakomitą szkołą 
wyrobienia obywatelskiego i przy-
czynia  się do budowy społeczeń-
stwa obywatelskiego. 25 lat do-

cd.  
ze str. 
14

Miasto chce 
powołać rady 
osiedli

świadczeń to dobry moment, aby 
wprowadzić w  Luboniu kolejny 
element samorządności, jakim są 
jednostki pomocnicze. Państwa 
opinia jest dla nas bardzo cenna, 
bowiem to od Państwa zaangażo-
wania i aktywności na rzecz na-
szego miasta i  poszczególnych 
jego części zależy powodzenie 
całego przedsięwzięcia.

Urząd Miasta Luboń
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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
1 czerwca w Ośrodku Kultury w godz. 16 – 18
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Kontynuując zapoczątkowane przed wyborami (jesień 2014 r.) 
cykl „Mieszkańcy pytają”, zapraszamy Państwa do nadsyłania 
pytań do władz wykonawczych (burmistrzów) i  stanowią-

cych (radnych), urzędników itp., które publikujemy obok. Można 
je dostarczać do redakcji przy ul. Wschodniej 23A/62, wrzucać do 
niebieskich skrzynek na terenie Lubonia, przesyłać e-mailem na ad-
res: redakcja@wiescilubonskie.pl lub zatelefonować: 61 810 43 35, 
609 616 277, 609 616 290.

Redakcja

Pytania do władz
Apel

Qn NCL-owiec: Niedawno dokonano 
montażu nowej sieci kanalizacji desz-
czowej w ul. Cieszkowskiego, Dwor-
cową do Strumienia Junikowskiego. 
Docelowo ma ona odwodnić teren 
Centrum Lubonia. Proszę podać, 
jakie parametry (m.in. powierzch-
nie) przyjęto? Czy w przekrojach rur 
tej inwestycji uwzględniono oprócz 
wód opadowych z rynien bloków, 
zrzut wód z przyszłego układu dróg 
utwardzonych, a także odwodnienie 
terenu (ewentualny drenaż)? Woda 
gruntowa znajduje się tu na głębo-
kości zaledwie 1 m.

Odp.: Drogi NCL-owcu, dzię-
kujemy za zainteresowanie ważną 
sprawą. Pytanie jak najbardziej 
słuszne. Prace projektowe dla kana-
łu deszczowego odwadniającego całe 
Nowe Centrum Lubonia były pro-
wadzone w  latach 2012-2013. 
W  związku z  tym przewidziano 
przebudowę sieci kanalizacji desz-
czowej w ul. Cieszkowskiego o dłu-
gości 250  m i  średnicy 500  mm. 
Kanał był przebudowany na odcin-
ku od ul. Dworcowej do ul. Okrzei, 
a nie jak Pan pisze, aż do Strumienia 
Junikowskiego. Ze względu na trwa-
jącą inwestycję na terenach PKP, 
roboty na odcinku od Dworcowej 
do Strumienia Junikowskiego będą 
możliwe do zaprojektowania i wy-
konania po zakończeniu prac PKP. 
Dla ul. Wschodniej i Jana Pawła II 
zaprojektowano średnicę rur od 400 
do 500 mm. Na bardziej szczegóło-
we pytania odpowiedzą pracownicy 
Wydziału Inwestycji, omawiając 
szczegóły projektu. Zapraszam w go-
dzinach urzędowania.

Qn Roman K.: Czy Pani Burmistrz 
utrzyma istnienie jednoosobowe-
go zakładu budżetowego – Biura 
Majątku Komunalnego. Jeśli tak, 
to dlaczego?

Odp.: Rozważa się wprowadze-
nie zmian w zarządzaniu zasobem 
mieszkaniowym Miasta Luboń. 
Okazją dla ich wprowadzenia będzie 
aktualnie przygotowywany program 
gospodarowania zasobem lokalo-
wym. Rozwiązaniem, które może 
być wprowadzone w życie, jest prze-
kazanie obowiązków Biura Majątku 
Komunalnego spółce komunalnej 
Kom-Lub Sp. z o.o.   

(opr. Dariusz Springer)

Qn Grażyna S.: Czy trójkąt zieleni na 
ul. Dąbrowskiego może być też za-
gospodarowany tak, jak skwer przy 
wjeździe z ul. Żabikowskiej w Migali 
lub ostatnio przy ul. Sikorskiego 
(wylot w ul. Kościuszki)?

Odp.: Oczywiście, że może. Je-
den z  okolicznych mieszkańców 
z uprawnieniami architektoniczny-
mi zrobił bezpłatnie projekt zago-
spodarowania tego terenu. Cenna 
jest również inicjatywa mieszkań-
ców, której z całego serca sprzyjamy 
i  ją popieramy, aby skwer ten był 
nazwany imieniem pierwszego tre-
nera KS Luboński. W  tym roku 
chcemy to zadanie wykonać. W naj-
bliższym czasie rozpoczną się prace 
na wskazanym terenie. Termin za-
kończenia prac – połowa czerwca 
br. Zostaną posadzone niskie drze-
wa, trawy oraz kwiaty tworzące 
zwarte kobierce. Dobór gatunków 
roślin odbył  się odpowiednio do 
warunków w terenie.   

 (oprac. Joanna Cichoń)

Qn Mieszkaniec Żabikowa: Czy na 
wykonanie ul. Buczka (nieutwar-
dzona część) za 150 tys. zł była ja-
kaś gwarancja albo rękojmia, jeśli 
tak, to dlaczego Kom-Lub wzruszał 
nawierzchnię, mieszał warstwy i na 
nowo wyrównywał?

Pytania do władz Odp.: Zgodnie z podpisaną umo-
wą, prace były objęte gwarancją. Na 
okres 12 miesięcy gwarancja dotyczy 
należytego wykonania. Warto pod-
kreślić, iż otrzymane do�nansowanie 
jest przyznawane na utwardzenie 
dróg, które bezpośrednio graniczą 
z gruntami rolnymi. Prace polegają-
ce na wykorytowaniu i  ułożeniu 
warstw tłucznia miały na celu utwar-
dzenie nawierzchni i  poprawę jej 
przejezdności. W naszej ocenie, bez 
ich przeprowadzenia stan tego od-
cinka ulicy byłby znacząco gorszy, 
co utrudniłoby komunikację z nowo 
powstałymi osiedlami. Wykonawca 
został wezwany do przeprowadzenia 
napraw gwarancyjnych. Naprawy 
jednak odmówiono argumentując, 
że nierówności powstały nie na sku-
tek złego wykonania nawierzchni. 
W opinii inspektora nadzoru takie 
wyjaśnienie było zasadne. Prace kon-
serwacyjne zostały wykonane na 
podstawie opinii inspektora nadzoru. 
Warto podkreślić, że utwardzenie 
ulic wiąże się z koniecznością bieżą-
cego utrzymania, np. poprzez rów-
nanie, doziarnianie i  in. Podobny 
problem zaczyna dotyczyć dróg wy-
konanych w  podobnej technologii 
po zakończonej w Lasku kanalizacji.

Qn Danuta S.: Ostatnio nareszcie 
napisano o przystanku na ul. ks. 
Streicha, kiedy będzie zrobiony 
porządnie?

Odp.: Prace przy ul. ks. Streicha 
zaplanowano już w grudniu 2014 r. 

Zależało nam na tym, by łatwiej 
można było wsiadać do autobusu. 
Zakres prac będzie jednak szerszy, 
gdyż chcemy wyremontować cały 
chodnik od skrzyżowania do przy-
chodni.   (oprac. Mateusz Olejniczak)

Qn Piszczyk: Namawiacie ludzi do 
tego, by meldowali się w Luboniu, bo 
są z tego pieniądze dla magistratu. 
Dlaczego pozwalacie, by w Radzie 
Miasta byli tacy, co mają swoje domy 
poza Luboniem i tam żyją? Straż 
Miejska nie może tego wyśledzić, 
bo by dostała po nosie!

Odp.: Miasto prowadzi kampanię 
w sprawie meldowania się mieszkań-
ców w  Luboniu, z  uwagi na to, że 
w przypadku zameldowania się danej 
osoby w Luboniu wpływy z jej po-
datku dochodowego od osób �zycz-
nych zasilają budżet Miasta. Pragnie-
my wskazać, że sam fakt zamieszki-
wania w Luboniu nie oznacza wpły-
wu podatku dochodowego do bu-
dżetu Miasta Luboń, gdyż decydują-
ce znaczenie ma miejsce zameldo-
wania, tj. jeśli ktoś zamieszkuje 
w Luboniu, a zameldowany jest np. 
w  Poznaniu, podatek dochodowy 
wpływa do budżetu Miasta Poznania. 
Odnosząc się do drugiej kwestii po-
ruszanej w Pana zapytaniu informu-
ję, że każdy radny przed kandydo-
waniem złożył oświadczenie umoż-
liwiające mu kandydowanie do Rady 
Miasta. Dokumenty te były wery�-
kowane przez komisję wyborczą.   

(oprac. Teresa Zygmanowska)

Nie wiem, jak to się dzieje, że 
ostatnio jest takie zamieszanie 
z terminami sesji i komisji. 

Bardzo bym prosił o uporządkowanie 
tej sprawy. Z reguły normą było, że 
sesje odbywały się w ostatni czwar-
tek miesiąca. Tymczasem w obecnej 
kadencji znów mamy odstępstwo od 
tej zasady. Dlatego, moim zdaniem, 
należało by opracować stały harmo-
nogram sesji na rok z góry (jak to 
jest w Poznaniu), do którego pani 
Burmistrz powinna się dostosować. 
Tymczasem znów zaczyna się robić 
bałagan z terminami.

Ostatnio próbowałem przekonać 
Panią, że posiedzenia komisji powin-
ny się odbywać wcześniej niż o godz. 
17 – 18. Nie zgodziła się Pani, argu-
mentując, że radni pracują. Rozu-
miem, że nie bierze Pani pod uwagę 
argumentu zawodowej pracy radnych 
przy ustalaniu terminów sesji. Nie 
wiem, czy zdaje sobie Pani sprawę z 
tego, że wielokrotnie, chcąc uczestni-
czyć w komisji czy sesji o godz.  17, 
muszę za siebie znaleźć w pracy za-
stępstwo. Harmonogram dyżurów 
popołudniowych był zawsze ustalany 
ze mną z uwzględnieniem, że zawsze 
w OSTATNI czwartek miesiąca jest 
sesja w Luboniu. Dlatego przy tworze-
niu harmonogramu w miejscu pracy 
zastrzegałem, że proszę o wolne po-

południe w ten konkretny czwartek 
miesiąca. Takie harmonogramy tworzy 
się u mnie pod koniec każdego mie-
siąca na następny. Niestety, przy takim 
rozgardiaszu, jaki panuje ostatnio przy 
ustalaniu terminów komisji i sesji, 
trudno o poważne traktowanie praco-
dawcy [najpierw odwołane obrady 
RML, później zaproszenie na zdjęcie, 
następnie jeszcze w tym samym dniu 
na godz. 18 (!!!) zwołana Komisja 
Komunalna niemalże z dnia na dzień].

Bardzo proszę o zwrócenie uwa-
gi, że to Rada Miasta jest organem 
stanowiącym i to Rada powinna de-
cydować, kiedy się chce spotykać. 
Burmistrz nie powinien się wtrącać 
w terminy sesji. Jeżeli Burmistrz Mia-
sta nie przygotowała projektów 
uchwał, bo nie zdążyła/nie mogła/nie 
chciało jej się (niepotrzebne skreślić), 
to jest to wyłącznie jej wina. Dlatego 
też uważam, że powinien być przy-
gotowany harmonogram sesji na rok 
z góry, a pani Burmistrz powinno się 
pozostawić w statucie możliwość 
wnioskowania o zwołanie sesji w 
ciągu 7 dni w wyjątkowych okolicz-
nościach.

Proszę o rozważenie tej propozycji.

Jakub Bielawski
radny

List do redakcji

Apel do Przewodniczącej RML
Radny zabiega o porządek organizacyjny w pracach Rady Miasta
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Andrzejczak Paweł             X
Anioła Paweł X            
Bartkowiak Patryk           X X
Bartosz Marek zB zB          
Białasik Lidia         X    
Bielawski Jakub         X X X
Błaszczak Jan     Z        
Borowicz Zo�a     X        
Brzeski Stanisław   X          
Budzyński Łukasz             X
Dagoń Janusz           X  
Dutka Wojciech (+2005) X X          
Dworaczyk Adam       X X X X
Ekwińska Katarzyna             X
Franek Dorata           X X
Frąckowiak Katarzyna           X X
Gawelski Hieronim             X
Godek Lidia       X      
Goryniak Piotr             X
Górecki Kazimierz             X
Haremza Roman X   X        
Izydorski Piotr             X
Jankowski Zbigniew   Z          
Jedliński Kazimierz <94            
Jędrzejewski Bogdan (+2015) X X X X X    
Kaczmarek Jan           11>  
Kaczmarek Włodzimierz (+2011) B B B B X <11  
Kapelański Maciej (+1999)     <99        
Kędra Lechosław   Z> Z zB X X  
Klecz Mirosław     X X      
Klepka Paweł Leszek X            
Kołodziej Tomasz             X
Krukowski Stefan       X X    
Krzyżostaniak Paweł R.         X 13> X
Kujawa Roman X            
Kujawa Zdzisław   X X        

Kadencje władzy samorządowej Lubonia

Andrzejczak 
Paweł

Anioła 
Paweł

Bartkowiak 
Patryk

Bartosz 
Marek

Białasik 
Lidia

Bielawski 
Jakub

Błaszczak 
Jan 

Borowicz 
Zo�a

Brzeski 
Stanisław

Budzyński 
Łukasz

Dagoń 
Janusz

Dutka 
Wojciech

Qn Wybieralność burmistrza: Przez 
pierwsze trzy kadencje (1990; 1994; 
1998) wybór władzy wykonawczej 
– Zarządu Miasta z burmistrzem 
na czele był w wyłącznej kompe-
tencji Rady Miasta. W  Luboniu 
członkowie władzy wykonawczej 
byli jednocześnie radnymi (patrz: 
tabelka oznaczenie „Z” i „B” lub 
„zB”). Od IV  kadencji (wybo-
rów w 2002 r.) nie ma już Zarzą-
du Miasta, burmistrz wybierany 
jest w  wyborach bezpośrednich 
przez mieszkańców i  nie może 
być jednocześnie radnym, a po-
wołanie zastępców to wyłączna 
decyzja burmistrza.

Proponujemy przy jubileuszowej 
okazji, w formie tabelarycznej, al-
fabetycznie przypomnieć i  przed-
stawić te osoby, które w  okresie 

ostatnich 25 lat sprawowały władzę 
w naszym mieście. 

Od 1990 r. do maja 2015 r. było 
dokładnie 100 radnych (oraz 3 oso-
by, które nigdy nie były radnymi 
Lubonia – nazwiska wcięte do pra-
wej). W  górnych wierszach kilka 
dodatkowych informacji. W pierw-
szym „Rada Miasta” i zmieniająca się 
ustawowo liczebność oraz sposób 
wyborów – szare tło oznacza wybo-
ry jednomandatowe (I,  II oraz VII 
kadencja). Wiersz 2 – „wybory Bur-
mistrza” – RM oznacza przez Radę 
Miasta spośród radnych, a  „bp” – 
bezpośrednie przez mieszkańców. 
Szare pola w kolumnach oznaczają 
– radny danej kadencji. Z dodatko-
wym oznaczeniem „Z” – członek 
Zarządu Miasta (władzy wykonaw-
czej), „P” – przewodniczący Rady 

Miasta. Dwucy-
frowe liczby ze 
strzałkami mó-
wią o  niepełnej 
kadencji – rok 
zakończenia „<”, 
rok rozpoczęcia 
„>”. Na ciemnych 
polach z białymi 
literami radni, 
którzy zmarli 
podczas trwania 
kadencji 
(5  osób). Spo-
śród 100 radnych 
rocznicy 25-lecia 
nie doczekało 12 
(daty śmierci 
przy  nazwi-
skach).

Tłustym drukiem zaznaczyliśmy 
nazwiska Burmistrzów Lubonia, 
a w poszczególnych kolumnach (li-
tera „B”) odzwierciedla sprawowaną 
przez nich władzę w danej kadencji.

Na lubońskim przykładzie wi-
dać też zmiany udziału kobiet we 

władzach. W  pierwszej kadencji 
1990-1994 r. nie było żadnej. Obec-
nie jest 7 i  pełnią najważniejsze 
funkcje: Burmistrza, Przewodni-
czącej Rady i trzech przewodniczą-
cych komisji RML.

PPR

25 lat władzy samorządowej Lubonia

n
Pierwsze władze samorządowe Lubonia charakteryzowały się gospodar-
skim podejściem do całego miasta, zajmując się problemami terenów nie 
tylko komunalnych (miejskich). Na zdjęciu – lustracja dzikiego wysypiska 
śmieci Zakładów Chemicznych   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
 Przykład rozwiązywania kon�iktów społecznych przez pierwszą 
Radę na terenie Czajkowa. Nie wyobrażano sobie działań bez 
udziału bezpośrednio zaangażowanych – mieszkańców. Do roz-
wiązywania spraw prawie każdorazowo zabierano merytorycz-
nych urzędników ze stosowną dokumentacją. W tym przypadku 
skutkowało to przyszłymi zapisami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.   fot. Piotr P. Ruszkowski

Radni 25 lat samorządu
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Leciej Marcin     <02        
Linkiewicz Tomasz   X          
Listkiewicz Dariusz   Z          
Machalska Małgorzata           X B
Machciński Andrzej (+2002) X            
Mania Zo�a   X          
Mania Rafał           X  
Marciniak Marek     X        
Marek Rafał       X zB zB <zB
Matysiak Małgorzata           X  
Mączkowiak Jakub           <13  
Michalczyk Andrzej       X X    

Mikołajczak Mateusz             zB>
Moliński Krzysztof P            
Mylka Leszek   X X        
Neubauer Józef  (+2000) X X          
Nowacki Michał   X          
Nowak Tadeusz   X          
Nowakowski Wiesław     X        
Nyćkowiak Magdalena         X X  
Okupniak Andrzej           11> X
Olejnik Jerzy 92>            
Olszewski Ryszard (+2011) X X zB zB P <11  
Osiecki Stefan (+1991) <91            
Paczyński Grzegorz Z            
Paluszczak Jerzy   X     X    
Pawłowski Ryszard     X        
Pietrzak Bogdan X            
Podżerek Bronisław X X          
Pohl Mieczysław X X          
Popow Zbigniew   X          
Rogalka Aleksander  (+2006)     X        
Rogowicz Ewa     X X X X  
Ruszkowski Piotr X     X X    
Samulczyk Marek     02> X X P X
Sawicka-Baraniak Anna     X   X    
Schmidt Marek (+1997)   <97          
Skok-Łukomska Zo�a   X X X      
Skrok Grzegorz   X          
Smogur Włodzimierz X X Z X      
Sobiło Andrzej X X X X X    
Sroczyński Włodzimierz X            
Stankowiak Anna           X  
Stelmaszyk Włodzimierz X            
Suleja-Kot Wanda       X X X  
Szafrański Zdzisław X P P P      
Szczepaniak Izabella   97>          
Szmyt Dariusz       X B B  
Szwacki Michał             X
Szymański Marian Z X   X      
Teuschner Małgorzata  (+2004)     X        

Tomaszyk Mikołaj           zB> zB
Walczka Dariusz           X  
Waliczka Tadeusz X <Z X X      

Walny Marian         zB <zB  
Warmuz Tadeusz X   X        
Wawrzyniak Leon (+2014)     X X      
Wiatr Stefan   X          
Wilczyńska Wiesława     X        
Wilczyńska-Kąkol Karolona             X
Wolniewicz Paweł A.           X X
Woźniak Włodzimierz     X X      
Woźniak-Patej Magdalena         X   X
Zamelski Wiesław X            
Zapłata-Szwedziak Elżbieta         X X  
Ziółkowski Zbigniew     99> X X    
Zygmanowska Teresa             P

29 30 30 24 24 28 25

cd.  
na str. 
20

Haremza 
Roman

Izydorski 
Piotr

Jankowski 
Zbigniew

Jedliński 
Kazimierz

Jędrzejewski 
Bogdan

Kaczmarek 
Jan

Kaczmarek 
Włodzimierz

Kapelański 
Maciej

Kędra 
Lechosław

Klecz 
Mirosław

Klepka 
Paweł Leszek

Kołodziej 
Tomasz

Krukowski 
Stefan

Krzyżostaniak 
Paweł

Kujawa 
Roman

Kujawa 
Zdzisław

Leciej 
Marcin

Linkiewicz 
Tomasz

Listkiewicz 
Dariusz

Machalska 
Małgorzata

Machciński 
Andrzej

Mania 
Rafał

Mania 
Zo�a

Marciniak 
Marek

Dworaczyk 
Adam

Ekwińska 
Katarzyna

Franek 
Dorota

Frąckowiak 
Katarzyna

Gawelski 
Hieronim

Godek 
Lidia 

Goryniak 
Piotr

Górecki 
Kazimierz
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Nowak 
Tadeusz

Nowakowski 
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Sroczyński 
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Dariusz

Waliczak 
Tadeusz
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Karolina

Wolniewicz 
Paweł

Woźniak 
Włodzimierz
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Magdalena
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Tadeusz
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cd.  
ze str. 
2 z innymi miasteczkami Wielkopolski”, 

„Kiedyś dałbym wyżej, było lepiej”, 
„Żeby nie te drogi, to może 1 pkt. 
więcej”, „Podobnie jak w całym kraju”.
Qn 8,9% pytanych nie miało zdania: 

„Za krótko tu mieszkam”, „Ciężko mi 
ocenić, nie znam całego miasta”, „Nie 
interesuje mnie polityka”.
Qn  Kolejny przedział 7% to ocenia-

jący na „jedynkę” (niedostateczny), 

tak m.in. komentował (pomijamy 
wypowiedzi niecenzuralne): „Na na-
szej ulicy nic się nie zmieniło!”, „Nic 
nie robią tylko premie zgarniają”, 
„Stare drogi są tragiczne i nic się 
z tym nie robi”, „Pokażcie drugie 
takie miasto, co ma tyle nieutwar-
dzonych dróg”, „Centrum – trage-
dia – jeśli chodzi o drogi, i słaba 
trója za architekturę”, „Szkoda, że 
nie ma zera”.
Qn Tuż za – 6,7% – przedział miesz-

kańców oceniający naszą władzę na 

„piątkę” (bardzo dobrze) z dopowie-
dzeniem: „Cały czas coś się tu dzieje”.
Qn Najmniej osób – zaledwie 1,1% 

ocenił luboński samorząd na „szóst-
kę” (celujący) i odnotowaliśmy ko-
mentarz: „Jestem zadowolony ze 
wszystkiego”.
Qn Obecna władza oceniła 25 lat rzą-

dów dużo lepiej niż sami mieszkańcy. 
Najwięcej – 16 z 21 radnych – oce-
niło na „4” (66,7%). Ocenę: „bardzo 
dobry” dali wszyscy burmistrzowie 
i radny M. Samulczyk (16,7%). Trójkę 

postawiło trzech radnych (J. Bielaw-
ski, K. Frąckowiak i A. Okupniak). 
Znalazła się też szóstka dla naszej 
władzy od radnej D. Franek. Nikt 
nie dał „dwói” ani „jedynki”.

Sondaż uliczny przeprowadzili: 
Agata Samol, Agnieszka Witkowska, 
Paweł Wolniewicz (także wśród 
radnych) oraz na stronie Interneto-
wej: www.wiescilubonskie.pl – Ra-
fał Wojtyniak.

oprac. PPR

Sondaż
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Hasło zawarte w  tytule za-
proponowaliśmy w związku 
z  jubileuszem demokracji 

samorządowej. Ćwierć wieku to czas, 
po którym można już dokonywać 
pełniejszych podsumowań, ocen, 
re�eksji. Skutki wielu pierwszych 
decyzji mogą być bowiem już dziś 
wyraźnie widoczne.

Przypomnijmy, w latach 1989-
1990 dokonały się w naszym kraju 
zmiany ustrojowe. Jedną z ważniej-
szych reform było przywrócenie 
w 1990 r. struktur samorządowych 
i dotyczyło w pierwszej kolejności 
gmin. Następne szczeble władzy 
samorządowej – powiaty i sejmiki 
wojewódzkie – wprowadzono 8 lat 
później, w  1998  r. W  maju mija 
dokładnie 25 lat kiedy po raz pierw-
szy po wojnie do władzy mógł star-

tować każdy, nie tylko ten namasz-
czony przez system socjalistyczny 
z jedyną siłą przewodnią – Polską 
Zjednoczoną Partią Robotniczą.

Refleksyjne pytanie – Na ile 
obecna rzeczywistość jest odbiciem 
wyobrażeń z 1990 roku? – zadaliśmy 
kilkunastu osobom, nie tylko tym 
związanym z lokalną polityką. O kil-
ka zdań re�eksji poprosiliśmy nie-
których mieszkańców naszego mia-
sta, mniej lub bardziej znanych, 
i tych, którzy byli lub są w istotny 
sposób z  nim związani, będących 
osobami w  jakimś sensie publicz-
nymi. Są wśród nich m.in. repre-
zentanci ugrupowań politycznych 
działających w Luboniu, przedsta-
wiciele obecnych i  poprzednich 
władz. Część osób, które wzięły 
udział w sondzie, to nasi rozmówcy 

Wyobrażenia 1990  a rzeczywistość 2015 r.
Sonda z okazji 25 lat samorządów szczebla podstawowego

sprzed lat – autorzy re�eksji snutych 
przy okazji podobnych okoliczności. 
Jeśli ktoś z  mieszkańców chciałby 
również podzielić się swoimi prze-
myśleniami na ten jubileuszowy 
temat, zapraszamy na łamy Nieza-
leżnego Miesięcznika Mieszkańców 
„Wieści Lubońskie” lub z  bardziej 
rozbudowanymi rozważaniami do 
„Rocznika Historycznego Lubonia”.

Jak zwykle, nie wszyscy, do któ-
rych zwróciliśmy  się z  prośbą 
o krótką wypowiedź, zechcieli po-
dzielić się swoimi przemyśleniami. 
Niektórych, tych których należało, 
nie mogliśmy już zapytać – zbyt 
wcześnie odeszli. Ostatecznie z wy-
powiedzi w  naszej sondzie zrezy-
gnowali: Grzegorz Paczyński – rad-
ny 1. kadencji (1990-1994 r.) oraz 
Członek Zarządu Miasta ds. komu-

nalnych oraz Krzysztof Moliński – 
przewodniczący Samorządowego 
Komitetu Obywatelskiego, przewod-
niczący Rady Miasta 1. kadencji 
(1990-1994).

Podając jedynie hasło „Wyobra-
żenia a rzeczywistość”, a dla młod-
szego pokolenia: „Marzenia a rze-
czywistość”, nie narzucaliśmy tema-
tów. Prosiliśmy jedynie o  ograni-
czoną objętość wypowiedzi (na 
potrzeby czasopisma), pozostawia-
jąc możliwość rozwinięcia tematu 
i  przedstawienia innych wątków 
w  materiale do „Rocznika Histo-
rycznego Lubonia”, w którym jeden 
z  wiodących rozdziałów zostanie 
poświęcony tematowi 25 lat samo-
rządu w Luboniu.

PPR

Dwadzieścia pięć lat temu 
odrodzona Rzeczpospolita 
powołała do życia suweren-

ne instytucje samorządu terytorial-
nego. Rzeczywiście było w związku 
z tym wiele marzeń i oczekiwań. Czy 
udało się je zrealizować? Osobiście 
uważam, że współczesny samorząd 
terytorialny jest najlepszym instytu-
cjonalnym dzieckiem III RP. Prawne 
rozwiązania, które przyjęto w Polsce, 
dają instytucjom władzy lokalnej wiele 
możliwości w zakresie reprezentowa-
nia interesów publicznych obywateli. 
W Luboniu wykorzystano niektóre 
możliwości. Miasto na przestrzeni 
ostatnich 25 lat zmieniło swoje ob-
licze. Mamy dobrze zorganizowane 
planowanie przestrzenne, wysokiej 
jakości szkolnictwo i wypracowaliśmy 
sprawny system segregacji odpadów. 
Jednak popełniono po drodze wie-
le błędów. Były to, moim zdaniem: 
sposób przeprowadzenia prywatyza-
cji Komunalnego Przedsiębiorstwa 
Robót Inżynieryjnych, czy ośrodka 
wypoczynkowego w  Łężeczkach. 

Miasto nie ko-
rzystało z fun-
duszy przed-
akcesyjnych 
przed wejściem 
do Unii Euro-
pejskiej i nie wykorzystało wszystkich 
możliwości w zakresie zagospoda-
rowania terenów po Wielkopolskim 
Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziem-
niaczanego. Niestety także samorzą-
dowcy nie do końca wykorzystują 
swoje kompetencje, przydzielone im 
przez prawo. Część radnych od lat 
jest wpatrzona w przedstawicieli wła-
dzy wykonawczej „jak w malowany 
obrazek” i bezre�eksyjnie wykonuje 
ich wolę. Tymczasem to rada jest 
organem stanowiącym o decyzjach 
w sprawie miasta, a burmistrz po-
winna te decyzje wykonywać. Myślę 
jednak, że działalność w samorządzie 
jest na prawdę wyjątkową okazją 
do pracy na rzecz zwykłych ludzi. 
I to jest najfajniejsza cecha naszego 
młodego samorządu.

Jakub Bielawski

Jakub Bielawski – radny RML od 2006 r., 
doktorant – specjalność samorząd terytorialny

Mimo że samorządowość 
w  Konstytucji i  w  usta-
wach wygląda zupełnie 

OK, rzeczywistość jest przybijają-
ca. Z początkiem lat 90. zupełnie 
inaczej wyobrażałam sobie tę rze-
czywistość, z jaką się stykamy lub 
raczej borykamy każdego dnia. Do 
rzeczy jednak.

Widok z okna mojego miesz-
kania przez ostatnie 25 lat w zasa-
dzie się nie zmienił – jest większy 
ruch samochodowy, to wszystko. 
Trasa 430 (w Luboniu – ul. Armii 
Poznań) to problem Wielkopolski 
i  tej właśnie części miasta, która 
nikogo specjalnie nie interesuje. 
Mają Żabikowo z każdym dniem 
piękniejące. Wystarczy, jeśli jeden 
rejon miasta będzie piękny i  za-
dbany.

100 metrów od mojego okna, 
na ul. Armii Poznań, poza okazałą 

klinkiero-
wą (dobrze 
myślano) 
kaplicą i cmentarzem nie ma nic 
nowego. Cmentarz jest zakałą dla 
tego rejonu Lubonia. Odstrasza 
wszystkie działania inwestorskie. 
Pamiętam czasy, kiedy po pas cho-
dziłam po tym terenie w  wodzie 
podczas powodzi (zdarzały  się 
przynajmniej dwie w  roku). Do 
dziś ten obraz mnie prześladuje. 
Pamiętam też pierwsze mecze pił-
karskie na tym terenie po powo-
dziach. Oj, jak to wyglądało – 
wszystko w błocku.

Allach (pomnik Siewcy) jak 
stał, tak stoi, tyle, że bardziej za-
niedbany. Owszem, teraz zaczęto 
jakieś działania inwestycyjno-mo-
dernizacyjne, ale półśrodkami. 
Zapał chyba ostygł. Murki potrza-
skane, trochę zielska lubońskiego 

Maria Kaczmarek – przedstawicielka 
kilkupokoleniowego lubońskiego rodu, 
którego ojcowie pracowali dla miasta, 
interesująca się życiem publicznym 
i historycznym Lubonia (zbieżność 
nazwisk z burmistrzem W. Kaczmarkiem 
– przypadkowa)
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Pierwszą, bardzo istotną dla 
mieszkańców sprawą, w któ-
rej rozwiązanie nie wierzyłem, 

a  jednak udało  się ją zrealizować 
w ciągu 25 lat władzy samorządowej, 
jest kanalizacja sanitarna, umożliwia-
jąca naszemu miastu dalszy rozwój 
– budowę dróg, chodników, kładze-
nie asfaltów, oświetlenia i  innych 
elementów upiększających Luboń.

Kolejnym pozytywnym rozwią-
zaniem (zasługą Grzegorza Paczyń-
skiego z 1. kadencji) jest gospodar-

ka śmiecio-
wa – wpro-
wadzenie 
selektywnej 
zbiórki odpadów (Luboń był jedną 
z  pierwszych gmin) i  uzbrojenie 
przez miasto posesji w  pojemniki 
na śmieci.

Największą słabością tych 25 lat 
jest chaotyczna i agresywna zabu-
dowa Lubonia, szczególnie przez 
działalność deweloperów, którzy 
wciskają szeregowce gdzie  się da 

Paweł Leszek Klepka – radny RML 1. 
kadencji (1990-1994), wiceprezydent 
Poznania w latach 1998-2002, m.in. członek 
Rady Nadzorczej Aquanetu i prezydent Unii 
Wielkopolan

w zabudowę jednorodzinną, np. na 
ul. 11 Listopada, co generuje dalsze 
problemy. Gospodarka przestrzen-
na w  Luboniu od zawsze kulała 
i  widać to do dziś. Wiele osiedli 
w naszym mieście woła o pomstę 
do nieba, są paskudne i nieprzemy-
ślane. Zawsze mówiłem, że jesteśmy 
sypialną Poznania, ale powinniśmy 
zapewniać swoim mieszkańcom 
trochę luksusu i  bezpieczeństwa. 
Nie wiem, czy to słabość władzy, 
czy przepisów. W Luboniu nie ma 
terenów pod zabudowę przemysło-
wą, a uwzględniając dostęp do au-
tostrady, chętnych inwestorów by-
łoby wielu. Mimo wszystko, mnie 
w Luboniu (ul. Gruszkowa) miesz-
ka  się doskonale, nie wyobrażam 
sobie życia gdzie indziej.

Potencjał finansowy naszego 
miasta tkwi jeszcze w  podatkach 
płaconych przez mieszkańców, któ-
rzy tu bytują. Dzięki nim Luboń 
będzie mógł się rozwijać.

Szkoda, że wstrzymano zapo-
wiadaną na początku ub. roku prze-
budowę pl. Edmunda Bojanowskie-
go. Samochody stoją tam jak chcą, 
jest bałagan i nieład, a powinna być 
strefa parkingowa, która wprowadzi 
porządek i da dodatkowy przychód 
miastu. Plac ten ma potencjał, zna-
czenie historyczne i szansę na roz-
kwit. To centralne miejsce 
w  Luboniu, dlatego należy o  nie 
dbać.

Paweł Klepka
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było na zbyciu, więc je zagospoda-
rowano. Zapomniano, że potrzebu-
je podlewania. Jest plac zabaw i si-
łownia. Piaskownica to miejscowa 
kloaka, można sprawdzić. Teren jest 
nieoświetlony, więc zobaczymy, jak 
będzie dalej wyglądał. Okres letni 
– „młodzieżowy” – już  się zaczął 
i grupy wandali grasują do późnych 
godzin nocnych. Co tej młodzieży 
innego zostało?

Nie wszystko jednak tak wyglą-
da w Luboniu. Mamy rejon nowo-
czesny, zagospodarowany z przepy-
chem, zgodnie ze standardami XXI 
wieku (Żabikowo). Marketów w tej 
części miasta jest tyle, że jeszcze 
trochę, a mieszkańcy będą się o nie 
przewracać. Ruchome schody 
w marketach – wspaniała sprawa (w 
dzieciństwie mój ojciec, chyba  się 

w grobie przewraca, zabierał mnie 
do Warszawy, aby pokazać mi ru-
chome schody, wówczas jedyne 
w  kraju). Pamiętam czas, kiedy 
w miejscu marketów były pola i nie-
użytki, olejarnia i cegielnia z praw-
dziwego zdarzenia, i  nic więcej. 
Teraz wszystkiego jest tu w nadmia-
rze.
Qn Prywatyzacja – złodziejska. To, 

co państwo dało, kapitalista zabrał 
obywatelom pod rygorem.
Qn Życie toczy się pod szczególnym 

nadzorem. Gdzie dziś nie ma kamer? 
Chyba tylko w jednym miejscu. Jak 
u „Wielkiego Brata”.
Qn Cały naród buduje swoją stolicę 

– zapał zawarty w słowach piosenki 
więcej nie powróci. Jest za to stare 
po nowemu.

cd.  
ze str. 
22

W 1989 r. upadła socjalistyczna, 
zależna od Związku Radziec-
kiego „jedyna słuszna” droga 

rozwoju Polski. Rozpoczęto tworzyć 
podwaliny pod nowoczesne państwo. 
W poprzednich uwarunkowaniach ustro-
jowych scentralizowana administracja 
i  gospodarka, po zmianach ustrojo-
wych została przesunięta na szczebel 
niższy, aktywizując lokalne społeczno-
ści. W  okresie przemian ustrojowych 
w końcówce lat 80. i pierwszych latach 
90. panował przeogromny społeczny 
entuzjazm. Współczesnemu młodemu 
pokoleniu Polaków wychowywanemu 
bez ducha patriotyzmu, w  liberalnych 
kręgach popierających ideę bycia tzw. 
obywatelem świata (ponad strukturami 
państwa), trudno jest zrozumieć ducha 
tamtych lat, gdy poczucie konieczności 
zmian wymuszało działania bez oglą-
dania się na wynagrodzenia i prywatne 
korzyści. W początkowym okresie two-
rzenia  się samorządów szukano osób 
twórczych o wysokim morale i poczu-
ciu bycia odpowiedzialnym za dobro 
wspólne. Słowo „szukano” nie jest wła-
ściwe, bo osoby twórcze były kreatorami 
przemian i  były w  centrum wydarzeń 
oraz tworzyły struktury samorządowe, 
jednocześnie stając się członkami władz 
samorządowych. Z perspektywy lat nie-
przypadkowo w rozmowach z urzędnika-
mi i byłymi samorządowcami z tamtego 
okresu wspomina się sympatyczną, pełną 
wspólnego zrozumienia współpracę dla 
dobra miasta i lokalnej społeczności. Pa-
trząc na 25-letni okres pracy lokalnych 
samorządów możemy z dużą przyjemno-
ścią cieszyć się z dokonań w tym okresie. 
Z zadowoleniem można oglądać w Polsce 
zadbane miasta i miasteczka oraz zmie-
niające się otoczenie. Szkoda, że nasz Lu-
boń nie doczekał się centrum, wzorem 
innych miast, gdzie skupiałoby się życie 
mieszkańców. Wybudowanie elementów 
małej architektury, metaloplastyki i zie-
leni, stworzenie przez to klimatu ciepła 
i  spokoju oraz strefy odpoczynku jest 
w zasięgu �nansów miasta. W  innych 
polskich miastach można było tego do-
konać, to dlaczego u nas nie?

Postępujące w  Polsce zmiany są 
doceniane poza granicami kraju. W roz-
mowach obcokrajowcy zauważają prze-
obrażenia, ale i  my sami, jeżdżąc po 
Europie, widzimy dokonujące się inno-
wacje. Oczywiście nie znaczy, że nie 
mamy lokalnych problemów, ani kry-
tycznych uwag do niektórych osób 
z samorządu. We współczesnych wła-
dzach samorządowych są ludzie róż-

nych zawodów, 
z  różnym do-
świadczeniem 
zawodowym 
i  życiowym. 
Przeraża mnie, 
gdy  mło da 
osoba bez stosownego przygotowania 
zawodowego, nie znająca terminologii 
i  znaczenia zawodowego słownictwa, 
bez doświadczenia życiowego, zasiada 
w komisjach, sprawuje funkcje i podej-
muje decyzje ważne dla Lubonia, co 
wiąże  się ze znacznymi obciążeniami 
�nansowymi miasta. Przecież samorząd 
nie jest szkolną klasą służącą do pod-
noszenia kwali�kacji za społeczne pie-
niądze. Nie można miasta i pracy w sa-
morządzie traktować jako dodatkowe 
źródło dochodu. Nawet w przypadku 
otrzymania propozycji uczestniczenia 
w pracach komisji, do której nie ma się 
kwali�kacji, zawsze można odmówić, 
informując, że nie posiadam stosowne-
go przygotowania do sprawowania 
proponowanych funkcji.

Innym zagadnieniem jest kwestia 
wyborów do lokalnych władz. Przecież 
członkowie samorządu zostali wybrani 
w wolnej kampanii wyborczej w wol-
nych wyborach przez naszych miesz-
kańców. Powstaje pytanie, kto i  na 
podstawie jakiej analizy dokonuje wy-
borów poszczególnych kandydatów? 
Czy może, wzorem minionej epoki, nie 
przywiązuje  się uwagi do wyborów 
i bezmyślnie wrzuca się głosy na przy-
padkowe kandydatury, a później zgła-
sza się pretensje do wybranych władz. 
Może należy bardziej edukować miesz-
kańców Lubonia, by mieli przekonanie, 
że od ich wyborów naprawdę zależy 
kształt władz miasta. Przecież chcemy, 
żeby do rady miasta trafiały osoby 
o najwyższych kwali�kacjach nie tylko 
zawodowych, ale i etyczno-moralnych, 
by byli prawdziwą elitą miasta. Mam 
nadzieję, że przy urnach wyborczych 
mieszkańcom starczy w  przyszłości 
rozwagi, aby wybrać członków samo-
rządu, którzy nie godzą  się na bycie 
państwem niskiej kategorii. To kwestia 
odwagi posiadania aspiracji na przeży-
wanie czegoś pięknego i chwalebnego, 
wiary, że zmieniająca się Polska może 
być kimś więcej niż skromnym euro-
pejskim konsumentem. Przy takiej 
postawie wspomnienia z  pracy w  sa-
morządzie będą dawały wystarczającą 
satysfakcję i radość z uczciwe wykona-
nej pracy.

Roman Klimas

Roman Klimas – doktor medycyny, pomysłodawca 
i współorganizator budowy pomnika „Świadectwo 
Miłości”Na tle państwa, które „istnieje 

tylko teoretycznie”, samorzą-
dy to struktury publiczne 

działające w Polsce najlepiej, choć 
przesadzone są opinie, że reforma 
sprzed 25 lat okazała się gigantycz-
nym sukcesem. Owszem, dzięki 
samorządom gminy i  miasta wy-
glądają estetyczniej, powstała masa 
inwestycji komunalnych, pieniądze 
są wydawane racjonalniej niż cen-
tralnie, ale jednocześnie w  wielu 
przypadkach lokalne środowiska 
samorządowe obrosły trudnymi do 
rozbicia, szkodliwymi układami i pa-
tologiami, nie wyłączając korupcji, 
nepotyzmu i partyjniactwa.

Można mieć poczucie, że samo-
rządy zrobiły sporo dobrego (drogi 
lokalne, przedszkola i szkoły, biblio-
teki, komunikacja publiczna, wo-
dociągi, oczyszczalnie ścieków, 
zieleń miejska), ale zarazem trudno 
oprzeć się wrażeniu, że czasem para 
idzie w gwizdek i efekciarstwo. Nie 
mam nic przeciwko budowaniu 
aquaparków, ale rozwój musi być 

zrównowa-
żony i gmin-
ne centra 
rekreacji nie 
mogą być fa-
sadą zakry-
wającą nie-
dostatki 
służby zdro-
wia, oświaty, czy miejskiej infra-
struktury.

Luboń parku wodnego nie ma, 
ale też przez 25 lat nie uporał  się 
z największymi bolączkami, do ja-
kich zaliczam zwłaszcza koszmarne 
zaniedbania dotyczące sieci kanali-
zacyjnej, stanu ulic i  chodników, 
ładu przestrzennego, czystości i po-
rządku w mieście. Niektóre luboń-
skie ulice, z  rynsztokami zamiast 
systemu odprowadzania ścieków 
oraz szutrową nawierzchnią i bajo-
rami po deszczu, ciągle przywodzą 
na myśl głęboki PRL. Tym bardziej, 
że pozostały także wstydliwe nazwy 
ulic z tamtego okresu.

Sławomir Kmiecik

Sławomir Kmiecik – publicysta, autor książek

Qn Na każdym kroku widoczna pogarda 
dla ludzi starszych. Przykre to, ale praw-
dziwe. Przykłady można sypać z rękawa. 
Nie trzeba, ludzie je znają.
Qn Centralizacja wszystkich urzędów, 

do których bliżej mają jedynie władze. 
W Unii Europejskiej urzędy są rozpro-
szone po kraju. Nawet duchową stolicę 
Polski „towarzysz Glemp” przeniósł do 
stolicy, by była bliżej koryta. I jak tu inne 
miasta mają się rozwijać. Warszawka po-
tra� się ustawić.

Qn Na koniec – prawo. „Interpretacja 
przepisów prawa na własną odpowie-
dzialność i  ryzyko” – to cytat z pisma 
Urzędu Regulacji Energetyki. A gdzie jed-
noznaczna wykładnia przepisów? I jak tu 
patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość?

Przykre to wszystko, ale prawdziwe. 
To, co jest, moim zdaniem, wspaniałe 
w  nowej rzeczywistości, to komputer 
i wszystko, co się z nim wiąże.

Maria Kaczmarek

Minione 25 lat w historii pol-
skiej państwowości to zaledwie 
chwila, w historii Lubonia to 

już pewna epoka, która zdecydowanie 
odmieniła obraz naszego miasta. Hi-
storyczne przejście z  socjalizmu do 
nowego, innego świata – wolnego ka-
pitalizmu – budziło w  każdym z  nas 
niepokój i  liczne obawy. Wystarczy 
sobie przypomnieć comiesięczne kartki 
żywnościowe, reglamentowaną benzynę, 
ciągłe braki mięsa i innych produktów, 
w tym przysłowiowego papieru toaleto-
wego. Na poziomie miasta były to: brak 
systemu kanalizacyjnego, sieci gazowej, 
a nawet wodociągowej, brak chodników 
oraz oświetlenia ulic, placów zabaw czy 
ścieżek rowerowych. Połowa szkół była 
pozbawiona sal gimnastycznych, Dzisiej-
szego, ponadtrzydziestotysięcznego mia-
sta, jego władz wybieranych w wolnych 

i demokratycznych 
wyborach, a nie 
z  nadania jedy-
nej i przewodzącej 
partii narodu, powstania nowych, sa-
modzielnych, trzech spółek miejskich, 
ogromnego ruchu samochodowego 
na naszych ulicach, doprawdy trudno 
było sobie wtedy wyobrazić. Luboński 
samorząd niewątpliwie zdał egzamin 
dojrzałości, chociaż zapewne kilkanaście 
spraw można było zrobić efektywniej 
i lepiej. Biorąc pod uwagę jego obecne 
już 25-lecie, mam satysfakcję, że Lubo-
niem nie zarządzał działacz partyjny, 
uwikłany w partyjne interesy i gierki. 
Niestety, dwa pozostałe szczeble samo-
rządu, tj. powiat i województwo, zosta-
ły całkowicie upartyjnione i dominuje 
w nich interes układów sił partyjnych.

Robert Korcz

Robert Korcz – obserwator i uczestnik sesji Rady 
Miasta od kilku kadencji, zaangażowany w życie 
polityczno-społeczne, kandydat jednoosobowego 
Komitetu Wyborczego Lepszy Luboń w wyborach 
samorządowych 2014 r. (nie zdobył mandatu)
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Kilka słów re�eksji w temacie „wy-
obrażenia 1990 a  rzeczywistość 
2015”, pragnę rozpocząć od spra-

wy jeszcze sprzed roku 1990. Kiedy 
w  1981  roku rozpocząłem w  Luboniu 
budowę domu, zgodnie z  ówczesnymi 
procedurami, złożyłem w Urzędzie wnio-
sek o przydział materiałów budowlanych. 
Materiały w postaci 1 beczki lepiku i 2 
rolek papy otrzymałem 4 lata po złożeniu 
wniosku, czyli w  czasie kiedy budowa 
była już faktycznie zakończona. Postę-
powanie ówczesnych władz świadczyło 
o  lekceważącym stosunku do potrzeb 
zgłaszanych przez mieszkańców. Pyta-
nie, co się zmieniło?

Transformacja systemowa początku 
lat 90’ przyniosła ze sobą przychylniejszy 
stosunek władz samorządowych, zarów-
no do indywidualnych mieszkańców, jak 
i  przedsiębiorców. Mimo znaczących 
zmian, współpraca pomiędzy władzami 
samorządowymi a  obywatelami nadal 
jednak daleka jest od ideału. Jako przed-
siębiorca działający na lokalnym rynku 
od roku 1992 r. dostrzegam liczne pro-
blemy, jak przerost biurokracji oraz zbyt 
ścisłe regulowanie różnych sfer dzielno-
ści, zarówno gospodarczej jak i obywa-
telskiej. Wydawanie decyzji administra-
cyjnych, których skrupulatne wypełnie-
nie wymaga od adresata ponoszenia 
nadmiernych i często nieuzasadnionych 

kosztów, prowa-
dzi do opóźnie-
nia w  realizacji 
zaplanowanych 
inwestycji, a tym 
zniechęca do po-
dejmowania ja-
kiejkolwiek inicjatywy gospodarczej. 
Opisane wyżej działania skutkują prze-
noszeniem działalności prowadzonej 
dotychczas na terenie Lubonia na teren 
gmin sąsiednich.

Wśród pozytywnych zmian wymie-
nić należy z  pewnością pomoc oraz 
współpracę, którą samorząd oferuje or-
ganizacjom i  stowarzyszeniom podej-
mującym różnego rodzaju inicjatywy 
obywatelskie. Pozytywnym aspektem 
działalności samorządu jest także próba 
odtworzenia i podtrzymywania bezpo-
średniego kontaktu z mieszkańcami oraz 
wsłuchiwania się w ich problemy. Przy-
kładem może być np. sprawa przywró-
cenia na wniosek mieszkańców korzyst-
niejszego ruchu drogowego na ul. Po-
znańskiej. Mimo zgłoszonych wyżej 
uwag mam nadzieję, że władze samo-
rządowe obrane w trakcie zeszłorocznych 
wyborów podtrzymają pozytywny kie-
runek zmian zapoczątkowany kilka lat 
temu.

Edmund Kostrzewski

Edmund Kostrzewski – założyciel �rmy 
deweloperskiej „Kos-Dom” i Stowarzyszenia 
„Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu”

Dwadzieścia pięć lat samorząd-
ności to 25 lat samodzielnego 
rządzenia miastem. Rządzenia 

poprzez ludzi wybranych spośród nas 
– przez nas. Każdy z nas ma zatem, 
lub przynajmniej powinien mieć, swój 
udział w tym procesie.

Samodzielne rządzenie, samo-
dzielne dysponowanie pieniędzmi, 
podejmowanie decyzji przynoszących 
skutki na lata, nie jest łatwe. Czy spro-
staliśmy tak wysoko postawionym 
wymaganiom? Mając ograniczoną 
objętość tekstu do wykorzystania przy-
toczę jedynie dwie re�eksje.

Zapewne można wskazać sfery, 
w których przyjęte założenia czy roz-
wiązania nie zawsze okazywały  się 
trafne. Najistotniejsze dla każdego 
miasta są decyzje planistyczne. To 
one determinują sposób zagospoda-
rowania miasta, jego charakter, przy-
jazny (lub wręcz przeciwnie) wygląd. 
Ale najważniejsze jest to, czy w gmi-
nie zagwarantuje  się odpowiednią 
ilość gruntów pod przemysł czy usłu-
gi. To ma kolosalny wpływ na budżet 
miasta. Jedynie równowaga pomiędzy 
powierzchnią terenów usługowych 
i mieszkaniowych zapewnia wystar-
czającą liczbę środków �nansowych 

na infrastruk-
turę, usługi 
komunalne, 
oświatowe. Tej 
równowagi 
w Luboniu nie 
udało  się za-
gwarantować. Tereny mieszkaniowe 
zaplanowano nawet w  miejscu do-
tychczasowych terenów przemysło-
wych. Podatek dochodowy od zwięk-
szonej liczby mieszkańców nie jest 
w  stanie zrekompensować ubytku 
podatku dochodowego od osób praw-
nych i  podatku od nieruchomości 
zajętych pod działalność gospodarczą, 
która mogłaby być prowadzona 
w miejscu obecnych osiedli.

Jest jednak wiele dziedzin, w któ-
rych wykorzystaliśmy w  pełni nasz 
potencjał. Z pewnością należy do nich 
aktywność społeczna. Na tym polu 
zdaliśmy egzamin z  powodzeniem. 
Dowodem na to jest liczba czynnie 
działających w  Luboniu organizacji 
i  grup społecznych, pojawiające  się 
wciąż nowe inicjatywy. Nie było to 
możliwe przed 25 laty. I  to jest nasz 
dorobek – to, co tworzy naszą spo-
łeczność lubońską.

Małgorzata Machalska

Małgorzata Machalska – radna RML  
(2010-2014), obecnie Burmistrz Lubonia

Piękne plany – smutna rze-
czywistość

Mając ograniczone przez 
redakcję „Wieści Lubońskich” miej-
sce dla wypowiedzi, chcę przedstawić 
pracę i  zaangażowanie niewielkiej 
grupy osób, które pragnęły stworzyć 
na polach Andrzeja Mizerki wyma-
rzone od lat Nowe Centrum Lubonia 
(NCL) oraz to, co z  tych pięknych 
planów zrealizowano.

Jak wiadomo, miasto nasze za-
łożone w  1954  r., składało  się 
z trzech wsi otaczających niezabu-
dowane jeszcze pola Andrzeja Mi-
zerki leżące pośrodku tych osad. Tu 
zaistniały więc naturalne warunki 
do zbudowania wymarzonego cen-
trum dla nowego miasta.

W połowie lat sześćdziesiątych 
inż. Weichert opracował pierwszy 
plan zagospodarowania przestrzen-
nego, stanowiący podstawę prawną 
do wydawania zezwoleń budowla-
nych, za wyjątkiem pól Mizerki, 
które czekały na właściwe rozwią-
zania urbanistyczno-architektonicz-
ne. W 1993 r. nowa władza samo-
rządowa, wywodząca się w zdecy-
dowanej większości z Samorządo-
wego Komitetu Obywatelskiego 
postawiła sobie ambitne zadanie. 
Sześć zespołów projektowych, 
w skład których weszli czołowi po-
znańscy urbaniści, wykonało ma-

kiety nowe-
go Centrum 
Lubonia 
i odbyły się 
zakrojone 
na szeroką skalę konsultacje 
z  mieszkańcami (patrz m.in. spe-
cjalna 8-stronicowa wkładka do 
„WL” 10-1993). Było to pierwsze 
ukazanie możliwości dla tego tere-
nu z uwzględnieniem potrzeb funk-
cjonalnych miasta Luboń. W dalszej 
kolejności miały być opracowane 
założenia techniczno-ekonomiczne, 
a po ich zatwierdzeniu miano opra-
cować projekt wstępny i  projekt 
techniczny Nowego Centrum Lu-
bonia. Jednak decyzją burmistrza 
dr Włodzimierza Kaczmarka, zre-
zygnowano z części tych opracowań, 
tworząc jedynie wątpliwej jakości 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego kilkakrotnie zmie-
niany. Burmistrz nie utworzył też 
w Urzędzie Miasta, pomimo wnio-
sków, stanowiska Głównego Archi-
tekta ds. Centrum dla przeciwwagi 
swobodnym decyzjom dewelope-
rów, stając się odpowiedzialnym za 
wadliwy, brzydki, nie do zaakcep-
towania stan tego zbioru budynków, 
któremu określenie Centrum nie 
pasuje.

Świadczą o  tym m.in.: brak 
spójnej infrastruktury w  nowych 

Stanisław Malepszak – dr inż., projektant, 
członek komisji Komunalnej RML pierwszej 
kadencji 1990-1994, historyk – autor m.in. 
książek o Luboniu

drogach, karygodne odstępstwa od 
założeń architektonicznych oraz 
urbanistycznych czy bałagan w ad-
resach albo uszczuplanie zieleni 
(funkcji estetycznych i  rekreacyj-
nych).

W konsekwencji pewnych za-
niedbań sposób zagospodarowania 
NCL w całości pozostawiono w rę-
kach �rm deweloperskich nasta-
wionych przede wszystkim na zysk.

Tak zakończył  się nasz sen 
o pięknym mieście z wyjątkowym 
śródmieściem o oryginalnej archi-
tekturze. Otrzymaliśmy zamiast 
wolnego, jednolitego, dostępnego 
obszaru o prawdziwych funkcjach 
miejskich, jakieś wydzielone sku-
piska dość pospolitych bloków oto-

czonych płotami, szlabanami, a na-
wet strażnicami, gdzie przez całą 
dobę czuwają wyszkoleni ochronia-
rze. A więc to, co mogło być dzięki 
nowej suwerennej władzy samorzą-
dowej piękne, wyjątkowe, funkcjo-
nalne i przyjazne, zostało w minio-
nym 25-leciu tego uroku na zawsze 
pozbawione. Czy kiedyś teren ten 
uzyska chociaż funkcje prawdziwe-
go centrum Lubonia, czy pozosta-
nie jedynie sypialnią, będzie zależeć 
od determinacji kolejnych włodarzy 
miasta.

Istnieje możliwość częściowej 
naprawy funkcjonalno-urbanistycz-
nej na niezabudowanym jeszcze 
terenie.

Stanisław Malepszak

Osiem lat mojego świadomego 
społecznie i  politycznie życia 
poświęciłam aktywnemu dzia-

łaniu na rzecz samorządu lubońskiego, 
pełniąc funkcję radnej. Ten czas z jednej 
strony pozwolił mi na zdobycie dużej 
wiedzy na temat struktur terytorialnych, 
a z drugiej na wyrobienie sobie opinii na 
temat działań burmistrza i dużego odsetka 
radnych. Jestem idealistką i zawsze chcia-
łam, aby ludzie pracujący dla samorządu, 
niezależnie jaką pełnią funkcję, robili to 
z wielkim zaangażowaniem i oddaniem. 
Aby bezkompromisowo dbali o sprawy 
miasta i mieszkańców, a nie przy okazji 
zasiadania na zaszczytnych i wpływowych 
stanowiskach „załatwiali” lub tworzyli 
miejsca pracy dla swoich znajomych, 
kierując  się zasadą: najpierw prywata, 

później interes 
ogółu. Zawsze 
podkreślałam, 
że życzę sobie, 
aby włodarze 
byli oszczędni, 
wydawali pieniądze rozsądnie, tak jakby 
publiczne �nanse były ich osobistymi. 
Aby każda miejska inwestycja była do-
pilnowana, tak, jak wykonywana w ich 
własnym domu. Aby radni wiedzieli, 
nad czym głosują i potra�li przedstawić 
argumenty, dlaczego podnoszą rękę „za”, 
albo „przeciw”. Chciałabym, aby po prostu 
angażowali się w sprawy miasta, a dieta 
była sprawą co najmniej drugorzędną.

To takie moje zwyczajne marzenia 
o samorządzie…

Magdalena Nyćkowiak-Filusz

Magdalena Nyćkowiak-Filusz – radna dwóch 
kadencji RML (2006-2014), kandydat na 
Burmistrza Lubonia w 2010 r.
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Podsumowując ćwierćwiecze 
samorządu w Luboniu trzeba 
sobie zadać pytanie, jak zmie-

niło się nasze miasto w ciągu 25 lat 
„wolności” i czy ekipy sprawujące 
władzę samorządową w tym czasie 
obrały właściwy kierunek rozwoju?

Na początku przemian ustrojo-
wo-gospodarczych miasto liczyło 
ok. 20 tys. mieszkańców (przewa-
żała zabudowa jednorodzinna). 
W  roku 2003 oddano do użytku 
Południową Obwodnicę Poznania 
(A2) z ważnymi dla Lubonia węzła-
mi komunikacyjnymi. Miasto sta-
ło się bardzo atrakcyjne pod wzglę-
dem komunikacyjnym. Jednocze-
śnie pobudowano wiele bloków 
i  domów szeregowych, a  liczba 
mieszkańców wzrosła o  ponad 
10 tys. W parze ze skokowym wzro-
stem liczby mieszkańców nie poszła 
jednak rozbudowa infrastruktury. 
W tym czasie nie powstały też żad-
ne większe �rmy i  zakłady pracy 
(niski poziom wpływów do budże-

tu z  tytułu 
podatków 
PIT i CIT). 
Wnioski 
zatem na-
rzucają  się 
same: mia-
sto nie wykorzystało właściwie po-
łożenia geogra�cznego oraz poten-
cjału gospodarczego i  zamiast 
stać się atrakcyjnym dla inwestorów 
i rozwijać, jest sypialnią Poznania. 
Potwierdza to przykry fakt poda-
wany przez GUS, że Luboń należy 
do najbiedniejszych miast w Polsce 
(dochód budżetu na głowę miesz-
kańca).

Pozostaje jednak mieć nadzieję, 
że nowe władze, wybrane w jedno-
mandatowych okręgach wybor-
czych, z Panią Burmistrz na czele, 
poprowadzą teraz Luboń szybko we 
właściwym kierunku... Jeśli nie, to 
trzeba będzie czekać do następnych 
wyborów…

Maciej Różański

Maciej Różański – kandydat na radnego 
w wyborach samorządowych 2014 r. 
z Komitetu Wyborczego Daj Szansę Młodym

Rok 1990 to początek zmian 
ustrojowych w naszym kra-
ju. Wybory samorządowe 

w Luboniu wygrali przedstawiciele 
Samorządowego Komitetu Obywa-
telskiego (SKO). Przed Radą Miasta, 
liczącą wtedy 28 radnych, stanęły 
trudne zadania. Trzeba było opra-
cować nowe podstawy funkcjonowa-
nia miasta, powołać nowe jednostki 
organizacyjne, opracować statuty 
i regulaminy. Sporo z tych działań 
miało pionierski charakter. Wszyst-
kich cechował niebywały entuzjazm 
i wiara w sukces. Jestem dumny, że 
mogłem właśnie wtedy brać udział 
w pracach Rady Miasta. Była to nie-
samowita szkoła życia obejmująca 
wiele dziedzin. Rady Miasta drugiej 
i  następnych kadencji realizowa-
ły zadania już w  oparciu o  spore 
doświadczenie nabyte w pierwszej 
kadencji i  wnosiły bardzo wiele 
w rozwój Lubonia. Miasto zmieni-
ło się i dzisiaj trudno porównać jego 

oblicze z tym 
sprzed 25 lat. 
Nie należy do 
bogatych, więc 
nie jest w sta-
nie realizować 
zadań na miarę naszych ambicji. 
Uważam, że obecna Rada Miasta 
powinna prowadzić bardzo rozważną 
politykę dotyczącą współpracy z Po-
znaniem, przy zachowaniu swojej 
tożsamości. W ramach aglomeracji 
trzeba będzie wspólnie rozwiązywać 
problemy drogowe i komunikacyjne. 
W Luboniu mieszkam i chcę tutaj 
mieszkać dalej. Będę zatem „kibi-
cował” obecnemu samorządowi, 
jak i następnym, życząc im samych 
sukcesów. Obecnie każdy miesz-
kaniec, o ile tylko chce, może mieć 
wpływ na politykę naszego miasta. 
Jest to jeden z ważnych powodów, 
dla którego nie chciałbym powrotu 
do czasów sprzed 1990 roku.

Zdzisław Szafrański

Zdzisław Szafrański – Zastępca 
Przewodniczącego Rady Miasta 1. kadencji 
1990-1994 (kandydat SKO), Przewodniczący 
Rady Miasta 1994-2006 (Burmistrzem 
Lubonia był wtedy Włodzimierz Kaczmarek)

Perspektywa 25 lat powrotu do 
idei i praktyki samorządowej 
w Polsce, z całą pewnością skła-

nia do wielu re�eksji. Tym bardziej, 
że przez okres 12 lat, najpierw jako 
radny Rady Miasta Luboń, a następnie 
przez dwie kadencje jako Burmistrz 
Miasta, wraz z  moimi zastępcami 
i  pracownikami samorządowymi 
współtworzyliśmy obraz polskiego 
samorządu lokalnego.

Jeśli dobrze zrozumiałem po-
stawione przede mną, przez Redak-
cję „Wieści Lubońskich” zadanie, to 
celem przeprowadzanej sondy nie 
jest z pewnością opisywanie swoich 
sukcesów czy wskazywanie porażek. 
Nawet, jeśli taki cel przyświecał, nie 
zamierzam tego wątku podejmować. 
Uznaję bowiem, że 25 lat sukcesu 
naszego kraju po transformacji 
ustrojowej, to zbyt krótki czas, by 
naprawić wszystkie niedociągnięcia 
poprzedniego systemu. A tym bar-
dziej, to za mało czasu, by nauczyć 
nas wszystkich korzystania z dobro-
dziejstw systemu demokratycznego 
i wolnego samorządu. Jako samo-
rządowiec uznaję, że wprowadzenie 
zasadniczej reformy samorządowej 
przez rząd Jerzego Buzka, jak rów-
nież późniejsze zmiany w zakresie 
bezpośredniego wyboru wójta, bur-
mistrz, prezydenta, były milowymi 
krokami usprawniającymi zarzą-
dzanie państwem. Jakkolwiek znane 
są mi opinie wielu środowisk kwe-
stionujące zasadność funkcjonowa-
nia powiatów, to wydaje mi się, że 
autorom reformy przyświecała za-
cna idea usprawnienia zarządzania 
państwem. Idea ta uległa w  pew-
nych obszarach wypaczeniu. Proszę 
chociażby zwrócić uwagę na niesto-

sowanie 
we wszyst-
kich dzie-
dzinach 
polityk 
publicz-
nych zasa-
dy subsy-
diarności. Mam tu na myśli zwłasz-
cza subsydiarność z zakresie �nan-
sowania nowych zadań cedowanych 
z poziomu centralnego na samorzą-
dowy. W  tym obszarze widzę ko-
nieczność zmian legislacyjnych 
w ustawie o �nansach publicznych, 
które nadążałyby za dynamicznymi 
zmianami demogra�cznymi i prze-
pływami ludności w kierunku me-
tropolii. Mamy bowiem do czynie-
nia z nowymi zjawiskami nazywa-
nymi suburbanizacją, której skutki 
odczuwamy również w  Luboniu. 
Efekt jest taki, że rosną koszty, a do-
chody nie wzrastają, a każdy wie, że 
z pustego i Salomon nie naleje.

25 lat samorządu w  Luboniu 
oceniam pozytywnie. Trudno bo-
wiem zarzucać poprzednim rad-
nym, burmistrzom i ich zastępcom, 
że działali na niekorzyść miasta czy 
też naszych mieszkańców. Z  per-
spektywy czasu, jak i doświadczenia 
widzę jednak błędne decyzje, które 
zaważyły na dzisiejszym budżecie 
i generują monotematyczny rozwój 
miasta: sypialniany dla miasta Po-
znania. Chodzi tu przede wszystkim 
o tereny po WPZZ, nieprzemyślane 
do końca skutki wprowadzenia tak 
szczegółowych planów miejsco-
wych, zbyt miękką politykę w nie-
których obszarach. Z drugiej strony 
dostrzegam również to, że Luboń 
w dziedzinach zarządzania metro-

Dariusz Szmyt – radny 2002-2006, 
Burmistrz Lubonia dwóch kadencji (2006-
2014)

politalnego był liderem wielu roz-
wiązań, np. w zakresie pełnej inte-
gracji komunikacji publicznej, bu-
dowy mieszkań socjalnych i komu-
nalnych, utrzymywania dobrego 
poziomu kształcenia, wprowadzania 
atrakcyjnych zasad korzystania ze 
wszystkich przedszkoli lubońskich, 
czy też korzystania we współpracy 
z partnerami zewnętrznymi ze środ-
ków unijnych przeznaczanych np. 
na kanalizację w  Lasku, budowę 
Orlików, wymianę autobusów i inne 
działania.

Podobnie jak w latach poprzed-
nich, dziś Luboń jest w  dobrych 
rękach coraz bardziej angażują-
cych  się mieszkańców, na których 
czele stoi Pani Burmistrz i  Rada 
Miasta. Uczymy się dialogu społecz-
nego, nowej otwartości na miesz-
kańca, nowej determinacji w dąże-
niu do celu. Przed nami ważne in-
westycje infrastrukturalne, pewnie 
budowa nowej szkoły i  remonty 
w  dotychczasowych placówkach, 
wprowadzenie struktur samorządu 
pomocniczego – rad osiedli. Tych 
ostatnich struktur nie należy się bać. 

cd.  
obok

W 1990 r. działania Samo-
rządowego Komitetu 
Obywatelskiego (SKO) 

na terenie miasta skupione były 
na problemach życia mieszkańców. 
Członkowie SKO wsłuchiwali  się 
w głosy i opinie mieszkańców. Od 
samego początku na przełomie 
roku przed wyborami członkowie 
SKO byli zapraszani na posiedzenia 
Komisji i Sesje Rady Miasta. Brali 
również udział w objazdach gospo-
darczych Lubonia, często wyrażając 
uznanie co do prowadzonych prac 
budowlanych, szczególnie w zakresie 
gospodarki komunalnej. Sądzę, że 
byli dobrze i rzetelnie zapoznawani 
z problemami miasta – tymi w re-
alizacji, jaki i szczególnie tymi do 
rozwiązania. Również moje długie 
rozmowy z przewodniczącym SKO 
i jego zastępcą na pewno dawały pełen 
obraz sytuacji w mieście. W zbieranie 
informacji dla SKO zaangażowana 
była również radna Wojewódzkiej 
Rady Narodowej – Daniela Kacz-
marek (żona przyszłego Burmi-
strza), która osobiście odbierała ode 
mnie materiały na piśmie. Ze swojej 

strony, obserwując 
sytuację w mieście, 
widziałem wielu bar-
dzo zaangażowanych 
członów w pracach 
SKO. Byli i tacy, którzy 
znaleźli  się w SKO, 
by załatwiać swoje 
prywatne sprawy, na 
które wcześniej otrzymali decyzje 
negatywne z Urzędu, również i tacy, 
którzy szukali dla siebie miejsca, 
sposobu na życie i możliwości za-
robkowania. Podjąłem decyzję, że 
nie będę kandydował na radnego 
i  burmistrza miasta. Opracowa-
łem sprawozdanie i rozliczyłem się 
z mieszkańcami z mojej 10-letniej 
pracy na stanowisku Naczelnika Mia-
sta. Była to również forma podzię-
kowania mieszkańcom za ich pełne 
zaangażowanie i udział w rozwiązy-
waniu problemów gospodarczych 
w mieście (liczne komitety budowy 
wodociągów, kanalizacji burzowej, 
gazowej, a  także budowy Klubu 
Rolnika w Lasku wraz z pocztą, czy 
budowy strażnicy OSP). Wybory 
w maju 1990 r. jednoznacznie ustaliły 

Kazimierz Świderski – Naczelnik Miasta od 1981 r. do 
wyborów w 1990 r. (zatrudniony do września 1990 r.)

cd.  
obok
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Mnie zabrakło determinacji we 
wdrażaniu tych elementów. Zainau-
gurowałem jednak działanie zespo-
łu koordynacyjnego, który zakoń-
czył swoją pracę i aktualnie konsul-
tuje wypracowane rozwiązanie.

Wśród wielu spraw ważnych 
bardziej lub mniej, można powie-
dzieć: nic nowego. Nowością jest 
jednak to, że mamy szansę, by de-
cyzje były podejmowane z  miesz-
kańcami. Luboń będzie się rozwijał 
w swoim tempie. Przyszłość nasze-

go miasta jest łatwa do przewidze-
nia. Jest przed nami scenariusz lu-
boński, metropolitalny i poznański. 
Który z nich zostanie wybrany, za-
leży przede wszystkich od decyzji, 
jak widzimy przyszłość samorządu 
w Polsce? Ale na to pytanie muszą 
odpowiedzieć nasi przedstawiciele 
w parlamencie. Oczywiście, że rów-
nież z naszym silnym zaangażowa-
niem.

Dariusz Szmyt
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nowy porządek w mieście – zmianę 
władz. Nowa Rada i Burmistrz byli 
skupieni na przygotowaniu podstaw 
prawnych do działania Rady, Burmi-
strza, Urzędu i podległych jednostek 
w mieście. Moim zdaniem, bardzo 
dynamiczny rozwój miasta z lat 80. 
i wcześniejszych został wyhamowa-
ny. Zarząd, znacznie rozbudowany 
etatowo, prowadził raczej politykę 
zachowawczą, kończąc rozpoczęte 
wcześniej zadania, niewiele występu-
jąc o środki zewnętrzne. Zniszczo-
no bardzo aktywne zaangażowanie 
mieszkańców w życie miasta – zli-
kwidowano i do dzisiaj nie odbu-
dowano ogniw samorządowych 
w osiedlach. Zaniechano kontynu-
acji budowy kanalizacji sanitarnej 
dla całego Żabikowa z  możliwo-
ścią zrzutu ścieków do kolektora 
poznańskiego (takie uzgodnienia 
były dokonane z WPWiK –Wiel-
kopolskim Przedsiębiorstwem Wo-
dociągów i Kanalizacji w Poznaniu 
już w  1989  r.). W  porozumieniu 
z Gminą Komorniki podjęto nowe 
decyzje budowy wspólnej oczysz-
czalni w Łęczycy. Po paru latach 
wycofano się z tego – dla miasta to 
była strata w czasie (blisko 5 lat), 

wydane środki �nansowe – i  na 
nowo rozpoczęto rozmowy z Po-
znaniem w zakresie zrzutu ścieków 
z Lubonia. Zbudowano od podstaw 
nową szkołę i halę widowiskowo-
-sportową, na pewno bardzo przy-
datną mieszkańcom miasta. Środki 
�nansowe – nie wystarczające – od 
zawsze był problemem. Były ogra-
niczone i limitowane przez władze 
wojewódzkie. W  związku z  tym 
nie wszystkie podatki dochodowe 
od mieszkańców pozostawały do 
dyspozycji miasta i  jego rozwoju. 
Stąd, moim zdaniem, rolą rządzą-
cych winno być, aby wręcz „zdoby-
wać” ich jak najwięcej z zewnątrz. 
To dało  się zauważyć w  ostatnim 
10-leciu. Kolejne wybory – zmiany 
ekip rządzących i tworzenie nowych, 
dziwnych stanowisk, które nie służą 
miastu, także znacznie rozdymana 
administracja – powodują zwięk-
szanie kosztów utrzymania mia-
sta. Założenia dotyczące rozwoju 
gospodarczego Lubonia w  latach 
80., w  szczególności w  zakresie 
gospodarki komunalnej, nadal są 
aktualne i realizowane przez obec-
ne władze.

Kazimierz Świderski
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Mam 16 lat, wraz z przyja-
ciółką – Oliwią Kruger 
– zostałyśmy posłankami 

na Sejmie Dzieci i Młodzieży, któ-
ry obraduje co roku w Warszawie 
1 czerwca. Jednak żeby wziąć udział 
w tym ogólnopolskim wydarzeniu 
musiałyśmy wykonać pewne zada-
nia. Zadaniem rekrutacyjnym było 
przeprowadzenie spaceru badawcze-
go. Wybrałyśmy lubońskie „szach-
ty” (teren dawnych wyrobisk gliny 
w okolicy ul. Niezłomnych – przyp. 

red.). Porównywałyśmy zaniedbany 
teren po naszej stronie oraz pięk-
nie zagospodarowaną poznańską 
część. Po spacerze czas wprowadzić 
zmiany! Organizujemy akcję zbie-
rania śmieci i budowania prowizo-
rycznych śmietników, aby zwrócić 
uwagę władz na to miejsce. Mamy 
nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie 
z planem i po wykonanym zadaniu 
spotkamy się w Sejmie.

Antonina Kwiatkowska
(Czytaj też na st. 53)

Nastolatki w polityce

Odpowiadając na pytanie za-
warte w sondzie dotyczącej 25 
lat odrodzonego samorządu, 

warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. 
Po pierwsze nie wolno zapominać 
o tym, że częściowo wolne wybory 
w roku 1989 i związana z tym zmia-
na władzy były kontrolowane przez 
ówczesnych decydentów i miały na 
celu przede wszystkim utrzymanie 
jak największej części wpływów 
członków ówczesnego PZPR (Polska 
Zjednoczona Partia Robotnicza) i ich 
popleczników. Proces przejmowania 
przez nich władzy ekonomicznej, 
w tym dotąd państwowej własności, 
rozpoczął się znacznie wcześniej, co 
najmniej w roku 1988. Tymczasem 
wynik wyborów w roku 1989 był dla 
wszystkich na tyle zaskakujący, że 
członkowie partii, z nazwy robotniczej, 
na chwilę spanikowali i na tej fali naj-
prawdopodobniej udało się w roku 1990 

wdrożyć 
sensow-
ną refor-
mę samo-
rządową. Do wyborów stanęło wtedy 
bardzo wielu ideowych ludzi, któ-
rzy jednak cechowali się dość dużą 
naiwnością polityczną, sam do tej 
grupy należałem. Pierwsza i druga 
kadencja odrodzonego samorządu 
są przez wielu oceniane jako naj-
bardziej twórcze. Nie da się jednak 
ukryć, że władze centralne niemal 
natychmiast rozpoczęły odwrót, 
który miał na celu stopniowe ogra-
niczanie swobody działania samo-
rządów. Najlepszym tego dowodem 
jest utworzenie urzędów rejono-
wych w bardzo krótkim czasie po 
wyborach. Stopniowo też oprócz 
formalnych ograniczeń, nakładano 
na samorządy coraz więcej nowych 
zadań bez zapewnienia pełnego ich 

Marian Walny – pierwszy wójt Komornik 
(1990-1998), wójt gminy Mieleszyn 
(2000-2002), kandydat na Burmistrza 
Lubonia w 2002 r., radny powiatu 
poznańskiego, zastępca Burmistrza 
Lubonia (2006-2014)

�nansowania. Drugi etap reformy 
samorządowej przeprowadzony 
w  roku 1998 miał już w  zamiarze 
realizację celów politycznych wielu 
ugrupowań i dlatego trudno o nim 
mówić, że był w pełni udany. Jeśli 
na uwarunkowania funkcjonujące na 
szczeblu ogólnokrajowym nałożyć te 
lokalne (charakteryzujące się tym, 
że odrodziły się i przepoczwarzyły 
lokalne koterie, które bez dobrego 
funkcjonowania społeczeństwa oby-
watelskiego kontrolującego władzę 
każdego szczebla, powodują jej de-
generację), wyłaniający się obraz nie 
może satysfakcjonować. Z własnego 
doświadczenia wiem, że uroki spra-
wowania jakiejkolwiek władzy są na 
tyle duże, że 90 – 95% osób piastują-
cych władzę, ulega im. Nie znaczy to 
oczywiście, że popełniają oni wielkie 
przestępstwa i powinni być karani. 
Odsetek tych jest niewielki. Cho-
dzi o to, że oni czynią wszystko, by 
przy tej władzy się utrzymać, a więc 
podejmują decyzje po to, by przy-
podobać się takiej czy innej grupie 
wyborców, a z drugiej strony unikają 
podejmowania ważnych, trudnych 
decyzji, by przetrwać. Dalej, myślą 
w kategoriach ograniczonych cza-
sowo do końca kadencji, a rozwój 
miast i gmin musi być planowany 
z perspektywą kilkudziesięciu lat.

Przechodząc do spraw lokal-
nych, poruszę tylko kilka najważ-
niejszych problemów. Władze Lu-
bonia wiele lat temu popełniły kilka 
błędów (?), które zdecydowały 
o jego aktualnej sytuacji i przez wie-
le lat będą miastu ciążyły. Pierwszy 
to opracowanie w roku 1997 planów 
dla centrum Lubonia, które wdro-
żono bez jakichkolwiek osłonowych 
zabezpieczeń dla budżetu miasta, 
a więc równoczesnego przeprowa-
dzenia procedury scaleń i podziałów 

gruntów oraz równoczesnego wpro-
wadzenia tych rodzajów opłat adia-
cenckich, które były w tej sytuacji 
możliwe, przez co uruchomiono 
rynek deweloperski na skalę wów-
czas jeszcze w Polsce niespotykaną. 
Skuteczną współpracę z dewelope-
rami nawiązali wówczas planiści, po 
części ci sami, którzy plan opraco-
wywali. Skutki ich działalności od-
czuwają dzisiaj zarówno władze 
miasta jak i nowi mieszkańcy, którzy 
uwierzyli w obietnice deweloperów. 
Kolejny bagaż to rekultywacja skła-
dowiska odpadów, zamiast jego li-
kwidacji. W ten sposób miasto za-
pewniło sobie problemy z  jego 
monitoringiem, gospodarką woda-
mi opadowymi itd., zamiast zyskać 
ponad 10  ha cennego chociażby 
z punktu widzenia inwestycyjnego, 
położonego przy autostradzie. Dalej, 
dopuszczenie do sprzedaży prywat-
nemu inwestorowi 23 ha gruntów 
po upadłych zakładach przemysłu 
ziemniaczanego. Skutki są widocz-
ne i odczuwane będą przez wiele lat, 
bowiem decyzja ta w istotny sposób 
zachwiała zrównoważeniem funkcji 
miasta: mieszkalnej, gospodarczej 
i rekreacyjno-wypoczynkowej. Póź-
niej próby naprawienia tych błędów 
były skutecznie torpedowane, mało 
tego, sposób kontroli wydatków na 
funkcjonowanie miasta był dalece 
niewystarczający, co istotnie za-
chwiało relacją części inwestycyjnej 
budżetu do części funkcjonalnej. Na 
przykład nikt, pomimo próśb, nie 
chciał przeanalizować racjonalności 
kosztów ponoszonych na oświatę, 
a to 30% budżetu. Wnioski są takie, 
że Luboń bezpowrotnie stracił wie-
le szans i dzisiaj ich odzyskanie jest 
bardzo trudne, a  w  wielu wypad-
kach niemożliwe.

Marian Walny

n
Młodzi lustrują szachty
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Podczas wyborów prezydenc-
kich (10 maja 2015 r.) po raz 
pierwszy każdy mógł zagło-

sować korespondencyjnie. Tylko do 
27 kwietnia można było zgłosić taki 
zamiar w urzędzie miasta. Niestety, 
na kilkanaście dni przed wyborami 
bardzo trudno było znaleźć jasne 
i  proste instrukcje, co do tego jak 
zagłosować, wybierając ten sposób. 
Na stronach Państwowej Komisji Wy-
borczej (PKW) i w rozporządzeniach 
Ministra Administracji i Cyfryzacji 
i Ministra Spraw Zagranicznych zawarte 
były sprzeczne informacje, np. co do 
tego, którego dnia i gdzie dokładnie 
przekazać swój głos. Użyte na stronie 
PKW słowo „nadać” wprowadzało wy-
borców w błąd. Sugerowało, że moż-
na to było zrobić w dowolny sposób, 
a nie wyłącznie nadając w placówce 
Poczty Polskiej. Również urzędnicy 
nie potra�li wyjaśnić, jak to zrobić. 
W Fundacji im. Stefana Batorego na 
10 procentach gmin w Polsce prze-
prowadzono badanie tzw. „tajemniczy 
klient”. W województwie wielkopolskim 
było to 12 gmin wiejskich, 2 gminy 
miejskie i 9 gmin wiejsko-miejskich, 
razem 23. Przedstawicielka Fundacji 
zadzwoniła do nich. 17 podało peł-
ne informacje na temat głosowania 
korespondencyjnego, 5 przekazało 
informacje niepełne (w tym Luboń), 
a jedna – nieprawidłowe. Wśród 23 
gmin Luboń znalazł się za to wśród 
9, które zamieściły informacje na te-
mat tego sposobu głosowania w BIP-
-ie. 12 gmin podało tam informacje 
niepełne, a dwie – nieprawidłowe.

Na podstawie materiałów Koali-
cji „Masz Głos, Masz Wybór”

(S)

Niejasne 
głosowanie

Szczegółowe wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich 10 maja 2015 r.   
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Grzegorz Braun 0,83% 87 0,7% 4 0,8% 5 0,8% 4 0,7% 1 0,2% 3 0,6% 7 1,2% 1 0,2% 6 0,9% 2 0,3% 2 0,4% 7 1,1% 8 1,3% 4 0,6% 5 0,8% 6 0,9% 5 0,8% 3 0,5% 6 1,0% 5 1,1% 1 0,2% 2 0,3%

Andrzej Duda 34,76% 2750 22,2% 166 32,4% 147 22,4% 161 26,7% 183 32,4% 61 11,8% 94 16,4% 130 22,5% 149 22,7% 155 24,4% 108 20,6% 141 22,9% 118 18,9% 141 21,6% 127 19,3% 122 18,6% 128 19,9% 111 17,5% 131 22,7% 131 29,8% 99 20,9% 147 24,3%

Adam Jarubas 1,60% 63 0,5% 1 0,2% 6 0,9% 7 1,2% 5 0,9% 1 0,2% 5 0,9% 2 0,3% 4 0,6% 6 0,9% 3 0,6% 0 0,0% 2 0,3% 4 0,6% 1 0,2% 1 0,2% 4 0,6% 3 0,5% 3 0,5% 2 0,5% 3 0,6% 0 0,0%

Bronisław Komorowski 33,77% 5862 47,3% 213 41,6% 309 47,1% 256 42,4% 220 38,9% 261 50,7% 283 49,3% 293 50,8% 330 50,2% 312 49,2% 253 48,3% 305 49,6% 319 51,1% 319 48,8% 312 47,3% 330 50,4% 310 48,2% 311 48,9% 281 48,7% 169 38,4% 202 42,6% 274 45,2%
Janusz Korwin-Mikke 3,26% 482 3,9% 23 4,5% 32 4,9% 22 3,6% 24 4,2% 19 3,7% 21 3,7% 23 4,0% 13 2,0% 24 3,8% 24 4,6% 17 2,8% 26 4,2% 24 3,7% 19 2,9% 37 5,6% 25 3,9% 22 3,5% 23 4,0% 31 7,0% 15 3,2% 18 3,0%
Marian Kowalski 0,52% 62 0,5% 3 0,6% 4 0,6% 6 1,0% 2 0,4% 2 0,4% 5 0,9% 2 0,3% 6 0,9% 3 0,5% 2 0,4% 4 0,7% 1 0,2% 1 0,2% 4 0,6% 2 0,3% 3 0,5% 0 0,0% 2 0,3% 2 0,5% 1 0,2% 7 1,2%
Paweł Kukiz 20,80% 2452 19,8% 83 16,2% 115 17,5% 124 20,5% 95 16,8% 137 26,6% 119 20,7% 98 17,0% 107 16,3% 106 16,7% 98 18,7% 111 18,0% 116 18,6% 126 19,3% 154 23,4% 124 18,9% 137 21,3% 146 23,0% 111 19,2% 80 18,2% 133 28,1% 132 21,8%
Magdalena Ogórek 2,38% 266 2,1% 13 2,5% 17 2,6% 8 1,3% 18 3,2% 6 1,2% 12 2,1% 9 1,6% 24 3,7% 9 1,4% 16 3,1% 8 1,3% 18 2,9% 15 2,3% 10 1,5% 14 2,1% 15 2,3% 20 3,1% 7 1,2% 10 2,3% 8 1,7% 9 1,5%
Janusz Palikot 1,42% 255 2,1% 6 1,2% 13 2,0% 10 1,7% 13 2,3% 18 3,5% 23 4,0% 12 2,1% 12 1,8% 13 2,1% 13 2,5% 18 2,9% 13 2,1% 13 2,0% 11 1,7% 11 1,7% 10 1,6% 15 2,4% 7 1,2% 7 1,6% 9 1,9% 8 1,3%
Paweł Tanajno 0,20% 39 0,3% 0 0,0% 3 0,5% 0 0,0% 2 0,4% 6 1,2% 1 0,2% 2 0,3% 1 0,2% 1 0,2% 1 0,2% 1 0,2% 1 0,2% 3 0,5% 2 0,3% 3 0,5% 1 0,2% 1 0,2% 3 0,5% 2 0,5% 2 0,4% 3 0,5%
Jacek Wilk 0,46% 83 0,7% 0 0,0% 5 0,8% 6 1,0% 2 0,4% 1 0,2% 4 0,7% 5 0,9% 5 0,8% 3 0,5% 4 0,8% 3 0,5% 2 0,3% 4 0,6% 14 2,1% 5 0,8% 5 0,8% 4 0,6% 3 0,5% 1 0,2% 1 0,2% 6 1,0%

głosów ważnych 14 898 934 12 401   512   656   604   565   515   574   577   657   634   524   615   624   654   659   655   643   636   577   440   474   606  
głosów nieważnych 124 952 127   2   9   4   10   2   3   5   5   8   6   4   5   5   9   6   8   13   5   13   4   1  

głosowało 15 023 886 12 528   514   665   608   575   517   577   582   662   642   530   619   629   659   668   661   651   649   582   453   478   607  
uprawnionych do głos. 30 688 570 23 187   1098   1201   1119   1013   922   1004   1093   1222   1154   988   1134   1099   1167   1231   1180   1072   1169   1175   1033   951   1162  

frekwencja 48,96% 53,5%   46,6%   54,6%   54,0%   55,8%   55,9%   57,2%   52,8%   53,8%   54,9%   53,0%   54,2%   56,8%   56,0%   53,5%   55,5%   60,0%   54,4%   49,1%   42,6%   49,8%   52,2%

Poniżej w tabeli przedstawiamy 
wyniki pierwszej tury wyborów 
prezydenckich, które odbyły się 

10 maja. W pierwszych kolumnach 
znajdują się wyniki łączne uzyskane 
w Polsce i Luboniu, w następnych – 
wyniki z poszczególnych obwodów 
głosowania. Frekwencja wyborcza 
w  Luboniu w  pierwszej turze wy-
niosła 53,5% (przed 5 laty – 62,6%) 
i była wyższa niż w kraju (48,96%). 
Najwięcej uprawnionych poszło do 
urn w siedzibie Okręgowej Komisji 
Wyborczej nr 16 (LOSiR) – 60,0%. 
Najsłabsza frekwencja była w Dol-
nym Lasku, w OKW nr 19 (Luve-
na) – 42,6%.

Lokalnie w Luboniu po pierw-
szej turze wygrał Bronisław Komo-
rowski zdobywając w naszym mie-
ście 47,3-procentowe poparcie. 

Przewaga, jaką po pierwszej turze 
uzyskał nad Andrzejem Dudą, to 

Szczegółowe wyniki pierwszej 
tury wyborów prezydenckich

25,1% (przed 4 laty była to różnica 
36,3% nad Jarosławem Kaczyńskim). 
Drugi wynik w Luboniu w pierwszej 
turze otrzymał Andrzej Duda – 
22,2% poparcia.

Wartym odnotowania jest także 
luboński wynik Pawła Kukiza, któ-
ry w pierwszej turze zajął 3. miejsce 
i otrzymał aż 19,8% głosów, był to 
wynik dokładnie o jeden punkt pro-
centowy niższy od krajowego – 
20,8%.

PPR

W następnym numerze wyniki 
2. tury, która odbędzie się w niedzie-
lę, 24 maja!

n
W tej kampanii prezydenckiej było wyjątkowo mało plakatów. Wisiały 
reklamy pojedynczych kandydatów. Przykład – chyba jedyny reklamowa-
ny w Starym Luboniu kandydat – Janusz Korwin-Mikke na plakatach małe-
go formatu   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Jedna z Obwodowych Komisji Wyborczych – nr 1, w Gimnazjum nr 1 – 
podczas wyborów 10 maja 2015 r. –   fot. Paweł Wolniewicz
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Grzegorz Braun 0,83% 87 0,7% 4 0,8% 5 0,8% 4 0,7% 1 0,2% 3 0,6% 7 1,2% 1 0,2% 6 0,9% 2 0,3% 2 0,4% 7 1,1% 8 1,3% 4 0,6% 5 0,8% 6 0,9% 5 0,8% 3 0,5% 6 1,0% 5 1,1% 1 0,2% 2 0,3%

Andrzej Duda 34,76% 2750 22,2% 166 32,4% 147 22,4% 161 26,7% 183 32,4% 61 11,8% 94 16,4% 130 22,5% 149 22,7% 155 24,4% 108 20,6% 141 22,9% 118 18,9% 141 21,6% 127 19,3% 122 18,6% 128 19,9% 111 17,5% 131 22,7% 131 29,8% 99 20,9% 147 24,3%

Adam Jarubas 1,60% 63 0,5% 1 0,2% 6 0,9% 7 1,2% 5 0,9% 1 0,2% 5 0,9% 2 0,3% 4 0,6% 6 0,9% 3 0,6% 0 0,0% 2 0,3% 4 0,6% 1 0,2% 1 0,2% 4 0,6% 3 0,5% 3 0,5% 2 0,5% 3 0,6% 0 0,0%

Bronisław Komorowski 33,77% 5862 47,3% 213 41,6% 309 47,1% 256 42,4% 220 38,9% 261 50,7% 283 49,3% 293 50,8% 330 50,2% 312 49,2% 253 48,3% 305 49,6% 319 51,1% 319 48,8% 312 47,3% 330 50,4% 310 48,2% 311 48,9% 281 48,7% 169 38,4% 202 42,6% 274 45,2%
Janusz Korwin-Mikke 3,26% 482 3,9% 23 4,5% 32 4,9% 22 3,6% 24 4,2% 19 3,7% 21 3,7% 23 4,0% 13 2,0% 24 3,8% 24 4,6% 17 2,8% 26 4,2% 24 3,7% 19 2,9% 37 5,6% 25 3,9% 22 3,5% 23 4,0% 31 7,0% 15 3,2% 18 3,0%
Marian Kowalski 0,52% 62 0,5% 3 0,6% 4 0,6% 6 1,0% 2 0,4% 2 0,4% 5 0,9% 2 0,3% 6 0,9% 3 0,5% 2 0,4% 4 0,7% 1 0,2% 1 0,2% 4 0,6% 2 0,3% 3 0,5% 0 0,0% 2 0,3% 2 0,5% 1 0,2% 7 1,2%
Paweł Kukiz 20,80% 2452 19,8% 83 16,2% 115 17,5% 124 20,5% 95 16,8% 137 26,6% 119 20,7% 98 17,0% 107 16,3% 106 16,7% 98 18,7% 111 18,0% 116 18,6% 126 19,3% 154 23,4% 124 18,9% 137 21,3% 146 23,0% 111 19,2% 80 18,2% 133 28,1% 132 21,8%
Magdalena Ogórek 2,38% 266 2,1% 13 2,5% 17 2,6% 8 1,3% 18 3,2% 6 1,2% 12 2,1% 9 1,6% 24 3,7% 9 1,4% 16 3,1% 8 1,3% 18 2,9% 15 2,3% 10 1,5% 14 2,1% 15 2,3% 20 3,1% 7 1,2% 10 2,3% 8 1,7% 9 1,5%
Janusz Palikot 1,42% 255 2,1% 6 1,2% 13 2,0% 10 1,7% 13 2,3% 18 3,5% 23 4,0% 12 2,1% 12 1,8% 13 2,1% 13 2,5% 18 2,9% 13 2,1% 13 2,0% 11 1,7% 11 1,7% 10 1,6% 15 2,4% 7 1,2% 7 1,6% 9 1,9% 8 1,3%
Paweł Tanajno 0,20% 39 0,3% 0 0,0% 3 0,5% 0 0,0% 2 0,4% 6 1,2% 1 0,2% 2 0,3% 1 0,2% 1 0,2% 1 0,2% 1 0,2% 1 0,2% 3 0,5% 2 0,3% 3 0,5% 1 0,2% 1 0,2% 3 0,5% 2 0,5% 2 0,4% 3 0,5%
Jacek Wilk 0,46% 83 0,7% 0 0,0% 5 0,8% 6 1,0% 2 0,4% 1 0,2% 4 0,7% 5 0,9% 5 0,8% 3 0,5% 4 0,8% 3 0,5% 2 0,3% 4 0,6% 14 2,1% 5 0,8% 5 0,8% 4 0,6% 3 0,5% 1 0,2% 1 0,2% 6 1,0%

głosów ważnych 14 898 934 12 401   512   656   604   565   515   574   577   657   634   524   615   624   654   659   655   643   636   577   440   474   606  
głosów nieważnych 124 952 127   2   9   4   10   2   3   5   5   8   6   4   5   5   9   6   8   13   5   13   4   1  

głosowało 15 023 886 12 528   514   665   608   575   517   577   582   662   642   530   619   629   659   668   661   651   649   582   453   478   607  
uprawnionych do głos. 30 688 570 23 187   1098   1201   1119   1013   922   1004   1093   1222   1154   988   1134   1099   1167   1231   1180   1072   1169   1175   1033   951   1162  

frekwencja 48,96% 53,5%   46,6%   54,6%   54,0%   55,8%   55,9%   57,2%   52,8%   53,8%   54,9%   53,0%   54,2%   56,8%   56,0%   53,5%   55,5%   60,0%   54,4%   49,1%   42,6%   49,8%   52,2%

Qn opracowywanie strategii w zakresie 
tworzenia, przystępowania, łączenia 
lub likwidacji spółek z udziałem Mia-
sta oraz współpraca przy tworzeniu 
strategii tych spółek;
Qn monitorowanie pozycji rynkowej 

i �nansowej spółek z udziałem Miasta;
Qn prowadzenie spraw związanych 

z obsługą posiedzeń Zgromadzenia 
Wspólników, wynikających z nad-
zoru właścicielskiego nad działal-
nością spółek;
Qn opracowywanie stosownych regu-

lacji prawnych Burmistrza w zakre-
sie pełnienia przez organ nadzoru 
właścicielskiego;
Qn współpraca z komórkami orga-

nizacyjnymi Urzędu, sprawującymi 
nadzór merytoryczny nad zadaniami 
Miasta, realizowanymi przez spółki 
komunalne, w zakresie związanym 
z pełnionym nadzorem właścicielskim.

Zadania nowego urzędnika 
w części dotyczącej udziału Miasta 
w  stowarzyszeniach i  związkach 
komunalnych to:
Qn prowadzenie spraw związanych 

z przystępowaniem Miasta do sto-
warzyszeń i związków komunalnych 
oraz występowaniem Miasta z tych 
podmiotów;
Qn opiniowanie zmian statutów sto-

warzyszeń i związków komunalnych 
z udziałem Miasta Luboń;
Qn prowadzenie spraw i dokumen-

tacji związanych z udziałem Miasta 
w stowarzyszeniach i związkach ko-
munalnych.

W rozmowie z M. Machalską 
dowiedzieliśmy się, że w Wydzia-
le Spraw Komunalnych (WSK) nie 
było osoby, która potrafiłaby od-
powiedzieć na pytania Burmistrz 
w zakresie spółek miasta czy sto-
warzyszeń, do których należy na-
sze miasto. Potrzebne informacje 

dotąd należało zbierać z różnych 
wydziałów i  od różnych osób. 
Trzymanie dokumentacji i  infor-
macji w jednym ręku jest, zdaniem 
rozmówczyni, niezbędne. Nowy 
pełnomocnik będzie pomagać też 
przy podejmowaniu decyzji per-
sonalnych, co do obsady w Radach 
Nadzorczych (RN) spółek miasta, 
zasadach wynagradzania prezesów 
spółek itd. Wg Burmistrz nie jest 
to stanowisko pełnomocnika, cho-
ciaż tak  się nazywa, gdyż nowy 
pracownik nie ma takich pełno-
mocnictw jak burmistrz. Rafał 
Marek został zatrudniony w Wy-
dziale Spraw Komunalnych (WSK) 
Urzędu Miasta w  wymiarze pół 
etatu. W  związku z  brakiem dla 
niego miejsca w Urzędzie będzie 
pracował w budynku dworca ko-
lejowego przy siedzibie Straży 
Miejskiej. Jego etat obejmuje 20 
godzin w tygodniu, minimum we 
wtorki i  czwartki (dopuszczalna 
praca po 10 godzin), ewentualnie 
brakujące godziny będzie wypra-
cowywał w piątek. Wynagrodzenie 
wynosi 2 600 brutto.

Przypomnijmy, że R. Marek jest 
też szefem RN jednej z trzech spół-
ek miasta – LOSiR-u – i  zgodnie 
z zakresem obowiązków na nowym 
stanowisku miałby sam siebie oce-
niać i kontrolować. Po zaciągnięciu 
opinii prawników przez panią Bur-
mistrz uznano, że nie ma przeciw-
wskazań formalno-prawnych. 
W  kwestiach merytorycznych do-
tyczących LOSiR-u, głos nowego 
pełnomocnika nie będzie brany pod 
uwagę. Tak więc, oprócz 2 spółek 
stanowisko nadzoru właścicielskie-
go dotyczyć ma jeszcze 4. podmio-
tów, do których przynależy Luboń: 
Stowarzyszenia Gmin i  Powiatów, 
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Nowy stary w Urzędzie WOKiSS (Wielkopolskiego Ośrod-
ka Kształcenia i Studiów Samorzą-
dowych), Spółki Wodnej i udziałów 
w Aquanecie.

Pani Burmistrz nie uważa też, 
że R. Marek będzie traktowany jak 
kolejny burmistrz. Liczy na to, że 
sam mentalnie potra� się dostoso-
wać, bowiem jest teraz zwykłym 
pracownikiem Urzędu, wchodzi 
w skład WSK, jego kierowniczką jest 
Krystyna Ciszak, a  bezpośrednio 
podlega zastępcy burmistrza Miko-
łajowi Tomaszykowi. Włodarz mia-
sta dodała, że R. Marek jest świet-
nym organizatorem, a takie stano-
wisko jest jej niezbędne. Nowy 
pracownik, a  były wiceburmistrz, 
będzie bowiem przygotowywać dane 
wyjściowe do konkretnych decyzji 
dla Burmistrza.

Na pytanie, dlaczego nie jest 
więc wiceburmistrzem, skoro spraw-
dził  się wcześniej, pani Burmistrz 
stwierdziła, że choć taką propozycję 
mu składała, zrezygnował z  wice-
burmistrzowania. O odpowiedź na 
pytanie, dlaczego teraz, po trzech 
miesiącach, wraca do Urzędu na 
dużo niższe stanowisko, prosiła py-
tać zainteresowanego. Rozmowę 
z nowym pracownikiem planujemy 
niebawem.

Sylwetka
Rafał Marek urodził się 3 lute-

go 1976 r. w Jarocinie. W Luboniu 
mieszka od 2000 r. Jest żonaty, ma 
dwóch synów. W 2001 r. ukończył 
studia magisterskie na Uniwersy-
tecie im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, Wydział Nauk Społecznych, 
kierunek politologia, następnie 
w  2012  r. – studia podyplomowe 
na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu na Wydziale Zarządza-
nia w zakresie organizacji i zarzą-
dzania. W 2014 r. uzyskał dyplom 
Ministra Skarbu Państwa potwier-

dzający zdanie egzaminu dla kan-
dydatów na członków rad nadzor-
czych w spółkach Skarbu Państwa. 
Na początku kariery politycznej był 
uczestnikiem szkoleń i konferencji, 
m.in. „Fundusze strukturalne UE 
źródłem �nansowania inwestycji 
samorządowych”, „Komunikacja 
społeczna w warunkach trudnych”. 
Przewodniczący klubu Samorzą-
dowe Forum Obywatelskie (do 
2010 r.), przekształconego w 2015 r. 
w Stowarzyszenie Forum Obywa-
telskie Luboń, którego jest współ-
założycielem (patrz: str. 11). Radny 
IV  kadencji Rady Miasta Luboń 
(2002-2006) – członek Komisji: 
Sfery Społecznej oraz Budżetu i Fi-
nansów. Jako radny zainicjował 
m.in. przystąpienie Lubonia do 
programu „Przejrzysta Polska”. 
W  wyborach 2006  r. wybrany na 
kolejną kadencję, zrzekł  się man-
datu po powołaniu (7.12.2006  r.) 
na stanowisko zastępcy burmistrza, 
które pełnił przy burmistrzu Da-
riuszu Szmycie przez dwie kadencje 
(2006-2014) oraz kilka miesięcy 
(do 31.12.2014 r.) przy burmistrz 
M. Machalskiej. W  latach 2001-
2002 był członkiem zespołu redak-
cyjnego „Wieści Lubońskich”, 2002-
2004 – Menadżerem Produktu 
w Domu Wydawniczym „Medial”. 
Od 2004 do grudnia 2006 r. praco-
wał w �rmie „Abrys” Sp. z o.o. jako 
redaktor prowadzący kilkunastu 
dodatków regionalnych do „Prze-
glądu Komunalnego”. Członek za-
rządu Stowarzyszenia „Niezależni 
dla Powiatu”, kandydat do Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego 
w ostatnich wyborach samorządo-
wych w listopadzie 2014 r. z pozy-
cji 2. listy KWW Ryszarda Grobel-
nego „Teraz Wielkopolska”. Zain-
teresowania: sport, psychologia 
społeczna, historia.

(ZN)
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Qn Trwają prace przy budowie ul. 
Brzechwy. Polska Spółka Gazownic-
twa zakończyła przebudowę gazocią-
gu. Z uwagi na zły stan techniczny 
przyłączy wodociągowych, Aquanet 
dokonał ich wymiany. Zakończono 
budowę kanału sanitarnego i desz-
czowego. W najbliższym czasie wyko-
nawca przystąpi do prac drogowych.
Qn W ul. 1 Maja trwają prace pole-

gające na budowie kanału deszczo-
wego. Zakończono budowę kanału 

sanitarnego wraz z przyłączami w ul. 
1 Maja, pozostał do budowy kanał 
w  ul. Sobieskiego. W  najbliższym 
czasie ul. Sobieskiego zostanie za-
mknięta na odcinku od ul. 1 Maja 
do Łącznej. Utrudnienia potrwają 
przez ok. miesiąc. Kontynuowane 
są roboty drogowe.
Qn Wystąpiono o  wydanie decyzji 

administracyjnej zezwalającej na 
wykonanie miejsc parkingowych 
przy Szkole Podstawowej nr 4.

Qn Firma REM-
BUD kontynuuje 
prace związane 
z rozbudową Szkoły 
Podstawowej nr 1. 
Prowadzone są pra-
ce wykończeniowe 
(malowanie, ukła-
danie glazury).
Qn 30 kwietnia 

otwarto przetarg na 
budowę oświetle-
nia ulicznego w ul. 
Wschodniej, al. 
Jana Pawła II (do ul. 
Wschodniej) oraz 
w ul. Kochanow-
skiego. Wyłoniono 
wykonawcę SEM 
Zakład Elektro-

techniczny Jakub Maćkowiak, Ste-
fan Maćkowiak. Planowany termin 
zakończenia prac wyznaczono na 
30 października 2015 r. Do budo-
wy oświetlenia zostaną zastosowa-
ne fundamenty prefabrykowane, na 
których staną słupy stalowe z oprawą 
typu LED.
Qn Wyłoniono wykonawcę prac pole-

gających na wymianie instalacji wody 
zimnej, ciepłej, cyrkulacji, zasilania 
oraz instalacji hydrantowej w budyn-
ku Szkoły Podstawowej nr 2. Prace 
wykona Zakład Instalacyjny wod.
kan.gaz.co Andrzej Jankowski. Za-
kończenie prac wyznaczono na 31 
sierpnia 2015 r.

Inwestycje komunalne

cd.  
obok

Trwają prace na terenie Szkoły Podstawowej nr 1. Przy okazji budowy 
nowego gmachu odnowiono elewację starego budynku i ocieplono salę 
gimnastyczną. Teraz stare obiekty pasują do nowego segmentu szkoły. Zza 
płotu obiektyw reportera „WL” uchwycił wmontowaną w ścianę nowego 
segmentu – tablicę patrona SP 1   fot. Hanna Siatka

n
Starosta Powiatowy wydał 12 marca pozwolenie na budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej na terenie szacht wzdłuż stawu Edy, 
która będzie połączona ze ścieżkami po stronie Poznania. Ogło-
szenie przetargu zaplanowano na drugą połowę 2015 r. Powsta-
nie nawierzchnia mineralno-asfaltowa oraz dwie wysepki, na 
których staną ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci   
fot. Joanna Humerczyk

Z kronikarskiego obowiązku poda-
jemy składy Obwodowych Komi-
sji Wyborczych (OKW) podczas 

wyborów prezydenckich 10 maja 2015 r. 
oraz nazwy komitetów, które członkowie 
OKW reprezentują

OKW nr 1: Gimnazjum nr 1, ul. Ar-
mii Poznań 27

Andrzej Zawadzki (KW Janusza Kor-
wina-Mikke – JK-M), Aleksandra Statuch 
(Andrzej Duda - AD), Grzegorz Łukowski 
(Jacek Wilk - JW), Dorota Hirsch (Broni-
sław Komorowski - BK), Jakub Loryncki 
(Magdalena Ogórek - MO), Marta Cyko-
wiak (Paweł Kukiz - PK), Bożena Kacz-
marek (pracownik samorządowy – p.s.).

OKW nr 2: Szkoła Podstawowa nr 3, 
ul. Dąbrowskiego 2a

Beata Przybylak (JK-M), Maciej Szym-
czak (AD), Adam Popadiuk (BK), Danuta 
Glabus (MO), Joanna Ciesielska (uzupeł-
nienie składu przez Burmistrza – usB.), 
Daria Pawelska (usB.), Maria Gabler (p.s.)

OKW nr 3: Kom-Lub spółka z o. o., 
ul. Niepodległości 11

Anna Przybylak (JK-M), Michał Ła-
secki (AD), Maria Dziewierska (JW), Do-
minika Kędziora (BK), Dorota Betkowska 
(MO), Michał Domagała (PK), Elżbieta 
Królikiewicz (p.s.).

OKW nr 4: Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42

Anna Gortat (JK-M), Karolina Go-
rzelańczyk (AD), Jan Frąckowiak (JW), 
Bartosz Wilczek (BK), Agata Bogucka 
(MO), Augustyn Moliński (usB), Marze-
na Janusz (p.s.).

OKW nr 5: Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42

Piotr Teszner (JK-M), Patrycja Gorzelań-
czyk (AD), Urszula Kuszewska (JW), Lidia 
Godek (BK), Jacek Łuczak (MO), Katarzyna 
Franek (PK), Michalina Skwierzyńska (p.s.).

OKW nr 6: Szkoła Podstawowa nr 2, 
ul. Żabikowska 40

Natalia Młynek (JK-M), Krystyna Korcz 
(AD), Michał Adamczak (JW), Eugeniusz 
Kowalski (BK), Katarzyna Hirsch (MO), 
Anna Dudek (PK), Emilia Wallheim (p.s.).

OKW nr 7: Szkoła Podstawowa nr 2, 
ul. Żabikowska 40

Sebastian Glabus (JK-M), Magdalena 
Korcz (AD), Wanda Burzyńska (JW), Paweł 
Kowalski (BK), Anna Szajek (MO), Rena-
ta Toporska (PK), Michał Szwacki (p.s.).

OKW nr  8: Spółdzielnia Mieszka-
niowa, ul. Żabikowska 62

Sara Ostrowska (Janusz Korwin-Mike), 
Katarzyna Doroszewska (AD), Małgorzata 
Patz (BK), Grażyna Andrzejewska (MO), 
Paweł Franek (PK), Joanna Osik (usB), 
Wiesława Minicka (p.s.).

OKW nr 9: Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, ul. Źródlana 1

Przemysław Glabus (JK-M), Karoli-
na Czarnecka (AD), Maria Nowakowska 
(BK), Elżbieta Brzozowska (MO), Aneta 
Ślaska (PK), Łukasz Osiński (usB), Miro-
sław Drozdowski (p.s.).

OKW nr 10: Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, ul. Źródlana 1

Krzysztof Augustyniak (JK-M), Elż-
bieta Czarnecka (AD), Nicola Wyżkiewicz 
(BK), Małgorzata Ratajczak (MO), Anna 

Schlegel (usB), Patryk Grygiel (usB), Jo-
lanta Włodarska (p.s.).

OKW nr  11: Szkoła Podstawowa 
nr 1, ul. Poniatowskiego 16

Magdalena Labijak (JK-M), Emil Maj-
chrzak (AD), Małgorzata Nyćkowiak (BK), 
Marian Serba (MO), Małgorzata Nawrocka 
(usB), Danuta Piestrzyńska (usB), Lidia 
Potocka-Kaczmarek (p.s.).

OKW nr 12: Gimnazjum nr 2, ul. Koł-
łątaja 1

Paweł Kaptur (JK-M), Monika Rem-
bielak (AD), Ewa Grabia (BK), Małgorzata 
Sikorska-Owczarczak (Paweł Tanajno - PT), 
Halina Gomuła (MO), Mikołaj Tłok (PK), 
Katarzyna Pilarska (p.s.).

OKW nr  13: Szkoła Podstawowa 
nr 1, ul. Poniatowskiego 16

Adam Szeląg (JK-M), Beata Sydor 
(AD), Marek Adamczak (JW), Krystyna 
Sobkowiak (BK), Maria Siatka (MO), Kin-
ga Skrzątek (usB), Marta Piniarska (p.s.).

OKW nr  14: Szkoła Podstawowa 
nr 2, ul. Żabikowska 40

Dawid Zygmański (JK-M), Anna 
O�erzyńska (JW), Justyna Wiznerowicz 
(BK), Grażyna Podbylska (MO), Paulina 
Różańska (PK), Tomasz Filipiak (usB), 
Anna Słonka-Moskwa (p.s.).

OKW nr 15: Luboński Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, ul. Kołłątaja 1

Ewa Polowa (JK-M), Marzena Skorac-
ka (AD), Oliwier Pomes (JW), Remigiusz 
Szóstak (BK), Ewelina Podolska (MO), 
Damian Troszczyński (PK), Michał Pie-
chowiak (p.s.).

OKW nr 16: Luboński Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, ul. Kołłątaja 1

Anna Janiak (JK-M), Agnieszka Pomian-
-Śniedziewska (AD), Magdalena Szóstak 

(BK), Jarosław Gomuła (MO), Małgorzata 
Goździewska (PK), Izabella Hadrych (usB), 
Jerzy Owczarzak (p.s.).

OKW nr 17: Gimnazjum nr 2, ul. Koł-
łątaja 1

Dorota Smolarek (JK-M), Laura De-
midowicz (AD), Katarzyna Bździel (BK), 
Arleta Diug (MO), Adrianna Jakubczak 
(PK), Martyna Frąckowiak (usB), Agata 
Sajnaj (p.s.).

OKW nr  18: Szkoła Podstawowa 
nr 4, ul. 1 Maja 10

Mariola Różańska (JK-M), Barbara 
Biedrowska (AD), Hanna Przedpełska 
(JW), Elżbieta Małecka (BK), Irena Skrzyp-
czak (MO), Justyna Wojciechowska (PK), 
Izabela Poprawka (p.s.).

OKW nr 19: Luvena SA, ul. Roma-
na Maya 1

Mateusz Chytry (JK-M), Andrzej Ma-
jewski (AD), Danuta Liminowicz (BK), 
Maria Zabawa (MO), Katarzyna Kny-
chała (PK), Ernest Kurzyk (usB), Beata 
Dudkiewicz (p.s.).

OKW nr  20: Szkoła Podstawowa 
nr 4, ul. 1 Maja 10

Zofia Borowicz (JK-M), Jolanta 
Korcz (AD), Ewa Faligowska (BK), 
Przemysław Lutomski (PK), Weronika 
Balcerzak (PT), Izabella Szczepaniak 
(MO), Przemysław Lutomski (PK), 
Beata Zboralska (p.s.).

OKW nr 21: Ośrodek Kultury, ul. So-
bieskiego 97

Małgorzata Czornik (JK-M), Robert 
Korcz (AD), Katarzyna Grygier (JW), 
Teresa Woźniak (BK), Jolanta Schiller 
(PT), Agnieszka Sosińska (MO), Jakub 
Wojciechowski (PK), Regina Górnia-
czyk (p.s.).

Komisje wyborcze

n
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ekspertyzy jego 
stanu techniczne-
go). M. Tomaszyk 
podkreślił, że prace 
należy uwzględnić 
w zakresie nowego 
przetargu z  uwagi 
na powstałe uszko-
dzenia podczas do-
tychczasowych 
działań inwestycyj-
nych oraz, że ocze-
kuje informacji 
o  pierwszej radzie 
budowy, zorganizo-
wanej z  nowym 
wykonawcą wyło-
nionym w przetar-
gu, w której chętnie weźmie udział.

W międzyczasie na odcinku 
lubońskim ponownie podjęto pra-
ce. Prowadzą je m.in. Kolejowe 
Zakłady Automatyki (KZA) z Po-
znania. Obecnie wykonywana jest 
dylatacja na wiadukcie kolejowym 
nad ul. Powstańców Wlkp. (dla 

wyeliminowania wpływu dużych 
naprężeń, które mogłyby powodo-
wać odkształcenia poszczególnych 
fragmentów konstrukcji, np. szyn 
kolejowych) oraz prace odwodnie-
niowe podłoża pod następne tory.

PAW

GOSPODARKA

Qn 30 kwietnia ogłoszono przetarg 
na budowę chodnika w ul. Granicz-
nej. Oferty można składano do 15 
maja 2015 r.
Qn Trwają prace nad przygotowaniem 

dokumentacji przetargowej na re-
mont instalacji centralnego ogrze-
wania w  budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 4.
Qn Firma PROCOROL kontynuuje 

prace nad dokumentacją projekto-
wo-kosztorysową kanalizacji sani-
tarnej w ul. Armii Poznań „Kolonia 
PZNF”. Termin oddania opracowania 
wyznaczono na 30 stycznia 2016 r.
Qn 17 lutego 2015 r. złożono wnio-

sek o wydanie decyzji zezwalającej 
na budowę dojazdu do ogródków 
działkowych „Bratek”. 5 maja 2015 r. 
Miasto Luboń zostało poinformowa-

ne o złożeniu uwag do zawiadomie-
nia o wszczęciu postępowania przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową Luboń.
Qn Do Starosty Powiatowego tra�ł 

wniosek o wydanie pozwolenia na 
budowę chodnika w ul. Przemysłowej.
Qn W parku Papieskim, w ramach 

nasadzeń rekompensujących, po-
sadzono kolejne drzewa (11 brzóz 
brodawkowatych).
Qn Po rozmowie ze Spółką Aquanet 

na temat bieżącej współpracy, za-
stępca burmistrza Mikołaj Tomaszyk 
ustalił, że budowa kanalizacji sani-
tarnej w ul. Leśnej ruszy w 1. poło-
wie maja. O szczegółach inwestycji 
mieszkańcy zostaną poinformowani 
przez Aquanet.

Agnieszka Rudzka
podinspektor ds. inwestycji UML
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O perypetiach pomiędzy wy-
konawcą a inwestorem mo-
dernizacji linii kolejowej 

E-59 Poznań-Wrocław, która doty-
czy także naszego miasta, informo-
waliśmy czytelników przed dwoma 
miesiącami (czytaj: „WL” 03-2015, 
str. 12). Nasuwa się pytanie, jakie są 
tego konsekwencje i co dalej?

W związku z  rozwiązaniem 
umowy z wykonawcą, zastępca bur-
mistrza – Mikołaj Tomaszyk – zwró-
cił się do Centrum Realizacji Inwe-
stycji PKP Polskie Linie Kolejowe 
SA w  Poznaniu z  pismem 
o uwzględnienie w kolejnym etapie 
działań stosownego zakresu robót 
na terenie naszego miasta. Zwraca-
jąc uwagę na duże znaczenie dla 
ochrony przeciwpowodziowej Bur-
mistrz przypomniał m.in., że do-
tychczasowy wykonawca, w uzgod-
nieniu z  PKP, zobowiązał  się do 
wykonania pogłębienia do płyty 
dennej przepustu Strumienia Juni-
kowskiego pod torami kolejowymi 

na wysokości ul. Dworcowej. W dal-
szej kolejności wskazał na koniecz-
ność wymiany warstwy ścieralnej 
jezdni pod wiaduktem kolejowym 
przy ul. Powstańców Wlkp., napra-
wy zdewastowanych przez poprzed-
niego wykonawcę latarni w okoli-
cach skrzyżowania ul. Dworcowej 
i Powstańców Wlkp., uporządkowa-
nia i zabezpieczenia chodnika oraz 
pobocza od ul. Fabrycznej do Ko-
narzewskiego, a także odtworzenia 
zieleni w  tym rejonie i  wymiany 
warstwy ścieralnej deptaku na za-
mkniętym odcinku ul. Dworcowej 
od dworca PKP w kierunku do ul. 
Powstańców Wlkp. (tonaż sprzętu 
niezbędnego do wykonania zakresu 
prac znacząco uszkodził jego na-
wierzchnię, ponadto, pomimo ozna-
kowania zakazującego ruchu samo-
chodów ciężarowych na mostku 
w obrębie deptaka, ruch taki odby-
wał się, co przyczyniło się do dodat-
kowych pęknięć konstrukcji, dlate-
go też konieczne jest wykonanie 

Remont PKP – co dalej?

n
Prace dylatacyjne na wiadukcie kolejowym przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich   fot. Paweł Wolniewicz

Odnowiona wysepka

n
W kwietniu współpracujące ze sobą lubońskie �rmy: „Kom-Lub” i „Mas 
Bud” (sprzedaż i montaż nawierzchni brukowych oraz roboty ziemne) 
przeprowadziły remont zaniedbanego dotąd klina na rogu ulic Sikorskie-
go i Kościuszki. Zamontowano nowe krawężniki oraz usunięto starą darń 
i nadmiar ziemi. Kom-Lub wysypał teren szarym tłuczniem granitowym, 
posadowił kilka ozdobnych głazów i w niektórych miejscach obsadził 
skąpo płożącą roślinnością   fot. Paulina Sawicka

Odnowiono zatokę autobusową 
przy ul. Sobieskiego między 
ulicami Kurowskiego i Walki 

Młodych. Biegnie tędy trasa linii 701, 
614 i nocnej 243 w kierunku Pozna-
nia. Chodnik na odcinku ok. 70 m 
(od skrzyżowania ul. Sobieskiego 
i Kurowskiego do punktu ubezpie-
czeń) wyłożono kostką brukową. 
Przystanek uzyskał odpowiednią 
wysokość, ułatwiającą wsiadanie do 
autobusu osobom starszym i niepeł-
nosprawnym. Ułożono również żółte 
płytki chodnikowe z  wypustkami, 
ostrzegające osoby słabowidzące 
o  krawężniku. Starą wiatę zastąpił 
nowy przystanek całościowy. Remont, 
s�nansowany z budżetu miasta, zre-
alizowały �rmy „Kom-Lub” i „Mas 
Bud”. Prace trwały od końca marca 
do początku kwietnia. Zbudowano 
też zatokę położoną po przeciwnej 
stronie ulicy. Tam również ustawio-
no nową wiatę.

Paulina Sawicka

Zatoczka autobusowa

n
Odnowiona zatoka autobusowa na ul. 
Sobieskiego, przy której później ustawiono 
jeszcze nową wiatę przystankową   
fot. Paulina Sawicka

n
Po założeniu kanalizacji przebudowano ul. 1 Maja    
fot. Joanna Humerczyk
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Sprawa dotyczy chodników przy 
ul. Kołłątaja na odcinku łączącym 
ul. Poniatowskiego z 11 Listo-

pada, którędy co dzień przechodzi 
młodzież w drodze do i ze szkoły. 
W miejscu tym znajduje się również 
plac gier i zabaw. Załączone zdjęcia 
pokazują stan chodników:

1. wystające elementy metalowe 
prawdopodobnie po usuniętej re-
klamie,

2. uszkodzona pokrywa stu-
dzienki na skrzyżowaniu ulic Koł-
łątaja i Lipowej,

3. stan chodnika na wysokości 
Żabinki.

Ponadto na wspo-
mnianej drodze kierowcy 
prawdopodobnie urzą-
dzają sobie odcinki spe-
cjalne. Przykładem może 
być sytuacja z 29 marca. 
Proponuję postać 10 mi-
nut na wysokości Żabinki 
i zobaczyć, do jakiej pręd-
kości kierowcy potra�ą 
rozpędzić swoje auta. 
Obowiązuje tu ogranicze-
nie do 40 km/h.

Myślę ze sprawa nie 
wymaga dalszego komen-
tarza.

mieszkaniec ul. Kołłątaja

LUDZKIE  SPRAWY
List do redakcji

Odcinek specjalny

n
Dziurawa studzienka telekomunikacyjna przy 
skrzyżowaniu ul. Kołłątaja z Lipową, na której 
można złamać lub zwichnąć nogę

Wystający z ziemi nie-
bezpiecznie kikut po 
konstrukcji metalowej 
na uczęszczanym skró-
cie z przystanku ul. 
Poniatowskiego do ul. 
Kołłątaja

Kolejny monit 
w sprawie skan-
dalicznego sta-
nu chodnika na 
ul. Kołłątaja

n

Ostatnio w kilku rejonach Lu-
bonia można spotkać różne 
napisy wykonywane spreyem 

bezpośrednio na murach. Na osie-
dlu Lubonianka – ZJEDNOCZONE 
PŁD. Prawdopodobnie jest to mani-
festacja lub informacja o tym, że trzy 
dotychczasowe sekcje Forum Kibiców 
Lecha Poznań: Luboń, Stare Miasto 
i Wilda połączyły się pod taką wła-
śnie wspólną nazwą „Zjednoczone 
Południe”. Inny motyw „POLICYJNI 
MORDERCY CHWDP” powstał na 
budynku trafostacji przy skrzyżowaniu 
ul. Powstańców Wlkp. i ul. ks. Stre-
icha. Ze względu na niecenzuralne 
słownictwo, skrótu nie będziemy 
rozwijać. Prawdopodobnie jest też 
dziełem „miłośników futbolu” i za-
istniał w związku z głośną ostatnio 
śmiercią kibica klubu Concordia 
Knurów w  meczu z  Ruchem Ra-
dzionków. Postrzelenie miało miejsce 
2 maja przez funkcjonariusza policji 

gumową kulą w szyję, na skutek cze-
go chłopak  się wykrwawił.

Zorganizowane środowisko ki-
biców Lecha Poznań ostatnio znane 
było w Luboniu raczej z pozytyw-
nych akcji patriotycznych, np. 1 li-
stopada zbiórki na pielęgnację mo-
gił, czy zapalanie sygnowanych 

zniczy przy obelisku 
powstańców wielko-
polskich w rocznicę 
zwycięskiego zrywu 
27.12.1818 r. Wątpię, 
by pokazywany te-
raz sposób manife-
stacji poprzez jed-
noczesne niszczenie 
czyjegoś mienia był 
akceptowalny spo-
łecznie.

PPR

Manifestacja – dewastacja

Z pewnością niechciane napisy ZJEDNOCZONE PŁD. 
na blokach Sikorskiego 1 i Kosciuszki 53 w Luboniance    
fot. Władysław Szczepaniak

n

n
Manifest „POLICYJNI  MORDERCY  CHWDP” na trafo-
stacji przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Wlkp. 
i ks. Streicha   fot. Piotr P. Ruszkowski

Amatorzy trunków wyskokowych 
wygospodarowali sobie za pawi-
lonem handlowym przy sklepie 

„Społem” na ul. Kościuszki – miejsce 
do konsumpcji. Placówka o popularnej 
niegdyś nazwie: „Sam” (sklep samoobsłu-
gowy) jest teraz czynna od rana do godz. 
21, więc pijący wystają tu niemal przez 
całe dnie. W pobliżu przebiega chodnik, 
którym mieszkańcy osiedla „Lubonianka” 
docierają do sklepu. Skarżą się na uciąż-
liwą obecność trunkowych.

(Z)

Zakątek Bachusa

Widok pijackiego kącika za pawilonem 
przy Społem na ul. Kościuszki w nie-
dzielne popołudnie, kiedy sklep jest 
nieczynny – pozostawione butelki i pety 
po papierosach. Niekiedy można tu 
zobaczyć również krzesło postawione 
dla wygody pijących   fot. Hanna Siatka

n

n
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cie i laktacji. Na szóstym spotkaniu 
pod lupę zostaje wzięty noworodek 
i wszelkie jego zmiany przejściowe. 
Siódme omawia misję specjalną 
tatusiów, czyli jak nosić i wykąpać 
malucha. Na ósme przychodzi re-
habilitantka, Ania Zawadzka. Moż-
liwe są jeszcze dwa zajęcia, tyle, że 
odpłatne. Pierwsze: z ratownikiem 
medycznym, który uczy, jak reago-
wać w nagłych przypadkach zagro-
żenia życia (np. zakrztuszenie lub 
zadławienie), a drugie – pokazujące 
techniki noszenia dziecka w chuście.

Po co to wszystko?
Dzieci rodziły się, odkąd powstał 

świat. Skąd zatem pomysł, żeby po-
chylić się na młodą mamą? Po pierw-
sze: w 1994 r. ujawniono fakty z pol-

skich porodówek. Kobiety zaczęły 
mówić o  braku godności podczas 
porodu i pobytu w szpitalu, niedo-
statecznej intymności w  wielooso-
bowych salach, o samotności i braku 
wsparcia. Matki tuż po narodzinach 
nie mogły przytulić dziecka. Nowo-
rodek tra�ał do osobnej sali, a mama 
mogła go widzieć tylko wtedy, gdy 
szczelnie owiniętego w becik przy-
noszono go do karmienia. Z powodu 
zakazu odwiedzin kobieta była od-
cięta od świata i najbliższych. Fun-
dacja „Rodzić po Ludzku” powstała 
w 1996 r., aby kontynuować działania 
zainicjowane przez grupę dzienni-
karzy i działaczy społecznych pod-
czas pierwszej akcji (1994 r.). Orga-
nizatorzy zaproponowali kierunek 
przyjaznych zmian w położnictwie. 

Bezpłatna szkoła rodzenia

To już kolejna bariera architek-
toniczna opisywana w „Wie-
ściach Lubońskich”. Chodzi 

tym razem o wiatę autobusową na 
pętli Luboń – Żabikowo. Wiata jest 
wyjątkowo niefortunnie usytuowana 

na wysepce, pośrodku pętli. Pasażero-
wie sporadycznie siadają na ławkach, 
a i w czasie deszczu wiata na nic się 
nie zdaje. Zamiast być udogodnie-
niem, stanowi przeszkodę dla osób 
korzystających z  autobusów linii 
610, 616 oraz 702. Rozmiar wiaty 
czy też po prostu jej konstrukcja 
są nieodpowiednie do tak wąskiej 
wyspy. Między ramą wiaty i  ław-
kami a  krawężnikiem jest bardzo 
mała odległość, co stanowi problem 
dla osób wymijających się podczas 
wsiadania i wysiadania z autobusów. 
Szczególnie, że ławeczki rozciągają się 
niemal na całej długości przystanku, 
znacznie blokując ruch. Najtrudniej 
korzysta się z przystanku osobom 
z wózkami dziecięcymi, ponieważ 
mają one zbyt mało miejsca, by wy-
konać obrót z pojazdem dziecięcym. 
Niejednokrotnie kierowcy autobu-
sów podjeżdżają na skraj wysepki, 
gdzie nie ma już wiaty, by ułatwić 
pasażerom wsiadanie. Sytuację do-
datkowo komplikują kosze na śmieci, 
zwrócone akurat w stronę wejść do 
autobusu, które już zupełnie wstrzy-
mują ruch.

SB

Barier ciąg dalszy

n
Konstrukcja i usytuowanie ławek wiaty 
utrudnia wchodzenie do i wychodzenie 
z autobusu, szczególnie z wózkiem    
fot. Sandra Bulczyńska

W sobotę, 25 kwietnia, na 
terenie Galerii Dębiec 
w  Poznaniu odbyła  się 

druga edycja darmowych badań. 
Mieszkańcy mogli przebadać serce 
i wzrok. Podczas pierwszej edycji ba-
dań serca, która odbyła się w lutym, 
przebadano 114 osób. Tym razem 
sobotnie popołudnie przyciągnęło 
57 kobiet i 46 mężczyzn. Najstarszy 
pacjent miał 87, a najmłodszy 19 
lat. W akcji wzięli udział nie tylko 

poznaniacy, ale także mieszkańcy 
Lubonia, Puszczykowa, Radoszyc, 
Lubska, Mosiny, Chrząstowa, Śremu 
czy Złotowa. Oprócz badania EKG, 
pomiaru ciśnienia i  cholesterolu, 
wykonywano także komputerowe 
badanie oczu, umożliwiające wyry-
cie wady i ocenę poprawności wi-
dzenia obuocznego. Organizatorzy 
planują kolejną akcję, tym razem 
wyłącznie dla kobiet.

Karolina Foss

Wielkopolanie 
znów przebadani

W kwietniowym wydaniu 
„Wieści” przeczytałam 
odpowiedź burmistrza 

Mikołaja Tomaszyka na mój apel, 
co mnie zmotywowało do wizyty 
w Urzędzie Miasta Luboń. Z uzyska-
nych informacji, m.in. od pani kie-
rownik Krystyny Ciszak z Wydziału 
Spraw Komunalnych, dowiedziałam 
się, że Urząd Miasta, zawierając umo-
wę ubezpieczeniową z TUiR Warta 
SA, nie uwzględnił ubezpieczenia od 
następstw kataklizmów (np. drzewo 
rosnące na terenie miejskim, prze-
wrócone na skutek silnego wiatru 
na posesję prywatną).

Podsumowując, Urząd Miasta 
w Luboniu nie posiada ubezpiecze-
nia od skutków kataklizmu i odsy-
łanie potencjalnych poszkodowa-
nych do ubezpieczyciela uważam 
za zbędne i wręcz nieuczciwe.

Tak więc, odpowiedź na mój list, 
udzielona przez burmistrza Mikoła-
ja Tomaszyka, jest nieprawdziwa.

Myślę, że sprawa dla wielu osób 
jest ważna i z uwagi na ujawnione 
rozbieżności bardzo proszę o zaję-
cie się nią.

Krystyna Bączyk
ul. Poniatowskiego

List wysłaliśmy do Urzędu Mia-
sta i burmistrza Mikołaja Tomaszy-
ka, prosząc o  ustosunkowanie  się 
do jego treści oraz ostateczne wy-
jaśnienie kwestii odszkodowań za 
zniszczenia poczynione na pose-
sjach prywatnych przez drzewa 
rosnące na terenie miejskim.

Odpowiedź
W związku z listem Pani Kry-

styny Bączyk skierowanym do 
redakcji „Wieści Lubońskich” 
w sprawie odszkodowań za znisz-

czenia poczynione na posesjach 
prywatnych przez drzewa rosnące 
na terenach miejskich uprzejmie 
informuję, że w ramach aktualnie 
obowiązującej (od 1.01.2015  r.) 
umowy ubezpieczenia, ubezpie-
czyciel TUiR Warta SA ponosi 
odpowiedzialność za szkody po-
wstałe wskutek leżących (lub spa-
dających) na jezdnię lub pobocze 
drzew, krzewów, gałęzi itp. Z po-
wyższego jednoznacznie wynika, 
że drzewa rosnące na terenach 
miejskich przy drogach publicz-
nych objęte są ubezpieczeniem, 
a  szkody spowodowane wskutek 
ich przewrócenia muszą zostać 
naprawione przez ubezpieczycie-
la w ramach ww. polisy.

Krystyna Ciszak
kierownik Wydziału Spraw  

Komunalnych Urzędu Miasta Luboń

Od redakcji
Dwie odpowiedzi udzielone 

przez tę samą urzędniczkę zawie-
rają sprzeczności. W bezpośred-
nim kontakcie poszkodowana 
dowiaduje się, że miasto nie jest 
ubezpieczone od kataklizmów, 
a  w  pisemnej odpowiedzi dla 
„Wieści Lubońskich” pani Ciszak 
twierdzi, że szkody spowodowa-
ne przewróceniem drzew rosną-
cych na terenie miejskim są za-
warte w polisie ubezpieczeniowej 
miasta. Czytając szczegółowo 
drugą odpowiedź można mieć 
wątpliwości, czy czasem ubezpie-
czona nie jest jedynie jezdnia 
i  pobocze? Ciekawi jesteśmy, 
jak się zakończy ta nieprzyjemna 
sprawa i jak ostatecznie zostanie 
potraktowana poszkodowana 
mieszkanka?

List do redakcji

Ubezpieczone czy nie?
Dotyczy listu „Bezkarne lipy” zamieszczonego w „WL” 04-2014, 
str. 25

W myśl tych idei i zmian prawnych 
w systemie opieki okołoporodowej 
powstała także kampania społeczna 
„Po prostu Położna”, której głównym 
celem jest poinformowanie ciężar-
nych o ich prawach. Po drugie, od-
kąd w Luboniu zaczęły powstawać 
nowe osiedla, nasze miasto stało się 
prawdziwą „malucholandią”. Liczby 
narodzin mówią za siebie: rok 2004 
– ok. 150; obecnie – ok. 350. Wiele 
mam decyduje się na naukę w pry-
watnej szkole rodzenia (koszt ok. 
400-500 zł). Nie wszystkie jednak 
stać na taki wydatek, a o bezpłatnych 
kursach nie wiedzą. Dlatego właśnie 
powstały zajęcia u  pani Halinki. 
Najpierw były spotkania w kawiarni 
przy ul. Wschodniej, gdzie mamy 
przychodziły wymieniać poglądy lub 
pytać o ważne dla nich sprawy, a od 
lipca 2014 r. chętni mogą uczęszczać 
na regularne spotkania. W końcu, 
jak mówi położna, nasze mamy po-

winny mieć wsparcie w  miejscu, 
gdzie mieszkają. Poza tym, kobiety 
w  ciąży często rezygnują z  pracy 
zawodowej. Siedzą wtedy w domu 
i „uczą się” akcji porodowych z In-
ternetu. A przecież nie o to chodzi. 
Celem tego projektu było wyciągnię-
cie ich z domu, by zdobyły wiedzę 
oraz nowe znajomości, które w tak 
napływowym miejscu jak Luboń, są 
na wagę złota.

O tym, co w  świetle nowych 
przepisów należy  się ciężarnym 
i świeżo upieczonym mamom, moż-
na przeczytać na: http://www.ro-
dzicpoludzku.pl/images/Standar-
d_X_12_2012r.pdf

Jeśli któraś z  przyszłych mam 
chciałaby się przekonać o prawdzi-
wości tego artykułu i  skorzystać 
z doświadczenia pani Halinki, po-
dajemy kontakt: tel. 606 431 914 lub 
htomaszewska@poloznalubon.pl

BS
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tury krajobrazu – sadzili tulipany 
oraz przedstawicielom Młodzieżo-
wej Rady Miasta, okolicznym sąsia-
dom i  rzeszy sympatyków, którzy 
wiele godzin pracowali na skwerze.

Przy muzyce, za którą dziękuje-
my Tomkowi Tomczakowi, delekto-
waliśmy się ciastem przyniesionym 
przez sąsiadów i przyjaciół. Piliśmy 
napoje podarowane przez delikatesy 
„Corner”, kawę i  gorącą czekoladę 
z  automatu, który wystawiła �rma 
„Vemat”, a którą przez kilka godzin 
serwował nam Arek Baranowski. 
Mogliśmy ugościć wszystkich gro-
chówką przygotowaną przez �rmę 
„Marago Catering”. Dzięki uprzej-
mości sąsiadów z  ul. Sobieskiego 
skorzystaliśmy z  pięknej trawiastej 
działki na wprost skweru. Przy po-
mocy Wiolety Tomczak, Ewy Błaszak 
oraz Grażyny Rosa ze Żłobka „U 
7 Krasnoludków” urządziliśmy tam 
zabawy dla dzieci, speed badming-
tona i gry w boules, które prowadzi-
ła Lubońska Petanka. Wielu z  nas 
z uwagą śledziło instrukcję pierwszej 
pomocy, której pokaz przygotował 
Bogdan Tarasiewicz.

Radości było wiele. Największą 
sprawiło nam to, że spotkaliśmy się 
z sąsiadami, z którymi na co dzień 
mamy tak mało kontaktu. Zadzi-
wiające było, jak wiele osób przyszło 
na piknik. Potwierdza to potrzebę 
takich spotkań. Skwer nie pomieścił 
wszystkich. Miło było patrzeć na 
rodziny z dziećmi bawiącymi się na 
pokrytej stokrotkami łące, na osoby 
wypoczywające tam na kocach.

Posadzenie na skwerze tak dużej 
ilości roślin było możliwe dzięki 
naszej wygranej w konkursie, który 

ogłosił SGB Bank SA prowadzący 
go za pośrednictwem serwisu Spo-
łecznik 2.0. Wygraną przeznaczyli-
śmy na zakup roślin i materiałów. 
Wszystkie projekty i prace na skwe-
rze wykonywane były charytatyw-
nie.

Pomysł Sąsiedzkich Tulipanów 
na integrację poprzez wspólną pra-
cę i  zabawę nie jest nowy. Jedną 
z  inspiracji jest dla nas inicjatywa 
mieszkańców utworzenia placu za-
baw „Autostradowa Dolinka”, który 
powstał przy ul. Chopina. Jego au-
torzy zapowiedzieli, że jesienią od-
wiedzą Sąsiedzkie Tulipany, aby 
posadzić swoje kwiaty.

Jesteśmy pewni, że nasz skwer 
nie będzie jedynym, tak powstałym 
w mieście. Zrodziła  się inicjatywa 
urządzenia podobnego miejsca przy 
zbiegu ulic Dąbrowskiego i Rzecz-
nej. Jest nawet pomysł na nazwę dla 
niego.

Już dziś zapraszamy na wrze-
śniowe sadzenie tulipanów. Niech 
każdy, komu spodobała  się nasza 
praca, przyjdzie z garścią tulipano-
wych cebul i cieszy się kolejnej wio-
sny widokiem różnorodnych kolo-
rów i  form. Kto uważa, że skwer 
wymaga dbałości, niechaj śledzi 
ogłoszenia przy skwerze lub na na-
szym Facebooku „sąsiedzkie tulipa-
ny”, gdzie będziemy informować 
i zapraszać do wspólnych prac pie-
lęgnacyjnych.

Agata Strączkowska 
Małgorzata Machalska

O inicjatywie i budowie skweru 
„Sąsiedzkie Tulipany” pisaliśmy 
w listopadzie 2014 r. na str. 11.

Piknik na Sąsiedzkich Tulipanach cd.  
ze str. 

12

Porozmawiajmy o naszym mieście
Burmistrz Miasta Luboń zaprasza

Mieszkańców Starego Lubonia
do dyskusji o problemach i pomysłach do realizacji.

Zapraszamy 20 maja o godz. 18 do Szkoły Pod-
stawowej nr 3 przy ul. Dąbrowskiego 2A.
Spotkania dla innych rejonów Lubonia  

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

UML

W niedzielę, 26 kwietnia, w SP 1 
krew oddało 71 osób, w tym 
21 kobiet (chętnych były 94 

osoby, jednak nie wszystkie się zakwa-
li�kowały). Kierująca poborem lek. 
med. Dorota Oberc, prowadzonym 
przez 15 pracowników Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Poznaniu, wyraziła zado-
wolenie, że pozyskano dużo rzadkiej 
krwi, w ujemnych grupach.

Również podczas i tej akcji nie 
zabrakło krwiodawców, którzy dzie-
lili się krwią po raz pierwszy (3 oso-
by). Mikołaj Wróbel z Lubonia nie-
dawno ukończył 18 lat, dlatego mógł 
wziąć udział w poborze, o którym 
dowiedział  się z  Internetu. Po raz 
pierwszy tym bezcennym lekiem 
dzielił się też przybyły z Komornik 
Daniel Kubiak. Do klubu wstąpiło 
3 nowych członków.

Tradycyjnie akcja miała swoich 
sponsorów: Terravita Sp. z  o. o. 
Poznań, Unilever Poznań, „Dra-
mers” SA Rabowice koło Swarzę-
dza, „Ziołolek” Sp. z o. o. Poznań. 

W przeprowadzeniu jej pomagali: 
Maciej Kubiś, Bronisław Tomko-
wiak, Piotr Nowak, Zbyszko Woj-
ciechowski. Organizatorzy dzięku-
ją dyrektorowi SP 1 za udostępnie-
nie pomieszczeń.

Robert Wrzesiński

Z HDK
75. akcja Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Lubonianka” 
przyniosła 31,95 litrów krwi

n
Honorowi dawcy krwi podczas wypełniania 
formularzy przed poborem    
fot. Robert Wrzesiński

W środę, 8 kwietnia o godz.18., 
w lubońskim magistracie 
odbyło się czwarte spotka-

nie 2. tury konsultacji społecznych 
dotyczących „Polityki parkingowej dla 
obszaru funkcjonalnego Aglomeracji 
Poznańskiej”. Uczestniczyły w nim 
24 osoby (w tym 11 mieszkańców, 
11 radnych oraz przedstawiciele 
Urzędu Miasta). W pierwszej części 
współautor „Polityki parkingowej” 
– Jacek eim – przedstawił główne 
założenia poddawanego konsultacjom 
dokumentu wskazując, jakie zmia-
ny w nim wprowadzono, w oparciu 
o w wyniki 1.  tury konsultacji. Po 
zakończeniu prezentacji uczestnicy 
konsultacji zadawali pytania i składa-
li wnioski do dokumentu „Polityka 
parkingowa”. M.in. wskazywano, że: 
lokalizacje parkingów „parkuj i jedź” 
zaproponowane przez władze Lu-
bonia są zasadniczo odpowiednie, 
jednak urządzenie parkingu przy 
lubońskim dworcu PKP niesie z sobą 
ryzyko poniesienia wysokich kosz-
tów związanych w wycinką drzew 
(obniżając wartość ekologiczną pro-
jektu) oraz z przejęciem gruntów od 
PKP (przedstawiciele Urzędu Mia-
sta wskazywali, że ma się to odbyć 
bezkosztowo).

Dyskutowano również o ewen-
tualnym usytuowaniu parkingu 

w przypadku powstania przystanku 
kolejowego w Lasku oraz o koniecz-
ności poniesienia w związku z tym 
kosztów związanych z  wykupem 
gruntów. Jednocześnie pytano, czy 
rzeczywiście w Luboniu są potrzeb-
ne dwa przystanki kolejowe? Wyra-
żono wątpliwość, czy jest sens �nan-
sowania budowy parkingów „parkuj 
i jedź” w Luboniu z budżetu nasze-
go miasta, bowiem, zdaniem części 
uczestników konsultacji, będą one 
służyły głównie Poznaniowi 
(zmniejszając w  nim ruch) oraz 
mieszkańcom wsi z okolic Lubonia. 
W związku z powyższym wniosko-
wano, aby to Poznań �nansował 
budowę i  utrzymanie parkingów. 
Z drugiej strony padały głosy prze-
ciwne, uzasadniające budowę 
i  utrzymanie parkingu „parkuj 
i jedź” w Luboniu z kasy miejskiej, 
motywując to koniecznością przy-
gotowania atrakcyjnej oferty dla 
osób chcących realizować podróże 
w systemie „parkuj i jedź”. Zwraca-
no również szczególną uwagę na 
aspekty m.in. sprawnie działającej 
komunikacji zbiorowej i  rozwoju 
turystyki w regionie.

W ostatniej części spotkania 
uczestnicy wypełnili rozdane im 
tematyczne ankiety.

PAW

Konsultacje parkingowe

n
Zielony skwer przy ul. Dworcowej przed dworcem PKP, porośnięty drze-
wami i krzewami, jest miejscem, gdzie ma powstać duży parking „parkuj 
i jedź”. W dali widoczne samochody zaparkowane w bezpośrednim są-
siedztwie dworca   fot. Paweł Wolniewicz
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Łucja kocha mamę, bo zawsze 
jest dla niej miła, bo pierze jej 
ubrania, bo razem sprzątają 

w  niedzielę i  chodzą do kościoła. 
Maja za to, że jak jej się coś stanie, 
to mama przychodzi i pomaga. Oli-
wia natomiast kocha mamę za to, że 
robi jej obiady, pomaga w lekcjach, 
a na urodziny daje jej fajne prezenty 
i piecze pyszny tort; Milenka – że ją 
urodziła; Marika – że chodzi z nią 
na plac zabaw i na spacery, a Franek 
kocha mamę, bo go przytula.

Po czym dzieci poznają swoją 
mamę w  tłumie innych? Łukasz 
pozna ją po błękitnych oczach, Mar-
tynka po zielonych oczach, żółtych 
włosach, bluzce i legginsach, Ola po 
sportowych butach, a  Oliwia po 
długich, żółtych i trochę ciemnych 
włosach oraz błękitnych oczach.

Wspólnie stwierdziliśmy, że na-
sze mamy są czarodziejkami i po-
tra�ą zrobić coś z niczego. Jakimś 
dziwnym zbiegiem okoliczności, 
magiczna moc mamy najczęściej 
objawia się w kuchni. I tak, mama 
Michalinki jest specjalistką od na-
leśników z lodami i sosem truskaw-
kowym oraz frytek z kotletem, Fran-
ka – od lodów z sosem truskawko-
wym, owocami i  galaretką, Rafała 
– od budyniu, a Jacka – od pyszne-
go omletu z Nutellą. Julka najbar-
dziej lubi mamine mu�nki z cze-
koladą i  rodzynkami, a  Mieszko 
uwielbia, jak mama zrobi mu po-
trawkę i chociaż na to nie wygląda, 
to zawsze zje największą porcję. 
Jurek natomiast docenia, że mama 
na śniadania i kolacje robi mu ka-
napki z szynką i majonezem; mama 

Jaka jesteś, Mamo?
Matka, mama, mamusia. Ma (lub miał) ją każdy, bez wyjątku. 
Osoba bliska i jedyna. Za co kochają swoje mamy dzieciaki 
z klasy 1 a z lubońskiej „Trójki”?

Adama podobno robi 
pyszne pierogi z mięsem, 
Wiktorii – paluszki rybne, 
a  Oliwiera – jabłecznik. 
Zuzia uwielbia, gdy mama 
ugotuje dla niej zupę wa-
rzywną i sos pomidorowy 
do makaronu, Oliwia – 
placek z czekoladą, Milen-
ka – placek jabłkowy, 
Łukasz – babkę z lukrem 
i orzechami, a Maja – ser-
nik. Mamy dwóch Julek 
i Martynki są mistrzynia-
mi w robieniu spaghetti. 
Jest tylko jedna mama, 
której magia wychodzi 
poza kuchnię i sprawia, że 
z nasionek powstają kwia-
ty – jest nią mama Łucji. 
A  skoro już o  kwiatach 
mowa… Zapytane, z  ja-
kim kojarzy im się mama, 
dzieci w  większości wskazały na 
tulipana i  różę (w różnych odcie-
niach i barwach). Były też sasanki, 
przebiśniegi, krokusy, stokrotki 
i maki.

Skoro Dzień Matki, to wielkie 
święto. Będą życzenia i  prezenty. 
Czego zatem dzieci będą życzyły 
swoim mamom? Tradycyjnie – zdro-
wia, szczęścia, uśmiechu, słońca, 
sukcesów w pracy i Drogie Mamy… 
jeszcze tego, abyście zawsze przy nich 
były. Co do prezentów, to zdradzać 
nie będę, bo w końcu mają być nie-
spodzianką. Proszę tylko, abyście nie 
przeszkadzały w artystycznej twór-
czości. Mama Jacka powinna leżeć 
w  łóżku tak długo, jak to będzie 
konieczne, bowiem tego dnia 
w kuchni rządzić będzie mały dżen-
telmen… (stanu kuchni „po” nie 
można skrytykować).

To będzie wspaniały dzień, pełen 
prezentów, czułości i  życzeń, tych 
tradycyjnych i  tych niekonwencjo-
nalnych, chociażby takich, jak te:

„Moja mama wesoła jest
I dobry humor zawsze ma.

Ona mi pomoże, gdy
Smutny mnie dopadł dzień.
Mama gotuje świetne obiady, 
prasuje nam ubrania,
pomaga nam w lekcjach,
bo to kochana mama” (Łucja).
lub:
„Moja mama budzi mnie z rana,
zawsze przytuli, jak coś zrobię,
i jest bardzo kochana” (Zuzia).

Wszystkim Mamom życzymy 
zdrowia i sił potrzebnych do ogar-
niania codzienności; aby praca nie 
zabierała Wam czasu, który mogły-
byście spędzić ze swoimi dziećmi; 
spełnienia w tej najważniejszej ży-
ciowej roli, a także wdzięczności ze 
strony Waszych pociech, bo przecież 
wszystko, co robicie, robicie z myślą 
o nich…

BS

Dziękuję dyrekcji SP 3, wycho-
wawczyni, Marii Gabler, i uczniom 
kl. 1 a za możliwość przeprowadze-
nia wywiadu.n

Nasi mali rozmówcy z kl. 1 a z SP 3   fot. Beata Stempczyńska

n
Poruszając się po Luboniu można spotkać budujące 
w dobie niżu demogra�cznego obrazki – spacerujące 
mamy ze swoimi pociechami, w tym wypadku bliźnia-
kami na wspólnym spacerze   fot. Hanna Siatka

W poprzednim wydaniu „WL”, na str. 15, opisywali-
śmy i ilustrowaliśmy skutki wykonania nieprofe-
sjonalnej zapory na cieku Żabinka, wybudowanej 

przed przepustem przy ul. Przejazd. Betonowy „grzebień” 
postawiony na wykonanym przez mieszkańca „łapaczu 
zanieczyszczeń” był powodem zalania pobliskiej posesji 
w dniu gwałtownych ulew, 31 marca. Gdyby go nie było, 
woda przelałaby się przez „łapacz” i spłynęła do przepustu. 
Ponadto ostra krawędź na zabezpieczeniu uniemożliwiała 
pracownikom Kom-Lubu dotarcie do kraty zatrzymującej 
naniesione przez nurt nieczystości stałe, i odetkanie przelotu.

Niedługo po publikacji spiczastą krawędź ścięto i wy-
kuto w betonie wgłębienia ułatwiające służbom dostęp do 
zabezpieczenia.

(S)

Po zakończeniu poprzedniej kadencji 
Rady Miasta burmistrz Małgorza-
ta Machalska zarządzeniem z dnia 

23 grudnia ub. roku powołała nową Ko-
misję ds. opiniowania projektów list osób 
i rodzin spełniających przesłanki do udzie-
lenia pomocy mieszkaniowej (tzw. Komisja 
Mieszkaniowa). Obecny jej skład to: Anna 
Nowak (przewodnicząca), Dorota Franek, 
Jolanta Korcz, Justyna Juskowiak, Wanda 
Suleja-Kot i Elżbieta Zapłata-Szwedziak. 
W ub. kadencji, poza Anną Nowak i Dorotą 
Franek, w Komisji pracowały także: Anna 
Stankowiak-Bożełko, Jolanta Włodarska 
i  Wiesława Voelkel. Komisja rozpatruje 
wnioski o przydział lokali z mieszkanio-
wego zasobu miasta.

PAW

Nowy skład 
komisji

Śladem naszych interwencji

Szybka poprawka 

Ścięto ostrą krawędź niedbale wykonanej konstrukcji zabez-
pieczenia na Żabince i wykonano wgłębienia, dzięki czemu 
służby mają teraz ułatwiony dostęp do zatkanej kraty, na 
której woda podczas opadów piętrzy się i zalewa otoczenie   
fot. Hanna Siatka

n
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W czwartek, 16 kwietnia, 
w Ośrodku Kultury przy 
ul.  Sobieskiego  97 Bur-

mistrz M.  Machalska spotkała  się 
z mieszkańcami Lasku. Obecni byli 
także jej zastępcy: Mikołaj Tomaszyk 
i Mateusz Mikołajczak oraz odpo-
wiedzialna za sprawną organizację 
dyskusji asystentka – Joanna Humer-
czyk. Na sali zasiedli również radni: 
Teresa Zygmanowska (przewodni-
cząca RML), Magdalena Woźniak-
-Patej, Karolina Wilczyńska-Kąkol, 
Hieronim Gawelski, Piotr Gory-
niak, Andrzej Okupniak i  Marek 
Samulczyk, a także przedstawiciele 
Straży Miejskiej. Podobnie jak na 
poprzednim spotkaniu, gospodarz 
– M. Machalska – zaproponowała 
formę otwartej dyskusji. Na sali 
znalazło się około 50. mieszkańców. 
Wszystkim uczestnikom rozdano for-
mularze, na których mogli zapisywać 
zagadnienia, pytania i wątpliwości 
kierowane do władz.

Luboń do Poznania?
Pierwszą poruszoną przez Bur-

mistrz kwestią były, podobnie jak 
podczas spotkania z mieszkańcami 
Żabikowa, bieżące sprawy dotyczą-
ce ewentualnego przyłączenia Lu-
bonia do Poznania. M. Machalska 
zreferowała przebieg ostatniego 
spotkania z Prezydentem Poznania 
– J. Jaśkowiakiem – z 15 kwietnia. 
Poinformowała o możliwości otrzy-
mania od Poznania kwoty 440 mi-
lionów z tytułu pięcioprocentowego 
wzrostu podatku od osób �zycz-
nych. W razie przyłączenia, 220 mi-
lionów pokryje koszt inwestycji 
łączącej Poznań z Luboniem – linię 
tramwajową, kolejne 220 mln. Lu-
boń otrzyma na inwestycje miejskie, 
takie jak szkoła, budowa dróg, itp. 
Jak podała Burmistrz, wątpliwości 
budzi brak prawnej gwarancji re-
alizacji porozumienia. Obecnie nie 
ma żadnych zapewnień.

Ruch na Buczka
Podobnie, jak na wcześniejszym 

spotkaniu, padło pytanie o  progi 
zwalniające na ul. Buczka i możli-
wość postawienia fotoradaru na 
prostej: Żabikowska-Poznańska. 

Władze zapowiedziały, że na po-
czątku maja odbędzie się spotkanie 
informacyjne w sprawie ruchu w re-
jonie ul.  Buczka. Jak wyjaśnił ko-
mendant Straży Miejskiej – Paweł 
Dybczyński – postawienie fotora-
daru w tej okolicy nie jest możliwe 
ze względów technicznych. Alter-
natywnym rozwiązaniem jest 
wzmożenie kontroli policyjnych. 
Przy okazji kwestii ruchu drogowe-
go władze poinformowały o planie 
powołania samorządów pomocni-
czych – rad osiedlowych (czytaj: na 
str. 14)

Zakaz na ul. Paderewskiego
Choć spotkanie miało dotyczyć 

spraw Lasku, poruszono temat za-
kazu postoju na ul. Paderewskiego. 
Zbulwersowany mieszkaniec wraził 
niezadowolenie z organizacji ruchu 
w tej części Lubonia. Zakaz postoju, 
wprowadzony z powodu �rmy „Pol-
-Agri” i wzmożony ruch samocho-
dów ciężarowych uniemożliwiają 
parkowanie przed domami, przyj-
mowanie gości czy swobodne po-
ruszanie się. Na spotkaniu nie usta-
lono rozwiązania. Zainteresowany 
mieszkaniec, jak publicznie zapo-
wiedział, będzie  się kontaktował 
z  władzami miasta osobiście 
w obecności prawnika i stacji tele-
wizyjnej TTV o  charakterze spo-
łeczno-interwencyjnej (czytaj też 
na str. 14).

Chodniki
Następnie mieszkańcy pytali 

o  budowę chodników na ulicach: 
Fiołkowej, Nagietkowej i  Żytniej. 
Burmistrz M. Tomaszyk zaznaczył, 
że powstaną w tym roku. Wymienił 
także inne inwestycje, jakich 
mogą  się spodziewać mieszkańcy 
Lasku w  bieżącym roku. To m.in. 
remont ul. 1 Maja, kanał deszczowy 
i budowa parkingu przy SP 4, sy-
gnalizacja świetlna przy Ośrodku 
Kultury i prace projektowe nad bu-
dową chodników wzdłuż ul. Sobie-
skiego do Krętej.

Dolny Lasek
Jedna z mieszkanek poruszyła 

kwestię nieutwardzonych ulic od-

Bliżej ludzi
Drugie z serii cyklicznych spotkań burmistrz Małgorzaty 
Machalskiej z mieszkańcami dotyczyło Lasku

chodzących od ul.  Armii Poznań 
(dolny Lasek) – w tym roku władze 
nie przewidują inwestycji – oraz 
wyraziła swoje obawy związane 
z niebezpieczeństwem wynikającym 
z wyprowadza psów od strony po-
sesji, a także bałaganem jaki pozo-
stawiają właściciele czworonogów. 
W tych sprawach nie padły konkret-
ne odpowiedzi. Mikołaj Tomaszyk 

zaznaczył, że odpowiedzialni za 
pozostawienie porządku po psie są 
właściciele, a władze i straż miejska 
dbają o  odpowiednią edukację 
w tym zakresie, z kolei na wypro-
wadzanie psów tuż przy posesjach 
nie ma skutecznej rady.

Organizacja ruchu
Pojawiło  się pytanie o  to, jak 

będzie wyglądała organizacja ruchu 
na ul.  1  Maja po remoncie. Choć 
pierwotnie ulica miała być jedno-
kierunkowa, od 2013  r., w  celu 
usprawnienia dojazdu do szkoły, 
dopuszczalny jest ruch dwukierun-
kowy i tak pozostanie także po za-
kończeniu prac remontowych.

Dolny Lasek
„Czujemy się, że nie w  tym 

Luboniu mieszkamy” – takich słów 
użył mieszkaniec ul. Podgórnej. Te-
mat dolnego Lasku sprowokował 
pytania o budowę chodników, któ-
rej spodziewać się można dopiero 
w  przyszłym roku, oraz skargi na 
trudności związane z włączaniem się 
do ruchu w ul. Armii Poznań. Na 
początku roku władze wystąpiły do 
Zarządu Dróg Wojewódzkich 
o zmianę organizacji ruchu na dro-
dze 430 (Armii Poznań). Zapropo-
nowano ograniczenie prędkości do 
50 km/h, zakaz wyprzedzania i ra-
dary na sygnalizacji świetlnej przy 
ul. Podgórnej, które będą powodo-

wać włączanie się czerwonego świa-
tła w  przypadku przekroczenia 
prędkości. Mówiono też o przebu-
dowie ul. Armii Poznań w kierunku 
Mosiny, na którą, z uwagi na prote-
sty sąsiedniego Puszczykowa, nie 
ma szans aż do 2020 r., oraz o prze-
budowie przejazdu kolejowego przy 
ul Romana Maya. Jak zapowiedział 
burmistrz M. Tomaszyk, niestety, 

będzie to przejazd zamknięty, z wy-
kluczeniem ruchu samochodowego. 
Z kolei jeszcze w tym roku rozpocz-
nie się przebudowa przejazdu przy 
Zakładach Ziemniaczanych.

Dofinansowania dla stowarzy-
szeń

Mieszkańcy z niezadowoleniem 
pytali, dlaczego władze nie przyzna-
ją dotacji dla miejskich stowarzy-
szeń. Przyczyną, jak podała Bur-
mistrz Machalska, jest nieprawidło-
we wypełnianie wniosków o przy-
znanie do�nansowania. Prawdopo-
dobnie odbędzie  się w  tej sprawie 
kolejne szkolenie.

Inne
Na spotkaniu padły pytania 

o możliwość budowy chodników na 
ul. Górnej, brakującego przejścia dla 
pieszych i oświetlenia na ul. Poznań-
skiej, bezpieczeństwa i porządku na 
placu zabaw przy ul.  Poznańskiej. 
Władze zapowiedziały, że przeana-
lizują problemy, jednak w tym roku 
na oświetlenie nie ma co liczyć. 
Poruszono też temat budowy od-
cinka ul.  Poznańskiej łączącego 
Wiry z Luboniem. Władze wyrów-
nają drogę, jednak według Pani 
Burmistrz utwardzenie spowoduje 
natężenie ruchu, dlatego obecnie 
decyzja o remoncie tego fragmentu 
drogi budzi wątpliwości. Poruszono 
też kwestię kanalizacji na ul. Leśnej. 

n
Gospodarzami spotkania byli burmistrz Małgorzata Machalska i jej zastępcy   
fot Agata Samol

n
Poza wieloma mieszkańcami, na spotkaniu obecni byli także radni i przed-
stawiciele Straży Miejskiej   fot Agata Samol

n
Podobnie jak poprzednio, za sprawność w zadawaniu pytań i przekazywa-
niu głosu odpowiadała asystentka burmistrza – Joanna Humerczyk    
fot Agata Samol

cd.  
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cej  się sprzedażą sprzętu medycz-
nego, zadzwoniła do naszej redakcji. 
Rozmowa była dość nietypowa. 
Kobieta przyznała, że niewiele wie 
o �rmie dla której pracuje, a do nas 
dzwoni z domu na podstawie bazy 
danych. W owej bazie �gurują po-
tencjalni klienci, czyli np. osoby 
w  określonej grupie wiekowej czy 
osoby z konkretnymi dolegliwościa-
mi zdrowotnymi. Ciekawy wyda-
je  się zatem sposób, w  jaki �rmy 
tra�ają do swojej grupy docelowej 
i skąd zdobywają informacje o okre-
ślonej osobie… Konsultantka przy-
znała, że nie ma pojęcia, skąd bie-
rze się baza danych. Z kolei samo 
dzwonienie jest według niej nie-
uczciwe, ale jakoś musi zarobić. 
Uprzedziła też o przewidzianym dla 
każdego gościa prezencie. Choć to 
nie ja byłam zaproszona, osobiście 
wybrałam się na spotkanie do jed-
nego z  lubońskich hoteli. Przed 
wejściem moją uwagę przykuła spo-
ra kolejka starszych osób. Na pokaz 
weszli wszyscy, poza mną… Męż-
czyzna sprawdzający listę gości, na 
wstępie uprzedził mnie, że spotkanie 
będzie trwało trzy godziny i nie ma 
sensu, żebym marnowała swój czas. 
Miał rację, całe popołudnie spędzo-
ne na pokazie foteli masujących nie 
było dla mnie kuszącą perspektywą. 
„To miłe z jego strony” – pomyśla-
łam, jednak z początku nie dałam 
za wygraną. W odpowiedzi usłysza-
łam, że pokaz przeznaczony jest dla 
osób starszych, o czym nie zostali-
śmy wcześniej poinformowani, i jest 
pewien, że po kilku minutach wyj-
dę, dlatego szczerze odradza mi 
uczestnictwa. Poczułam, że nie je-
stem dla nich targetem (celem han-
dlowym), a  może nawet jestem 
nieproszonym gościem…? Pomimo 
tego, że na pokazie nie byłam, do-
stałam obiecany prezent – męską 
wodę toaletową, o  wartości około 
50 zł. Na jakiej podstawie? Być może 
na „odczepne”, a być może wystar-
czy  się tylko pokazać? Każdy lubi 
dostawać upominki, jednak w tym 
przypadku jego wartość jest jedynie 
niewielkim procentem kwoty, na 

jaką próbują nas naciągnąć właści-
ciele �rm.

O podobnej sytuacji powiado-
miła nas jedna z  mieszkanek. 18 
marca w świetlicy Straży Pożarnej 
pod hasłem „Ogólnopolskie bezpłat-
ne badania stanu układu krążenia. 
Dla osób urodzonych w latach 1940-
1970” odbyło się spotkanie zorga-
nizowane przez „Akademię Zdro-
wia” (taka informacja była na ulot-
ce). Jak podaje zaproszenie, wszyscy 
goście obecni na spotkaniu mogli 
skorzystać z  bezpłatnych badań 
opracowanych przez pracowników 
UAM-u. W  informacji fachowym 
językiem opisano metody badań, 
powołując  się na autorytet z  Wy-
działu Fizyki UAM i chwytliwe cy-
taty nieżyjącego już prof. dr hab. n. 
med. Zygmunta Antoszewskiego: 
„Zrób wszystko, aby dać szansę swo-
jemu zdrowiu, życiu i szczęściu”. Jak 
zawiadomiła kobieta, na spotkanie 
wybrał  się jej 50-letni mąż. Już 
przed wejściem dowiedział się, że 
jest za młody na tego typu badania, 
jednak po uporczywych negocja-
cjach dostał się do środka. Po nie-
długim czasie kazało się, że badania 
były jedynie wabikiem, a spotkanie 
w  rzeczywistości dotyczyło sprze-
daży materaców w kolosalnych ce-
nach.

Decyzja o zakupie danego pro-
duktu, wiąże się z dużymi kosztami, 
zobowiązującą umową, często kre-
dytem czy zadłużeniem. Pewne jest, 
że kupując, trzeba będzie płacić, 
a żadna �rma nie pójdzie nam na 
rękę. Sprzedaż bezpośrednia to po-
wszechnie znane zjawisko, polega-
jące nie na zaspokojeniu potrzeb 
i zadowoleniu klienta, ale na per�d-
nym i  podstępnym naciąganiu 
i  oszukiwaniu ludzi, poprzez całą 
gamę mechanizmów, w jakie z upo-
rem wplątują nas przedstawiciele 
�rm.

I choć często trudno się oprzeć, 
odmówić, odłożyć słuchawkę, war-
to zdawać sobie sprawę z  konse-
kwencji takiego przedsięwzięcia. 

Agata Samol

LUDZKIE  SPRAWY

Burmistrz M. Tomaszyk zapewnił, 
że mieszkańcy mają możliwość sko-
rzystania z oferty Aquanetu. Wąt-
pliwości budzi także ograniczenie 
prędkości na ul.  Sobieskiego. To-
czą  się rozmowy ze Starostwem 
Powiatowym odnośnie budowy 
drogi powiatowej (Sobieskiego – 
Kręta). Absurdalne, według miesz-
kańców, ograniczenia prędkości 
dotyczą całego miasta. Władze po-
dzielają opinię, jednak rozwiązania 
sprawy nie ustalono.

Podsumowując dyskusję, jeden 
z mieszkańców wyraził niezadowo-
lenie ze stanu dróg. Określił Lasek 
„pustynią infrastrukturalną” pozba-
wioną odpowiedniej ilości sklepów. 
Wskazał na widoczną różnicę 
w  rozwoju Żabikowa i  Lasku. 
W opinii władz, Lasek nie jest po-
mijany, a brak infrastruktury wyni-
ka z  ograniczonej ilości gruntów 
miejskich. „Na pewno będziemy 
o  ten region dbać” – zapewniła 
Burmistrz M. Machalska.

Agata Samol
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Dzień dobry, chciałabym za-
prosić Panią/Pana na pokaz 
garnków, kosmetyków, sprzętu 

masującego… Każdy z gości otrzyma 
atrakcyjny upominek... Większość z nas 
przynajmniej raz w życiu odebrała 
taki telefon. Serdeczny głos w słu-
chawce już od pierwszych sekund 
rozmowy stara  się nas skutecznie 
„urobić” i zachęcić do wzięcia udzia-
łu w pokazie �rmy, o której zazwy-
czaj nic nie wiemy. Nasze reakcje są 
różne – cierpliwie słuchamy, co ma 
do powiedzenia konsultant, może 
nawet przyjmiemy zaproszenie – 
najwyżej nie skorzystamy. Bywa, 
że ulegamy skuszeni darmowym 
prezentem, a  nawet zabieramy na 
pokaz sąsiada. Najczęściej jednak 
stanowczo odmawiamy i odkładamy 
słuchawkę. Każda z naszych reakcji 
ma swoje konsekwencje. W przypad-
ku odmowy możemy poczuć wy-
rzut sumienia – konsultant był taki 
uprzejmy, mogłem go wysłuchać… 
Zgadzając się na wysłanie zaprosze-
nia, istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że jednak, często wbrew sobie, 
weźmiemy udział w pokazie. Z ko-
lei samo uczestnictwo, to już spory 
sukces dla �rmy oraz duża szansa na 
przekonanie nas do kupna drogiego, 
z reguły niepotrzebnego produktu.

Jak to działa
Cały fenomen sprzedaży bezpo-

średniej (na pokazach), wiąże  się 
z  wieloma chwytami marketingo-
wymi i  mechanizmami psycholo-
gicznymi, które oddziałują na więk-
szość z nas. To na przykład reguła 
zobowiązania i konsekwencji, zgod-
nie z  którą odczuwamy potrzebę 
wywiązania się z deklaracji, i choć 
nie jesteśmy zobowiązani do kupna 
produktu, przyjmując zaproszenie 
często pojawia się myśl – skoro już 
tu jestem, skorzystałem z zaprosze-
nia, nie mogę wyjść z pustymi rę-
koma. Kolejnym bardzo skutecznym 
wabikiem są prezenty. Otrzymując 
od �rmy upominek pojawia się po-
czucie wzajemności – dostaję od 
was prezent, więc w  zamian za to 
kupię wasz produkt. Oddawana 
w  tym przypadku przysługa jest 
jednak dużo większa, a co ważniej-
sze dużo droższa od tej, którą otrzy-
maliśmy.

Także miejsca, w których orga-
nizowane są pokazy mają znaczenie. 
Szkoły czy hotele podnoszą wiary-
godność całego wydarzenia, a  dla 
wielu spotkanie w  renomowanym 
obiekcie będzie sporą atrakcją.

Wśród podobnych mechani-
zmów, można wymienić również 
regułę autorytetu. Na pokazy często 
zapraszane są osoby znane lub eks-
perci, którzy swoją, bywa, że wąt-
pliwą kompetencją, mają przekonać 
nas do zakupu. Im większym uzna-
niem cieszy  się dana osoba, tym 
większa szansa na zmanipulowanie.

Następnie działa reguła społecz-
nej słuszności. Człowiek bardziej 
zainteresuje się danym produktem, 
jeśli zobaczy, że inni także okazują 
aprobatę. Publiczność na pokazie 
często ma okazję do przetestowania 
produktu. Jeśli większość twierdzi, 
że urządzenie działa, a fotel masu-
jący czyni cuda (co zazwyczaj jest 
efektem placebo i wymuszonej opi-
nii), to może jednak warto zainwe-
stować…?

Oczywiście na spotkaniach pada 
wiele przekonujących określeń, 
typu: wyjątkowy, niezbędny, niepo-
wtarzalny, trudnodostępny, taka 
okazja nie tra�a się często, co pod-
kreśla regułę niedostępności - tylko 
my i  tylko tutaj możemy to mieć, 
dlatego nie zwlekajmy z zakupem.

Kto i dlaczego
Na pokazy z reguły zapraszani 

są ludzie starsi, emeryci. Wyjście 
z domu i udział w wydarzeniu czę-
sto jest dla nich atrakcyjny i poma-
ga wypełnić czas wolny. Starsze 
pokolenie jest dużo bardziej ufne, 
nie zdające sobie sprawy, a  nawet 
nie dopuszczające faktu, że ktoś 
chciałby ich oszukać i naciągnąć na 
niepotrzebny wydatek rzędu kilku 
tysięcy złotych. Takie założenie ab-
solutnie nie jest wadą, wręcz prze-
ciwnie, wskazuje na zaufanie i wia-
rę w prawdomówność innych. Nie-
stety, w przypadku chwytów mar-
ketingowych, łatwowierność i  uf-
ność są bardzo często wykorzysty-
wane przeciwko nam.

Lubońskie przypadki
Na początku kwietnia konsul-

tantka firmy „Biomed” zajmują-

(Nie) daj się naciągnąć
Kilka słów o sprzedaży bezpośredniej

W marcu na str. 21 opubli-
kowaliśmy list miesz-
kanki Lubonia na temat 

zaśmieconego otoczenia Przy-
chodni Lekarza Rodzinnego przy 
ul. Poniatowskiego. Zaniedbania 
zilustrowano zdjęciami. Niedługo 
po publikacji teren uprzątnię-
to i odremontowano zniszczone 
schody, prowadzące na wydzierża-
wiony miastu przez Pocztę Polską 
parking od strony ul. Szkolnej.

(Z)

Śladem naszych interwencji

Jest poprawa!  

n
Wyremontowane schody prowadzące do 
przychodni od ul. Szkolnej. Ich otoczenie, 
w przeciwieństwie do stanu opisywanego 
w liście, jest teraz zadbane   fot. Hanna Siatka
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W związku z wieloma zapy-
taniami mieszkańców, wy-
jaśniamy sprawę zgłasza-

nia uwag i problemów dotyczących 
komunikacji miejskiej. Od 2010 r. 
obowiązki w zakresie lokalnego trans-
portu zbiorowego na terenie Miasta 
Luboń zostały przejęte przez Zarząd 
Transportu Miejskiego w Poznaniu. 
ZTM realizuje zadania w zakresie:
Qn organizacji i zarządzania transpor-

tem publicznym na terenie Lubonia,
Qn ustalania wysokości opłat, ulg 

i zwolnień z opłat za przejazdy,
Qn ustalenia rozkładów jazdy (z 

uwzględnieniem opinii Miasta Luboń),
Qn umieszczania rozkładów jaz-

dy i  informacji dla pasażerów na 
przystankach,
Qn sprzedaży biletów, montażu bi-

letomatów.
W przypadku uwag w tych kwe-

stiach, uprzejmie prosimy o kontakt 
z biurem obsługi klienta ZTM, pod 
numerem 61  646  33  44, adresem 
mailowym: ztm@ztm.poznan.pl lub 
adresem: ul. Matejki 59, 60-770 Po-
znań.

Operatorem wykonującym usłu-
gi przewozowe na lubońskich liniach 
jest Przedsiębiorstwo Transportowe 
„Translub” Sp. z o.o. W przypadku 
uwag co do jakości przewozów lub 
spóźnień, uprzejmie prosimy o kon-
takt z dyspozytorem pod numerem 
telefonu: 61 813 01 29.

Ponadto Translub uruchomił 
na swojej stronie internatowej in-
teraktywny formularz (Pogotowie 
Rozkładowe), za pośrednictwem 
którego każdy z  pasażerów może 
zgłaszać problemy takie jak: uszko-
dzenie wiat przystankowych, brak 
gabloty z  rozkładem jazdy, brak 
słupka przystankowego, brak roz-
kładu jazdy, uszkodzony rozkład 
jazdy, brak oznakowania nr linii na 
przystanku oraz inne. Formularz 
jest dostępny pod adresem: http://
translub.pl/index.php/mnu-zgl01

Urząd Miasta w zakresie trans-
portu autobusowego na terenie Lu-
bonia pełni funkcję opiniującą.

Urząd Miasta

Komunikacja miejska
Gdzie zgłaszać problem?

Uwaga!
Do 15 maja należało zapłacić drugą ratę podatku od nieruchomości. 

Sprawdź, czy to zrobiłeś.

Przy wjeździe na 
teren �rm „Pol-
-Agri” oraz „Pre-

mio” od strony ul. Pade-
rewskiego 16 kwietnia 
przeprowadzono wy-
cinkę dorodnych drzew. 
Jak się dowiedzieliśmy 
od osób bezpośrednio 
nadzorujących prace, 
usuwanie drzew odby-
ło się m.in. w związku 
z organizacją nowego 
wjazdu dla dużych sa-
mochodów w uzgod-
nieniu z właścicielem 
gruntu – Starostwem 
Powiatowym, na co są 
stosowne pozwolenia. 
W zamian, w ramach 
tzw. nasadzeń kompen-
sacyjnych, w uzgodnie-
niu z Urzędem Miasta 
Luboń na Wzgórzu 
Papieskim zostanie po-
sadzonych 16 innych 
drzew.

(I)

Wycinka

Po południu, około godz. 17, 
bezpośrednio przed majo-
wym weekendem, do redakcji 

„Wieści Lubońskich” tra�ł spacero-
wicz, który zaniepokojony widokiem 
skrzynki elektrycznej z wyłamanymi 
drzwiczkami na trawniku – placu 
zabaw, gdzie w  przyszłości stanie 
ratusz w Nowym Centrum Lubonia, 
poprosił o interwencję. Nie wiedział, 
gdzie i kogo o tej porze powiadomić. 
Wyobraził sobie jednak ewentualne 
skutki – bawiące się tu przez najbliż-
sze dni, zawsze ciekawskie, dzieci i te 
ogólnodostępne sterczące przewody 
pod napięciem. Powiadomiliśmy 
niezwłocznie Straż Miejską i  już 
po kilkunastu minutach skrzynka 
została prowizorycznie zamknięta 
leżącymi opodal drzwiczkami i za-
bezpieczona taśmą ostrzegawczą.

Interwencja

Zdewastowana 
skrzynka elektryczna 
z dostępnymi odizolo-
wanymi przewodami 
na rekreacyjnym traw-
niku, gdzie w przy-
szłości stanie „ratusz”   
fot. Piotr P. Ruszkow-
ski

n
Zabezpieczone prowizorycznie 
niebezpieczne miejsce na placu 
zabaw w NCL    
fot. Piotr P. Ruszkowski

n

n
Fragmentarycznie od góry, 
by nie uszkodzić sąsiadują-
cych budynków i urządzeń, 
usuwano dorodne drzewa   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Pozostawione w ziemi korzenie po 
wyciętych zdrowych, dorodnych drze-
wach    fot. Piotr P. Ruszkowski

n

Idź na wybory,  
bo inni wybiorą prezydenta  

za Ciebie!
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Program „Duża Rodzina” prze-
znaczony jest dla rodzin i  ro-
dzin zastępczych, posiadających 

trójkę lub więcej dzieci, zamieszkałych 
w  Luboniu. Poniżej przedstawiamy 
obecnych partnerów programu, ofe-
rujących posiadaczom Karty Dużej 
Rodziny promocje i zniżki:
Qn Anglojęzyczne Przedszkole Niepu-

bliczne „Peter Pan”, ul. Niezłomnych 
3B, tel. 783 718 115, www.peterpanlu-
bon.pl, peterpanlubon@hotmail.com 
– oferuje opłatę miesięczną w wyso-
kości 650 zł od osoby;
Qn „ARMAR” – Arkadiusz Jędrzejczak, 

ul. Armii Poznań 38, tel. 732 732 313, 
armar@armar24, www.armar24.pl – 
10% zniżki na zakup biżuterii, zakup 
balonów z helem i 15% zniżki na wy-
konanie dekoracji z balonów „Poczta 
Balonowa”;
Qn Artykuły Instalacyjne – Piotr Ko-

walewski, ul. Sikorskiego paw. 10, tel. 
501 868 716, kowalewskisklep@interia.
pl – 10% zniżki na cały asortyment 

z  wyjątkiem towarów objętych pro-
mocją i wyprzedażą;
Qn „Availo” Sp. z o.o., ul. Jasionka 954, 

Jasionka, tel. 177  852  609, biuro@
availo.pl, www.availo.pl – 10% zniż-
ki na zakup pakietu Mecenas Direct, 
i pakietu Mecenas Direct dla rodziny;
Qn Biuro Usług Rachunkowych „Per-

fekt” – Małgorzata Antczak, ul. Po-
znańska 3, tel. 61 810 51 33, biuro@
br-prefekt.pl, www.br-prefekt.pl – 10% 
zniżki na usługi księgowe;
Qn „Centrum Country & Western” – 

Jacek Przebierała Kowbojskie Miastecz-
ko, ul. Kwiatowa 30, tel. 604 379 755, 
countrylubon@poczta.onet.pl, www.
country.pl – 15% zniżki na atrakcje 
dla dzieci i naukę tańca, 10% zniżki 
na dania, napoje, artykuły w  skle-
pie kowbojskim, imprezy rodzinne 
i grillowanie;
Qn Centrum Języków Obcych „EFFEKT”, 

al. Jana Pawła II 9/27, tel. 666 281 159, 
www.facebook.com/SzkolaJezykowEf-
fektLubon, e�ekt.lubon@op.pl – 10% 

Duża Rodzina – partnerzy
zniżki dla drugiej osoby zapisanej na 
kurs, 15% zniżki dla kolejnej osoby;
Qn Centrum Medyczne „Lumedica”, 

ul. Żabikowska  63, www.lumedica.
pl – 10% zniżki na wszystkie wizyty 
i badania USG;
Qn Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt” 

– Brama Poznania, ul. Gdańska 2, Po-
znań, tel. 61 647 76 06, centrum@trakt.
poznan.pl, www.bramapoznania.pl, 
www.poznan.pl/trakt – bilety wstępu 
na ekspozycję Bramy Poznania w ce-
nie 5 zł, bilety na audiowycieczkę po 
Ostrowie Tumskim – 1 zł;
Qn „Fit-Art” – Agnieszka Buciora, al. 

Jana Pawła II 5/3b, tel. 607 340 642, �-
tart@�tart.com.pl, agnieszkabuciora@o2,  
www.�tart.com.pl. – 10% zniżki dla 
drugiego i kolejnego dziecka;
Qn „German” – Szkoła Językowa, 

ul. Dworcowa 2/2, tel. 601  169  908,  
biuro@szkola-german.com,  
www.szkola-german.com – każdy kolejny 
członek Dużej Rodziny – 50% rabatu;
Qn Indywidualna Specjalistyczna Praktyka 

Stomatologiczna – Anna Milanowska, 

ul. Leśmiana 10/1, tel. 504 227 043, 
61  893  12  50, beatamil_@hotmail.
com – 100% zniżki na badania sto-
matologiczne, 50% zniżki na lako-
wanie i lakierowanie, 10% zniżki na 
wypełnienia, 5% zniżki na leczenie 
kanałowe i zabiegi chirurgiczne (do 
końca maja);
Qn „Klub Cityzen”, ul. Droga Dębiń-

ska 10C, Poznań, tel. 61  835  50  38,  
biuro@cityzenklub.pl – 20% zniżki 
na kurs oswajania z wodą, kurs nauki 
i doskonalenia pływania, jednorazo-
we wejście: do klubu, na basen i na 
aqua aerobik;
Qn „Krzyżan” Cukiernictwo-Handel 

Michał Nowak, ul. Wschodnia 2d/29, 
tel. 61 899 21 92, www.smacznetorty.
pl – 10% rabatu na cały asortyment;
Qn „Lider” – Ośrodek Szkolenia Kie-

rowców – Mirosław Zięba, V LO, ul. 
Zmartwychwstańców 10, Poznań, tel. 
61  834  38  22, 607  736  479, biuro@
osk-lider.pl, www.osk-lider.pl – 150 zł 
zniżki na kurs podstawowy na prawo 
jazdy kat. B (30 godz. wykładów i 30 
godz. jazd), płatność w ratach;

W życiu różnie układa  się 
miedzy sąsiadami. Do-
bry, spokojny, uczynny 

to skarb – możemy mu zaufać i na 

niego liczyć w różnych sytuacjach. 
Słuchający zbyt głośno muzyki, któ-
ra niekoniecznie nam odpowiada, 
do tego złośliwy i nieuczynny bywa 

powodem wielu trosk. 
Mieszkający na ul. Pa-
derewskiego w bezpo-
średnim sąsiedztwie 
parkingu Intermarche 
skarżą się na nawie-
wane śmieci. Głównie 
są to worki i jedno-
razowe rękawiczki 
foliowe. Podmuchy 
zachodniego wiatru 
oraz różnice pozio-
mów powodują, że 
te lekkie opakowa-
nia pokonują płoty, 
zaśmiecają sąsiadom 
trawniki i często toną 
w rekreacyjnym oczku 
wodnym. Prośby 
o utrzymanie więk-
szego porządku przez 
Intermarche niewie-
le pomagają. Wśród 
różnych argumentów 
o kulturze klientów 
pada także wątpliwość 
co do pochodzenia 
śmieci, które mogą 
tu tra�ać także spod 
Pajo Centrum. Może 
w imię dobrosąsiedz-
twa przydałby się tu 
jakiś wyższy parkan 
zatrzymujący popy-
chane wiatrem lekkie 
foliowe śmieci i re-
gularne zbieranie ich 
z tej zapory?

(I)

Dobrosąsiedztwo

W drugi weekend kwietnia nad Luboniem przeszedł silny wiatr. 
Ucierpiały niektóre drzewa.

Skutki wiatru

Na ul. Powstańców Wlkp. ruch 
drogowy wstrzymał wielki konar, 
który złamany przez wiatr, upadł 
na drogę. Na zdjęciu, z lewej, widać 
kikut urwanej gałęzi   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

n
W Luboniance, w pobliżu bloku 
z adresem: ul. Żabikowska 52, 
z wierzby spadła duża gałąź. W po-
niedziałek, 13 kwietnia pracownicy 
spółdzielni usuwali szkody   
fot. Władysław Szczepaniak

n

n
Głównie zachodnie wiatry, jakie w naszym rejonie prze-
ważają, oraz różnica poziomów parkingu Intermarche 
(niewidoczny z prawej) i posesji na ul. Paderewskiego 
powodują niekontrolowany transport lekkich opakowań 
foliowych na sąsiednie posesje   fot. Ireneusz Stryba

n
Worki foliowe i jednorazowe rękawiczki nabierając wody, często zostają 
w rekreacyjnym oczku wodnym i stanowią niebezpieczeństwo dla żyją-
cych tu rybek   fot. Ireneusz Stryba
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Qn „Mauritius” Szkoła Języków Obcych, 
ul. 11 Listopada 71, tel. 61 670 87 29, 
www.mauritius.edu.pl – 5% zniżki 
na drugą osobę, 10% na każdą ko-
lejną osobę;
Qn „Mia Famiglia”, ul. Sobieskiego 55A, 

tel. 61 894 78 15, biuro@miafamiglia.
pl, www.miafamiglia.pl, www.facebook.
com/miafamiglialubon – 10% zniżki na 
wszystkie usługi we wtorki i czwartki;
Qn „MONA” – Serwis Opon, ul. Sobie-

skiego 111A, tel. 793 033 500, www.
facebook.com/MONASerwisOpon, 
opony.mona@op.pl – 20% zniżki na 
wszystkie usługi w serwisie opon i se-
zonowe przechowywanie opon;
Qn „Na Fali”, ul. Kopernika 4, www.

basennafali.pl, recepcja@basennafali.
pl – 20% zniżki na usługę „pływanie 
rekreacyjne”;
Qn Niepubliczne Przedszkole „Kubuś 

Puchatek i Przyjaciele”, ul. Konopnic-
kiej 14, tel. 61 830 15 11, puchatek@
przedszkolelubon.pl – 50% zniżki na 
drugie dziecko i 60% zniżki na trzecie 
dziecko z tej samej rodziny, 36% zniżki 
na każde dziecko dla rodziców samot-
nie wychowujących dzieci, 10% zniżki 
na każde dziecko z tej samej rodziny 
na wycieczki autokarowe;

Qn „Novatio” – Salon Urody i Odnowy, 
ul. Sienkiewicza 43/1, tel. 605 340 021, 
www.novatio.pl, salon@novatio.pl – 
15% zniżki na saunę �ńską i zabiegi 
kosmetyczne (rabat nie obowiązuje 
na leser i makijaż permanentny) oraz 
10% zniżki na masaże;
Qn „Ogród Różany Cafe” – Anna Ma-

ria Górska, ul. Wschodnia 25/22, tel. 
530 750 728, www.facebook.com/Ogro-
dRozanyCafe – 15% zniżki na potrawy 
i napoje, 10% zniżki na kawę, warsztaty 
edukacyjne i urodzinki dziecięce, 5% 
zniżki na imprezy okolicznościowe;
Qn Ośrodek Szkolenia Kierowców „Max”, 

ul. Kopernika 8a, tel. 607  671  586, 
oskmax.nauka@wp.pl, www.oskmax.
pl – 150 zł zniżki na kurs prawa jazdy, 
materiały szkoleniowe gratis;
Qn Podręczniki Szkolne „Bestseller” 

– Rafał Strykowski, ul. Buczka 3e, tel. 
604 847 996, podrecznikiszkolne@onet.
eu – 15% zniżki na podręczniki szkol-
ne, 20% zniżki na pozostałe książki;
Qn „Poznańska Pyra” – licencjonowany 

przewodnik po Poznaniu, ul. Kona-
rzewskiego 25a/19, tel. 512 299 684, 
www.poznanskapyra.pl – promocyj-
na cena 100 zł dla rodziny za dzień 
zwiedzania;

Duża Rodzina – partnerzy Qn Punkt Przedszkolny „Czarodziej-
ski Zamek”, ul. 11 Listopada 98, tel. 
605 903 644, www.topfun.pl/zamek, 
przedszkole@topfun.pl – 15% zniżki 
na czesne, 50% na zajęcia ogólnoro-
zwojowe, 30% na półkolonie (zniżki 
obowiązują też w �lii przy ul. Świersz-
cza 1, Skórzewo);
Qn Przedszkole „Słoneczny Zakątek” s.c., 

ul. 11 Listopada 158, tel. 881 693 625, 
www.sloneczny-zakatek.pl – 25% zniżki 
na miejsce w przedszkolu (opłata bez 
wyżywienia) – 5 miejsc (obowiązuje 
w roku szkolnym 2014/15);
Qn Przedszkole i Żłobek „Calineczka”, 

ul. Poniatowskiego 42a, tel. 510 272 947, 
510  272  948, www.calineczka.net – 
20% zniżki na czesne bez wyżywienia 
i zajęcia dodatkowe ogólnorozwojowe, 
10% zniżki na wycieczki;
Qn Prywatne Przedszkole „Domisie”, 

ul. Wschodnia 21/65, tel. 605 081 185, 
www.przedszkole-domisie.pl, biuro@
przedszkole-domisie.pl – opłata 500 zł 
miesięcznie za dziecko;
Qn Prywatny Żłobek „Liliputki”, ul. 

Kasztelańska  5, tel. 61  899  31  40, 
607  656  982, www.zlobek-liliputki.
pl, kontakt@zlobek-liliputki.pl – 20% 
zniżki na czesne z wyżywieniem;
Qn „PR9” Sp. z o. o., ul. Źródlana 19/1, 

Poznań, tel. 508 670 332, d.wierszula@
akademiareissa.pl, www.akademiareissa.

pl – 25% rabatu na treningi dla pierw-
szego dziecka i 35% zniżki dla drugie-
go z rodziny;
Qn „Skrzat”, ul. Żabikowska  45, tel. 

61  649  96  90, www.skrzat.sklep.pl, 
skrzat@skrzat.pl – 10% zniżki na cały 
asortyment;
Qn „Szybka Pizza”, ul. 11 Listopada 71, 

tel. 505 042 006 – 10% zniżki na za-
mówienia przez telefon, 20% na za-
mówienie tel. powyżej 100 zł.;
Qn Wielkopolska Akademia Piłkarska 

Sp. z o. o., ul. Wschodnia 24e/39, tel. 
534 709 709, biuro@wap.org.pl, www.
wap.org.pl – 30% zniżki na treningi dla 
pierwszego dziecka, 40% dla drugiego 
dziecka i 50% dla każdego kolejnego 
z rodziny;
Qn „Zielona Zebra” s.c., ul. Sobieskie-

go 79, tel. 61 810 69 15 – 10% zniżki na 
usługę sali zabaw, świetlicę i urodzinki;
Qn Żłobek Niepubliczny „U 7 Krasno-

ludków” – Grażyna Rosa, ul. Buczka 
21D, tel. 665 322 262, biuro@u7krasno-
ludkow.pl, www.u7krasnoludkow.pl – 
10% zniżki na abonament miesięczny 
i warsztaty – zajęcia ogólnorozwojowe;

Agata Samol
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W walkach o zdobycie Berli-
na w 1945 r. wzięło udział 
12 700 żołnierzy Ludowego 

Wojska Polskiego – artylerzystów, 
saperów i piechurów. Antoni Mar-
kowski służył wtedy w 77. Pułku Ar-
tylerii Przeciwlotniczej. W życiorysie 
złożonym w Kole ZBoWiD (Związek 
Bojowników o Wolność i Demokra-
cję) w Żabikowie, na końcu swojego 
szlaku bojowego wymienił Berlin, 
gdzie został ranny.

Pochodzenie
Urodził się 16 kwietnia 1920 r. 

w Niebytach, powiat Baranowicze. 
Na potrzeby życiorysu ułożonego 
dla ZBoWiD-u w okresie PRL pisał, 
że było to w ZSRR (Związek Socja-
listycznych Republik Radzieckich), 
ale wiadomym było, że przed wojną 
terytorium to należało do Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Jego ojcem był 
Franciszek, matką Karolina. – Na-
ukę rozpocząłem w 1927 w Sewru-
kach. Ukończyłem cztery klasy szko-
ły podstawowej. Później pracowałem 
w  gospodarstwie moich rodziców. 
Mając lat 17 rozpocząłem pracę 
w cegielni w Sewrukach – opisywał 
swoją młodość.

W obronie ojczyzny
Równocześnie z podjęciem za-

trudnienia został członkiem Związ-
ku Strzeleckiego w Baranowiczach, 
którego komendantem był Kazi-
mierz Biereśniewicz. Kiedy wybu-
chła II wojna światowa, w ramach 

Związku Strzeleckiego został „wcią-
gnięty” do służby pomocniczo-woj-
skowej w Baranowiczach. Rozbroiła 
go Armia Czerwona i puściła wolno. 
Warto przypomnieć, iż Związek 
Strzelecki w 1922 r. stał się organi-
zacją odpowiedzialną za przyspo-
sobienie wojskowe młodzieży zgod-
nie z hasłem „Każdy żołnierz – oby-
watelem, każdy obywatel – żołnie-
rzem”. Zajmował się nie tylko szko-
leniem wojskowym, wychowaniem 
�zycznym, lecz również działał na 
polu społeczno-wychowawczym. 
Jego członkami mogli być obywa-
tele o  nieposzlakowanej opinii 
w wieku 17-21 lat. Zrzeszał pozasz-
kolną, przedpoborową młodzież, 
przede wszystkim wiejską i  rze-
mieślniczą. Należał do Polskich 
Związków Sportowych, przez co był 
ściśle związany z  obozem Józefa 
Piłsudskiego. Działacze Związku 
Strzeleckiego prowadzili wiele kur-
sów, pogadanek oraz odczytów. 
W 1938 r. organizacja ta posiadała 
237 świetlic oraz 16 domów ludo-
wych z boiskami. Ponadto prowa-
dziła orkiestry, chóry, biblioteki 
i czytelnie.

Wcielenie do LWP
Podczas okupacji hitlerowskiej 

Antoni Markowski nadal pracował 
w cegielni aż do zajęcia tamtejszych 
terenów przez Armię Czerwoną. 7 
sierpnia 1944 r. wcielono go do 77. 
Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 
w  Białymstoku. 20 września tego 

Walczył o Berlin
Antoni Markowski (1920-1986)

samego roku został przeniesiony do 
Rakowiec, a stamtąd, jak wspomi-
nał, pod dowództwem radzieckich 
o�cerów ruszył do walki z Niemca-
mi. Jego szlak bojowy wiódł przez 
Siedlce, Warszawę, Łódź, Gniezno, 
Poznań i Szczecin do Berlina. Od-
notował, że w Berlinie został ranny 
i przewieziony do Poznania. Po wy-
leczeniu skierowano go do Gniezna, 
gdzie został zdemobilizowany na 
podstawie rozkazu Naczelnego Do-
wódcy Wojska Polskiego nr 01817 
z  18 sierpnia 1945  r. Miał stopień 
kanoniera, czyli szeregowca.

Życie w cywilu
Po zwolnieniu z  wojska został 

odznaczony Medalem Zwycięstwa 

Warszawy. Za dobre strzelanie otrzy-
mał Odznakę Grunwaldzką. Wrę-
czono mu również dyplom uznania 
za walkę. Zamieszkał w Charbowie, 
gdzie wraz z poślubioną w 1949 r. 
żoną i pięciorgiem urodzonych tam 
dzieci żył do 1968 r. W swoim ży-
ciorysie wskazywał na kłopoty zdro-
wotne – chorował na ischias i płuca. 
W aktach ZBoWiD zanotowano, że 
był robotnikiem.

Od 19 lutego 1971 r. należał do 
Koła ZBoWiD w  Żabikowie (nr 
ewidencji 234213, legitymacji – 
18488, od 14 listopada 1984 r. – nr 
leg. 0177045).

Zmarł 7 czerwca 1986 r.
Robert Wrzesiński

W „Kronice Powiatu Poznań-
skiego” pod redakcją Anity 
Kowalewskiej-Łopatki, 

w  numerze 5-2014, na stronach 
83-88 znajduje się informacja do-
tycząca Sanktuarium bł. Edmunda 
Bojanowskiego w Żabikowie. Autor 
opisu – Bogdan Kucharski – krajo-
znawca, członek Wielkopolskiego 
Klubu Publicystów Krajoznawczych 
w Poznaniu, a także twórca opisu 
trasy dydaktyczno-rowerowej Lu-
boń-Puszczykowo, w dużym stresz-
czeniu przedstawia historię placu 
Edmunda Bojanowskiego, biogram 
błogosławionego oraz elementy 
architektury zabytkowego Sanktu-
arium i Domu Generalnego Sióstr 
Służebniczek Wielkopolskich.

Agata Samol

Akcenty w powiecie

n
Okładka cyklicznego wydawnictwa 
– „Kronika Powiatu Poznańskiego”
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Pomimo różnych kolei losu 
ich miłość trwa już ponad 60 
lat, a przyczyniły się do tego: 

silne uczucie, wspólne zaintereso-
wania, priorytety i ideały, a przede 
wszystkim chęć kroczenia razem 
przez życie i wzajemna akceptacja.

Poznali  się w  dzieciństwie 
mieszkając po sąsiedzku na górczyń-
skich działkach. Byli rówieśnikami, 
od samego początku odczuwali do 
siebie sympatię. W  wieku 16 lat 
brali udział w  spotkaniu jasełko-
wym, ich uczucie dojrzewało wraz 
z  nimi, a  koleżeństwo i  przyjaźń 
przekształciły się z czasem w gorącą 
miłość, która trwa do dziś. W dniu 
Wszystkich Świętych 1953  r., 
w  spontaniczny sposób Ryszard 
oświadczył  się Felicji i  prosząc ją 
o rękę oznajmił, że robi to za przy-
zwoleniem rodziców. Jednocześnie 
wyznał swojej wybrance, że bez niej 
nie może żyć. Po przyjętych oświad-
czynach, włożył na jej palec pier-
ścionek z czerwonym oczkiem. Po 
kilku miesiącach narzeczeństwa, 19 
lipca 1954 r. pojechali z pętli gór-
czyńskiej tramwajem nr 5 do ślubu 
cywilnego, który odbył się w Wadze 
na Starym Rynku. – Pamiętam – 
wspomina pani Felicja – jak po 
uroczystości mama przyjęła nas 
i  świadków domowym ciastem 
i kawą. Naszą decyzję o ślubie przy-
spieszył „nakaz pracy”, który otrzy-
małam po ukończeniu średniej szko-
ły pedagogicznej i  na jego mocy 
miałam wyjechać do Żagania na 
Ziemie Odzyskane (przerażonej per-
spektywą wyjazdu w  nieznane 
dziewczynie doradzono żartem 
w Wydziale Oświaty, że jeżeli chce 
pozostać w domu, to musi natych-
miast wyjść za mąż – narzeczeni 
podjęli wtedy szybką decyzję…). Po 
niespełna miesiącu, 14 sierpnia, 

stanęli przed ołtarzem górczyńskie-
go kościoła pw. Świętego Krzyża 
przy ówczesnym placu Zbawiciela. 
Panna młoda miała pożyczoną suk-
nię, a panu młodemu ubranie uszy-
ła matka. Kameralne wesele wypra-
wili rodzice. Młodzi, bez pieniędzy 
i  perspektyw na przyszłość, byli 
w  sobie zakochani i  wierzyli we 
wspólną przyszłość. Początkowo na 
krótko zamieszkali w domu rodzin-
nym panny młodej na Górczynie.

Ryszard Stanisław Brych
Przyszedł na świat 21 marca 

1934 r. w Poznaniu (ojciec Stanisław 
ur. 1901 r. w Poznaniu, matka Mar-
ta z d. Walkowiak ur. 1903  r. pod 
Gostyniem). Dziadkowie Ryszarda, 
rok po przyjściu jego ojca na świat 
wyemigrowali „za chlebem” do Ber-
lina. Wrócili do Poznania po 31 
latach przebywania na obczyźnie 
– w  1933  r. Ryszard miał dwóch 
młodszych braci: Romana i Jarosła-
wa. Po ukończeniu szkoły podsta-
wowej kształcił się w zawodzie sztu-
katora, a po zdobyciu fachu praco-
wał m.in. przy zdobieniu kościoła 
ojców dominikanów w  Poznaniu. 
Ozdabiał też sztukateriami Pałac 
Kultury w  Warszawie. Po ślubie 
poszedł do wojska, służył w Kostrzy-
nie nad Odrą oraz w podpoznań-
skim Biedrusku. W  tym czasie 
ukończył szkołę podo�cerską. Chcąc 
odwiedzić 3-miesięczną córkę Lidię 
„skombinował” nieo�cjalnie prze-
pustkę i 28 czerwca 1956 r. odwie-
dził żonę mieszkającą wówczas 
w  Krzyszkowie pod Rokietnicą. 
Wybrali  się z  córką na spacer do 
Poznania. – W tym dniu – jak wspo-
mina – w mieście nie funkcjonowa-
ła komunikacja, nie jeździły tram-
waje, ani autobusy. W  tej dziwnej 
atmosferze dotarliśmy pieszo na 

Diamentowi jubilaci
Felicja i Ryszard Brychowie

Święty Marcin. – Tam od napotka-
nych przypadkowo znajomych do-
wiedzieli się, że rozpoczął się protest 
poznańskich robotników. Pchając 
wózek z dzieckiem, idąc w tłumie, 
dotarli pod Dom Partii. Widząc, 
co się dzieje, przebywający nielegal-
nie na przepustce żołnierz Ryszard 
Brych w obawie przed wyjściem na 
jaw jego oddalenia się z jednostki, 
w  konsekwencji grożącym mu są-
dem wojskowym, czym prędzej 
wrócił autostopem do koszar w Bie-
drusku. Następnego dnia z rozkazu 
dowódcy powrócił do Poznania 
z  innymi żołnierzami – czołgiem. 
Po powrocie z wojska, chcąc częściej 
przebywać z rodziną, zrezygnował 
ze sztukatorstwa, które wiązało się 
z częstymi wyjazdami. Początkowo 
prowadził sklep GS w Kicinie, na-
stępnie pracował w Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska” w Czerwona-
ku jako kierownik Skupu Zbóż 
i Surowców Wtórnych, gdzie praco-
wał do emerytury, na którą prze-
szedł w 1999 r. Od tego czasu więcej 
czasu poświęca rodzinie, a  także 
zagłębia się w swoje hobby – węd-
karstwo, turystykę i pływanie.

Felicja Zo�a Brych
Urodziła  się 16 maja 

1934  r. w  Kościanie (ojciec 
Feliks Michalak pochodził 
z  Dortmundu w  Westfalii, 
matka Genowefa z  d. Wa-
chowska przyszła na świat 
w Berlinie). Dziadek Felicji ze 
strony matki pracował jako 
ogrodnik na głównym cmen-
tarzu w Berlinie. Po zakończe-
niu I wojny światowej rodzina 
wróciła do Polski i  zamiesz-
kała w Kościanie. W 1933 r. 
Genowefa i Feliks pobrali się, 
a rok później przyszła na świat 
Felicja. – W domu, w którym 
mieszkaliśmy, rodzice prowa-
dzili sklep spożywczo-przemy-
słowy – wspomina jubilatka 
– i  powodziło  się im dobrze. 
Przed wojną urodziły się jesz-
cze dwie moje siostry: o  rok 
ode mnie młodsza – Elżbieta 
i po dwóch latach Lucyna. – W 
czasie okupacji Niemcy wy-
rzucili całą rodzinę z  domu 
i sklepu. Na otarcie łez pozostawili 
dziewczynkom słój z landrynkami 
pochodzący ze sklepu rodziców. 
Rodzina musiała sobie znaleźć inne 
mieszkanie w Kościanie, w którym 
przetrwała do końca wojny (w mię-
dzyczasie przyszły na świat następ-
ne dwie siostry Felicji: Bożena, ur. 
w 1942 r. i Janina w 1945 r.). Szkołę 
podstawową Felicja ukończyła 
w  Czarnkowie, natomiast w  roku 
1948 jako 14-letnia dziewczyna, 
z rodzicami i czterema młodszymi 
siostrami przeprowadziła  się do 
domku na górczyńskich działkach 
w Poznaniu. Będąc najstarszą z ro-
dzeństwa, musiała pomagać matce 
i dopiero po dwóch latach (w tym 
samym roku urodziła  się piąta jej 
siostra – Barbara) podjęła naukę 
w 4-letnim liceum pedagogicznym, 
gdzie zdała egzamin dojrzałości, do 
którego przystąpiła w starej, ta
owej 

sukni matki, uszytej w przeszłości 
na bal. Pierwszą pracę podjęła 
w szkole podstawowej w Krzyszko-
wie pod Rokietnicą, w  budynku 
której otrzymała służbowy pokój 
bez prądu i wody. W 1956 r. urodzi-
ła córkę Lidię. Niestety, początkowo 
opiekowała  się nią samodzielnie, 
ponieważ mąż w tym czasie odbywał 

służbę wojskową. Sześć tygodni po 
porodzie pani Felicja wróciła do 
pracy w szkole i wspomina ten etap 
życia jako trudny (była sama z małą 
córką, w małym zimnym mieszka-
niu, gdzie zimą zamarzał atrament). 
Ponieważ jej mąż po powrocie 
z wojska znalazł pracę w Czerwo-
naku, przenieśli się do pobliskiego 
Kicina, gdzie pani Felicja podjęła 
pracę w szkole. Wkrótce, w 1961 r. 
urodził się im syn Krzysztof. Dzie-
sięć lat później Diamentowi Jubila-
ci oddali służbowe mieszkanie i uzy-
skali z Wydziału Oświaty kredyt na 
wkład do spółdzielni mieszkaniowej. 
Wybór nowego miejsca osiedle-
nia się padł na Luboń. Zamieszkali 
w  „Luboniance”, najpierw przy ul. 
Żabikowskiej 62 B (2 lata), a następ-
nie na tym samym osiedlu – w blo-
ku nr  54, gdzie mieszkają do dziś. 
Od 1971  r. pani Felicja pracowała 

n
Zdjęcie ślubne Felicji i Ryszarda Brychów 
z 14 sierpnia 1954 r. Panna młoda w poży-
czonej sukni, natomiast jej wybraniec 
w uszytym przez matkę ubraniu

n
Diamentowi Jubilaci podczas uroczystości zorganizowanej przez władze 
naszego miasta w sali bankietowej „Lacerta”, w towarzystwie syna – 
Krzysztofa i pani Bożeny (znajoma rodziny)   fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
na str. 
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n
Rok 1942, Genowefa i Feliks Michalako-
wie z córkami, od prawej: Felicją, Lucy-
ną, Bożeną i Elżbietą
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jako nauczycielka w Szkole Podsta-
wowej nr 3. Miałem w tym czasie 
przyjemność być jednym z  jej 
uczniów i pamiętam uczestnictwo 
w  zajęciach prowadzonych przez 
tego lubianego przez nas pedagoga. 
Ceniliśmy jej cierpliwość, wyrozu-
miałość i dobroć – zawsze miała dla 
nas czas, nawet poza lekcjami. Pra-
cując w Trójce, za swoje osiągnięcia 
pani Felicja otrzymała Nagrodę 
Ministra Oświaty III  stopnia oraz 
Złoty Krzyż Zasługi. W roku ogło-
szenia stanu wojennego (1981) 
przeszła na emeryturę i  od tego 
czasu jak najwięcej czasu poświęca 
rodzinie. Znajduje spełnienie dla 
swoich pasji życiowych, do których 
należą przede wszystkim fotografo-
wanie, działania plastyczne i pomoc 
drugiemu człowiekowi. Od prawie 
30 lat zajmuje  się radiestezją i  ja-
snowidztwem (doskonaliła swoje 
umiejętności u mistrza Jana Kasiń-
skiego z Poznania). Swoje naturalne 
predyspozycje i  umiejętności od-
kryła już we wczesnej młodości, 
jednak dopiero jako dojrzała kobie-
ta nauczyła się je wykorzystywać.

Recepta na szczęście
Diamentowi Jubilaci zawsze 

uważali, że najlepszą receptą na 
szczęśliwe pożycie małżeńskie są: 
wspólne zainteresowania, wspiera-
nie jeden drugiego, zwłaszcza 
w  trudnych chwilach, życie w  ro-
dzinie i wspólna praca dla innych 

ludzi. Wychowali dwoje dzieci, mają 
troje wnucząt i  jedną prawnuczkę 
– Amelię. Córka Lidia (matka Woj-
ciecha) ukończyła Akademię Mu-
zyczną w  Poznaniu i  jest nauczy-
cielką, natomiast syn Krzysztof 
(ojciec Joanny i  Aleksandra) jest 
lubońskim artystą od ponad 20 lat 
związanym z zespołem Jig & Reel 
Maniacs (JRM), który lansuje mu-
zykę, rytmy i  tańce celtyckie. Gra 
na wielu instrumentach, m.in. akor-
deonie, dudach hiszpańskich, �a-
żoletach, harmonijkach ustnych, 
saksofonie oraz instrumentach kla-
wiszowych. Jest absolwentem SP 3, 
w  dzieciństwie zwiedził Europę, 
występując w  chórze chłopięcym 
profesora Stefana Stuligrosza. Przez 
kilka lat zdobywał także muzyczne 
doświadczenie w  Skandynawii. 
Obecnie współpracuje z Lubońskim 
Ośrodkiem Kultury.

Państwo Felicja i Ryszard z łez-
ką w oku wspominają dawne czasy. 
W  roku swojego diamentowego 
jubileuszu obydwoje obchodzili 
osiemdziesiąte urodziny. Z optymi-
zmem patrzą w  przyszłość i  cie-
szą się każdym dniem, a tą radością 
dzielą się z najbliższymi ich sercom.

Szanownym Państwu Brychom 
składamy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i  wszelkiej pomyślności 
oraz bycia razem przez wiele na-
stępnych lat.

PAW
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W Żabikowie mieszka jego 
kuzyn – lekarz-pediatra 
Wiesław Smoczyk – na-

tomiast przy ul. Konarzewskiego – 
dobra koleżanka z liceum. Od 2011 r., 
kiedy zaangażował się w działalność 
publiczną, bywa w  Luboniu coraz 
częściej. Uczestniczył w  odsłonię-
ciu pomnika „Świadectwo Miło-
ści”, niemal corocznie bierze udział 
w  uroczystościach z  okazji Święta 
Niepodległości, które organizuje 

Stowarzyszenie „Solidarni w Praw-
dzie i Miłosierdziu”. W końcu 2012 r. 
opowiadał uczniom Gimnazjum nr 1 
im. o wyprawie na Mount Everest. 
Podobne spotkanie, którego tematem 
były góry Korony Ziemi i wyprawa 
na najzimniejszy szczyt Ziemi, od-
było się w ubiegłym miesiącu, pod-
czas Maratonu Naukowego w Szkole 
Podstawowej nr 3.

Urodził się przed 40. laty w Po-
znaniu. Jako doktor nauk prawnych 

Między Everestem a niziną
Bartłomiej Wróblewski – prawnik, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, himalaista – 
związany z Luboniem rodzinnie i towarzysko oraz przez coraz częstszy udział w życiu miasta

jest dyrektorem Instytutu Prawa 
Szkoły Wyższej Psychologii Społecz-
nej (SWPS) w Poznaniu, zajmuje się 
prawem konstytucyjnym, a  więc 
m.in. ustrojem państwa i samorzą-
du. Ukończył studia na Uniwersy-
tetach w Poznaniu i Bonn, uzupeł-
niał wykształcenie za granicą, m.in. 
w Paryżu, Strasburgu i Berlinie. Po 
studiach w latach 2001-2009 praco-
wał w Instytucie Zachodnim w Po-
znaniu, natomiast między lutym 
i sierpniem 2010 r. jako konstytu-
cjonalista – w Kancelarii Prezyden-
ta Rzeczypospolitej. Jest również 
uczestnikiem wypraw himalajskich 
i  zdobywcą Everestu oraz Korony 
Ziemi. W  ubiegłorocznych wybo-
rach samorządowych, m.in. głosami 
mieszkańców naszego miasta, Bar-
tłomiej Wróblewski zdobył mandat 
radnego Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego. Pełniąc mandat 
radnego, z  jednej strony pracuje 
merytorycznie w Sejmiku, z drugiej 
na terenie powiatu, wśród miesz-
kańców. W Sejmiku zasiada w trzech 
komisjach: Budżetowej, Edukacji 
i Nauki oraz Statutowej. Jak mówi, 
dużo uwagi poświęca uczciwemu 
i  transparentnemu wydatkowaniu 

pieniędzy publicznych. 
Niestety, jak twierdzi, 
w  tym zakresie można 
mówić o marnotrawstwie. 
Np. budowa nowej siedzi-
by Urzędu Marszałkow-
s k i e g o  p o c h ł o n ę ł a 
175  mln  zł, a  więc trzy 
razy więcej niż obiecywa-
no w  momencie podejmowania 
decyzji. Z  kolei produkcja �lmu 
„Hiszpanka”, który jego zdaniem, 
wbrew założeniom w  niewielkim 
stopniu i w osobliwy sposób odno-
si się do Powstania Wielkopolskie-
go, kosztowała 24 mln zł. W jednej 
z  interpelacji zwrócił uwagę m.in. 
na wysyłanie przez zarząd tysięcy 
kartek świątecznych, w  rzeczywi-
stości promujących podpisane pod 
nimi osoby, a  nie Województwo 
Wielkopolskie. Często kontaktuje się 
z mieszkańcami okręgu wyborczego. 
W ostatnich miesiącach uczestniczył 
w posiedzeniach 17 gmin powiatu 
poznańskiego. Należy podkreślić, 
że pierwsze z nich odbyło się zaraz 
po ubiegłorocznych wyborach 
w  Luboniu. Mieszkańcy mogą  się 
kontaktować z Bartłomiejem Wró-
blewskim we wszystkich sprawach 
związanych z kompetencjami samo-
rządu województwa, w  tym w za-
kresie dróg, służby zdrowia, eduka-
cji. Z lubonianami spotyka się oso-
biście, zwykle w  biurze posła do 
Parlamentu Europejskiego – Ryszar-
da Czarneckiego – przy ul. Leśmia-
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 Podczas Maratonu Naukowego w szkole Podstawowej nr 3, Bartłomiej 
Wróblewski snuł opowieść o Koronie Ziemi i najzimniejszym jej szczycie   
fot Paweł Wolniewicz

W ostatnim czasie zeszło-
roczna Miss Wielkopolski 
– Maja Nizio z Poznania 

– opublikowała w  Internecie szo-
kujące wyznania dotyczące kulisów 
konkursu. – Wygrałam wycieczkę do 
Hiszpanii, która została ogłoszona na 
Gali Finałowej Miss Polski Wielko-
polski 2014, jednak gdy okazało się, 
że jest ona „w pakiecie” z głównym 
sponsorem konkursu, postanowiłam 
ją natychmiast komuś oddać! Orga-
nizator konkursu wraz ze sponsorem 
(który zobowiązał się do jej zakupu) 
stwierdzili, że w takim razie nie otrzy-
mam żadnej nagrody. (…) byłam na 
wycieczce �nansowanej przez spon-
sora konkursu... w Międzyzdrojach... 
(…) Na miejscu okazało się, że mimo 
mojego sprzeciwu, pokój będę dzielić 
ze sponsorem, dlatego po ostrej wy-
mianie zdań i nocy przespanej w dru-
gim pokoju, z samego rana wróciłam 
do domu. Opisując zaistniałą sytu-
ację organizatorowi nie uzyskałam 
pomocy, wręcz przeciwnie odsunął 
mnie od konkursu. W  odpowiedzi 
organizator konkursu – Grzegorz 
Ostrowski opublikował i  rozesłał 
do prasy oświadczenie, w  którym 
próbuje oczyścić z  zarzutów oso-
by zamieszane w aferę: W związku 
z pojawiającymi się próbami szan-
tażu i  wyłudzenia znacznej sumy 
pieniędzy oraz prefabrykowanymi 
materiałami, którymi jako organi-
zator konkursu regionalnego jestem 

nękany, oświadczam, że zarzuty pod 
adresem moim, konkursu Miss Polski 
Wielkopolski oraz osób związanych 
z konkursem (sponsorzy, jury, itd.) 
są nieprawdziwe. Jednocześnie chcę 
zauważyć, że informacje dotyczące 
sposobu przygotowania i organizacji 
ww. konkursu czy wizerunek samego 
wydarzenia, jak i jego twórców, zo-
stały per�dnie zmanipulowane. Maja 
Nizio nie wycofuje się ze swojego ze-
znania, a w publikowanych komen-
tarzach internautów można znaleźć 
wiele słów poparcia dla dziewczyny. 
Sprawę skierowano do sądu. Zapyta-
na przez nas o zdanie uczestniczka 
tegorocznej edycji konkursu, lubo-
nianka Paulina Mikołajczak pod-
sumowała temat następująco: Nie 
znam tej sytuacji, ponieważ działo się 
to w zeszłym roku. Moim zdaniem, 
Maja szuka rozgłosu teraz, ponieważ, 
gdy wygrała, nie uzyskała tego. Wiem 
tylko, że jeśli chodzi o tegoroczny kon-
kurs, odbył się bez żadnych „podtek-
stów”, nic mi nie proponowano, nic 
nie obiecywano. Poznałam również 
organizatora i  nie mam do niego 
żadnych zastrzeżeń. Służył pomocą, 
odpowiadał na pytania, doradzał. Na 
pewno nie skorzystałabym z szansy 
występu w ćwierć�nale Miss Polski, 
gdyby to była prawda. Nie chciałabym 
być kojarzona z tym konkursem, lecz 
przekonałam się, że to fajna przygoda 
bez żadnych zobowiązań.

Agata Samol

Ciemna strona zwycięstwa?
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Koniec II wojny światowej zastał 
Michała Czerniaka w nazistow-
skim, koncentracyjnym obozie 

pracy w Wiener-Neudorf, będącym 
podobozem Mauthausen na terenie 
Austrii. Jak wspominał w życiorysie 
złożonym w Kole ZBoWiD Żabiko-
wo (Związek Bojowników o Wolność 
i Demokrację), został oswobodzony 
przez wojska amerykańskie 5 maja 
1945 r. – 70 lat temu. W ten sposób 
zakończyły się jego cierpienia.

Młodość, praca, rodzina
Urodził  się 30 lipca 1904  r. 

w miejscowości Piekary w powiecie 
gnieźnieńskim. Jego ojcem był Fran-
ciszek, matką Marianna z d. Kubasik. 
Miał  rodzeństwo: starszych – Mar-
cina (Gostyń), Helenę (Szczecin) 

i  młodszych – Józefa 
(Piekary) i  Marię  (?), 
która zmarła podczas 
wojny w wieku poniżej 
20 lat. Prawdopodobnie 
był jeszcze jeden brat 
(Ignacy?), który zginął 
na wojnie. Pan Michał 
z zawodu był stolarzem, 
miał podstawowe zawo-
dowe wykształcenie. 
Przed wojną był właści-
cielem stolarni przy ul. 

Dąbrowskiego w  Poznaniu. Oże-
nił się w 1938 r. z Marianną z d. Stan-
kowiak, urodzoną w 1909 r. w miej-
scowości Herne w  Westwalii, 
w Niemczech. Tam jej ojciec – Mar-
cin pracował jako górnik. Pochodził 
ze Śmigla, a matka – Maria z d. Sapor 
– ze wsi Rudniki koło Opalenicy. Po 
powrocie do Polski państwo Marcin 
i  Maria Stankowiakowie zakupili 
dom przy ul. Lipowej w Żabikowie, 
grunt ciągnął się od dzisiejszych ul. 
Lipowej aż do Jodłowej. Michał i Ma-
rianna Czerniakowie wzięli ślub 
w kaplicy sióstr służebniczek. Na trzy 
dni przed wybuchem II wojny świa-
towej 29 sierpnia 1939  r. w  domu 
przy ul. Lipowej urodził się im syn 
Andrzej, który swoje życie poświęcił 

służbie Bogu. 26 maja 1963 r. został 
wyświęcony na księdza. Był Prałatem 
Honorowym Jego Świętobliwości 
Papieża, Kanonikiem Honorowym 
Kapituły Kolegiaty Poznańskiej, dłu-
goletnim proboszczem para�i pw. 
św. Krzyża w  Poznaniu (Górczyn). 
Zmarł 1 grudnia 2007 r. w Luboniu, 
w domu przy ul. Lipowej 65, który 
wybudowano dla niego w  miejscu 
nieistniejącej już rodzinnej siedziby 
(„Rocznik Historyczny Lubonia”, t. 1 
str.  208). Na gruncie zakupionym 
niegdyś przez dziadków stoją kolejno 
domy rodzeństwa księdza, urodzo-
nych po wojnie: najmłodszej Marii 
(po mężu Śróda), bliźniaków Fran-
ciszka i Michała oraz urodzonej pod-
czas okupacji Barbary (po mężu 
Łuczak).

W ruchu oporu
Wprawdzie Michał Czerniak nie 

służył przed wojną w wojsku, jednak 
podczas okupacji hitlerowskiej nie 
zawahał się zaryzykować życiem i 1 
czerwca 1940  r. wstąpił do ruchu 
oporu „Piast” a  także „Polski Pod-
ziemnej”. W aktach nie odnotowano, 
co to były za organizacje i czym zaj-
mował  się w  nich pan Michał. 
W „Encyklopedii Konspiracji Wiel-
kopolskiej 1939-1945” oraz z pisem-
nych świadectw: Stanisława Dwor-
nika, Stanisława Szymańskiego i Ste-
fana Toporskiego wynika, że Michał 
Czerniak był członkiem Narodowej 
Organizacji Bojowej (NOB). Był gru-
powym i organizatorem tzw. Piątki, 
działał na terenie Poznań Jeżyce. 
Wiadomo, że od jesieni 1939 r. w Po-
znaniu i  Wielkopolsce zawiązywa-
ły  się dziesiątki takich organizacji 
konspiracyjnych, które wyznaczyły 
sobie za cel walkę z okupantem hi-
tlerowskim oraz przygotowania do 
ewentualnego powstania.

W rękach gestapo
Michał Czerniak napisał w  ży-

ciorysie, że na początku 1941 r. został 
zdekonspirowany przez gestapo 
i  część członków aresztowano. Za-
brano go 10 lutego 1941  r. (córka 
Barbara miała wtedy 3 tygodnie). 
Został osadzony w Forcie VII w Po-
znaniu. Przebywał tam trzy miesiące, 
podczas których przesłuchiwano go 
w  siedzibie gestapo (dawny Dom 
Żołnierza w  Poznaniu), sądzony 
w Trzemesznie ostatecznie skazany 
wyrokiem Oberlandesgericht Posen 
(Wyższy Sąd Krajowy w Poznaniu) 
z 5.06.1942 r. na 5 lat obozu karnego. 

Obozowa gehenna
– W czerwcu 1942  r. miałem 

rozprawę w  Sondergericht na sesji 
wyjazdowej w  Trzemesznie, gdzie 
zostałem oskarżony o zdradę stanu 
(Hochverrat), skazany na 5 lat cięż-
kiego więzienia i odesłany do więzie-
nia do Wronek. W  grudniu 1942 
zostałem odesłany z transportem do 
obozu Konc. Mauthausen-Gusen 
i Wiener-Neudorf, gdzie przebywa-

Wyzwolony z obozowego piekła
Michał Czerniak (1904-1994)

łem do końca wojny. 5 maja 1945 r. 
obóz został oswobodzony przez woj-
ska amerykańskie i 17. lipca 1945 r. 
powróciłem do Polski. Po powrocie 
wstąpiłem do Związku Byłych Więź-
niów Politycznych – opisał swoje 
losy po aresztowaniu Michał Czer-
niak. Wspomniał też, że jego nu-
merem obozowym w Mauthausen-
-Gusen (blok 9) był 8012, natomiast 
w Wiener-Neudorf – 33273. Dodaj-
my, że koncentracyjny obóz pracy 
w  Mauthausen był pierwszym na 
terytorium Austrii, powstałym nie-
długo po wcieleniu jej do III Rzeszy 
w 1938 r. Położony około 25 km na 
wschód od Linzu, został zbudowa-
ny przez więźniów z  Dachau. 
Wprawdzie był określany jako obóz 
pracy, ale warunki były w nim cięż-

kie, jedne z  najgorszych w  całym 
systemie obozów koncentracyjnych. 
Zginęło tam co najmniej 150  000 
więźniów, osadzonych w  obozie 
głównym – gdzie większość praco-
wała w  miejscowych kamienioło-
mach – lub w jednym z ponad 50 
podobozów. Więźniów zmuszano 
do pracy ponad siły, tyranizowano, 
głodzono i  mordowano. Wśród 
świadectw dotyczących Michała 
Czerniaka opisano zimowe kąpiele 
– Do łaźni lagrowej posyłano bez 
żadnej odzieży, obuwia i  ręcznika 
w mrozie i na śniegu. Takie ekspery-
menty zimowej kąpieli odbywały się 
pod natryskiem lodowatej wody pod 
nadzorem kapo i dozoru SS. Po ką-

pieli sprawdzano stan żywych i za-
marzniętych. Michał Czerniak mógł 
mówić o szczęściu, bo udało mu się 
przeżyć to obozowe „piekło”. Dzię-
ki temu, że leczył się w amerykań-
skim szpitalu, odzyskał siły i wrócił 
do Żabikowa.

Kłopoty ze zdrowiem
Od 1945 r. pracował w swoim 

zawodzie (stolarz). W aktach ZBo-
WiD odnotowano, że mieszkał wte-
dy przy ul. Lipowej  34. Niestety, 
obozowe przeżycia nadszarpnęły 
jego zdrowie. Ze względu na przed-
wczesną miażdżycę, 30 październi-
ka 1975  r. został zaliczony do 
III  grupy inwalidztwa wojennego 
(nr 6252).

Uznanie
20 lipca 1970 r. wstąpił do Koła 

ZBoWiD w Żabikowie (nr ewiden-
cji 231748, legitymacji 30.001 A, od 
14 listopada 1984 r. – nr 0177009). 

Posiadał następujące odznaczenia: 
Medal Zwycięstwa i Wolności (nr 
1077320, przyznany 23.03.1973 r.), 
O d z n a k ę  G r u n w a l d z k ą 
(22.07.1973 r.), Krzyż Oświęcimski 
(nr 187-86-11 KO, nadany 
16.07.1986 r.).

Mimo ciężkich, okupacyjnych 
przeżyć Michał Czerniak doczekał 
sędziwego wieku. Zmarł 28 czerw-
ca 1994 r., mając niespełna 90 lat. 
Pochowano go na cmentarzu w Ża-
bikowie wraz z żoną Marią w grobie 
jej rodziców. Obok, w 2007 r., spo-
czął też syn ks. Andrzej Czerniak.

Robert Wrzesiński  
i Piotr P. Ruszkowski

n
Rodzina Marianny i Michała Czerniaków 
w ogrodzie domu przy ul. Lipowej w dniu 
prymicji syna Andrzeja (w środku) 
2.06.1963 r. Na drugim planie pozostałe 
dzieci, od lewej: Franciszek, Barbara, Maria 
i Michał

n
 Michał Czerniak

n
List, który zachował się w rodzinnych pamiątkach, wysłany do żony – Marii Czer-
niak, Żabikowo, ul. Lipowa 34 (oryginalna pisownia): Mauthausen 11.5.1945/ Ko-
chana żono i dzieci!/ Dzisiaj z radością mogę was zawiadomić w naszem kochanem 
języku/ ojczystem o mojem zdrowiu i powodzeniu. Od dnia 8. kwietnia kiedy/ ewaku-
owano nas z Wiener-Neudorf pieszo do Mauthausen przeżywaliśmy/ prawdziwą 
drogę krzyżową a w samem Mauthausen byliśmy skazani na/ śmierć głodową tylko 
dzięki szybko posuwającem się oddziałom przyja/ -cieli amerykanskiem zostaliśmy 
przez nich oswobodzeni. 5.5. było to/ naprawdę dla nas wielkiem świętem radości. 
Dzisiaj jezdeśmy/ zupełnie spokojni a obecny nasz komendant amerykański oświad-
czył nam/ że po odpowiedniem nas odżywieniu przyodzianiu nas i odpoczenku/ 
wrócimy wszyscy do naszej ojczyzny a więc nie długo się zobaczemy. Tylko jezdem 
obecnie o was nie spokojny bo tak długo to jest ostatni/ list od Was odebrałem z datą 
1.1. więc prosze Cie bardzo jak otrzymasz/ ten list daj mi zaraz odpowiedź czy wszy-
scy jezdeście przy zdrowiu./ Kończę ten list i zasyłam wam serdeczne pozdrowienia 
dla ciebie/ kochana Marysiu dla Andrzejka i Basi dla Rodziców dla Leona dla/ moich 
rodziców dla rodzeństwa i dla ciotki Miodowicz./ Zawsze kochający Was/ Michał 
(przybrana ciotka Miodowicz – przyjaciółka Marii Czerniak, pomagająca rodzinie)
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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
maj – okrągłe rocznice

200 lat temu
Qn W maju 1815 r. do Poznania po-

nownie wkroczyły wojska pruskie. 
Rozpoczął się trwający do 1918 r. drugi 
okres pruskiej niewoli. 15 maja król 
pruski w odezwie zapewnił Polaków, 
że narodowość polska zostanie usza-
nowana.   (13, s. 10-11 i 55)

175 lat temu
Qn 30 maja 1840 r. w Poznaniu podpi-

sano układ pomiędzy 22 mieszkańcami 
z Żabikowa a 7 urzędnikami niemiecki-
mi z Poznania dotyczący uwłaszczenia 
chłopów żabikowskich.   (11, s. 48-52)

165 lat temu
Qn 3 maja 1850 r. w Podrzeczu otwarto 

pierwszą ochronkę opartą na metodzie 
pedagogicznej Edmunda Bojanow-
skiego (to formalny dzień założenia 
Zgromadzenia Służebniczek NPNMP).   
(11, s. 171)

135 lat temu
Qn 10 maja 1880 r. August Cieszkowski 

oddał na rok swój folwark żabikowski 
pod zarząd pomocnikowi administra-
cyjnemu Bruno Dąbskiemu z Krakowa, 
który w zamian za mieszkanie, utrzy-
manie i udział w zysku zobowiązał się 
odnowić istniejące budynki i postawić 
nowe.   (11, s. 160)

115 lat temu
Qn 14 maja 1900 r. u notariusza poznań-

skiego – dr. Zygmunta Lewińskiego – 
spisano umowę między sołtysem gminy 
Luboń – Andrzejem Remleinem – a Jó-
zefem Magdziakiem i jego małżonką 
Anastazją z d. Tomczak o zakupie ich 
działki pod budowę szkoły.   (13, s. 209)
Qn 25 maja 1900 r. (zabór pruski) do Ża-

bikowa przybył nauczyciel Aleksander 
(Alexis) Waniorek (karnie przesunięty 
1 lutego 1909 r. do Ławicy za agitowanie 
przeciw kandydatom niemieckim w wy-
borach wiosną 1908 r.).   (13, s. 145)

110 lat temu
Qn  19 maja 1905 r. przez Wiry przeszła 

nadzwyczaj silna burza, która poczy-
niła dotkliwe zniszczenia. Spokojna 
Wirenka zmieniła się w rwący potok, 
miejscami szeroki na 60 m przy stanie 
wody wyższym o 2,5 m od normalne-
go.   (13, s. 53)

105 lat temu
Qn 23 maja 1910 r. pracownik Muzeum 

Archeologicznego w Poznaniu – Wah-
le – podał w swoim sprawozdaniu, że 
podczas robót ziemnych przy budowie 
Fabryki Chemicznej zniszczono dwie 
urny – jedną przy budowie bocznicy 
nad Wartą, drugą w zachodniej części 
hali magazynowej.   (4, s. 9)
Qn Od początku maja 1910 r. w Wi-

rach panowała susza. Nasiona zbóż 
nie wykształciły się, co wywołało klę-
skę.   (13, s. 54)

95 lat temu
Qn 10 maja 1920 r. w Poznaniu urodził się 

Marian Ulatowski – Przewodniczący 

Prezydium pierwszej Miejskiej Rady 
Narodowej w Luboniu (od 1954 r., kie-
dy utworzono miasto Luboń).   („WL” 
12-1994, s. 11)
Qn Z 15 maja 1920 r. pochodzi pismo 

skierowane do Ministerstwa b. Dziel-
nicy Pruskiej, Departament Przemy-
słu i Handlu w Poznaniu w sprawie 
uruchomienia po I wojnie światowej 
Lubońskiej Fabryki Drożdży, daw-
niej G. Sinner Towarzystwo Akcyj-
ne.   (1, s. 59)
Qn 18 maja 1920 r. w Wadowicach na 

świat przyszedł Karol Wojtyłła – św. 
papież Jan Paweł II, patron Gimna-
zjum nr 2 w Luboniu.   (13, s. 320)
Qn W maju 1920  r., po 7 latach od 

postawienia szkoły w Lasku, władze 
polskie zwróciły Janowi Trube – przed-
siębiorcy budowlanemu z Żabikowa 
– wpłaconą przez niego kaucję w wy-
sokości 10%, której nie zwrócili mu 
Niemcy.   (13, s. 96)

85 lat temu
Qn W maju 1930  r. superintendent, 

dziekan ks. Artur Rhode ponowił 
swoje żądania wobec pastora gminy 
ewangelickiej w Żabikowie – Teobal-
da Schatza, by do para�i żabikowskiej 
(Żabikowo i Stęszew) z przyczyn �-
nansowych i  kadrowych przyłączyć 
jeszcze Krosno. Ten zwlekał z decy-
zją z  powodu wygody. Ostatecznie 
przeniesiono go za niesubordynację 
do Rawicza w 1932 r.   (13, s. 281)

80 lat temu
Qn 27 maja 1935 r., po zatwierdzeniu 

ostatecznego projektu kościoła dla wsi 
Luboń (pw. św. Jan Bosko) autorstwa 
Stefana Sawickiego, zapadła decyzja 
o natychmiastowym przystąpieniu do 
budowy.   (3, s. 104 i 105)

75 lat temu
Qn 17 maja 1940 r. przedwojenny sołtys 

żabikowski – Stanisław Łączkowiak 
– został aresztowany przez gestapo 
w swoim domu przy ul. Lipowej. Od 
17 do 25 maja przebywał w  Domu 
Żołnierza, potem w Forcie VII, Da-
chau, a na koniec w Mathausen, gdzie 
zmarł.   (11, s. 81; 13, s. 162)

70 lat temu
Qn 9 maja 1945 r., po tym jak człon-

kowie Opieki Rodzicielskiej usunęli 
resztę sprzętu radiowego i  oczyścili 
budynek, otwarto po II wojnie Szkołę 
Powszechną w Żabikowie (dziś SP 2 
przy ul. Żabikowskiej).   (13, s. 180; 
„WL” 06-2004 – „Wademekum luboń-
skie”, cz. 5, s. 18)
Qn W maju 1945 r. podjęto starania, 

aby w  świetlicy domu para�alnego 
przy kościele św. Jana Bosko uru-
chomić ochronkę, o takim zakresie, 
jaki miała przed wojną. Ruszyła we 
wrześniu pod kierunkiem zakonnic 
z Żabikowa, które zamieszkały przy 
ul. Jagiełły 8.   (3, s. 178)
Qn W maju 1945 r., po wojennej prze-

rwie, chór kościelny pw. św. Grze-
gorza założony w  1936  r. przez ks. 

S. Streicha (para�a św. Jana Bosko) 
podjął pierwsze próby.   (3, s. 194)
Qn W maju 1945 r. Zakład Wielko-

polska Spółka Dzierżawna Fabryk 
Chemicznych Spółki Akcyjnej dr 
Roman May został przekazany w ręce 
polskiego zarządu państwowego. 
Fabryka przyjęła nazwę Dr Roman 
May Chemiczne Fabryki.   (1, s. 26)
Qn W maju 1945  r., z  inicjatywy 

mieszkańców ul. Polnej (wtedy Czaj-
kowo): Stanisława Kujawy, Edmunda 
Kaczmarka i Stanisława Stefaniaka 
(pierwszy prezes) powstał chór 
mieszany „Lutnia” (120 chórzystów, 
dyrygent Edmund Schmidt). Działał 
do 1949 r.   („WL” 11-2004 – „Wa-
demekum lubońskie”, cz. 9, s. 34)

65 lat temu
Qn W maju 1950 r. z inicjatywy po-

wstańca wielkopolskiego – Stanisława 
Troczyńskiego – powstało Koło Lu-
boń 1 Związku Bojowników o Wolność 
i Demokrację (ZBoWiD).   (16, s. 43)

45 lat temu
Qn Do 18 maja 1970  r. w SP 1 pra-

cował Franciszek Sytniejewski (od 
1.09.1946 r.).   (18, s. 207)

35 lat temu
Qn 31 maja 1980 r. Szkole Podstawo-

wej nr 1 wręczono sztandar. Patronem 
placówki był Roman Pasikowski – 
działacz komunistyczny rozstrzelany 
13 sierpnia 1944 r. w Żabikowie.   (8)

25 lat temu
Qn 1 maja 1990 r. powołano Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Pierwszą 
siedzibę (jeden pokój) miał w Urzędzie 
Miasta.   („WL” 08-2004 – „Wademe-
kum lubońskie”, cz. 6, s. 228)
Qn Na podstawie ustawy kompeten-

cyjnej z  17 maja 1990  r. wszystkie 
szkoły podstawowe oraz Muzeum 
Martyrologii w  Żabikowie zostały 
przejęte przez organy administracji 
rządowej.   („Raport o stanie miasta” 
– „WL” 06-1994, s. 2)
Qn 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze 

wybory samorządowe – wybrano Radę 
Miasta Lubonia (25 na 28 mandatów 
otrzymali kandydaci Samorządowego 
Komitetu Obywatelskiego, wszyscy 
startujący).   („Przegląd Luboński” 
nr 7; 13, s. 43)

20 lat temu
Qn 10 maja 1995 r. zmarł Stefan To-

porski – członek Narodowej Orga-
nizacji Bojowej z  czasów okupacji 
hitlerowskiej.   („WL” 03-2013, s. 28; 
„WL” 10-2006, s. 30)
Qn 25 maja 1995 r. Rada Miasta nada-

ła nazwy ulicom: Makowej, Spornej, 
Warzywnej (wszystkie w okolicy Po-
lnej-Kwiatowej), Malwowej (boczna 
od Sobieskiego), Korczaka i Leśmiana 
(boczne od Poniatowskiego).   (10, 
XVI/47/95)
Qn 25 maja 1995 r. Rada Miasta podjęła 

uchwałę o rejestracji psów na terenie 
Lubonia.   (10, XVI/50/95)
Qn W maju 1995 r. agenda ONZ – 

Program Narodów Zjednoczonych 
ds. Rozwoju (UNDP) – przyznała 
Towarzystwu Gospodarczemu Lu-
bonia wsparcie finansowe na wy-
konanie projektu trasy rowerowo-
-pieszej z Lubonia do Puszczykowa 
wzdłuż Warty. W realizację przed-
sięwzięcia włączyło się Stowarzysze-
nie Kulturalno-Oświatowe „Forum 

Lubońskie”.   („WL” 05-1995, s. 13; 
„WL” 09-1995, s. 11)

15 lat temu
Qn 24 maja 2000 r. Rada Miasta uchwa-

liła przystąpienie do sporządzenia 
Miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego „Ulica Dworcowa”.   
(10, XXII/115/2000)
Qn - 31 maja 2000 r. w Bibliotece Miej-

skiej gościł Jan Maria Rokita – prezes 
Stronnictwa Konserwatywno-Ludo-
wego.   („WL” 06-2000, s. 12)

10 lat temu
Qn 3 maja 2005 r. poświęcono sztandar 

Koła Luboń 1 ZBoWiD. Po zjednocze-
niu z Kołem nr 2 sztandar przekazano 
para�i pw. św. Jana Bosko.   (16, s. 43)
Qn 18 maja 2005 r. Gimnazjum nr 2 

nadano sztandar (patron – Jan Pa-
weł II).   (13, s. 317)

5 lat temu
Qn 3 maja 2010 r. w kawiarni pensjo-

natu „Villa Montana” przy ul. Ponia-
towskiego zainaugurowano działalność 
Chrześcijańskiego Forum Artystycz-
nego   („WL” 05-2010, s. 9)
Qn 28 maja 2010 r. w Szkole Podsta-

wowej nr 1 odbyły się obchody 100. 
rocznicy wybudowania placówki. Fak-
tycznie stawianie budynku ukończono 
21 czerwca 1909 r.   („WL” 06-2010, 
s. 4 i 13, s. 264)
Qn 11 maja 2010 r. Biblioteka Miejska 

zdobyła wyróżnienie za ciekawą aran-
żację przestrzeni w X edycji konkur-
su na najlepsze biblioteki publiczne 
w Wielkopolsce – „Jak cię widzą, tak 
cię piszą – zmieniamy wizerunek”.   
(„WL” 06-2010, s. 6)
Qn 26 maja 2010 r. pochodzący z La-

sku ks. prałat dr Michał Maciołka ob-
chodził 50-lecie kapłaństwa.  („WL” 
07-2010, s. 38)

[źródła: 1 – „Architektura przemy-
słowa XX wieku. Luboń k. Poznania” 
Grażyna Balińska, Wrocław 2000; 3 – 
„Luboń i okolice. Dzieje osadnictwa 
i dziewięciu para�i” Stanisław Malepszak, 
Luboń 2002 i 2005; 4 – „Wykopaliska 
archeologiczne w Luboniu”, Stanisław 
Malepszak, Błażej Stanisławski, Luboń 
1998; 5 – „50 lat Lubońskiego Klubu 
Sportowego 1943 – 1993”, Stanisław 
Malepszak, Luboń 1993; 6 – „Zakła-
dy Chemiczne Luboń SA 1914-1999. 
Tradycja i  współczesność”, Andrzej 
Zarzycki, Luboń 1999; 8 – Bibliote-
ka Miejska – „Kalendarium Lubonia” 
(www.biblub.com); 10 – uchwały Rady 
Miasta Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzie-
je wsi i fundacji Augusta Cieszkow-
skiego” Stanisław Malepszak, Luboń 
1999; 13 –„200 lat oświaty w Luboniu” 
Stanisław Malepszak i Piotr P. Rusz-
kowski, Luboń 2008; 15 – Kronika 
Komisariatu MO w Luboniu (1974-
1990); 16 – „Lubonianie w Powsta-
niu Wielkopolskim”, Luboń 2009; 17 
– „Rocznik Historyczny Lubonia” 
– tom 1, Luboń 2011; 18 – „Rocznik 
Historyczny Lubonia” – tom 2, Luboń 
2012; 25 – „Bambrzy”, Maria Para-
dowska, Poznań 1998]; 30 – BZCz 
(Biblioteka Zawartości Czasopism)

Mieszkańców, organizacje oraz in-
stytucje prosimy o uzupełnianie naszego 
kalendarium i przesyłanie informacji: 
telefonicznie, listownie, pocztą elektro-
niczną lub osobiście.

oprac. HS
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W sobotę, 10 kwietnia w „Galerii 
na Regale” baśnie czytała 
Elżbieta Andrzejak-Nagel 

słuchaczka Lubońskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Przybliżyła malu-
chom baśnie Dalekiego Wschodu, 
m.in. „Ziarno ryżu”, „Podarunek”, 
„Panny z  jeziora”, „Most”, „Matki 
i syn”. Przedszkolaki słuchały z za-
ciekawieniem i skupieniem. W na-
grodę otrzymały słodki podarunek 
oraz kolorowanki.

Wykład
13 kwietnia odbyła się promocja 

książki Bogdany Bogusławskiej-Do-
bosz pt. „Kościół rzymskokatolicki 
wobec wartości życia ludzkiego 
w  kontekście teorii Niklasa Luh-
manna”. Autorka przyjmuje, że Ko-
ściół rzymskokatolicki zajmujący 
pryncypialne stanowisko wobec 
życia i jego wartości, jest zamknię-

tym, samoodtwarzającym się syste-
mem społecznym, a  jego nauka 
społeczno-moralna jest kodem, 
zbiorem nakazów i zakazów, za po-
mocą których system ten jest iden-
ty�kowany. Życie i wszelkie warto-
ści pochodzą od samego Boga. Ist-
nieje w nas odbicie rozumu Bożego, 
posiadamy wolną wolę i to odróżnia 
nas od innych istot. Otrzymujemy 
tchnienie i posiadamy prawa oraz 
obowiązki. Bóg stworzył ludzi do 
wykonywania wyższych zadań. Na-

szym życiem kierują m.in. aspekty 
medyczne, prawne czy polityczne. 
Głównym celem spotkania było 
zaprezentowanie odmiennych spo-
sobów postrzegania życia i śmierci 
przez Kościół i społeczeństwo.

Kukła dla dzieci
14 kwietnia Biblioteka gościła 

Teatr „Orzełek” z przedstawieniem 

Z Biblioteki Miejskiej
Luboń czyta dzieciom

pt. „Kukła”. Aktorzy zapoznali dzie-
ci z  obrzędami ludowymi, takimi 
jak: noc sobótkowa, dożynki, topie-
nie marzanny. W spektaklu wyko-
rzystano blisko 20 kukieł. Całości 
dopełniły piosenki autorstwa 
Agnieszki Glińskiej.

Spotkanie z dziennikarzem
14 kwietnia Bibliotekę odwie-

dził dziennikarz telewizyjny oraz 
autor książek – Bogdan Rymanow-
ski. Publicysta profesjonalnie od-
powiadał na pytania uczestników 
spotkania, którzy byli żywo zainte-
resowani początkami jego kariery 
telewizyjnej, tajnikami pracy dzien-
nikarza oraz kulisami powstawania 
książki pt. „Ubek. Wina i skrucha”. 
Spotkanie upłynęło w miłej atmos-
ferze i przysporzyło zgromadzonym 
wielu ciekawych informacji.

Agresja w języku
20 kwietnia odbyło się spotka-

nie na temat kultury języka, które 
poprowadził dr hab. Leszek Teusz. 
Przybliżył obecnym problem agre-
sji, która jest zjawiskiem społecz-
nym, zachodzącym stale na wielu 
płaszczyznach (�zycznej, językowej, 
psychicznej). Sposób wyrażania 
uczuć za pomocą słów kreuje od-
biór przekazu przez słuchacza. Wer-
balne i niewerbalne elementy mowy 
wywierają emocje w odbiorcach. Na 
charakter wypowiedzi wpływają też: 
kultura słowa, gestykulacja, postawa 
ciała i mimika twarzy. Gesty i słowa 
mogą sobie zaprzeczać! Dzieje się 
tak kiedy mówimy „nie”, a podświa-
domie kiwamy głową w geście wy-
rażenia zgody. Powinniśmy zwracać 

uwagę na nasze gesty i słowa, które 
wypowiedziane w  dobrej wierze 
mogą podświadomie posiadać ne-
gatywny przekaz.

Klub Filmowy
20 kwietnia „Galeria na Regale” 

po raz kolejny zamieniła się w salę 
kinową, a  to za sprawą spotkania 
miłośników dużego ekranu, którzy 
raz w miesiącu spotykają się w Bi-
bliotecznym Klubie Filmowym. 
Tym razem mieli okazję obejrzeć 
�lm w reż. Davida Cronenberga – 
„Mapy Gwiazd”. Dzieło przedstawia 
perypetie aktorki H. Segrand oraz 
rodziny Weissów zamieszkujących 
w Hollywood, którzy muszą stawić 
czoło różnym aspektom sławy oraz 
nawiedzającym ich demonom prze-
szłości. Prelekcję do �lmu oraz dys-
kusję po projekcji poprowadził dr 
Marcin Jauksz. Serdecznie zapra-
szamy na spotkania Klubu Filmo-
wego zawsze w przedostatni ponie-
działek miesiąca o godz. 19.

Wernisaż grupy „OKO”
24 kwietnia w „Galerii na Rega-

le” odbył  się wernisaż fotografii 
pięciu lubońskich artystów: Klaudii 
Janusz, Magdaleny Owczarczak, 
Darii Śliwińskiej, Mateusza Leszne-
ra i Andrzeja Jastrzębia pt. „Piąty 
żywioł”. Fotografowie zaprezento-
wali owoce swojej wieloletniej pra-
cy. Mimo że każdy z twórców spe-
cjalizuje się w innego rodzaju foto-
gra�i, jednak udało im się stworzyć 
spójną wystawę, która zachwyciła 
zgromadzonych.

BM

n
Bajki ze Wschodu w oryginalnym przebraniu czytała Elżbieta Andrzejak-Nagel

n
Wykład Bogdany Bogusławskiej-Dobosz na temat Kościoła Katolickiego

n
Autorzy prac fotogra�cznych z grupy „OKO” podczas wernisażu w Biblio-
tece Miejskiej

W sobotę, 28 marca 2015 r. 
zmarł w  Łodzi ostatni 
proboszcz para�i laskow-

sko-wirowskiej pw. św. Floriana 
w latach 1971-1974, ksiądz infułat 
Antoni Ważbiński – Protonotariusz 
Apostolski, Kanonik-Senior Kapi-
tuły Metropolitalnej w  Poznaniu 

i  jej były Prepozyt, 
proboszcz para�i: pw. 
Niepokalanego Poczę-
cia NMP w Siekowie 
1964-1971, św. Anny 
w Poznaniu 1974-1988, św. Marcina 
i św. Stanisława Biskupa w Rako-
niewicach1988-1993 oraz para�i 

pw. Matki Boskiej Wnie-
bowziętej w Puszczykowie 
1993-1999.

Urodził  się 11 maja 
1935 r. roku w Poznaniu, 
syn Józefy i Stefana (o�ary 
Mauthausen). Już od naj-
młodszych lat marzył 
o kapłaństwie. 28 czerwca 
1959 r. przyjął sakrament 

święceń z rąk arcybiskupa Antonie-
go Baraniaka w Katedrze Poznań-
skiej. Z powodu dolegliwości zdro-

wotnych, w 2012 r. przeszedł w stan 
spoczynku. 

Odszedł w 56. roku kapłaństwa. 
Miał 80 lat. Mszę świętą pogrzebo-
wą odprawiono 8 kwietnia 2015 r. 
o godz. 16 w Katedrze Poznańskiej. 
Zgodnie z  wolą zmarłego spoczął 
on obok starszego brata, śp. Andrze-
ja na starym cmentarzu pw. św. 
Józefa w  Łodzi przy ul. Ogrodo-
wej  39. Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się 9 kwietnia 2015.

AS, HS

Ks. Antoni Ważbiński
(1935 – 2015)
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W „Willi Wśród Róż”

W sobotę, 11 kwietnia słu-
chacze LUTW w ramach 
zajęć Sekcji Krajoznawczej 

i Turystyki Pieszej odwiedzili Salon 
Muzyczny Feliksa Nowowiejskiego 
znajdujący się w zrekonstruowanych 
wnętrzach „Willi Wśród Róż” przy 
al. Wielkopolskiej w Poznaniu. Salon 
funkcjonuje w domu, w którym Feliks 
Nowowiejski żył i tworzył i w którym 
zmarł w styczniu 1946 r. Był wybit-
nym polskim kompozytorem, dyry-
gentem, chórmistrzem, pedagogiem, 
organistą, który większość swojego 
życia spędził w  Poznaniu. Napisał 
m.in. muzykę do wiersza „Rota” 
Marii Konopnickiej, która stała się 
polską pieśnią patriotyczną. Salon 
swoją działalnością nawiązuje do 
międzywojennych tradycji Poznania, 
przyciąga miłośników muzyki i daje 
możliwość obcowania z twórczością 
Feliksa Nowowiejskiego oraz kulty-
wuje pamięć o kompozytorze. Tutaj 
odbywają się koncerty, które należą 
do tradycji rodziny Nowowiejskich. 
Ciekawym pomysłem są realizowane 
przez działające tutaj Towarzystwo 
Feliksa Nowowiejskiego warsztaty 
artystyczne w wieku przedszkolnym 
pt.: „Muzyczne zabawy u Mistrza Fe-
liksa”, które uczą rozpoznawania in-
strumentów muzycznych, przybliżają 
dźwięki i wprowadzają dzieci w świat 
muzyczny. Przy fortepianie, cennej 
pamiątce po Mistrzu Nowowiejskim, 
zasiada często syn kompozytora Jan 
Nowowiejski, ostatni żyjący jego po-
tomek – również wybitny i ceniony 
w kraju i za granicą mistrz instrumen-
tów klawiszowych (pianista, organista, 
klawesynista). Słuchacze LUTW po 
zwiedzeniu muzeum zostali zapro-
szeni do obejrzenia �lmu pod tytu-
łem „Rota – pieśń dumy i chwały”, 
nakręconego w 2010 r. z okazji 100. 
rocznicy skomponowania przez Feliksa 
Nowowiejskiego muzyki do słów wier-
sza Marii Konopnickiej. Rota została 
po raz pierwszy wykonana 15 lipca 
1910 r. w Krakowie podczas uroczy-
stego jubileuszu 500-lecia zwycięstwa 
Polski w  bitwie pod Grunwaldem 
i odsłonięcia Pomnika Grunwaldz-
kiego, który został ufundowany przez 
Ignacego Jana Paderewskiego. Pieśń 

wykonał kilkusetosobowy chór z całej 
Polski, którym dyrygował kompo-
zytor. Na zakończenie wizyty w sa-
lonie, uroczystym momentem było 
odśpiewanie przez słuchaczy LUTW 
Roty przy akompaniamencie Bogny 
Nowowiejskiej – córki Jana, należącej 
do trzeciego pokolenia muzyków.   

M. J. Błaszczakowie

Bezkrwawe łowy
19 kwietnia odbył się rajd pieszy 

„Bezkrwawe łowy” zorganizowany 

przez Gminny Ośrodek Kultury 
i  Klub Seniora w  Komornikach. 
Wzięło w nim udział około 70 osób, 
w tym kilkanaście z Lubonia, wśród 
nich słuchacze LUTW. Spotkali-
śmy  się przed Domem Kultury 
w Rosnówku, skąd udaliśmy się na 
trasę, która prowadziła przez ma-
lownicze zakątki Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. Po przejściu 
mostku na przesmyku pomiędzy 
jeziorem Rosnowskim, wędrowali-
śmy w pobliżu DELI Parku, (obok 
Hotelu „Delicjusz”, gdzie znajdu-
je  się park edukacyjno-rozrywko-
wy), by dotrzeć do Wypalanek – 
miejsca, gdzie znajduje się Miejsce 
Pamięci Narodowej – zbiorowe 
mogiły ofiar hitleryzmu, m.in. 
eskortowanych do Niemiec więź-
niów zlikwidowanego obozu hitle-
rowskiego w Żabikowie. Po zapale-
niu znicza, ruszyliśmy w  dalszą 

drogę i dotarliśmy na 
parking nad jezio-
rem Chomęcickim. 
Po krótkim odpo-
czynku kontynuowa-
liśmy spacer. Budzą-
ca się do życia przy-
roda mieniła  się 
różnymi odcieniami 
zieleni. Śpiewały pta-
ki, które można było 
obserwować. Po zro-
bieniu prawie 10-ki-
lometrowej pętli, 
rajd zakończyliśmy 
w  świetlicy w  Ro-
snówku przy herba-
cie i  kawie. Kolejne 
spotkanie na szlaku 

odbędzie  się 24 maja. O  godz. 10 
ruszymy w trasę XII Rajdu „Ślada-
mi Historii”. Zbiórka przy Ogrodzie 
Pamięci w Komornikach (Szlak Jana 
Pawła II i Stanisława Nowaka).   

M.J. Błaszczakowie

„Róbmy swoje!”
„Jesteśmy na wczasach”, „Abso-

lutnie”, „Jeszcze w zielone gramy”, 
„Po co babcię denerwować?” – to 
zaledwie kilka tytułów z długiej listy 
przebojów Wojciecha Młynarskiego. 

Niektóre z  nich wybrzmiały 21 
kwietnia o godz. 18 w Szkole Pod-
stawowej nr 3, kiedy to na spotkanie 
z  twórczością Mistrza Mowy Pol-
skiej przybyli słuchacze Lubońskie-
go Uniwersytetu III Wieku. Publicz-
ność serdecznie przyjęła młodych 
wykonawców i  z  przyjemnością 
wysłuchała znanych tekstów w no-
wych interpretacjach, mówiących, 
zgodnie z założeniem autora, „praw-
dę o naszym życiu”. Przybyłych go-
ści uraczono nie tylko strawą du-
chową, ale i  słodkościami przy 
wiosennym stole. W  programie 

KULTURA

Z Uniwersytetu III Wieku

zatytułowanym „Róbmy swoje!” 
wystąpili uczniowie klas I – VI, 
zespół wokalny pod kierunkiem 
Julii Golak oraz pianista Mariusz 
Śląski, który przypomniał melodie 
wybranych utworów, a  za całe 
przedsięwzięcie odpowiadały panie 
Hanna Ruszkowska i Marzena Ki-
nas. Dyrekcja Trójki i organizatorki 
bardzo serdecznie dziękują Panu 
Sebastianowi Linkiewiczowi za bez-
płatne wykonanie pięknych zdjęć 
– istotnego elementu scenogra�i.    

H.R., M.K.

n
W salonie Feliksa Nowowiejskiego   fot. Maria Błaszczak

n
Uczestnicy rajdu w Rosnówku, przy mogiłach o�ar hitleryzmu   fot. Jan Błaszczak

n
Siostrzane duety: Dominika i Kinga Tonder, 
Emilka i Gabrysia Krzyżańskie w utworze: 
„Smutne miasteczko”, obok Maciej Duszyń-
ski   fot. Ewelina Iglewska-Nowik

cd.  
obok

W sobotę, 25 kwietnia, w ko-
ściele pw. św. Jana Kantego 
przy ul. Grunwaldzkiej 

w Poznaniu odbył się koncert pie-
śni chóralnej z okazji 10. rocznicy 
śmierci i 1. rocznicy kanonizacji św. 

„Bard” na koncercie chóralnym

n
Koncert z okazji 10. rocznicy śmierci i 1. rocznicy kanonizacji św. Jana 
Pawła II w kościele św. Jana Kantego w Poznaniu, z udziałem lubońskie-
go chóru „Bard”
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Jana Pawła II. Organizacją występów 
zajął  się Polski Związek Chórów 
i  Orkiestr – Oddział Wielkopol-
ski „Macierz”. Kierownictwo arty-
styczne i organizacyjne sprawował 
Ryszard Łuczak.

W koncercie wzięły udział 
w  kolejności występów: Chór 
„Bard” z Lubonia, który wykonał 
pod batutą Arkadiusza Klemczaka 
utwory: „Alleluja, żyje Pan”, „Ty 
dasz mi pokój serca”, „Alleluja, 
Jezus żyje”; Chór Kameralny Col-
legium (dyrygent – Małgorzata 
Kwaśnik-Chmielewska); Chór Col-
legium Posnaniense (Barbara No-
wak), Chór Bel Canto z Dopiewa 
(Elżbieta Węgielewska) oraz Po-

znański Chór Nauczycieli im. Igna-
cego Jana Paderewskiego (Marze-
na Drynkowska).

Po indywidualnych prezenta-
cjach, wszystkie chóry razem (110 
śpiewaków) pod batutą prof. Bar-
bary Nowak, wykonały „Ave Ve-
rum Corpus” W.A. Mozarta oraz 
„Gaude Mater Polonia”.

Śpiewacy chóru „Bard” wraz 
z dyrygentem Arkadiuszem Klem-
czakiem, dziękują Dyrektor Ośrod-
ka Kultury w  Luboniu, Reginie 
Górniaczyk, za s�nansowanie au-
tokaru, dzięki czemu zespół mógł 
wziąć udział w koncercie.

Zarząd chóru „Bard”

cd.  
ze str. 
44

Warszawscy kabareciarze 
pojawili się na scenie z kil-
kunastominutowym opóź-

nieniem, spowodowanym prawdo-
podobnie faktem, że był to ich drugi 
występ tego wieczoru. Ważny jest 
jednak nie tyle fakt, o  której go-
dzinie zaczęli, ile raczej to, z czym 
przyjechali: Kabaret Moralnego Nie-
pokoju zaprezentował lubońskiej 
publiczności swój najnowszy pro-
gram zatytułowany „Jerzyk dzisiaj 
nie pije”. Słynący z dystansu do siebie 
i swojej twórczości Robert Górski, 
zapowiadając występ, sugerował 
wprawdzie, że nie należy liczyć na 
dobrą zabawę, a  wręcz lepiej było 
tego wieczoru pozostać w domu, na 
szczęście rzeczywistość okazała się 
zupełnie inna. Artyści z ponaddwu-
dziestoletnim stażem estradowym 
udowodnili, że nie popadli w ruty-
nę i wciąż potra�ą rozśmieszać wi-
dzów, bezlitośnie piętnując absurdy 
codziennego życia, takie jak związki 
partnerskie, oraz największe grzechy 
i wady Polaków, takie jak słabość do 
alkoholu czy głupotę. Charaktery-
styczną cechą najnowszego progra-
mu, z  którym Kabaret Moralnego 
Niepokoju przybył do Lubonia, była 
względna „świeżość” skeczy, z któ-
rych część nie zdążyła jeszcze tra�ć 
do telewizji. Nie obyło  się jednak 

bez kilku „powtórek”, dotyczących 
zarówno numerów emitowanych 
już w  telewizyjnych programach 
rozrywkowych, czy też prezentowa-
nych w Luboniu podczas drugiego 
występu grupy, który miał miejsce 
w zeszłym roku. Fakt ten nie przeszka-
dzał jednak lubońskiej publiczności 
w dobrej zabawie, która ze względu 
na dwa bisy trwała prawie dwie go-
dziny. Po występie artyści znaleźli 
jednak siły i  chęci na rozdawanie 
autografów i  pozowanie do zdjęć 
ze swoimi najbardziej zagorzałymi 
sympatykami, a Robert Górski, jak 
przystało na lidera grupy, udzielił 

Trzecie niepokojenie Lubonia
W czwartkowy wieczór, 16 kwietnia, na scenie hali widowiskowo-sportowej Lubońskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji zaprezentował się Kabaret Moralnego Niepokoju. Warto zaznaczyć, że ta 
doświadczona grupa kabaretowa przybyła do Naszego Miasta już po raz trzeci.

n
Kabaret Moralnego Niepokoju w komplecie   fot. Remigiusz Tritt

Luboński Ośrodek Sportu 
i  Rekreacji gościł już niemal 
wszystkie najpopularniejsze pol-
skie grupy kabaretowe i  chyba 
nieuchronnie nadchodzi czas na 
„drugą kolejkę”. Dla Kabaretu Mo-
ralnego Niepokoju była to już 
nawet „trzecia kolejka”, ponieważ 
w czwartkowy wieczór wystąpili 
w Luboniu już po raz trzeci i za 
każdym razem gromadzili kom-
plet publiczności. Prawdopodob-
nie kluczem do popularności ich 
występów jest nie tylko niezmien-
nie wysoki poziom artystyczny, 
który utrzymują od lat, ale rów-
nież prezentowanie nowych pro-
gramów, przynajmniej częściowo 
jeszcze nieznanych szerszej wi-
downi. Może więc nadszedł czas 
na powtórne wizyty innych zna-
nych kabaretów, które do tej pory 
tylko raz prezentowały się lubo-
nianom? Kwietniowy występ Ro-
berta Górskiego i  spółki jasno 
pokazuje, że widzów by raczej nie 
zabrakło.

Mateusz Tritt

n
Kabaret MN – komplet publiczności w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

również krótkiego wywiadu, do lek-
tury którego serdecznie zapraszam 
(czytaj poniżej).

„Wieści Lubońskie”: Występuje 
Pan na scenie, realizuje programy 
dla telewizji, a w międzyczasie pisze 
książki. Czy jest Pan pracoholikiem?

Robert Górski: Nie, nie myślę tak 
o sobie. Wręcz przeciwnie, uważam, 
że jestem leniwy i mógłbym zrobić 
więcej. Nie wiem, skąd wrażenie, że 
jestem pracusiem czy stachanowcem, 
jak mnie nazywają koledzy.

„WL”: Jak Pan wyobraża sobie 
siebie na emeryturze? Czy może 
w  tej chwili jeszcze nie wybiega 
Pan tak daleko w przyszłość?

R.G.: Jedno jest pewne – nie będę 
uprawiał warzyw ani też kwiatów, 
a jeśli już, to mało. Nie zdeterminuje 
to mojej działalności na emeryturze. 
Myślę sobie, że chętnie w  końcu 
przeczytałbym parę książek, których 
nie przeczytałem. Na przykład nie 
przeczytałem „Wojny i pokoju”…

„WL”: Poloniście (Robert Górski 
jest absolwentem �lologii polskiej 
– przyp. red.) chyba nie wypada nie 
znać tego dzieła?

R.G.: Trochę mi wstyd, ale to 
rosyjska książka, więc trochę mniej-
szy. Zabrałem się kiedyś za czytanie 
„Wojny i pokoju”, ale wiele fragmen-
tów w niej było po francusku i trzeba 
było czytać odnośniki pisane małymi 
literami i to mnie trochę zirytowa-
ło. Zbliżają  się jednak wakacje, to 
może teraz się uda, chociaż książek 
przybywa w takim tempie, że coraz 
trudniej mi wybrać kolejną. Sam się 
zresztą do tego przyłożyłem (Robert 
Górski wspólnie z kolegami z Kaba-
retu Moralnego Niepokoju – Miko-
łajem Cieślakiem i Przemysławem 
Borkowskim, opublikował tomik 
wierszy „Zeszyt w trzy linie”; zapis 
jego rozmów z Mariuszem Cieślikiem 
ukazał się w książce „Jak zostać pre-
mierem. Rozmowy pełne Moralnego 

Niepokoju” – przyp. red.) chociaż nie 
porównuję się bynajmniej z Tołsto-
jem, ciężko mi nad tym zapanować 
i zdarza mi się dokonywać wyborów, 
które nie zawsze są właściwe.

„WL”: Wspominał Pan o zbliża-
jących się wakacjach, mając nadzieję 
nadrobić w tym czasie zaległości 
czytelnicze, ale czy przypadkiem 
wakacje nie są okresem najbardziej 
wytężonej pracy dla kabaretów?

R.G.: Właśnie są… Właśnie są, 
ale praca kabareciarza tak napraw-
dę nigdy się nie kończy. Pan mówi 
o występach letnich, których oczy-
wiście jest dużo, ale ja, jako człowiek 
piszący, nie mogę też przestać pisać, 
bo ciągle jest coś do napisania. To 
nie jest tak, że  się usiądzie i  na-
pisze, tylko trzeba przeprowadzić 
pewien proces myślowy i  pisanie 
jest właściwie zapisywaniem tego, 
co się wymyśliło. Czytając książki, 
mam wyrzuty sumienia, że czytam 
zamiast pisać, a  pisząc, żałuję, że 
nie czytam… Jedno z drugim jest 
związane – żeby pisać, trzeba czytać, 
żeby czytać, trzeba pisać. Słyszałem 
ostatnio ciekawe sformułowanie: ci, 
którzy czytają książki, rządzą tymi, 
którzy oglądają telewizję.

„WL”: W ostatnim pytaniu 
chciałbym nawiązać do Waszego 
pierwszego występu w  Luboniu: 
przyjechaliście wówczas w wyłącz-
nie męskim gronie, bez Katarzyny 
Pakosińskiej. Podczas ostatniego 
występu byliście już z  Magdale-
ną Stużyńską, która współpracu-
je z Wami do chwili obecnej. Jak 
wiadomo, pani Magda ma też obo-
wiązki związane z pracą w telewizji. 
Jak się układa Wasza współpraca?

R.G.: Bardzo dobrze. Magda 
skończyła wczoraj chyba szóstą se-
rię „Przyjaciółek”, niebawem zacznie 

„Uważam, że jestem leniwy”
Wywiad z Robertem Górskim z Kabaretu Moralnego Niepokoju

cd.  
na str. 
50
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Tak można podsumować prze-
słuchania do Dni Lubonia zor-
ganizowane przez Młodzieżową 

Radę Miasta. Przeprowadziliśmy je 
w Lubońskim Ośrodku Kultury 25 
kwietnia o  godz.  10. Pojawiły  się 
talenty wokalne, taneczne, zespo-
ły muzyczne, a nawet raperzy. Jury 
w składzie: Jakub Jelinski, Wiktoria 
Kucharska oraz Bartosz Wilczek byli 
zaskoczeni poziomem, jaki repre-
zentowali artyści, bo tak możemy 
nazwać wszystkich uczestników. 
Nad obsługą techniczną wydarze-
nia czuwali Michał Jelinski i Filip 
Wesołowski.

Po przesłuchaniu występują-
cych, zespół jurorski nie miał ła-
twego zadania. Musiał wybrać tych, 
którzy wystąpią podczas tegorocz-
nych Dni Lubonia – 20 i 21 czerw-
ca. Oto wybrani: Formacja 
z Ośrodka Kultury (grupa starsza 
i  młodsza), Maurycy Marciniak, 
Kinga Nuckowska, Remigiusz Ton-
der, Oskar Frankowski i Kuba Her-
man, Kaja Łukomska, Marta Paw-
lak oraz zespół „Mad Haters”.

Podziękowania za wzięcie 
udziału w eliminacjach kierujemy 
do wszystkich uczestników: Agata 
Podbylska, Marta Pawlak, Kinga 
Nuckowska, Remigiusz Tonder, 

Oskar Frankowski, Kuba Her-
man, zespół „Mad Haters”, 
Zo�a Golczak, Agata Szafrań-
ska, Łukasz Kalinowski, Mau-
rycy Marciniak, Kaja Łukom-
ska, Formacja Taneczna 
z Ośrodka Kultury w Luboniu. 
Życzymy im powodzenia i dal-
szych sukcesów w  realizacji 
swoich pasji!

Nagrania z  przesłuchań 
znajdują się na kanale youtu-
be: http://www.youtube.com/
playlist?list=PLJfS0WrEzkF-
mqeUDL8cBLWz89rpnXofw9

Bartosz Wilczek
przewodniczący MRM Luboń

Luboń stolicą talentów!

Przesłuchujący: 
Bartosz Wilczek, 
Wiktoria Kuchar-
ska i Jakub Jelin-
ski oraz jedna 
z przesłuchiwa-
nych grup mu-
zycznych

n

Tegoroczną, 224. roczni-
cę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja uczczono w Luboniu 

tradycyjnie Mszą św. w para�i pw. 
św. Barbary, odprawioną w święto 
Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski, oraz o�cjalną uroczystością 
przed Zniczem Pamięci Pokoju na 
pl. Edmunda Bojanowskiego

Uroczystości kościelne
Chór „Bard” rozpoczął religijną 

część obchodów od odśpiewania 
hymnu „Gaude Mater Polonia”. 
Przed wejściem sztandarów do ko-
ścioła, przy pieśni „Z dawna Polski 
Tyś Królową”, pokłon oddali im 
proboszcz ks. kan. Bernard Cegła 
oraz ks. Jacek Zjawin. Przybyły 
poczty sztandarowe: Lubonia, Klu-
bu Honorowych Dawców Krwi 
„Lubonianka”, kościelne, szkół, har-

cerzy, Stowarzyszenia Kulturalno-
-Oświatowego „Forum Lubońskie”. 
Wśród licznie przybyłych para�an 
obecne były też siostry służebnicz-
ki. Koncelebrowaną Mszę św. od-
prawiono w intencji Ojczyzny oraz 
w 60. rocznicę ślubu państwa Zdzi-
sławy i Mariana. Główny celebrans, 
ks. Jacek Zjawin, przypomniał, że 
naród polski wielokrotnie w dzie-
jach doświadczał szczególnej opie-
ki Matki Bożej. Jej moc dotknęła 
kraj wyjątkowo podczas najazdu 

szwedzkiego. Po cudownej obronie 
Jasnej Góry przed Szwedami 
1  kwietnia 1656  r. król Jan Kazi-
mierz uroczystym aktem oddał nasz 
kraj pod opiekę Matki Bożej, obie-
rając ją Królową Polski. Po odro-
dzeniu Polski papież Pius XI usta-
nowił w  1924  r. specjalne święto 
Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski i pozwolił je obchodzić w pa-
miętnym dniu uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. Papież Jan XXIII ogło-
sił Najświętszą Maryję Pannę Kró-
lową Polski, główną patronką kraju, 
obok świętych biskupów i męczen-
ników Wojciecha i Stanisława. Za-
miast kazania odmówiono modli-
twę za Ojczyznę oraz modlitwę ks. 
Piotra Skargi za Ojczyznę. Poczty 
sztandarowe złożyły pokłon przed 
ołtarzem.

Na placu
Prowadząca o�cjal-

ną uroczystość na pl. 
Edmunda Bojanowskie-
go, Emilia Bryś z Urzę-
du Miasta, w  imieniu 
obecnej burmistrz Mał-
gorzaty Machalskiej po-
witała: przewodniczącą 
RML – Teresę Zygma-
nowską, zastępcę bur-
mistrza – Mikołaja To-
maszyka, radnych po-
wiatowych: Dariusza 
Szmyta i  Zbigniewa 
Jankowskiego, radnych 
miejskich, przedstawi-
cieli Młodzieżowej Rady 
Miasta, duchowieństwo 
parafii św. Barbary 
z proboszczem, pracow-
ników placówek miej-
skich, społeczność szkół 

i przedszkoli oraz wszystkich zebra-
nych. Chór „Bard” zaintonował 
hymn państwowy. Burmistrz M. 
Machalska w  okolicznościowym, 
płomiennym wystąpieniu podkre-
śliła, że tegoroczne obchody Kon-
stytucji 3 Maja są szczególne, gdyż 
mija 25 lat, odkąd po upadku ko-
munizmu ponownie możemy czcić 
to święto. Przedstawiła tło histo-
ryczne uchwalenia przez Sejm Czte-
roletni Konstytucji 3 Maja i wska-
zała na jej twórczy wpływ na przy-

Trzeciomajowe święto

n
Podczas mszy św. w święta Matki Boskiej Królo-
wej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja nie zabrakło pieśni „Boże, coś Polskę”   
fot. Robert Wrzesiński

szłe ustawodawstwo na ziemiach 
polskich. Burmistrz przypomniała, 
że 27 maja przypada 25. rocznica 
pierwszych wolnych wyborów sa-
morządowych w Polsce, w których 
wybrano Radę Miasta. Zaznaczyła 
zaangażowanie wielu lubonian 
w  pracę dla innych. Zaapelowała, 
żeby pamiętać, że my również two-
rzymy historię. – Czerpmy z przy-
kładów odwagi i  mądrości. Uczmy 
tego nasze dzieci. Jesteśmy silni jako 
naród poprzez piękne tradycje, doro-
bek kulturalny, wzniosłe myśli, do-
niosłe wydarzenia, wśród których 
Konstytucja 3 Maja zajmuje poczesne 
miejsce. Oby w naszych czasach nie 
zabrakło ducha tej determinacji, któ-
ra towarzyszyła twórcom Konstytucji 
3  Maja. Przed pomnikiem „Znicz 
Pamięci Pokoju” kwiaty złożyli: 
przewodnicząca RML – Teresa Zyg-

manowska, burmistrz M. Machalska, 
jej zastępca – Mikołaj Tomaszyk, 
radny powiatowy – Dariusz Szmyt, 
przedstawiciele Młodzieżowej Rady 
Miasta, przedszkoli i  szkół, człon-
kowie Dziecięcego Zespołu Tańca 
ludowego „Lubonie”, Stowarzyszenia 
„Wspólna Droga” i OSP oraz krwio-
dawcy. Pokłon oddały poczty sztan-
darowe: strażników ze sztandarem 
miasta, Stowarzyszenia „Forum 
Lubońskie”, OSP, krwiodawców, har-
cerzy oraz szkół: Gimnazjum nr 1 
i 2, SP 1, 2 i 4. Wartę przy pomniku 
pełnili harcerze z 5 Lubońskiej Dru-
żyny Harcerzy. Chór „Bard” zapre-
zentował krótki koncert pieśni woj-
skowych i  patriotycznych. Wielu 
obecnych na placu śpiewało razem 
z zespołem.

Robert Wrzesiński

n
Kwiaty od przedstawicieli władz powiatu, miasta i Młodzieżowej Rady 
Miasta   fot. Robert Wrzesiński
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W poniedziałek, 13 kwietnia, 
w Bibliotece Miejskiej od-
było się okolicznościowe 

spotkanie klubu historycznego „Lu-
bońskie Konwersatorium Historycz-
ne” (LKH), którego tematem byli 
Katyńczycy, wśród nich lubonianie: 

kpt. Antoni Marcinkowski, ppor. Ed-
mund Moenke i kpt. Roman Rymsza. 
Na spotkanie zaproszono burmistrz 
Małgorzatę Machalską, rodziny lu-
bońskich Katyńczyków oraz grupę 
szóstoklasistów ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 pod opieką Małgorzaty 
Kubiak. Uczestników wieczornicy 
powitał prof. Krzysztof Moliński, 
a burmistrz M. Machalska wręczyła 
bukiety kwiatów przybyłym rodzinom 

lubońskich Katyńczyków – Bogumi-
łowi Moenke (syn Edmunda) i jego 
żonie Aldonie oraz Ewie Nowickiej 
(córka Romana Rymszy) i jej mężowi 
Romanowi, po czym stosowną pre-
lekcję wygłosił prof. Janusz Karwat. 
W dalszej kolejności zaprezentowa-

li się szóstoklasiści w programie pt. 
„Zbrodnia w Katyniu”. Ciekawymi 
wspomnieniami podzielili się człon-
kowie Rodzin Katyńskich. Uczestnicy 
spotkania otrzymali wydany w 2011 r. 
przez Stowarzyszenie Kulturalno-
-Oświatowe „Forum Lubońskie” 
1  tom „Rocznika Historycznego 
Lubonia”, zawierający m.in. rozdział 
o Katyńczykach.

PAW

Wieczornica katyńska

n
Podczas wieczornicy, stoją od lewej: Janusz Karwat, Wiktor Cegiołka, Małgorzata 
Machalska, Roman Nowicki, Wiesława Andrzejewska, Krzysztof Moliński, Bogumił 
Moenke, Edward Mączyński, Ewa Nowicka, Aldona Moenke i Elżbieta Stefaniak   
fot. Paweł Wolniewicz

n
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w okolicznościowym przedstawieniu   
fot. Paweł Wolniewicz

Dallasy odwiedziły Janowiec

Grupa Taneczno-Westernowa 
„Dallas Country” odwiedziła 
12 kwietnia zaprzyjaźniony 

zespół taneczny „Country Twist” 
w miejscowości Janowiec Wielkopol-
ski, którego szefem i instruktorem 
jest Marek Jagodziński. Spotkanie 
odbyło  się w  Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury. Na scenie zapre-
zentował swój warsztat wokalny ar-
tysta estradowy Jacek Wietrzykowski 
(Windy Jack), który zainspirował 
publiczność polskimi i  zagranicz-
nymi utworami country. Następ-
nie obserwatorzy podziwiali pokaz 

artystyczny, repertuar i scenogra�ę 
dopasowaną do grupy tanecznej 
z Lubonia i Janowca Wielkopolskie-
go. Klimat podkreślały westernowe 
stroje. Osoby interesujące się dziełami 
sztuki i malarstwem obejrzały wy-
stawę obrazów miejscowego artysty 
– Włodzimierza Daniela. Przewidzia-
no też pozorowaną scenę pojedynku 
zwaśnionych rewolwerowców, którą 
mieli przedstawić członkowie Kow-
bojskiego Miasteczka w  Luboniu. 
Czas nie pozwolił na przedstawienia 
całego show i wszystkich kowboj-
skich umiejętności.

Zbigniew Henciel

Z miasteczka country

n
Pokaz artystyczny Grupy Taneczno-Westernowej „Dallas Country” z Lubonia 
i Grupy Tanecznej z Janowca Wielkopolskiego „Country Twist”, połączony 
z nauką tańca dla publiczności   fot. Zbigniew Henciel

Wielkopolski Związek Soli-
darności Polskich Komba-
tantów w Poznaniu po raz 

kolejny uczcił Miesiąc Pamięci Na-
rodowej, a także przypadające w tym 

roku: 75. rocznicę zbrodni katyńskiej 
i 5. rocznicę katastrofy smoleńskiej, 
organizując spotkanie modlitewne 
na Cmentarzu Junikowskim przy 
pierwszym w wolnej Polsce Pomniku 
Katyńskim, który ma szczególną formę 
ołtarza. Obchody odbyły się w piątek, 
24 kwietnia. Wartę honorową przy po-
mniku wystawili żołnierze Garnizonu 

Poznań. Tradycyjnie w uroczystości 
wziął udział prezes Związku, dr Bo-
gumił Moenke (syn zamordowanego 
w Katyniu przedwojennego lekarza 
żabikowskiego), który na wstępie 

podkreślił obowiązek 
pamięci o żołnier-
zach zabitych przez 
Rosjan w  1940  r., 
którzy stanowili elitę 
armii. Uroczystość 
prowadził Andrzej 
Wiza – aktor Teatru 
Polskiego w Pozna-
niu (bratanek za-
mordowany Ceza-
rego Wizy, o�cera 
Wojska Polskiego), 
który na początku 
zaprezentował frag-
ment wiersza Ma-
riana Hemara pt. 
„Katyń”. Przybyli 
m.in.: przewodni-

czący Zarządu Regionu NSZZ „So-
lidarność” Wielkopolska – Jarosława 
Lange, przewodniczący Wojewódzkiej 
Rady Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych – Zenon Wechmnan, 
przedstawiciele Rodzin Katyńskich, 
kombatanci niepodległości, żołnierze 
WP, poczty sztandarowe. W obcho-
dach ponownie uczestniczył Czesław 

Pamięć o ofiarach 
Katynia

Fajfer z Lubonia – kanclerz kapituły 
Krzyża Sempre Fidelis, który wziął 
udział w złożeniu wiązanki kwiatów. 
Inny lubonianin – Czesław Kowal-
ski – był w składzie pocztu sztanda-
rowego Stowarzyszenia „Poznański 
Czerwiec ‚56”.

Przypomniano przypadające 76 
lat temu fakty: napaść Niemiec 
hitlerowskich na Polskę 1 września 
1939 r., a po nim wtargnięcie Ro-
sjan (17 września); o�ary Katynia, 
Smoleńska, Miednoje i poznańskie-

go Fortu VII (pierwszego hitlerow-
skiego obozu koncentracyjnego na 
ziemiach polskich). Wskazano na 
potrzebę prowadzenia działań słu-
żących utrzymaniu pokoju oraz na 
konieczność edukacji młodego 
pokolenia. Delegacje przy dźwię-
kach werbla złożyły wiązanki kwia-
tów. Odmówiono m.in. Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego, również 
za spoczywających na Cmentarzu 
Junikowskim.

Robert Wrzesiński

n
Czesław Kowalski w poczcie sztandarowym (trzeci)   
fot. Robert Wrzesiński
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kościelne podczas nabożeństw (jak 
przypomina W. Zięba, litanie pisali 
G. Gabrieli, A. Grandi, C. Montever-
di, C. Merula, A. Caldara, J.J. Fux, 
J.D. Zelenka, J.A. Hasse, A. Salieri 
i W.A. Mozart i wielu innych wy-
bitnych kompozytorów). Dziś, jak 
przypomina autor, ta forma uległa 
niemal zapomnieniu, a  muzyczna 
warstwa liturgii – znacznemu zubo-
żeniu. Litanie wybitnych kompozyto-
rów są wykonywane raczej w formie 
koncertowej, co nie odpowiada ich 
pierwotnemu przeznaczeniu.

Muzyczne opracowanie mszy, 
wykonane podczas uroczystości 
w Luboniu, uwzględniało zarówno 
części stałe, jak i zmienne IV Nie-
dzieli Wielkanocnej roku B, na któ-
rą zostały specjalnie napisane.

Wydarzenie było kolejnym 
z  pięciu premierowych wykonań 
monumentalnych dzieł napisanych 

na okoliczność Jubileuszu Chrztu 
Polski w  ramach projektu „Polscy 
Święci w 1050-letniej historii Pań-
stwa Polskiego”, poświęconych świę-
tym: Faustynie, Wojciechowi, Jano-
wi Pawłowi  II, Albertowi Chmie-
lowskiemu i bł. Edmundowi Boja-
nowskiemu, wykonywanych od 
kwietnia 2014 r. do kwietnia 2016 r. 
Warto wspomnieć, że w  ramach 
wspomnianego projektu przedsta-

wiono już „Misterium o bł. Edmun-
dzie Bojanowskim” autorstwa Hu-
berta Kowalskiego, które mogliśmy 
podziwiać 9 sierpnia ub. roku na 
placu w Żabikowie podczas obcho-
dów 200. rocznicy urodzin patrona 
lubońskiego sanktuarium. Organi-
zatorem projektu jest promujące 
kulturę i sztukę poznańskie Stowa-
rzyszenie „Gloria in Musica”, które-
mu w  przygotowaniu ostatniego 
wydarzenia w  Luboniu pomogły: 
para�a pw. św. Jana Pawła II i Zgro-
madzenie Sióstr Służebniczek Nie-
pokalanego Poczęcia NMP. Prawy-
konanie Mszy i Litanii objęła patro-
natem honorowym Burmistrz Lu-
bonia, nasze miasto również je 
do�nansowało.

Wykonane w  Luboniu dzieło 
muzyczne zostało napisane na 4 
solistów, chór, 3 trąbki, 2 �ety i or-
kiestrę smyczkową. Pod dyrekcją 

Wojciecha Zięby wystąpili: 
Maria Gronostaj – sopran, 
Sylwia Kawecka – mezzoso-
pran, Bartłomiej Szczeszek – 
tenor, Marek Chmiel – bas, 
Zuzanna Czachor i  Anna 
Rozińska – �ety, Andrzej Kul-
ka, Piotr Krawczyk i Hubert 
Sternalski – trąbki, Yumi 
Ueno-Jurga – skrzypce  I, 
Wanda Gałczyńska – skrzyp-
ce  II, Aleksandra Zawieja – 
wiolonczela, Włodzimierz 
Florkowski – kontrabas, po-
łączone chóry: „Cantanti”, 
którego kierownikiem arty-
stycznym jest Michał Sergiusz 
Mierzejewski i  „ProVobis” 
kierowany przez Benignę Ja-
skulską oraz Orkiestra Kame-
ralna Poznańskiej Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej 
I stopnia im. M. Karłowicza, 
którą na co dzień prowadzi 
Maciej Sztor. Przygotowania 

trwały 2 miesiące.
Wśród artystów znaleźli się też 

lubonianie – wymienione wyżej 
skrzypaczki Yumi Ueno-Jurga zwią-
zana z Teatrem Wielkim w Poznaniu 
i  Wanda Gałczyńska z  Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii Poznań-
skiej, wiolonczelistka Aleksandra 
Zawieja (absolwentka Szkoły Mu-
zycznej II stopnia), a także śpiewak 
Paweł Szajek z poznańskiego Teatru 

Rocznica kanonizacjicd.  
ze str. 
8

Wielkiego (w chórze). Choć kom-
pozycja wymagała udziału profesjo-
nalnych wykonawców, autor prze-
widział w  niej również udział 
uczestników nabożeństwa, którzy 
czynnie włączali się do śpiewu. Po-
mogły im w  tym rozdane przed 
wejściem do świątyni śpiewniki oraz 
próba przeprowadzona bezpośred-
nio przed Mszą św.

W niedzielne, słoneczne popo-
łudnie, w  wypełnionym wiernymi 
lubońskim kościele uroczystą Eu-
charystię odprawili w koncelebrze: 
ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży 
(biblista z Wydziału Teologicznego 
UAM), ks. kan. Edward Majka (pro-
boszcz parafii pw. św. Mikołaja 
w  Mosinie), o. Juliusz Wiewióra 
z Zakonu Karmelitów Bosych w Po-
znaniu, o. Dariusz Galant (oblat, 
kapelan sióstr służebniczek) oraz ks. 

Jacek Zjawin z para�i pw. św. Bar-
bary. Obecni byli także proboszczo-
wie para�i: św. Barbary – ks. kan. 
Bernard Cegła i  św. Jana Pawła  II 
– ks. Paweł Dąbrowski, siostry słu-
żebniczki z  Matką Generalną, s. 
Rafałą Kisiel, oraz przedstawiciele 
władz Lubonia z  przewodniczącą 
Rady Miasta Teresą Zygmanowską 
i burmistrz Małgorzatą Machalską.

Kazanie, które wygłosił główny 
celebrans – ks. kan. Edward Majka 
– prowokowało do sformułowania 
osobistych odpowiedzi na skiero-
wane do uczestników mszy św. py-
tania: Kim dla was jest św. Jan Pa-
weł II i w jakim stopniu go naśladu-
jecie? Nakreślając historię św. Pa-

pieża Polaka, od wyboru na Stolicę 
Piotrową do śmierci (obu wydarze-
niom towarzyszyły wielkie emocje), 
kaznodzieja przedstawił głównie te 
wątki, które odnoszą  się do nas – 
rodaków – i ojczyzny świętego. Po-
sługując się odniesieniami do wła-
snego życia, przywoływał re�eksje 
budzące zawstydzenie z  powodu 
niedoceniania nauk św. Jana Paw-
ła  II. Najlepiej sytuację tę oddaje 
przypomniane przez ks. Majkę 
stwierdzenie: Nam się oczy otworzy-
ły, kiedy Jemu zaczęły się zamykać. 
W  tych rozważaniach można by 
pójść dalej i zapytać: czy aby otwo-
rzyły się skutecznie?

HS

n
Lubonianki – skrzypaczki: Yumi Ueno-Jurga 
(pierwsze skrzypce – z lewej) i Wanda Gałczyń-
ska (drugie skrzypce – 3. z lewej)  
fot. Hanna Siatka

n
Na wiolonczeli grała lubonianka Aleksandra 
Zawieja (z prawej)   fot. Hanna Siatka

n
W chórze wystąpił Paweł Szajek (bas) – w drugim rzędzie, centralnie   
fot. Hanna Siatka

Weekend majowy sprzyjał 
odwiedzaniu Wielkopolski. 
Sympatycy Święta Pracy 

(1 maja) spotkali się w miejscowości 
Czołowo, gmina Kórnik. Na zapro-
szenie Rady Powiatowej SLD zespół 
wokalny „Lubonianie” z Sekcji Kultury 
TMML od 4 lat uświetnia pieśnią, 
piosenką i wierszem uroczystość zor-
ganizowaną dla mieszkańców tego 
regionu. Wysłuchaliśmy wystąpień 
europosłanki Krystyny Łybackiej, 

posła Marka Niedbały, działaczy 
samorządowych oraz gości. Złożono 
kwiaty przed pomnikiem Marcina 
Kasprzaka. Uroczystość mogliśmy 
obejrzeć tego dnia w TV, w „Tele-
skopie”, a przy okazji wysłuchać pie-
śni w wykonaniu naszego zespołu: 
„Dopóki w sercach naszych”. Wiersz 
w wykonaniu Jana Kaczmarka: „O 
Święcie Pracy 1 maja” z podkładem 
muzycznym Wojciecha Wincenciaka 
oraz zespołu, został entuzjastycznie 

Piknik majowy
Lubonianie z Sekcji Kultury Towarzystwa Miłośników Miasta 
Lubonia koncertują w Wielkopolsce

przyjęty przez uczestników pik-
niku. Spotkaliśmy się z wieloma 
przyjaciółmi, byłymi pracowni-
kami HCP z Poznania, Mosiny, 
Śremu, mogąc powspominać 
czasy, kiedy razem pracowali-
śmy. Obecna była liczna grupa 
mieszkańców Lubonia wraz 
z byłą radną powiatową – Ire-
ną Skrzypczak. Przepiękna 
przyroda miejsca, pomimo 
pochmurnej pogody, przemiła 
atmosfera pikniku, promocja 
naszego miasta przez pieśni 
i  piosenki naszego zespołu, 
spowodowała, że czuliśmy się 
znakomicie.

Jan Kaczmarek

n
Śpiew podczas pikniku majowego   
fot. Felicja Sulima
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Triduum Paschalne

W tym roku w najmłodszej 
lubońskiej para�i litur-
gii Triduum Paschalnego 

przewodniczyło sześciu kapłanów: 
ks. proboszcz Paweł Dąbrowski, ks. 
Bartosz Nowakowski, „honorowi 
wikariusze” – ojcowie blaci: Piotr, 
Krzysztof i Jacek oraz gość ks. To-
masz – salezjanin. Oprawę wokalną 
opracował i wykonał para�alny ze-
spół młodzieżowy pod kierunkiem 
Laury Stieler.

Wielki Czwartek to wspomnienie 
wydarzeń z wieczernika, gdzie Jezus 
Chrystus ustanowił sakramenty Eu-
charystii i Kapłaństwa (Liturgia Wie-
czerzy Pańskiej). Wierni wchodzący 
tego dnia do kościoła mogli zauwa-
żyć zawieszoną na barierce chóru 
rzeźbę I stacji Drogi Krzyżowej au-
torstwa Jacka Nowaka, twórcy po-
staci św. Jana Pawła II zamontowanej 
wcześniej w  ołtarzu. W  tym dniu 
Mszy św. przewodniczył ks. pro-
boszcz, a do Liturgii Słowa włączy-
ły się również osoby świeckie, m.in. 
najmłodsza z czytających – Emilka. 
Po homilii, już tradycyjnie w tej pa-
ra�i, ks. proboszcz obmył nogi dwu-
nastu mężczyznom. Na zakończenie 
uroczystości, Ciało Chrystusa zosta-
ło przeniesione w procesji do ciem-
nicy i tam adorowane do godz. 21. 
Dzień ten, to również święto kapła-

nów. Nie zapomniano o tym i przed-
stawiciele grup para�alnych złożyli 
wszystkim obecnym duszpasterzom 
życzenia.

Wielki Piątek rozpoczął się ad-
oracją Najświętszego Sakramentu 
w ciemnicy od godz. 7. O godz. 15 
odprawiono ostatnią w tegorocznym 
poście Drogę Krzyżową. W  tym 
dniu liturgię (Liturgia Męki Pań-
skiej), która rozpoczęła się o godz. 
18, prowadził „honorowy wikariusz”, 
ojciec Jacek OMI. Po Liturgii Słowa 
w uroczysty sposób odsłonięto krzyż 
(ukryty pod suknem przez dwa 
ostatnie tygodnie postu), adorowa-
ny najpierw przez obecnych kapła-
nów, służbę liturgiczną, a później, 
już po zakończeniu uroczystości, 
przez wszystkich wiernych. Po roz-
daniu Komunii św. Najświętszy Sa-
krament uroczyście przeniesiono 
do Grobu Pańskiego. Adoracja 
Krzyża i  Grobu Pańskiego 
trwała do godz. 22.

Ostatni dzień Triduum 
rozpoczął się adoracją Krzy-
ża i grobu Pańskiego o godz. 
7, a później od godz. 11 świę-
ceniem potraw. Liturgię Wi-
gilii Paschalnej od godz. 22 
prowadził drugi z „honoro-
wych wikariuszy” o. Krzysz-
tof OMI. Uroczystości roz-
poczęła Liturgia Światła, 
podczas której poświęcono 

ogień i  wniesiono 
do świątyni zapalo-
ny paschał. W  Li-
turgię Słowa włą-
czyły  się też osoby 
świeckie. Podczas 
Liturgii Chrzcielnej, 
po błogosławień-
stwie wody, wierni 
przy zapalonych 
„paschalikach” od-
nowili przyrzecze-
nia chrzcielne. Uro-
czystości Wigilii 
Paschalnej zakończyła 
procesja rezurekcyjna.

Wydarzenia majowe
Piąty miesiąc roku 

tradycyjnie rozpoczęli-

Z parafii św. Jana Pawła II
śmy nabożeństwami Majowymi, 
które w naszej parafii odprawiane 
są w  dni powszednie o  godz. 
18.30, w  sobotę o  godz. 19, 
a w niedzielę o godz. 8. Drugiego 
maja, w  święto NMP Królowej 
Polski (uroczystość przeniesiona 
w naszej archidiecezji z 3 maja) 
o godz. 12 odprawiono Mszę św. 
w intencji Ojczyzny z uroczystym 
odnowieniem Ślubów Jasnogór-
skich. Dzień później, 3 maja, 
pięćdziesięcioro dzieci przyjęło 
po raz pierwszy Komunię św. 
Brały czynny udział we Mszy św., 
śpiewając przygotowane na ten 
dzień pieśni, biorąc udział w Mo-
dlitwie Powszechnej i niosąc dary 
do ołtarza, wśród których był 
ufundowany przez rodziców ornat 
z  wyhaftowanym wizerunkiem 
i herbem patrona parafii. Od po-
niedziałku, 4 maja rozpoczął się 

w naszej parafii „Biały Tydzień”, 
w  którym dzieci biorą udział 
w  nabożeństwie Majowym i  we 
Mszy św. wysłuchują krótkiej ho-
milii nawiązującej do niedzielnej 

n
Pierwsza ze stacji Drogi Krzyżowej w kościele św. 
Jana Pawła II – płaskorzeźba w drewnie, umieszczo-
na na balustradzie balkonu z prawej strony ołtarza   
fot. Hanna Siatka

Odbyło się 16 kwietnia w ko-
ściele pw. Miłosierdzia Boże-
go na os. Jana Sobieskiego. 

Uczestniczyli w nim również przed-
stawiciele lubońskich grup. Rozpo-
częło się Mszą św. koncelebrowaną, 
której przewodniczył ks. bp Grze-
gorz Balcerek. W homilii ks. biskup 
nawiązał do wydarzeń Wielkiego 
Tygodnia i Tygodnia Miłosierdzia. 
Wspomniał, że doświadczenie mocy 
Zmartwychwstałego Jezusa, Jego 

męki na krzyżu, który jest symbo-
lem naszej wiary, zobowiązuje nas 
do miłości Boga i bliźniego. Jeżeli 
brakuje miłości do Boga, to miłość 
bliźniego nie istnieje, bądź może być 
powierzchowna i bezduszna. Podkre-
ślił, że Caritas jest spełnieniem mi-
łości Chrystusa do ludzi. W czasach 
nam współczesnych pojawiają  się 
przeróżne sytuacje, gdzie pomoc 
bliźniemu przerasta siły jednego 
człowieka, dlatego też jest wielkim 

Jubileusz Caritas
Spotkanie dekanalne Para�alnych Zespołów Caritas (PZC) w 25. 
rocznicę istnienia najskuteczniejszych grup pomocowych w kraju

wyzwaniem dla Para�alnych Zespołów 
Caritas. Celem i źródłem działania 
dla nas jest Caritas Christi – wyraz 
wielkiej miłości Chrystusa do czło-
wieka, a my mamy do niej dorastać, 
naśladując Jezusa. W centrum uwagi 
Caritas stoi człowiek ubogi i chory. 
Na zakończenie homilii ks. biskup 
podziękował za 25 lat pracy Caritas 
Archidiecezjalnej, wspomniał też 
o wielkim zaangażowaniu wolonta-
riuszy i pracowników PZC. Obecnie 
w Archidiecezji Poznańskiej swoją 
działalność prowadzi 322 PZC i 131 
Szkolnych oraz Akademickich Kół 
Caritas.

Ks. bp Grzegorz Balcerek poin-
formował również, że decyzją pa-
pieża Franciszka następny rok litur-
giczny będzie „Rokiem Miłosier-
dzia”. Miłosierdzie – najwyższy akt 
miłości Zbawiciela – to droga, któ-
ra łączy człowieka z Bogiem. Decy-
zja papieża Franciszka pokazuje jak 
ważni jesteśmy w działalności Ko-
ścioła.

Po zakończonej Mszy św. moż-
na było obejrzeć �lm o działalności 
Caritas Archidiecezjalnej w  ciągu 
25 lat oraz o najnowszych dziełach. 
Następnie ks. dyrektor W. Hanas 
przedstawił plan działania na naj-
bliższe miesiące. Pierwszym przed-

n
Pamiątkowe zdjęcie 60-osobowej grupy dzieci, które 3 maja przystąpiły 
do sakramentu I Komunii św. w para�i św. Jana Pawła II, wraz z księżmi 
i katechetami   fot. Stefan Krukowski

n
Oryginalna scenogra�a Grobu Pańskiego 
w kościele św. Jana Pawła II z re�eksyjnym 
hasłem: „Gdyby Chrystus nie zmartwych-
wstał…” fot. Włodzimierz Wasilewski

uroczystości i odpowiadają na za-
dawane pytania.

Z technicznych spraw odnotować 
możemy rozpoczęcie instalowania 
oświetlenia w naszej świątyni, co jest 
widoczne w głównej nawie.

Halina Gościewska

cd.  
na str. 
50



5/2015

50

niczącej Para�alnego Caritas, Doroty 
Hirsch, obdarował seniorów słodkim 
upominkiem.
Qn 10 kwietnia odbyło się kolejne już 

spotkanie kręgu biblijnego, któremu 
przewodniczy ks. prof Janusz Nawrot.
Qn 12 kwietnia, w Niedzielę Miłosier-

dzia Bożego, dziękowaliśmy Bogu za 
Jego wielki dar. W Godzinie Miło-
sierdzia (15.00) prosiliśmy o miło-
sierdzie dla nas i całego świata. Na 
zakończenie nabożeństwa ks. pro-
boszcz poświęcił nowy konfesjonał 
Kaplicy Pokutnej.
Qn Od 2013 r. Niedziela Miłosierdzia 

rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. 15 
kwietnia spotkał się Para�alny Zespół 
Caritas, by uczcić swoje patronalne 

święto. Zespół zaplanował odwie-
dziny 20 para�an, którzy z powodu 
choroby pozostają w domach. Panie 
zawitały w ich domach w dniach 16-
18 kwietnia. Odwiedzanych obda-
rowano różańcem, modlitewnikiem 
i słodkim dodatkiem.
Qn W wyznaczone dni tygodnia swo-

je spotkania miała młodzież gimna-
zjalna przygotowująca się do sakra-

mentu bierzmowania. Swoje zebrania 
i próby miały też poszczególne grupy 
duszpasterskie.
Qn 16 kwietnia spotkali się pielgrzy-

mi udający się w sierpniu do Fatimy.
Qn W tygodniu biblijnym przed każdą 

mszą świętą czytano Pismo Święte.
Qn 16 i 17 maja przystąpi do I Ko-

munii Św. 75 dzieci.
Anna Kaźmierczak

Z PARAFII

sięwzięciem jest festyn z okazji Dnia 
Dziecka. Rozpocznie  się 31 maja 
o godz. 12.15 Mszą św. w katedrze 
na Ostrowie Tumskim. Dla dzieci 
przewidziano atrakcje, a  dorośli 
będą mogli w  tym czasie przeba-
dać się u dyżurujących lekarzy spe-
cjalistów.

W dalszej części spotkania 
przedstawiciele dyrekcji Caritas 
Archidiecezjalnej przedstawili pro-
jekt Ministerstwa Pracy i  Polityki 
Społecznej opracowany wspólnie 
z Caritas Polska – „Senior Vigor”, 
czyli domy dziennego pobytu dla 
ludzi starszych. Do tego celu można 
wykorzystać dawne salki kateche-
tyczne lub inne pomieszczenia 
w para�i. Ministerstwo przeznacza 
na ten cel znaczne fundusze.

Inne bardzo ważne przedsię-
wzięcie to projekt uruchomienia 

pierwszej poznańskiej noclegowni. 
Będzie się mieściła przy ul. Krań-
cowej. W niedalekiej odległości od 
Dolska (5 km) już w okresie waka-
cyjnym zostanie uruchomiony 
Ośrodek „Brzednia” dla młodzieży. 
Na Ostrowie Tumskim, w budynku 
dawnego „Paramentum”, już nie-
długo będzie czynna restauracja 
z  miejscami dla 95 osób. Będzie 
zarabiała, podobnie jak istniejące 
już „Valde Bene”, „Cafe na Trakcie” 
i  „Bar Caritas” na utrzymanie już 
istniejących placówek Caritas: 
Domu Dziecka w Lesznie, Ośrodka 
Wychowania i  Terapii Uzależnień 
Młodzieży w  Wierzenicy, przed-
szkoli i jadłodajni.

Halina Gościewska
para�a św. Jana Pawła II
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Qn W środę,1 kwietnia, po Nowennie, 
swoje spotkanie formacyjne miała 
Wspólnota Żywego Różańca. Kon-
ferencję dla nich wygłosił ks. pro-
boszcz Józef Majchrzak.
Qn W kwietniu zakończono roczne 

przygotowanie dzieci do wczesnej 
komunii św. W  Wielki Czwartek 
13 dzieci przyjęło po raz pierwszy 
Pana Jezusa do swojego serca. W tej 
uroczystej i wzruszającej chwili to-
warzyszyli im najbliżsi.
Qn - Triduum Paschalne rozpoczę-

ło się 2 kwietnia o godz. 19 Wiecze-
rzą Pańską. Uczestnicząc w Tridu-
um celebrowaliśmy Mękę, Śmierć 
i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystu-
sa. Wielki Czwartek przeżywaliśmy 
jako święto wiary – w powierzenie 
kapłanom ich wielkiej misji, w to, 
iż następuje przeistoczenie chleba 
i  wina w  Ciało i  Krew Chrystusa. 
W tym dniu dziękowaliśmy naszym 
kapłanom – ks. Józefowi, ks. Jaro-
sławowi i ks. Mieczysławowi za ich 
dar kapłaństwa i za to, że za ich po-
średnictwem możemy korzystać z sa-
kramentów, których są szafarzami. 
W Wielki Piątek rozważania ostatniej 
drogi krzyżowej w Wielkim Tygodniu 
poprowadził ks. Mieczysław. Tematem 
modlitwy było przebaczenie. Tego 

dnia przeżywaliśmy Dzień Męki Je-
zusa. Mogliśmy odczuć boleść krzyża 
i śmierć Chrystusa, ale także uczest-
niczyć w dniu nadziei, jaką daje nam 
krzyż w naszych doświadczeniach 
i cierpieniach. Wpatrywaliśmy się więc 
weń. Wigilia Paschalna i Niedziela 
Zmartwychwstania to zwieńczenie 
Wielkiego Postu, są dniami miłości. 
Odkrywaliśmy na nowo, że miłość 
nas zbawiła, że Chrystus otworzył 
dla nas niebo. To szczególny moment 
dla każdego chrześcijanina. Wśród 
bicia dzwonów i  śpiewów „Jezus 
żyje!”, krocząc w procesji rezurek-
cyjnej, radowaliśmy się, że Chrystus 
zmartwychwstał prawdziwie! Alleluja.
Qn Cały Tydzień Oktawy Wielkiej 

Nocy wychwalaliśmy Pana, który 
zmartwychwstał, radosnym Alle-
luja i wsłuchiwaliśmy się w Dzieje 
Apostolskie z codziennych czytań, 
by i nam ukazywał się Pan tak, jak 
niegdyś Magdalenie, niewiastom 
i swoim uczniom.
Qn 6 kwietnia w Katedrze Poznań-

skiej odbyła  się msza św. pogrze-
bowa za śp. ks. infułata Antoniego 
Ważbińskiego, zmarłego 28 marca br. 
W uroczystościach uczestniczył ks. 
proboszcz J. Majchrzak oraz delegacja 
z naszej para�i. Śp. ks. Antoni był 
przed laty proboszczem w Wirach, 
ale związany był także z naszą para�ą.
Qn 9 kwietnia, w oktawie Wielkiej Nocy 

swoje spotkanie zwane „Śniadankiem 
Wielkanocnym” miał Para�alny Klub 
Seniora. Dzięki zaangażowaniu pań: 
Stanisławy Derdy, Grażyny Kowal-
skiej, Barbary Maćkowiak i  Euge-
nii Fiałkowskiej stół „uginał” się od 
przygotowanych potraw. Nie zabra-
kło wyrzeźbionego z masła baran-
ka, jajek, kiełbasy, szynki, pysznego 
sernika i tradycyjnych „bab wielka-
nocnych”. Po wspólnej modlitwie, 
złożeniu sobie życzeń i odśpiewaniu 
pieśni „Wesoły nam dzień dziś na-
stał…” uczestnicy zasiedli do stołu. 
Ks. proboszcz, w imieniu przewod-

Z parafii św. Maksymiliana

n
Tydzień Miłosierdzia – Caritas z wizy-
tą u chorej para�anki – pani Anioły   
fot. Anna Kaźmierczak

n
Niedziela Miłosierdzia – poświęcenie konfe-
sjonału w Kaplicy Pojednania   fot. Anna 
Kaźmierczak

n
Wielki Czwartek w para�i św. Maksymiliana – obrządek mycia nóg. Ks. 
proboszcz Józef Majchrzak całuje stopę Dariusza Szmyta – byłego Burmi-
strza Lubonia   fot. Anna Kaźmierczak

W czwartek, 21 maja o godz. 16, 
w Katedrze Poznańskiej 
święcenia prezbiteratu 

przyjmie diakon Bartosz Federo-
wicz – syn para�i pw. św. Jana Bosko, 
alumn Arcybiskupiego Seminarium 

Duchownego w  Poznaniu. Trzy 
dni później, w niedzielę, 24 maja, 
w samo południe, w rodzimym ko-
ściele w Luboniu młody duchowny 
odprawi prymicyjną Mszę św.

PAW

Nowy kapłan

siódmą, ale jednak wszystko jest do 
pogodzenia. Czasem jej nie zazdrosz-
czę, bo praca w naszym kabarecie jest 
niekiedy bardzo intensywna i bywa 
jej dużo. My po powrocie z wystę-
pu, dajmy na to o drugiej w nocy, 
idziemy do domu, żeby się wyspać, 
natomiast ona nierzadko musi być 
na planie �lmowym o szóstej rano, 
a to znaczy, że musi wstać o piątej. 
Natomiast nigdy nie usłyszeliśmy od 

niej słowa skargi i to jest niepraw-
dopodobne. Tym bardziej ją podzi-
wiamy, ponieważ ma dwójkę dzieci.

„WL”: W takim razie ja również 
gratuluję pani Magdzie wytrwałości, 
Kabaretowi Moralnego Niepoko-
ju gratuluję ciekawego programu 
i udanego występu, a Panu dziękuję 
za rozmowę.

rozmawiał: Mateusz Tritt

„Uważam, że jestem leniwy” cd.  
ze str. 
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Z PARAFII / Z ŻYCIA ORGANIZACJI

We wtorek, 14 kwietnia odbyło się uroczyste spotkanie wielkanoc-
ne zorganizowane przez Harcerski Krąg Seniorów (HKS) 17. 
i 18. Lubońskiej Drużyny Harcerskiej (LDH). Dzięki życzliwości 

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 – Agnieszki Antczak – zorganizowano 
je tradycyjnie w murach tejże szkoły. Przy jajku wielkanocnym, w wesołej 
atmosferze raczono się świątecznymi smakołykami. Nie zabrakło śpiewu 
harcerskich pieśni. Spotkanie zakończono kręgiem harcerskim i modlitwą.

Czesław Szafczyk i PAW

Wielkanocna zbiórka
Świąteczne spotkanie harcerzy seniorów 17. i 18. LDH

n
Podczas świątecznej zbiórki   fot. Czesław Szafczyk

Obywatelskie”, i są nimi: 1. Propa-
gowanie idei samorządności, wszel-
ka działalność obywatelska na rzecz 
społeczności Lubonia, szczególnie 
w aspekcie relacji do władz miasta 
oraz wyborów samorządowych Lubonia 
oraz integracja środowiska lokalnego. 
2. Organizowanie i udzielanie pomo-
cy we wszystkich dziedzinach życia 
dzieciom, młodzieży, ich rodzinom 
i innym osobom w trudnej sytuacji 
życiowej, w szczególności rodzinom 
wielodzietnym, niepełnym, patolo-
gicznym. Stowarzyszenie zakłada 
realizację swoich celów poprzez: 
inicjatywy polityczne i  społeczne, 
działania na rzecz integracji środo-
wisk lokalnych i integracji europejskiej, 
działalność społeczną, edukacyjną, 
kulturalną, turystyczną, oświato-
wą, artystyczną, sportową, promocję 
i  ochronę zdrowia, propagowanie 
idei patriotyzmu, podtrzymywanie 
i upowszechnianie tradycji narodowej, 

działalność charytatywną, aktywizację 
zawodową, rozwój przedsiębiorczości, 
pomoc osobom starszym, kombatan-
tom i osobom represjonowanym oraz 
wydawanie czasopism i książek. Pre-
zesem zarządu Stowarzyszenia jest 
Burmistrz Miasta Luboń – Małgo-
rzata Machalska, a  członkami za-
rządu: Mikołaj Tomaszyk (zastępca 
burmistrza) i Małgorzata Matysiak 
(była radna VI kadencji Rady Miasta 
Luboń). W skład Komisji Rewizyjnej 
weszli: przewodniczący – Krzysztof 
Moliński (do marca 2015 r. prezes 
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświa-
towego „Forum Lubońskie”, obecnie 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
„FL”), Przemysław Pochylski (fo-
tograf) i Włodzimierz Stelmaszyk 
(radny pierwszej kadencji RML, 
właściciel przedsiębiorstwa wielo-
branżowego „STEBUD”).

Agata Samol

Nowe Stowarzyszenie

Dotychczasowy klub polityczny SFO liczył ponad 70 osób (z tego 33 
członków Stowarzyszenia „Forum Lubońskie”). Szansę powołania nowej 
organizacji otrzymali jedynie wybrani. Większość nie została powiadomiona.

W 4. rocznicę śmierci ks. kan. 
Stefana Patryasa – byłego 
proboszcza para�i pw. św. 

Jana Bosko (1974-1997), uhonorowa-
nego medalem „Zasłużony dla Miasta 
Lubonia” (kwiecień 2001 r.) – para-
�anie pamiętali o swoim duszpaste-
rzu, którego ostatnią wolą było, by 
pochowano go w lubońskiej para�i.

16 kwietnia, o  godz.  19. na 
cmentarzu przy ul. Armii Poznań 
odbyło się wieczorne nabożeństwo. 
Przewodniczył mu obecny pro-
boszcz – ks. kan. Karol Biniaś, dzie-
kan. Wspomniał, jak ks. Stefan 
wprowadzał go w  sprawy para�i 
oraz o odwiedzinach w domu księ-
ży emerytów, w którym przebywał 
poprzedni gospodarz para�i. Na-

stępnie w kaplicy cmentarnej, zgro-
madzeni wierni modlili się w inten-
cji ks. Stefana oraz innych zmarłych 
księży z para�i św. Jana Bosko: Sta-
nisława Streicha, Ludwika Biele-
rzewskiego, Brunona Stachowskie-
go i Teodora Nogali. Modlono się 
również w  intencji zmarłych ze 
swoich rodzin. Potem uczestnicy 
zgromadzili się przy grobie zmarłe-
go proboszcza, znajdującym się na 
honorowym miejscu – tuż przed 
kaplicą cmentarza, gdzie modlo-
no się dalej.

Było to pierwsze rocznicowe 
spotkanie, które jak wspomniał ks. 
dziekan, jest początkiem nowej tra-
dycji, zgodnie z  którą co roku, 
w tym miejscu, para�anie będą się 

To już cztery lata

n
Po modlitwie w kaplicy cmentarnej, para�anie zgromadzili się przy grobie 
ks. kan. Stefana Patryasa   fot. Paweł Wolniewicz

modlili i wspominali ks. kan. Patry-
asa. Warto wspomnieć, że z inicja-
tywy rodziny państwa Łopińskich 
– właścicieli firmy pogrzebowej 
„Memento Mori” z para�i św. Jana 
Bosko, którzy dbają o grób kapłana, 

13. dnia każdego miesiąca w kapli-
cy cmentarnej przy ul. Armii Po-
znań odbywają się modlitwy różań-
cowe do Matki Bożej Fatimskiej.

PAW

W ubiegłym numerze pisali-
śmy o wyłonieniu nowych 
władz Stowarzyszenia Kul-

turalno-Oświatowego „Forum Luboń-
skie”. Na 4-letnią kadencję wybrano 
zarząd, który po ukonstytuowaniu 
wygląda następująco: prezes – Tade-
usz Waliczak (przedsiębiorca, były 
radny, utytułowany hodowca gołębi, 
we władzach Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych), wiceprezes – Ju-
liusz Malepszak (architekt, właściciel 
Agencji Projektowej „Abrys” Poznań, 
syn Stanisława – autora książek hi-
storycznych o  Luboniu), skarbnik 
– Beata Stempczyńska (nauczyciel 

języka polskiego), sekretarz – Hanna 
Siatka (zastępca redaktora naczelne-
go „Wieści Lubońskich”) i członek 
– Piotr P. Ruszkowski (redaktor 
naczelny „Wieści Lubońskich”). Na 
pierwszym posiedzeniu, które odby-
ło się 21 kwietnia, wśród wielu spraw 
organizacyjnych przyjęto główne 
kierunki działalności – utrzymanie 
i rozwój Niezależnego Miesięcznika 
Mieszkańców „Wieści Lubońskie” 
oraz gromadzenie, opracowywanie 
i wydawanie materiałów z historii 
miasta w formie „Rocznika Histo-
rycznego Lubonia”.

RS

Ukonstytuowany
zarząd „FL”

n
Nowy zarząd Forum Lubońskiego w siedzibie przy ul. Wschodniej 23A/ 62. 
Od lewej: Juliusz Malepszak, Hanna Siatka, Tadeusz Waliczak, Beata 
Stempczyńska, Piotr P. Ruszkowski
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do wstąpienia w sze-
regi organizacji. 
Niewątpliwie jest to 
trudna służba oraz 
ogromna odpowie-
dzialność za innych, 
niemniej procentuje 
nabytymi wiedzą 
i doświadczeniem. 
Czekają na każde-
go, kto ukończył 
16 lat, ma ambicje, 
jest odpowiedzial-
ny i chce rozwijać 
swoją pasję. 

Jeśli lubisz 
podejmować wy-

zwania, jesteś ciekawy służby w sze-
regach ZS „Strzelec”, interesujesz się 
militariami, planujesz w przyszłości 
zostać żołnierzem, policjantem lub 
strażakiem, chcesz pomagać innym 
i  włączyć  się w  wolontariat – to 

zaproszenie jest dla Ciebie – kon-
takt :  www.strzelec-wlkp.pl ,  
obwod41wlkp@interia.pl  
lub tel. 723 898 947

Paweł Wolniewicz

Z ŻYCIA ORGANIZACJI 

Od piątku do niedzieli, 17 – 19 
kwietnia w murach Gimna-
zjum nr 1 trwał obóz Związ-

ku Strzeleckiego (ZS) „Strzelec”. Na 
zaproszenie lubonian: komendanta 
Obwodu Wielkopolskiego, porucz-
nika ZS „Strzelec” – Łukasza Kołcza 
i jego żony Aleksandry – dowódcy 
lubońskiej jednostki – do naszego 
miasta przyjechało ponad 60 strzelców 
z całego obwodu wielkopolskiego: 
Lubonia, Poznania, Jarocina, Kalisza 
(także uczennice I  klasy o  pro�lu 
medycznym V  LO), Konina, Zie-
lonej Góry, Pniew oraz goście ze 

Szczecina. Celem zgrupowania było 
szkolenie specjalistyczne jednostek 
i drużyn strzeleckich z zakresu pro-
wadzenia działań ewakuacyjnych 
i  ratowniczych ludności cywilnej 

w stre�e zabudowanej pod osłoną 
strzeleckich grup szybkiego reago-
wania. Było to 2. szkolenie tego typu 
zorganizowane w  Luboniu przez 
ZS „Strzelec”, który na mocy poro-
zumień z  Ministerstwem Obrony 
Narodowej (MON) wszedł w skład 
federacji organizacji pro obronnych 
i  obecnie stanowi obronę teryto-
rialną kraju. Trwało 3 dni. Strzelcy 
niebawem podejmą szereg inicjatyw 
społecznych, zarówno lokalnie jak 
i centralnie, na rzecz poprawienia 
wyszkolenia swoich pododdziałów 
oraz podniesienia wiedzy i świado-

mości społeczeństwa z zakresu dzia-
łań zapobiegawczych i ochronnych, 
przy współpracy z innymi służbami 
oraz lubońskim magistratem. Strzelcy 
zapraszają młodzież Lubonia i okolic 

Kolejny obóz Strzelca

n
Strzelecka grupa szybkiego reagowania przy blokach mieszkalnych w są-
siedztwie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hibnera   fot. Paweł Wolniewicz

n
Podczas ćwiczeń, komendant Łukasz Kołcz sprawdzał czy broń 
Strzelców jest należycie zabezpieczona   fot. Paweł Wolniewicz

Praktyczne ćwi-
czenia w zakresie 
ratowania ran-
nych   fot. Paweł 
Wolniewicz

n

Działkowcy bardzo licznie przy-
byli 18 kwietnia na spotkanie 
zorganizowane w  świetlicy 

ogrodu. Z ramienia Okręgowego Za-
rządu Polskiego Związku Działkowców 
w Poznaniu w spotkaniu uczestniczył 
Józef Hamrol – przewodniczący Ko-
legium Prezesów lubońskich ROD 
i jednocześnie prezes ROD „Pokój”. 

Po otwarciu obrad przez prezesa Jana 
Błaszczaka, wybrano prezydium ze-
brania, które realizowało następnie 
przyjęty program spotkania. Były 
sprawozdania: Zarządu i  Komisji 
Rewizyjnej za rok 2014 i  całą wy-
dłużoną kadencję 2009-2015 oraz 
sprawozdania �nansowe i rzeczowe 
z  wykonanych zadań. Omówiono 

Nowe władze „Chemika”
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Rodzinnym 
Ogrodzie Działkowym przy ul. Granicznej

sprawy dotyczące bezpośrednio ogrodu 
„Chemik” (wywóz odpadów i nieczy-
stości, inwestycje i remonty). Przyjęto 
sprawozdania, a Zarząd jednogłośnie 
otrzymał absolutorium za rok 2014 
i  całą ubiegłą kadencję. Następnie 
przystąpiono do wyboru władz na 
kolejne lata (2015-2019). W skład Za-
rządu weszli: Jan Błaszczak (prezes), 
Stefan Szulc (wiceprezes), Kazimierz 
Sztuka (sekretarz), Teresa Cieślik 
(skarbnik) oraz Sylwia Debczyńska, 
Krystyna Okupniak i Roman Strabel 

(członkowie). Komisję Rewizyjną 
stanowią: Bogusława Generalczyk 
(przewodnicząca), Roman Królczyk 
(wiceprzewodniczący) i Jolanta Gla-
piak (sekretarz). Zatwierdzono plan 
pracy rzeczowy i �nansowy na rok 
2015. Prezes przedstawił plan działań 
Zarządu na rok obecny oraz program 
na najbliższą kadencję.

W tym roku ROD „Chemik” 
obchodzi jubileusz 40-lecia założe-
nia (1975 r.).

Jan Błaszczak

n
Nowy Zarząd ROD „Chemik”, od lewej stoją: Roman Strabel, Jan Błaszczak 
(prezes), Stefan Szulc, Sylwia Debczyńska; od lewej siedzą: Teresa Cieślik, 
Kazimierz Sztuka, Krystyna Okupniak   fot. Maria Błaszczak

n
Obrady walnego zebrania sprawozdawczo -wyborczego w ROD „Chemik”   
fot. Maria Błaszczak
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OŚWIATA 

Sukces

Witek Bilski (3 e) z G 2 zajął 
3. miejsce w �nale Ogól-
nopolskiego Konkursu 

Literatury Fantasy „Źródła Marzeń 
– Sources of Dreams”, propagujące-
go czytelnictwo wśród dzieci i mło-
dzieży oraz promującego literaturę 
ciekawą, a jednocześnie przekazują-
cą pozytywne wartości. Tym razem 
gimnazjaliści musieli wykazać  się 
znajomością literatury autorstwa J. 
R. R. Tolkiena. Finał odbył  się 25 
kwietnia w zamku Kliczków, poło-
żonym na Górnym Śląsku.

Laureatka
Paulina Stępniak (2  e) została 

laureatką 16. Wielkopolskiego Kon-
kursu Dziennikarskiego. Reportaż 
Pauliny został wybrany spośród 
kilkuset nadesłanych prac. Jury skła-
dające  się z zawodowych dzienni-

karzy wybrało tylko dziesięć prac, 
z każdej kategorii wiekowej po trzy. 
Tegoroczne zadanie dotyczyło 
przedstawienia wydarzenia, które 
wstrząsnęło miejscowością uczest-
ników. Fragmenty będą publikowa-
ne w „Głosie Wielkopolskim”.   

I. Walkowiak

Zdrowo
Zofia Piotrowska zaprosiła 

uczniów i ich rodziców na „warzyw-
no-owocowo-wodną wycieczkę 
rowerową”. W czasie spotkania die-
tetyczka wygłosiła prelekcję na te-

mat napojów, fast-foodów, 
owoców, warzyw i płatków 
śniadaniowych. Wykład 
połączyliśmy z piknikiem.

Maraton
10 kwietnia zainaugu-

rowaliśmy Pierwszy Mara-
ton Geogra�czny. Uczest-
niczyło w nim 24 uczniów 
z klas 3 a, c, e, f. Kontynu-
owali go 15 kwietnia 
uczniowie z  klas 3  b, d, i. 
W  trakcie tych spotkań 
gimnazjaliści rozwiązywali 
zadania z prawie wszystkich 
działów geogra�i. Maraton 
stanowił dobrą okazję do 
ugruntowania i poszerzenia 
wiedzy.

Astronomia
W G  2 działa kółko 

astronomiczne pod nazwą 
Młodzieżowe Obserwato-
rium Astronomiczne pod 
opieką Ewy Rubisz. Gimna-
zjaliści prowadzą obserwa-
cje za pomocą teleskopów. 
Ostatnio badali także, jak 
zachowuje się światło lasera, 
wykonując widowiskowe 

doświadczenia w zaciemnionej pra-
cowni �zycznej.

Konkurs
Szkoła wzięła udział w konkur-

sie „Wymyśl Sportową Grę z Klasą”, 
ogłoszonym przez Centrum Edu-

kacji Obywatelskiej 
w ramach programu 
„WF z klasą”. Ucznio-
wie kl. 1 b i 1 d pod 
opieką Łukasza Bu-
dzyńskiego stworzy-
li �lm, prezentujący 
nową grę. Za pracę 
kamery odpowiadał 
Miłosz Latosi.

Młodzi posłowie
Czworo uczniów 

naszej szkoły, a  jed-
nocześnie troje rad-
nych Młodzieżowej 
Rady Miasta Luboń: 
Oliwia Kruger, Anto-
nina Kwiatkowska, 
Oliwia Miłek i Michał 
Jeliński zostało posła-
mi na 21. Sejm Dzie-
ci i Młodzieży. W ra-

Z Gimnazjum nr 2 mach działań kwalifikujących do 
udziału w  obradach gimnazjaliści 
musieli zrealizować zadanie rekru-
tacyjne pt.„Miejsca młodych – jakiej 
przestrzeni publicznej potrzebuje 
młodzież”. Oliwia i Antonina zapro-
ponowały zmiany dotyczące luboń-
skich „Szacht”, a  Oliwia i  Michał 
terenów nad Żabinką. Obie ekipy 
przeprowadziły badania, a następnie 
zaprosiły sojuszników na spacer po 
miejscach, na których chcą dokonać 
przeobrażeń. Działania zostały udo-
kumentowane na �lmie. Do 30 maja 
mają czas na realizację zapowiada-
nych zmian, a  1 czerwca wezmą 
udział w obradach w Warszawie.    P. 
Hącia

Projekt 
Nasi uczniowie przystępują do 

realizacji kolejnego projektu eTwin-
ning, w którym naszymi partnerami 
są szkoły z Austrii, Hiszpanii, Por-
tugalii i  wyspy Reunion. Celem 
projektu jest komunikacja w języku 
francuskim z  rówieśnikami z  róż-
nych krajów Europy i  co za tym 
idzie – doskonalenie umiejętności 
językowych, a  także poznanie ich 
miejsca zamieszkania, szkoły i tra-
dycji. Do dyspozycji uczniów i na-
uczycieli jest platforma internetowa 
twinspace. Obecnie uczniowie uzu-
pełniają swoje pro�le i przygotowu-
ją oraz publikują �szki z  autopre-
zentacją.    M. Głowacka

Groby
Klasa 1 f włączyła się w opiekę 

nad grobami poległych w  byłym, 
hitlerowskim obozie żabikowskim. 
Po lekcjach: Kamila, Adrian, Julia, 
Wiktoria, Bartek, Eryk, Nikodem, 
Oliwia, Magda, Marysia, Dawid 
i Patryk porządkowali miejsce spo-
czynku, usuwając gałęzie i czyszcząc 
nagrobki.    P. Hącia

Kibice
12 kwietnia uczniowie z  kilku 

klas kibicowali na spotkaniu Lecha 
Poznań z  Koroną Kielce. Dla nie-
których była to pierwsza wizyta na 
meczu Kolejorza, dlatego już od 
wejścia na stadion towarzyszyły nam 
wielkie emocje.  

 A. Łukomska, M. Przybylska

Drzwi otwarte
14 kwietnia G 2 znów otworzy-

ło drzwi dla kandydatów do szkoły 
i ich rodziców. Dla gości przygoto-
wano program pokazujący sposób 
pracy i  działania podejmowane 
w szkole. Najpierw uczniowie kl. 3 e 
i 3 c wystąpili we fragmencie spek-
taklu w języku angielskim, a grupy 
taneczne wykonały układy: zumbę 
oraz taniec z pomponami. Zaprosi-
liśmy gości do pracowni przedmio-
towych, gdzie na szóstoklasistów 
czekali nauczyciele i uczniowie. Były 
gry i  zabawy przedmiotowe, kon-
kursy, pokazy i doświadczenia.

Balet
16 kwietnia kl. 1 e i 2 g wybra-

ły się do Teatru Wielkiego w Pozna-
niu na spektakl „Jezioro Łabędzie” 
na podstawie oryginalnej choreogra-

�i Lwa Iwanowa i Mariusa Petipy. 
Najsłynniejszy balet Piotra Czajkow-
skiego zabrał uczniów do baśniowej 
krainy tańca i  muzyki. Wszyscy 
z zaciekawieniem podziwiali tance-
rzy, którzy brali udział w widowisku.   

U. Dorsz

Ruch drogowy
16 kwietnia odbył się u nas 38. 

Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. Nasza repre-
zentacja w składzie: Zuzia Gawry-
siak, Julia Jędrzejewska, Mateusz 
Gawrysiak i  Jowita Jędrzejewska 
(rezerwa) uplasowała się na 3. po-
zycji. Zespół przygotował Krzysztof 
Dzydzan (szerzej czytaj na str. 60).

Lekcja 
17 kwietnia kl. 2 c i 1 b wzięły 

udział w lekcji na temat „Fałszerze 
sztuki” w  Muzeum Narodowym. 
Uczniowie wysłuchali krótkiego 
wykładu, a po prelekcji m.in. ukła-
dali puzzle oraz szukali obrazów na 
podstawie cytatów w  języku nie-
mieckim.   

A. Trabała, J. Wojciech

Sztuka
23 kwietnia uczestnicy zajęć 

artystycznych udali się do Fotopla-
stykonu w Galerii Miejskiej  „Arse-
nał” w Poznaniu. Zwiedzili wystawę 
„Obrazy artystów współczesnych”. 
Wykonali także autorskie prace fo-
togra�czne na Starówce w Poznaniu 
na temat „Detal architektoniczny”.    
D. Mucha

Bezpiecznie
24 kwietnia kl. 1 g pojechała do 

Skody Auto Lab. Poznawała zasady 
bezpieczeństwa w  samochodzie, 
właściwą technikę zapinania pasów 
i  dobre dopasowanie zagłówków 
w samochodzie. Wypróbowała sy-
mulator dachowania i  symulator 
zderzeń. Uczniowie uczyli się udzie-
lać pierwszej pomocy.    H. Pordąb

Wycieczka
Klasa 1 f wzięła udział w ramach 

Akcji Edukacyjnej „Plusk” w  wy-
cieczce do Aquanetu. Uczniowie 
zwiedzili ujęcie wody, stację uzdat-
niania wody, a  także centralną 
oczyszczalnię ścieków w Koziegło-
wach.    P. Hącia

Spanie
Noc z 24/25 kwietnia była wy-

jątkowa dla uczniów z  1  f, gdyż 
spędzili ją w  szkole. Impreza była 
okazją do integracji.    P. Hącia

Pomagamy
24-25 kwietnia odbyło się w Po-

znaniu szkolenie w ramach projek-
tu „Wolontariat z klasą – program 
rozwoju aktywności społecznej 
gimnazjalistów”, którego tematem 
przewodnim była działalność wo-
lontariuszy na rzecz seniorów i osób 
niepełnosprawnych. Do projektu 
zostało zakwali�kowanych 30 pla-
cówek z Wielkopolski, w tym nasze 
gimnazjum. W warsztatach dla na-
uczycieli uczestniczyły Paulina Ha-
cia i Magdalena Przybylska.

n
Nasza dziennikarka laureatką 16. Wielkopolskiego 
Konkursu Dziennikarskiego   fot. I. Walkowiak

n
3. miejsce Witka w Ogólnopolskim Konkursie 
Literatury Fantasy   fot. Izabela Bilska
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OŚWIATA

Sukcesy

W środę, 15 kwietnia podczas 
uroczystej gali wręczenia 
zaświadczeń laureatom 

wojewódzkich konkursów przed-
miotowych swój dokument odebrała 
Oliwia Leszczyńska (3 c). Znalazła się 
ona w gronie 22 uczniów z woj. wiel-
kopolskiego, dla których geogra�a 
jest łatwa i przyjemna. Oliwia została 
zwolniona z egzaminu z przedmiotów 
przyrodniczych. Fundacja Promocji 
i  Akredytacji Kierunków Ekono-
micznych w Warszawie ogłosiła, że 
w 1. edycji Gimnazjalnej Olimpia-
dy Przedsiębiorczości zespół Agaty 
Matyjasek w składzie: Bartosz Turek 
(3 a), Emilia Przybył (3 c) i Agata 
Szymkowiak (3 c) zajął 1. miejsce 
w  okręgu. Zuzanna Broniszewska 
(2 c) została laureatką Wielkopol-
skiego Konkursu Dziennikarskiego 
pt. „Wydarzenie, które wstrząsnęło 
moją miejscowością”. Jej pracę wybra-
no spośród 200 nadesłanych w gim-
nazjalnej kategorii wiekowej. Joasia 
Długosz (3 c) zakwali�kowała się do 
�nału 30. Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego, organizowanego 
przez Młodzieżowy Dom Kultu-
ry (MDK) nr 2 w Poznaniu. W 1. 
Wojewódzkim Konkursie „Walory 
żywieniowe mięsa” 1. miejsce zaję-
ła Julka Jarzyńska (3 c), natomiast 
Emila Przybył i Sandra Sowa zdobyły 
wyróżnienia. W  tym roku bardzo 
dobrze poradzili sobie z konkursem 
English ACE uczniowie klas dwu-
języcznych. W klasie 3 c najlepsze 
(również w szkole) okazały się Aga-
ta Szymkowiak i  Emilia Przybył, 
w  2  c Jakub Pluciński oraz Kamil 
Kaźmierczak, a  w  1  c Małgorzata 
Nowak (tak jak w Olimpusie) oraz 
Wiktoria Lamperska. Szkolny zespół 
„No Name” wywalczył 1. miejsce w 3. 
edycji Konkursu Piosenki Niemiec-
kiej „Jeder Kann Singen”.

Teatralnie
12 kwietnia zakończyliśmy De-

TeTe, czyli Dwa Tygodnie Teatru 
w naszej szkole. Początek dał występ 
dla młodszych kolegów z SP w Dą-
browie. 27 marca w Międzynarodo-
wym Dniu Teatru wzięliśmy udział 
w otwartym pokazie charakteryza-
cji w Teatrze Nowym. Jeszcze tego 
samego wieczoru odwiedziliśmy 
operową garderobę. 28 marca kilka 
osób uczestniczyło w  warsztatach 
teatralnych, prowadzonych przez 
Ilonę Biegańską w MDK nr 1 w Po-
znaniu. Nieśmiałym nieco krokiem 
młodzi aktorzy wkroczyli w świat 
teatru tańca i ruchu kreatywnego. 
W tym samym dniu grupa COKOL-
WiEK wystąpiła w Przeglądzie Etiud 
Teatralnych „Impresje 2015”. Nasze 
kabaretowe bajki spotkały  się 
z uznaniem. Indywidualne wyróż-
nienie uzyskał Arek Charzyński, 
a specjalną nagrodą jury uhonoro-
wało Marysię Bocian. 31 marca 
pierwszoklasiści uczestniczący 
w warsztatach teatralnych pojecha-
li do Teatru Polskiego. 9 kwietnia 

grupa COKOLWiEK wystąpiła 
w hali LOSiR podczas imprezy zor-
ganizowanej dla klas trzecich 
wszystkich lubońskich podstawó-
wek, a 13 kwietnia do swej teatralnej 
opowieści wciągnęła maluchy z ze-
rówki z SP 3.

Aktywna Edukacja
10 kwietnia w SP w Dąbrówce 

odbyło się spotkanie szkolnych ko-
ordynatorów programu Aktywna 
Edukacja. Poprowadziła je Monika 
Szufnarowska, mentorka z Centrum 
Edukacji Obywatelskiej. Uczestnicy 
dzielili się swoją wiedzą i umiejęt-
nościami z zakresu wykorzystania 
narzędzi technologii informacyjno-
-komunikacyjnych(TIK). W  spo-
tkaniu wzięła udział M. Gryczyńska 
– bibliotekarz i  koordynator pro-
gramu w G 1.

Drzwi otwarte
Prawnie 200 osób odwiedziło 

naszą szkołę 24 kwietnia. Zgroma-
dzeni w  sali gimnastycznej goście 
wysłuchali szkolnego zespołu „No 
Name”, obejrzeli salsę w wykonaniu 
uczniów, zobaczyli prezentację szko-
ły, a następnie zwiedzili gimnazjum.

Rodzinnie
25 kwietnia uczniowie i ich bli-

scy wzięli udział w  warsztatach 
z  okazji kolejnego Dnia Rodziny. 
Były zajęcia �orystyczne, dzienni-
karskie, poetyckie, podróżnicze oraz 
psychologiczne z radzenia sobie ze 
stresem.

Projekt 
W ramach pierwszego etapu 

projektu wyjazdowego Warszawa-
-Praga-Londyn młodzież zrealizo-
wała część dotyczącą Warszawy. Do 
pokonania pieszo było kilkanaście 
kilometrów. Każdy uczestnik poru-
szał się, śledząc kolejne punkty na 
mapie, opisywał wybrany wcześniej 
obiekt. Zadaniem opiekunów było 
nadzorowanie realizacji wszystkich 
celów kilkumiesięcznych przygoto-
wań. Uczniowie sami opracowali 
szczegółowy plan zwiedzania, za-

Z Gimnazjum nr 1 poznali  się z  artykułami 
dotyczącymi stolicy, przej-
rzeli dostępne przewodniki 
oraz liczne zdjęcia, aby 
szybciej odszukać miejsca 
w rzeczywistości. 

Nagrody
W ostatnim tygodniu 

k w i e t n i a  S a m o r z ą d 
Uczniowski zorganizował 
spotkanie wszystkich 
uczniów „Pod zegarem”. Za-
prezentowane zostały dwa 
nagrodzone �lmiki w kon-
kursie „Jeden dzień z życia 
klasy”. Zwyciężyła kl. 2  a, 
a wyróżnienie 1 c. Została 
też przyznana nagroda za najpięk-
niejszą pisankę, która przed święta-
mi zdobiła drzwi klasy. Najlepsza 
okazała się praca kl. 2 e. 

Wiosenny Turniej Tańca
15 kwietnia w Zespole Szkół Za-

wodowych nr 6 w Poznaniu odbył się 
„Wiosenny Turniej Aerobicu i innych 
Form Tańca”. Naszą szkołę reprezen-
towała grupa taneczna „Replay” 
w składzie: Agata Wiss, Magdalena 
Piechocka, Weronika Schubert, Zu-
zanna Tonder, Julia Muszyńska, Iza-
bela Świgoń, Adrianna Bosacka, 
Amelia Błaszkiewicz, Aleksandra 
Jezierska. Dziewczęta startowały 

w kategoriach: solo, duet, formacja. 
W kategorii solo Agata Wiss i Alek-
sandra Jezierska wywalczyły 3. miej-
sce, duet – Agata Wiss i Magdalena 
Piechocka był czwarty, a  formacja 
„Replay” zdobyła 4. miejsce.

Memoriał
17 kwietnia odbył się Luboński 

Miting Sportowy, poświęcony pa-
mięci Bogdana Jędrzejewskiego. 
W Turnieju Piłki Nożnej zajęliśmy 
1. miejsce. Oto nasze wyniki w lek-
kiej atletyce: pchnięcie kulą: 3. miej-
sce – Krzysztof Budzyń 2 b (9,60 m); 
100 m dziewcząt: 1. – Karolina Ka-
sperczak 2 e (15,35), 3. – Wiktoria 
Łuczak 2 e (16,00); 100 m chłopców: 
1. – Mateusz Swiniarski 2 e (12,60), 
2. – Bartek Lubczyński 3 e (12,73); 
300 m dziewcząt: 1. – Ewa Dziurla 
2 c (49,45), 2. – Karolina Filipowicz 
1 a  (50,35); 300  m chłopców: 1. – 
Dawid Piskuła 2 e (39,91), 2. – Jakub 

Kurzyca 3  c (42,49), 3. – Mateusz 
Majewski 3 d (42, 88); 600 m dziew-
cząt: 1. – Natasza Pawlicka 2 
a  (2:05:59);1000  m chłopców: 2. – 
Michał Jurek 2 e (3:15:52). Sztafeta 
szwedzka dziewcząt: 1. – Karolina 
Kasperczak 2  e, Ewa Dziurla 2  c, 
Wiktoria Łuczak 2 e, Adrianna Mań-
czak 2 b (3:10:95). Sztafeta 4x100 m 
chłopców: 1. – Bartek Lubczyński 
3 e, Jakub Kurzyca 3 c, Leszek Sob-
czyk 2 e, Dawid Piskuła 2 e (51,98).

Indywidualnie
28 kwietnia odbyły się Indywi-

dualne Mistrzostwa Lubonia w Lek-
kiej Atletyce. Naszą szkołę reprezen-
towało 53 uczniów, którzy rywalizo-
wali z G 2 w konkurencjach skoku 
w  dal, pchnięcia kulą, biegach na 
100  m przez płotki, 100, 300, 600, 
1000, 2000 metrów oraz sztafetach 
4x100 m i sztafecie szwedzkiej dziew-
cząt i chłopców. Zawody zakończy-
ły  się sukcesem naszych uczniów, 
ponieważ aż 28 z nich wywalczyło 
awans do Mistrzostw Powiatu 
w Puszczykowie. Stamtąd nasza dru-
żyna przywiozła 9 medali. Srebrne 
krążki wywalczyli: Ewa Dziurla 2 c 
w biegu na 300 m (49,4 sek.), Mate-
usz Majewski 3 d w pchnięciu kulą 
(10,81 m), Dawid Piskuła 2 e w bie-
gu na 300 m (39,4), brązowe medale 
zdobyli: Aleksander Nowak 2  e 
w biegu 110 m ppł (19,9 sek.), Nata-
sza Pawlicka 2 a w biegu na 600 m 
(1:57min.), Sandra Kałek 2  b 
w  pchnięciu kulą (9,90  m), Jakub 
Kurzyca 3 c w biegu na 300 m (41,9 
sek.), sztafeta 4×100  m chłopców 
(50,1 sek.) w składzie: Leszek Sob-
czyk 2  e, Mateusz Swiniarski 2  e, 
Jakub Kurzyca 3 c, Mateusz Brzytwa 
3 c oraz sztafeta szwedzka chłopców 
(3:20:1 min.) w składzie: Bartłomiej 
Lubczyński 3 e, Dawid Piskuła 2 e, 
Tomasz Ratajczak 3 c, Mateusz Ma-
jewski 3 d. 

Wehikuł czasu
Na zaproszenie Szkół Zawodo-

wych nr  2 w  Poznaniu uczniowie 
klas 1, 2 i 3 f wzięli udział w 4. Miej-
skiej Grze Fabularnej „Wehikuł cza-
su”. W tym roku uczestnicy znaleź-
li  się w  średniowiecznej Anglii 
i  tropili Robin Hooda. Z  planem 
Cytadeli poszukiwali miejsc, gdzie 
rozgrywały  się poszczególne kon-
kurencje. Wszyscy świetnie się ba-
wili, jednocześnie poznając historię.

Anna Mizerska

n
Podczas drzwi otwartych w Gimnazjum nr 1 – specjalny stolik, przy którym 
można było porozmawiać z dyrektorem placówki   fot. Anna Kowalska

n
Zajęcia �orystyczne z okazji Dnia Rodziny w G 1    
fot. Anna Kowalska
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Bąkowski, Jakub Kowalczyk, Grze-
gorz Michałek. Rodzice: Dagmara 
Zając, Magdalena Mączka, Małgo-
rzata Wawrzyniak, Ireneusz Rosz-
czyński, Maciej Chudy, Tomasz 
Zając, Tomasz Antczak, Piotr Woj-
ciechowski. Nauczyciele: Małgorza-
ta Piechocka, Kinga Studzińska, Ewa 
Darul, Emilia Bielińska-Bobkowicz. 
Absolwenci szkoły: Wiktoria Wło-
darska, Sebastian Chudy. Sędziowie: 
Aleksandra Roszczyńska (absol-
wentka), Michał Marczak (absol-
went). Wszystkim serdecznie dzię-
kujemy.    

E. Bielińska-Bobkowicz

To już ćwierćwiecze
24 maja już po raz 25. odbył się 

w naszej szkole „Omnibus” – kon-
kurs dla uczniów o wszechstronnych 
zainteresowaniach. To wyjątkowe 
wydarzenie od ćwierćwiecza orga-
nizuje Grażyna Stojecka. W  jury 
zasiedli obok dyrektor, Agnieszki 
Antczak i  Izabeli Poprawki także 
mili goście – Irena Skrzypczak, wi-
ceburmistrz Mateusz Mikołajczak 

oraz Sylwia Nortman – Przewodni-
cząca Rady Rodziców. Finaliści 
zmagali  się w  konkurencjach wy-
magających wiedzy, oczytania, wie-
lorakich umiejętności intelektual-
nych, ale i codziennych. Obok zadań 

sprawdzających sprawność rachun-
kową, znajomość literatury czy wie-
dzy o otaczającym świecie, ucznio-
wie zmierzyli się także z łamigłów-
kami tangramowymi i obieraniem 
ziemniaków. Tytuł tegorocznego 
Omnibusa naszej szkoły zdobył Ty-
moteusz Karalus (6 b), który wraz 
z  Julią Radoszewską i  Jakubem 
Krzeptowskim będzie reprezentować 
społeczność „Czwóreczki” w �nale 
Omnibusa Lubonia. Na jubileuszo-
wym konkursie nie zabrakło rów-
nież zdobywców poprzednich tytu-
łów Omnibusa SP  4: Aleksandry 
Herr, Pauliny Adamskiej, Kacpra 
Rybackiego, Pawła Rothe i Wojcie-
cha Pietruszyńskiego.   

B. Wawrzyniak

Gra w zielone
Świetliki powitały wiosnę. 

Uczniowie wraz z  nauczycielami 
przygotowali kącik przyrodniczy. 
Do posadzenia wybrali kolorowe 
doniczki, nasypali do nich ziemi, 
zasiali owies, a  na koniec podlali 
wodą. Posiali także rzeżuchę. Tym 
razem potrzebne były waciki, które 
mocno skropili wodą i nasypali na-
sionka. Po kilku dniach mogliśmy 
wraz z  uczniami podziwiać, jak 
wszystko pięknie wyrosło.   

A. Szkoda

OŚWIATA

Mity

Uczniowie SP 4 chętnie uczest-
niczą w spotkaniach teatral-
nych. Marcowe rendez vous 

z mitologią według wrocławskiego 
teatru „In-Art.” okazało  się dla 
uczniów klas 5. ciekawą przygodą. 
Z fascynacją obserwowali zderzenie 
klasycznej tematyki z lekką, kabare-
tową formą i językiem stylizowanym 
na mowę potoczną. Bawili się od-
wołaniami do motywów obecnych 
we współczesnej kulturze i bezbłęd-
nie je wychwytywali. Mitologicz-
ne postacie przestały być jedynie 
wytworem starożytnych wieków, 
uobecniły się jako bohaterowie ze 
współczesnymi dzieciom problema-
mi. Szczególną atrakcją okazała się 
dla uczniów interaktywna formuła 
spektaklu, zakładająca włączenie 
widza w działania na scenie.    

B. Wawrzyniak

Wyróżniony Świetlik
Marcowym Świetlikiem Miesią-

ca została Emilia Drajer (1  c). 
Dziewczynka chętnie podejmowała 
działania na rzecz świetli-
cy, służyła swoją pomocą 
zarówno nauczycielom, jak 
i młodszym kolegom i ko-
leżankom.  A. Pawlak

Zdrowie
W klasie 2  b podej-

mowaliśmy tematykę 
zdrowego stylu życia. 
Rozmawialiśmy na temat 
zasad zdrowego żywienia, 
tworzyliśmy piramidę 
zdrowia, przygotowywa-
liśmy zdrowe i kolorowe 
kanapki, ogórkową mize-
rię, a  nawet ciasto mar-
chewkowe. Wiemy, na co 
musimy zwracać uwagę 
podczas kupowania, 
a później przygotowywania posił-
ków. Nie zapomnieliśmy też o po-
rannej rozgrzewce na świeżym 
powietrzu. Ponadto, trenowaliśmy 
umiejętność udzielania pierwszej 
pomocy w  ramach programu 
WOŚP „Ratujemy i Uczymy Rato-
wać”.   

A. Garstka

Nałóg
Uczniowie klas 5. realizowali 

program pro�laktyki palenia tytoniu 
„Znajdź właściwe rozwiązanie”. Pod-
czas zajęć wyszukiwali informacje 
na temat skutków palenia (czynne-
go i biernego) oraz trenowali aser-
tywność. W grupach pracowali nad 
stworzeniem plakatów, przestrzega-
jących innych przed tym nałogiem. 
Ponadto, podczas realizacji tematy-
ki „Kwiecień miesiącem zdrowia. 
Bezpieczeństwo żywności” ucznio-
wie tworzyli plakaty, dotyczące naj-
częstszych chorób układu pokarmo-
wego. Zajęcia opierały  się na pro-
gramie „Pięć kroków do bezpiecznej 
żywności”, zaproponowanym przez 
Ministerstwo Zdrowia. Uczyli się, 
jak czytać etykiety artykułów spo-
żywczych, chronić żywność i na co 
zwracać uwagę podczas przygoto-
wywania posiłków.   

A. Garstka, A. Pawlak

Turniej
25 kwietnia w naszej szkole od-

był  się 1. Turniej Piłki Siatkowej 

o  Puchar Dyrektora Szkoły. Jego 
organizatorami były nauczycielki 
WF-u: Emilia Bielińska-Bobkowicz 
i  Ewa Darul. Rozgrywki odbywa-
ły  się w  3 grupach, systemem gry 
każdy z każdym. Mecze były zacię-
te i wyjątkowo wyrównane. Zmoty-
wowane i  zdeterminowane repre-
zentacje rzuciły się do walki o zwy-

cięstwo już w  pierw-
szych sekundach spo-
tkania. Wygrała druży-
na rodziców, 2. miejsce 
zajęli uczniowie, a 3. – 
nauczyciele. A. Antczak 
wręczyła wszystkim 
drużynom dyplomy, 
medale, a  zwycięzcom 
Puchar Przechodni Dy-
rektora Szkoły. W tur-
nieju udział wzięli 
uczniowie: Sandra 
Abramowicz, Dominika 
Puchacz, Julia Rado-
szewska, Oskar Waw-
rzyniak, Michał Ant-
czak, Adrian Jurga, 
Mateusz Bogaczyk, 
Tobiasz Przybecki, Filip 

Ploteczki z Czwóreczki

n
Drugoklasiści SP 4 z ciastem marchewkowym   
fot. A. Garstka

n
Uczestnicy turnieju siatkówki o puchar dyrektora SP 4 z dyplomami

n
Uczestnicy Omnibusa i organizatorzy w Czwórce

n
Wiosenne sianie roślin w świetlicy SP 4
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Maraton

W piątek, 17 kwietnia od-
był się 3. Maraton Naukowy. 
Uczniowie z SP 3 spotka-

li się z dr. Bartłomiejem Wróblewskim, 
który snuł opowieść o Koronie Ziemi 
i wyprawie na najzimniejszy szczyt 
na Antarktydzie. Dowiedzieliśmy się 
wiele ciekawostek o Księżycu, ukła-
dzie słonecznym i gwiazdozbiorach, 
przedstawionych przez Towarzystwo 

Miłośników Astronomii, reprezento-
wane przez Adama Tomaszewskie-
go, Łukasza Wojtyniaka, Krzysztofa 
Ostrowskiego. Pracownicy Katedry 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu: Grażyna Plenzler i Ryszard 
Plenzler przedstawili zmagania me-
chaniki z intuicją, a Łukasz Mase-
wicz i Przemysław Siejak o energii 
jądrowej – fakty i mity. Podziwia-
liśmy pokazy iluzji w  wykonaniu 
Michaela. Pierwsza pomoc przed-
medyczna w praktyce została facho-
wo zaprezentowana przez Mariusza 
Gołaszewskiego. Metody połowu 
ryb drapieżnych poznaliśmy dzię-
ki Marcinowi Nowikowi. Związek 
Strzelecki „Strzelec” na czele z Pawłem 
Wolniewiczem i Łukaszem Kołczem 
w interesujący sposób opowiedział 
o swoim funkcjonowaniu i działal-
ności. Prezentacji technologicznych 
i  pokazu sprzętu 3D dokonał Ar-
tur Grabowski ze Stowarzyszenia 
Filmowców. Liczne eksperymenty 
i pokazy dostarczyły uczniom ogrom 
niezapomnianych wrażeń. Miło nam, 
że swoją obecnością zaszczycił nas 
wiceburmistrz, Mateusz Mikołaj-
czak. G. Leciej składa podziękowa-
nia wszystkim gościom za bezpłatne 
lekcje w naszej szkole.    M.G.

Sukces
Grupa sześcio- i siedmiolatków, 

uczestników kółka języka francu-
skiego, została nagrodzona w  16. 
Konkursie Plastycznym za zbiorową 
pracę plastyczną „A to jest dla mnie 
Francja właśnie”. W tym roku pre-
zentowaliśmy nasze wyobrażenie 
Francji za sto lat. 23 kwietnia, 
w Domu Bretanii w Poznaniu na-
grodę odebrali reprezentanci wy-

różnionej grupy, a następnie uczest-
niczyli w wernisażu prac laureatów. 
Uroczystość rozdania nagród 
uświetnił swą grą na akordeonie 
słynny podróżnik, Robert Barthe.   

M. Śniegocka

Lekcja historii
30 kwietnia odbył się uroczysty 

apel poświęcony 224. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Uczniowie z  kl. 4  b w  programie 
artystycznym przedstawili okolicz-
ności uchwalenia Konstytucji, głów-
ne założenia oraz sytuację politycz-
ną Polski w XVIII wieku. Zaprezen-
towali również patriotyczne wiersze 
i piosenki, związane z tą rocznicą. 
Nad całością czuwała Małgorzata 
Wichłacz.    M.G.

Warsztaty
Dzieci z  klas 0 uczestniczyły 

w warsztatach kulinarnych, zorga-
nizowanych przez wychowawczynie. 
Uczniowie upiekli ciasteczka zbo-
żowe na bazie naturalnych, nieprze-
tworzonych składników. Uczestni-
cząc w zajęciach, dzieci rozwinęły 
nawyki racjonalnego i  zdrowego 
odżywiania, nabyły umiejętności 
planowania i organizowania swoich 
działań.    

K. Szczepaniak

Nowiny z Trójki Sukces sportowy
Tomasz Kordziński (6 a), Mistrz 

Powiatu Poznańskiego w  biegach 
przełajowych, dzięki wygranej w za-
wodach uzyskał awans do etapu 
wojewódzkiego. Obecnie Tomek, 
trenując pod opieką Mariusza Sta-
rzonka i Wojciecha Janickiego trzy 
razy w tygodniu według ustalonego 
planu, przygotowuje  się do zawo-
dów, które na początku czerwca 
zostaną rozegrane w Żerkowie.   

M.G.

Tłumacz
4 maja naszą szkołę odwiedziła 

dr Anna Urban, pracownik Instytu-
tu Lingwistyki Stosowanej UAM im. 
Adama Mickiewicza. Pani Anna poza 
tym, że jest mamą naszych uczennic, 
na co dzień zajmuje  się tłumacze-
niem literatury dla dzieci i dorosłych 
z języków: niemieckiego i angielskie-
go. Podczas spotkania uczniowie 
dowiedzieli się, jak ważna w pracy 
tłumacza jest perfekcyjna wręcz zna-
jomość języka polskiego. Pani Anna 
przyrównała tłumacza do budowni-
czego mostów, który łączy przysło-
wiowe dwa brzegi, by swoją pracą 
pokazać to, co autor obcojęzyczny 
chciałby przekazać, gdyby znał język 
polski. Mówiła również o  tym, że 
niezwykle istotnym jest, by tłumacz 
zachował oryginalne np. imiona i na-
zwy ulicy, gdyż może to być mylące 

dla czytelnika. Kl. 6 a  spotkała  się 
potem z  gościem na warsztatach 
językowych w  bibliotece szkolnej. 
Szóstoklasiści podczas burzy mó-
zgów próbowali tłumaczyć sformu-
łowania o  wielu kontekstach. To 
ciekawe doświadczenie może zain-

spiruje któregoś z uczniów do zaję-
cia  się w  przyszłości taką właśnie 
dziedziną.    E. Iglewska-Nowik

Etykieta
4 maja Julia Brauza, Emilia Krzy-

żańska i Tomasz Brauza reprezento-
wali Trójkę w �nale Międzygminne-
go Konkursu „Obycie umila życie”, 
organizowanego przez Zespół Szkół 
w  Daszewicach. Młodzi entuzjaści 
etykiety musieli wykazać się znajo-
mością lektur szkolnych, rozpoznać 
nazwy wykwintnych deserów i po-
traw z różnych stron świata, nazwać 
tańce prezentowane przez mistrzow-
ską parę artystów, wyłowić błędy 
językowe w komunikacie prasowym 
odczytanym przez redaktora „Pano-
ramy”, zawiązać krawat, podać tytu-
ły utworów muzycznych zagranych 
na skrzypcach. Należało też być do-
brym obserwatorem życia i wskazać 
uchybienia w zachowaniu zaprezen-
towane w scence inspirowanej seria-
lem „Rodzinka.pl”. Było też miejsce 
na pytania, sprawdzające swobodę 
poruszania się w eleganckim świecie. 
Komisji oceniającej przewodniczyła 
Barbara Surma, a  w  jury zasiedli 
m.in. aktor Michał Grudziński 
i dziennikarz Tomasz Wolny. Debiu-
towaliśmy w  tych zmaganiach, ale 
nasi uczniowie poradzili sobie na 
miarę 3. miejsca, za co składamy im 
serdeczne gratulacje.    H.R.

W odpowiedzi na nade-
słany do redakcji list 
(„WL” 04-2015, str. 53) 

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 
pragnie przeprosić i wyjaśnić za-
istniałą sytuację.

W ramach planowych spotkań 
zaprosiliśmy Państwa na prezen-
tację, która w naszej intencji mia-
ła poszerzyć wiedzę słuchaczy na 
temat problemu przemocy. Do-

tychczas przed zebraniami poda-
waliśmy tylko termin i  godzinę 
bez szczegółowego planu. Szanu-
jemy Państwa czas i  doceniamy 
sumienność w  obecności na ze-
braniach i w przyszłości będziemy 
informować o dodatkowych pro-
pozycjach wykraczających poza 
spotkania z wychowawcami.

Grażyna Leciej
dyrektor

Przeprosiny

n
Wykład z astronomii podczas Maratonu Naukowego w SP 3   
fot. Paweł Wolniewicz

n
Dzieci z zerówki z SP 3 i ich ciasteczka zbożowe

n
Tomasz Kordziński – Mistrz Powiatu Po-
znańskiego w biegach przełajowych w to-
warzystwie trenera i dyrektor SP 3



5/2015

57

OŚWIATA

Opatrunek na ratunek

Po raz czwarty w SP 2 zbiera-
liśmy środki opatrunkowe, 
aby przekazać je do krajów 

misyjnych. Dzieje się to w ramach 
akcji organizowanej corocznie przez 
Fundację Pomocy Humanitarnej 
Redemptoris Missio z  Poznania, 
gdzie dowiedzieliśmy się, że w Afry-
ce każdy bandaż czy plaster jest na 
wagę złota.   A. Walenciak-Galińska

Ekologicznie
25 marca odbyło się zakończe-

nie 15. edycji Miejskiego Konkursu 
Ekologicznego przebiegającego pod 
hasłem: „Ekoperspektywy” organi-
zowanego przez SP  2 przy współ-
pracy Stowarzyszenia Ekologiczne-
go „Luboń dla Środowiska”. Ogło-
szono wyniki i  rozdano dyplomy 
oraz nagrody. 

Sprawdzian
1 kwietnia szóstoklasiści przy-

stąpili do swojego pierwszego 
sprawdzianu z wiedzy, jaką dotych-
czas nabyli. Sprawdzian składał się 
z dwóch części: język polski i mate-
matyka oraz język obcy.

W krainie zwierząt
9 kwietnia zerówki gościły Jacka 

Pałasiewicza z Ministerstwa Motyli. 
Proekologiczna edukacja przyrod-
nicza połączona była z  doskonałą 
zabawą i humorem, ale budziła też 
skrajne emocje dzieci.

Szukanie
9 kwietnia klasy 3 uczestniczyły 

w turnieju sportowym „Wielkanoc-
ne poszukiwanie zająca” zorganizo-
wanym przez SP  4 oraz LOSiR. 
Reprezentanci zmagali się w takich 
konkurencjach jak: toczenie jaja, 
śniadanie na polanie czy spacer 
zająca. Wymagały one nie tylko 
odpowiedniej kondycji fizycznej 
i szybkości, ale również sprytu i do-
brej drużynowej współpracy. Do 
szkoły wróciliśmy uhonorowani 
medalami i pucharem.   

Aneta Wołosowicz

Angielski
9 kwietnia w SP 4 odbył się 3. 

Powiatowy Konkurs Języka Angiel-
skiego dla kl. 1-3. Wojtek Estkowski 

(3 e) zajął 2. miejsce. Reprezento-
wali nas także: Natalia Wiśniewska 
(3 a) oraz Wiktor Kocur (3 e).   

E. Wallheim, M. Lewandowska

Sadzeniaki
9,10 i 13 kwietnia zawitali do 

nas pracownicy marketu Leroy 
Merlin, by poprowadzić bezpłatne 
warsztaty pod hasłem „Dzieciaki 
sadzeniaki”. Po prezentacji o eko-

logii i ciekawostkach ze świata ro-
ślin dzieciaki uczyły się, jak prawi-
dłowo sadzić i przesadzać rośliny. 
Następnie same otrzymały donicz-
ki z  kwiatami, piękne, kolorowe 
donice, ziemię, rękawiczki i łopat-
ki, i  przystąpiły do przesadzania 
swojego kwiatka. Dla dzieci był to 
dzień pełen wrażeń i  emocji, za 
który serdecznie dziękujemy ze-
społowi Leroy Merlin.

Zwycięstwo Oli 
11 kwietnia w Poznaniu roze-

grano zawody dla najmłodszych 
zawodniczek i zawodników Wiel-
kopolski w tenisie stołowym. W 3. 
Grand Prix Wielkopolski Żaków 
i Skrzatów uczestniczyli reprezen-
tanci Lubońskiego Klubu Tenisa 
Stołowego Luvena Luboń. Kolejne, 
już trzecie, zwycięstwo odniosła 
skrzatka Aleksandra Wasinkiewicz 
(2 c).

Pomoc
14-15 kwietnia wszyscy pracow-

nicy naszej szkoły wzięli udział 
w  szkoleniu udzielania pierwszej 
pomocy. Wiele nam dało, jednak 
życzymy sobie, abyśmy nigdy nie 
mieli okazji korzystać z tej wiedzy.   

V. Langner

Recytacja
16 kwietnia odbył się etap szkol-

ny konkursu recytatorskiego, po-
święconego twórczości Emilii Wa-
śniowskiej. W  eliminacjach brali 
udział: Łukasz Filipowicz (5  b), 
Adam Niemiec (5  e), Julia Janko-
wiak (5 c), Oliwia Garczyńska (5 d), 
Julia Piwowarska (5 c), Nina Woliń-
ska (4 c), Julia Patrzek (4 c), Zuzan-
na Garczarek (4 c). Do międzysz-
kolnego etapu konkursu zakwali�-
kowali się: Nina Wolińska (4  c), 

Z Cieszkowianki Łukasz Filipowicz (5  b) i  Adam 
Niemiec (5 e).    M. Krojenka

Świetlna magia
Do kl. 1  f zawitali państwo 

Aleksandra i Przemysław Siejakowie 
wraz z kolegą, którzy są pracowni-
kami Uniwersytetu Przyrodniczego 
na Wydziale Fizyki. Przynieśli wie-
le przyborów i  przedmiotów, aby 
zaciekawić dzieci „magicznymi” 
właściwościami światła. Dowiedzie-
liśmy się, co to są fotony, zjawisko 
załamania i  dyfrakcji światła, wi-
dzieliśmy wiązki światła lasera, 

a  także różnego rodzaju żarówki 
i ich blask.    L. Frankowska

Apel
Zakwitły posadzone jesienią 

tulipany. Kochani uczniowie kl. 1-3, 
to dla Was je posadziliśmy. Oglą-
dajcie je i  podziwiajcie. Szanujcie 
pracę kolegów z kl. 4-5.   

B. Kurzawska

Memoriał
17 kwietnia odbył się 1. Memo-

riał Bogdana Jędrzejewskiego 
w  lekkiej atletyce i  piłce nożnej. 
W zawodach startowali uczniowie 
lubońskich podstawówek i gimna-
zjów. W duchu sportowej rywali-
zacji uczciliśmy pamięć wielolet-
niego nauczyciela WF-u. Repre-
zentowało nas ponad 20 uczniów 
kl. 5-6. Drużyna dziewcząt wygra-
ła niemal wszystkie konkurencje 
indywidualne oraz dwie sztafety 
(4x100 m i sztafetę szwedzką). Ze-
spół chłopców, wzmocniony przez 
Marysię Matusiak, wygrał turniej 
piłki nożnej oraz sztafetę 4x100 m. 
Reprezentowali nas: Jagoda Urba-
niak (1. miejsce – bieg 60 m), Ma-
ria Matusiak (2. – 60 m), Marika 
Kopaszewska (3. – 300 m), Liwia 
Sokołowska (1. – 300 m), Jagoda 
Czerwińska (2. – 600  m), Maja 
Samorek (4. – 600 m), Benia Ell-
mann, (1. – rzut piłeczką palanto-
wą), Magda Konieczna (3. – piłecz-
ka palantowa), Gabrysia Matusz-
czak, Ola Kubiak, Kasia Konarska, 
Agnieszka Balcerek (sztafety), Ja-
cek Lewicki (3. miejsce – 60  m), 
Szymon Kordziński (2. – 300 m), 
Jakub Małkowski, Jakub Wawrzy-
niak (3. – piłeczka palantowa), 
Andrzej Materna, Olaf Hofman (3. 
– 1000 m i sztafeta 4x1000 m).   

K. Jaruga

Goście z Włoch
W ramach programu Erasmus 

+ Praktyki Studenckie, nasza szko-
ła gości dwoje asystentów z Włoch. 
Uczniowie pod opieką Emilii Wal-
lheim, Marty Lewandowskiej, Anny 
Czarneckiej-Kimli oraz Magdaleny 
Woźny, przygotowali dla naszych 
gości show w  języku angielskim. 
Część artystyczna składała się z wy-
stępów muzycznych oraz prezenta-
cji na temat Polski. Po występach, 
uczniowie oprowadzili gości po 
zakamarkach naszej szkoły.   

Emilia Wallheim

Konferencja
21 kwietnia nauczyciele języka 

niemieckiego: Alina Malinowska 
i Grzegorz Sokowicz udali się na 
konferencję „Po polsku jestem 
bardziej sympatyczny. Dlaczego 
warto uczyć się języków obcych?”, 
prowadzoną przez Steffena Möl-
lera.   

A. Malinowska

Sukces
Agnieszka Borowska (3 c) wy-

grała w kwietniu ogólnopolski kon-
kurs „Junior Media” na najlepszą 
recenzję. Nasza młoda recenzentka 
poleciła do przeczytania książkę 
Rosie Banks pt. „Wulkan Bąbelków”, 
pochodzącą z serii „Magiczne Kró-
lestwo”. Jej tekst znalazł  się 
w  „Dzienniku Zachodnim” oraz 
w „Głosie Wielkopolskim”, a w na-
grodę autorka otrzymała torbę z ga-
dżetami Junior Media.   

A. Walenciak-Galińska

Mistrzowie
Od kilku lat jesteśmy gospoda-

rzami Mistrzostw Szkół Podstawo-
wych w lekkiej atletyce. Tegorocz-
ne zawody zgromadziły ok. 50 
zawodników z lubońskich podsta-
wówek. Nasi reprezentanci skaka-
li w dal, biegali (60, 600, 1000 m) 
i rzucali piłeczką palantową. Każ-
dy z osobna i wszyscy razem spi-
sali się na złoty medal. Reprezen-
tacja dziewcząt w składzie: Maria 
Matusiak, Jagoda Urbaniak, Ga-
brysia Matuszczak, Kasia Konarska, 
Agnieszka Balcerek oraz Emilia 
Węglarz zdobyła 1238 pkt. Chłop-
cy w składzie: Jacek Lewicki, Wik-
tor Idziak, Szymon Kordziński, 
Łukasz Gryska i  Aleksander Bia-
łowąs, wygrali z 851 punktami na 
koncie. Oba zespoły awansowały 
do �nałów powiatu poznańskiego 
w Puszczykowie.   

K. Jaruga

Patrioci
30 kwietnia uczniowie z oddzia-

łów przedszkolnych pod opieką: 
Małgorzaty Olejniczak oraz Marty 
Gidaszewskiej przemaszerowali 
ulicami Lubonia z  własnoręcznie 
zrobionymi �agami Polski. W ten 
sposób najmłodsi obywatele spo-
łeczności SP 2 uczcili święto majo-
we.    W. Szczepaniak

n
Reprezentacja SP 2 na 3. Powiato-
wym Konkursie Języka Angielskiego

n
Naukowe eksperymenty �zyczne w SP 2
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Pasowanie na czytelnika

Do tradycji SP 1 należy uroczy-
ste pasowanie pierwszoklasi-
stów na czytelników biblio-

teki szkolnej. W drugim semestrze 
uczniowie klas 1 zostali zaproszeni 
do biblioteki na inscenizację, przy-
gotowaną przez uczennice z kl. 5 c, 
należące do Koła Przyjaciół Książek. 
Dzieci dowiedziały się, jak należy 
dbać o książki, zapoznały się z księ-
gozbiorem i zasadami korzystania 
z  biblioteki. Najważniejszym mo-
mentem było złożenie przez uczniów 
przyrzeczenia, po którym mogli wy-
pożyczyć swoją pierwszą książecz-
kę. Dyrektor szkoły wręczył na ręce 
przewodniczącego klasy pamiątkowy 
dyplom, a  Beatka Wiśniewska (w 
roli Czerwonego Kapturka) rozdała 
kolorowe zakładki z pieczątką szko-
ły, wykonane własnoręcznie przez 
starszych uczniów.   

M. Matczak

Symbole
Z okazji Święta Flagi uczniowie 

przygotowali montaż słowno-mu-
zyczny pt. „Polskie symbole naro-
dowe”, który zaprezentowali przed 
społecznością szkolną na uroczy-
stym apelu 29 kwietnia. W progra-
mie znalazły  się m.in. elementy 
dramy przedstawiające okoliczności 

powstania hymnu narodowego oraz 
legendy o  Lechu, Czechu i  Rusie. 
Uczniowie recytowali wiersze o na-
szej �adze i  polskiej ziemi na tle 
wyświetlanych zdjęć, przedstawia-
jących historyczne perły architek-
tury polskiej oraz pejzaży naszego 
kraju. Przekazali także młodszym 
kolegom i koleżankom podstawowe 
informacje na temat położenia geo-
gra�cznego Polski, jej ukształtowa-
nia i  wielu innych danych, które 
powinien znać każdy mały Polak. 
Na zakończenie dyrektor szkoły, 
Grzegorz Anioła, przypomniał dzie-
ciom o zbliżającym się święcie Kon-

Z Jedynki stytucji 3 Maja i  ko-
nieczności szanowania 
symboli narodowych.

Rozmaitości
Zaprosiliśmy do 

obydwu oddziałów 
przedszkolnych oraz kl. 
1 c, panią leśnik z Nad-
leśnictwa Konstantyno-
wo, która opowiedziała 
nam o  mieszkańcach 
lasu, roślinności, zapre-
zentowała okazy ptaków 
oraz uwrażliwiała na 
potrzeby lasu i  dbanie 
o   j ego  czys toś ć . 
W  kwietniu obchodzi-
liśmy Dzień Ziemi. Ro-
dzice wraz z  dziećmi 

przygotowali plaka-
ty, ukazujące piękno 
naszej planety. Za-
prosiliśmy fryzjerkę, 
która opowiedziała 
nam o  swej pracy 
i zrobiła piękne fry-
zury. Odwiedzili-
śmy także Straż 
Pożarną. 29 kwiet-
nia odwiedzili nas 
strażacy z Komendy 
Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej 
w Poznaniu, którzy 
przybyli z psem ra-
townikiem.  

  J. Gazda
n
Uroczysty apel w SP 1 z okazji Dnia Flagi, poświęcony symbolom narodowym

n
Leśnik z Nadleśnictwa Konstantynowo odwiedził 
najmłodszych uczniów SP 1   fot. J. Gazda

W kwietniu u przedszkolaków 
z punktu przedszkolnego 
przy ul. Dąbrowskiego go-

ścił J. Haładuda ze swoimi zajęciami 
pt. „Fascynujący świat motyli”. Wszy-
scy zapoznali się z rozwojem motyli 
oraz podziwiali okazy z najdalszych 
zakątków świata. Dzieci samodziel-
nie tworzyły te owady z masy solnej, 
a  po wyschnięciu kolorowały je. 
Na zakończenie obejrzały kolekcję 
znaczków pocztowych. Za uczestnic-
two przedszkolaki dostały dyplomy 
wzorowego przyjaciela natury.

Aby każdy przedszkolak pamię-
tał o regularnym myciu zębów, uda-
liśmy się z wizytą do stomatologa. 
W gabinecie pani doktor pokazała, 
jak prawidłowo szczotkować zęby 
oraz zrobiła przegląd uzębienia każ-

demu dziecku. Przedszkolaki z za-
ciekawieniem i  chęcią siadały na 
podnoszonym fotelu dentystycz-
nym. Na zakończenie każdy dostał 
tubkę pasty, aby nie zapomniał 
o częstym szczotkowaniu zębów.

Na zakończenie miesiąca oraz 
realizowanego tematu o zdrowym 
żywieniu odbył się Dzień Warzyw 
i Owoców. Atrakcją tego dnia było 
przebranie się za owoc lub warzywo. 
Inwencja twórcza rodziców przeło-
żyła się na piękne stroje. Przedszko-
laki przebrały się m.in. za truskaw-
ki, cytryny, banany, wiśnie, dynie, 
pomidory, ogórki i marchewki. Po 
zagadkach i  piosenkach dzieciaki 
samodzielnie przygotowały sałatkę 
owocową, którą z apetytem zjadły.

Joanna Guza

Z Trójeczki

n
Dzień Warzyw i Owoców w Trójeczce

Poszukując pierwszych oznak 
wiosny, dzieci niepublicznego 
przedszkola przy ul. Kopernika 

wybrały się do sklepu ogrodniczego. 
Z  zaciekawieniem oglądały różne 
gatunki roślin i  wybierały kwiaty, 
które posadziły w  przedszkolnym 
ogrodzie.

Wybraliśmy się na wycieczkę do 
Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie-
go w  Uzarzewie. Dzieci wzięły 
udział w  warsztatach i  zwiedziły 
również muzealne wystawy, podzi-

wiając środowiska zwierząt łownych 
oraz trofea egzotyczne.

Z okazji Światowego Dnia Zdro-
wia wybraliśmy się z wizytą do sta-
cji pogotowia ratunkowego. Nasi 
wychowankowie spotkali  się z  ra-
townikiem medycznym, który opo-
wiedział im o swojej pracy. Wielką 
frajdą była możliwość wejścia do 
karetki i  posłuchanie jej sygnału 
dźwiękowego.

M. Wesołowska, A. Majchrzycka

Z Czarodziejskiego Ogrodu

n
Maluchy z Czarodziejskiego Ogrodu przed stacją pogotowia ratunkowego 
w Luboniu
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na 8 w Luboniu. Są mu znane obec-
ne problemy Lubonia, do których 
należą m.in.: uciążliwość sąsiedztwa 
lotniska wojskowego w Krzesinach 
i  autostrady oraz ostatnio prowa-
dzona inwestycja kolejowa (w tym 
remont wiaduktu kolejowego nad 
ul. Powstańców Wlkp.). Zapewnia, 
że w  miarę możliwości jest gotów 
poprzeć związane z tym wnioski do 

Sejmiku kierowane przez władze 
Lubonia i mieszkańców. Jeśli chodzi 
o wypowiedzi prezydenta Jacka Jaś-
kowiaka w  sprawie przyłączenia 
Lubonia do Poznania uważa, że były 
więcej niż niefortunne. Opowia-
da się za zrównoważonym rozwojem 
aglomeracji poznańskiej, uwzględ-
niającym samodzielność miast po-
siadających własną historię, tożsa-

Między Everestem a nizinącd.  
ze str. 
40

mość i tradycje, takich jak Luboń, 
Puszczykowo czy Mosina. Uważa, 
że wcielenie ich do Poznania było-
by możliwe tylko w  przypadku, 
gdyby mieszkańcy uznali takie roz-
wiązanie za korzystne. Jego zda-
niem, Poznań ma trudności z roz-
wojem infrastruktury w oddalonych 
od centrum dzielnicach. Te proble-
my byłyby jeszcze większe i dotknę-
łyby obecnie samodzielne gminy 
takie, jak nasze miasto. Uważa tak-

że, że należy szukać tańszych roz-
wiązań, tzn. konstrukcji prawnych 
zachęcających samorządy do współ-
pracy, bez podporządkowywania 
mniejszych większym i bez tworze-
nia nowych, kosztownych instytucji 
z osobnymi budżetami i etatami.

PAW

Kontakt z Bartłomiejem Wró-
blewskim: tel. 602 236 194, e-mail: 
bw@bartlomiejwroblewski.pl

W kwietniu w  publicznym 
przedszkolu przy ul. Okrzei 
przeprowadzono konkurs 

pt. „Drzewo moich marzeń”. Dzieci 
z rodzicami na warsztatach plastycz-
nych przygotowały przepiękne prace 
konkursowe. 

W połowie kwietnia odwiedził 
nas teatrzyk lalkowy „Złota Kaczka” 
z przedstawieniem pt. „Calineczka”. 

22 kwietnia obchodziliśmy Mię-
dzynarodowy Dzień Ziemi. Z  tej 
okazji posprzątaliśmy okolice na-
szego przedszkola.

Daria Borysiak

Z Tęczowej Krainy

n
Prezenty od zająca w Tęczowej Krainie

Na boisku Orlik w  Mosinie 
odbył  się 27 kwietnia Fi-
nał Powiatu Poznańskie-

go Szkół Gimnazjalnych w  Piłce 
Nożnej. Do rywalizacji przystąpiły 
szkoły z Kleszczewa, Pobiedzisk, Lu-
bonia (Gimnazjum nr 2) i Mosiny. 

Zespoły rywalizowały systemem 
każdy z każdym. Mecze trwały 2x10 
min. Nasi reprezentanci zajęli 1. 
miejsce i miano najlepszej drużyny 
w powiecie. Awansowali do rozgry-
wek rejonowych.

K. Błaszczyk

Złoto

n
Złoto dla Gimnazjum nr 2 w Finale Powiatu Poznańskiego w piłce nożnej 
chłopców   fot. K. Błaszczyk

W piątek, 10 kwietnia grupa 
5 z  publicznego przed-
szkola przy ul. Osiedlowej 

uczestniczyła w kolejnym spotkaniu 
z cyklu „Cały Luboń czyta dzieciom”. 
Elżbieta Andrzejak-Nagel czytała 
Baśnie Dalekiego Wschodu.

Na początku kwietnia przed-
szkole katolickie z  Łodzi ogłosiło 
konkurs plastyczny pt. „Jan Paweł 
II – Patron Rodziny”. Najciekawszą 
pracę wśród naszych przedszkola-
ków wykonała Iga Kowalska z gr. 6. 
i właśnie jej dzieło wysłaliśmy. Cze-
kamy teraz na werdykt.

Odwiedził nas fotograf z Agen-
cji Artystycznej „Pro-art.”. Młodsze 
dzieci miały robione zdjęcia w prze-
braniu pilota starego samolotu, 
a dzieci starsze fotogra�e do tablo, 
które będzie pamiątką po zakończe-
niu pobytu w przedszkolu. 

Kolejny koncert muzyczny 
Agencji Artystycznej „Bonsai” prze-
niósł nas na Dziki Zachód, gdzie 
„Indianie i  kowboje toczą boje”. 
Walka odbywała się na instrumen-
ty muzyczne i piękne utwory.

16 kwietnia odbyło się zebranie 
z rodzicami wszystkich przedszko-
laków, mające na celu przekazanie 
informacji na temat pracy w pierw-
szym półroczu oraz postępach dzie-
ci. Był też czas na rozmowy indy-
widualne.

22 kwietnia obchodziliśmy Mię-
dzynarodowy Dzień Ziemi. Przez 
cały tydzień uczyliśmy się, jak dbać 
o  czyste środowisko, segregować 
śmieci, przygotowywaliśmy projek-
ty ubrań z odpadów oraz hodowa-
liśmy w salach różne rośliny. Uczest-
niczyliśmy też w miniwykładzie na 
temat ruchu obrotowego ziemi, 
przygotowanego pod kierownic-
twem pani Łączkowskiej przez dzie-
ci z  gr. 4. Były wspólne zabawy 
i śpiew. Młodsze dzieci sprawdziły 
stan czystości naszego ogrodu, 
a starsze namalowały kolorowe pla-
katy, pokazujące jak piękny i kolo-
rowy jest świat.

23 kwietnia odwiedził nas teatr 
z  przedstawieniem pt. „Jak Dyzio 
stracił zdrowie”. Dowiedzieliśmy się, 

U Wesołych Sportowców
jak należy się odżywiać, dbać o czy-
stość, korzystać z pomocy lekarskiej.

24 kwietnia odbył  się kolejny 
Przegląd Teatrów Przedszkolnych. 
Dzieci z  gr. 5 przedstawiły „Dom 
Mody”. Ogromne podziękowania 
dla młodych aktorów oraz wszyst-

kich, którzy przygotowali to wyda-
rzenie. 

28 kwietnia pojechaliśmy trze-
ma autokarami na wycieczkę do 
Borówca. Oglądaliśmy tam ogrom-
ną makietę kolejek w miniaturze.

Dorota Pawłowska-Chytr

n
Weseli Sportowcy podczas przegląd teatralnego
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W imprezie, której celem było 
propagowanie zasad znajo-
mości ruchu drogowego oraz 

kulturalnego i bezpiecznego w nim 
uczestnictwa, jak również szerzenie 
wiedzy i umiejętności udzielania po-
mocy przedmedycznej, wzięło udział 
16 drużyn ze szkół podstawowych 
i 9 zespołów gimnazjalnych. Nasze 
miasto reprezentowały Gimnazjum 
nr  2 i  SP1. Zawody odbyły  się 16 
kwietnia w Gimnazjum nr 2. Współ-
organizatorami były władze Lubonia 
i dyrekcja gimnazjum. Patronat nad 

konkursem objęli Prezydent Miasta 
Poznania (szkoły podstawowe) i Ko-
mendant Miejski Policji w Poznaniu 
(gimnazja). W otwarciu uczestniczył 
zastępca burmistrza – Mikołaj To-
maszyk, przedstawiciele władz po-
wiatowych, Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego, Polskiego Związku 
Motorowego, reprezentanci lubońskiej 
i poznańskiej Policji, Straży Miejskiej 
oraz Żandarmerii Wojskowej.

Zawody były wyczerpujące, po-
nieważ uczestnicy musieli rozwiązać 
test, składający  się z  30 pytań na 

Bezpiecznie na drodze
38. Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
– w Luboniu

n
Pod bacznym okiem policjantów uczestnicy konkursu 
musieli pokonać niełatwą trasę w Miasteczku Rowero-
wym przy Gimnazjum nr 2   fot. Paweł Wolniewicz

Spacer po kurorcie Puszczykówko, 
który odbył się z niedzielę, 26 
kwietnia z inicjatywy fundacji 

„Pro Bike & Dance”, zgromadził tury-
stów z Lubonia, Komornik, Łęczycy, 
Dąbrówki, Borówca, Mosiny, Śremu 
i  Poznania. Korzystając z  pięknej 
pogody niektórzy przybyli na niego 
rowerami, rekordzista – aż ze Śremu.

Przechadzkę rozpoczęliśmy od 
dworca kolejowego Puszczykówko, 
który w  ubiegłym roku został wy-
różniony jako najlepiej odnowiony 
zabytek. Dowiedzieliśmy się, iż po-
bliskie Zgromadzenie Ojców Misjo-
narzy Ducha Świętego osiedliło się 
w  budynku dawnego sanatorium. 
Następnie na naszym szlaku znala-
zła się willa „Rzymianka”, w której 
mieszkał w  młodości późniejszy 
pisarz i  dyplomata Tadeusz Breza. 
Poznaliśmy dzieje restauracji Paula 

Mandela „Bauernschänke” – „Chłop-
ska zagroda” u zbiegu ulic Dworco-
wej i  Nadwarciańskiej, którą być 
może starsi mieszkańcy pamiętają 
jako „Turystyczną”. Dzisiaj czeka na 
nowego właściciela. Przy ul. Cyryla 
Ratajskiego mogliśmy podziwiać 
podmiejskie rezydencje najmodniej-
szych architektów Poznania z  po-
czątku XX w.: Paula Preula i Herma-
na Böhmera oraz dom Cyryla Rataj-
skiego, który 3-krotnie był Prezyden-
tem Poznania. Przy tej samej ulicy 
znajduje się również najstarszy dom 
w Puszczykowie, z 1897 r., wybudo-
wany przez poznańskiego bankowca 
Władysława Tomaszewskiego, jed-
nego z  inicjatorów utworzenia 
w Puszczykowie osiedla willowego. 
Przechadzkę zakończyliśmy w Mu-
zeum Arkadego Fiedlera. Uczestni-
cy otrzymali pamiątki z Puszczyko-

wa, ufundowane 
przez Centrum 
EKOinfo oraz 
Wydział Promocji 
Urzędu Miejskie-
go w Puszczyko-
wie – bawełniane 
torby z logo Cen-
trum EKOinfo 
i   p o c z t ów k i 
z  Puszczykowa 
oraz portfeliki na 
karty kredytowe, 
a  wytrwali tury-
ści, którzy uczest-
niczyli w  dwóch 
lub trzech space-
rach – notatniki 
oraz długopisy.

W serii trzech 
spacerów, które 
odbyliśmy od lu-
tego w towarzystwie historyka i re-
gionalisty Macieja Krzyżańskiego, 
uczestniczyło łącznie prawie 80 osób. 

Naszą następną imprezą jest rajd 
rowerowy do Ludwikowa w niedzie-
lę, 17 maja.

Iwona Cerba

Spacer po letnisku

n
Uczestnicy przechadzki po letnisku Puszczykówko w Mu-
zeum Arkadego Fiedlera

Poznajemy parki

W niedzielę, 26 kwietnia od-
był  się 18.  Wielkopolski 
Rajd „Poznajemy Parki 

Krajobrazowe – Park Krajobrazowy 
Promno” oraz 4  Narada i  Zlot In-
struktorów oraz Działaczy Ochrony 
Przyrody – Pobiedziska 2015, zor-
ganizowany przez Oddział Środowi-
skowy PTTK Poznań-Nowe Miasto 
im. Franciszka Jaśkowiaka i Gminę 
Pobiedziska. Wyruszyliśmy auto-
karem z  Poznania do Promna, by 
stamtąd pieszo udać się na trasę po 
Parku Krajobrazowym, który powstał 
w 1993 r. Zajmuje powierzchnię po-
nad 3363 ha. Doszliśmy do Grodu 
Pobiedziska z wystawą machin ob-
lężniczych i skansenu miniatur, które 
obejrzeliśmy. Następnie pojechaliśmy 
na metę rajdu w Zespole Szkół im. 
Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach-
-Letnisko. Przybyło tam prawie 400 
uczestników pieszych i rowerowych. 
Było wiele atrakcji, w tym liczne kon-
kursy sprawnościowe i z wiedzy nt. 

Z PTTK parku. Zorganizowano także ciepły 
posiłek. Najliczniejsze drużyny otrzy-
mały puchary i dyplomy. Odbyła się 
również narada instruktorów i dzia-
łaczy ochrony przyrody zorganizo-
wana przez Wielkopolską Komisję 
Ochrony Przyrody PTTK w Pozna-
niu. Omówiono sprawy związane 
z  ochroną przyrody, popularyzacją 
odznaki „Turysta – Przyrodnik” oraz 
nowej dziecięcej odznaki „Tropi-
ciel Przyrody”. Komandorem rajdu 
był prezes Eugeniusz Jacek. Wzięli 
w  nim udział również członkowie 
PTTK i Lubońskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku z Lubonia.   

M. J. Błaszczakowie

cd.  
na str. 
62

temat przepisów ruchu 
drogowego, następnie 
pokonać trasę w  Mia-
steczku Ruchu Drogo-
wego, trudny tor prze-
szkód oraz fachowo 
udzielić pierwszej po-
mocy przedmedycznej. 
W kategorii szkół pod-
stawowych zwyciężyła 
SP z Jeziorek, natomiast 
wśród gimnazjów szko-
ła ze Strykowa. Wyso-
kie, 3. miejsce w swojej 
kategorii zdobyła repre-
zentacja Gimnazjum 
nr 2, natomiast repre-
zentanci szkoły Podsta-
wowej nr  1 – dobre – 
7. miejsce.     PAW

n
Rajd Poznajemy Parki Krajoznawcze 
– lubońska grupa przed Grodem 
Pobiedziska   fot. Jan Błaszczak

nUczestnicy i organizatorzy rajdu 
w Żarnowcu na mecie    
fot. Maria Błaszczak
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Blisko dwustu najwierniejszych 
kibiców LKS-u i Stelli przy-
szło 18 kwietnia na stadion 

przy ul. Rzecznej, żeby dopingować 
swoje zespoły, które rozegrały ocze-
kiwany przez nich mecz derbowy. 
Na trybunie zasiedli przedstawiciele 
władz Lubonia, z burmistrz Małgo-
rzatą Machalską, wiceburmistrzami: 
Mateuszem Mikołajczak, Mikołajem 
Tomaszykiem i byłym burmistrzem, 
a obecnie radnym powiatu – Dariu-
szem Szmytem. Przed rozpoczęciem 
spotkania prezes LKS-u – Karol Bą-
kowski – i wiceprezes – Stanisław 
Wojski – uroczyście złożyli życze-
nia urodzinowe trenerowi LKS-u 
– Markowi Wilczyńskiemu. Wśród 
publiczności można było spotkać 
wielu zasłużonych działaczy, trene-
rów oraz stałych sympatyków obu 
klubów. Z  wielkim zadowoleniem 
przywitano trenera, który zasłużył się 
w lubońskim klubie przy ul. Rzecz-
nej w latach 1991-1997 – Ryszarda 
Marcinkowskiego. (Wprowadził LKS 
do III ligi w 1993 r. i zdobył w tym 
samym roku Puchar Polski na szczeblu 
Poznańskiego Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej. Dzisiaj należy mu ży-
czyć upragnionego zdrowia.)

Spotkanie rozpoczął o godz. 12 
pierwszoligowy arbiter – Szymon 
Lizak. W  pierwszym kwadransie 
spotkania gra zespołów była wyrów-
nana, z  biegiem czasu zaczęła  się 
uwidaczniać przewaga gospodarzy. 
W  25.  minucie, po składnej akcji, 
pierwszą bramkę dla LKS-u zdobył 
Łukasz Kubiak. W 35. minucie było 
już 2:0 (precyzyjnym trafieniem 
wykazał  się Jakub Kowalewski). 
W drugiej odsłonie, od 64. minuty 
Stella musiała grać w „10”, ponieważ 
arbiter pokazał czerwoną kartkę 
Damianowi Smulkowskiemu za faul 
w polu karnym. Perfekcyjnym wy-
konawcą rzutu karnego był Tomasz 
Domagała (3:0). Osłabiona Stella 
próbowała grać z kontry, które pa-
rokrotnie przeprowadziła, jednak 
obrońcy LKS-u byli w  tym dniu 
bardzo czujni. W 74. minucie po-
nownie na listę strzelców zapisał się 
Łukasz Kubiak, a wynik ustalił na 
5:0 Bartłomiej Śron.

Wiadomo, że derby zawsze rzą-
dzą się własnymi prawami, jednak 
wszyscy liczyli, że będzie to bardziej 
wyrównany pojedynek, tymczasem 
przewaga LKS-u była bardzo wy-
raźna. Niektórzy kibice, opuszczając 

SPORT

Ostatnie takie derby?

n
Jedna z akcji meczu derbowego na stadionie przy ul. Rzecznej   fot. Władysław Szczepaniak

były kolejnym naszym udanym spo-
tkaniem. Byliśmy stroną przeważa-
jącą i zasłużenie zdobyliśmy 3 punk-
ty. Wynik 5:0 w pełni oddaje przebieg 
wydarzeń boiskowych.

Stelli Luboń (wypowiedź ze stro-
ny internetowej): Mecz zakończył się 
zasłużonym zwycięstwem Lubońskie-
go 5:0. Przegraliśmy na własne życze-
nie. Bez gry, czekając i  patrząc jak 
przeciwnik strzela bramki.

Działacze LKS-u, 
z byłym trenerem 
– Ryszardem Marcin-
kowskim   fot. Wła-
dysław Szczepaniak

stadion, zastanawiali się, czy były 
to ostatnie ligowe derby w Luboniu.

Władysław Szczepaniak

Po meczu powiedzieli
Marek Wilczyński (trener 

LKS-u): Wygrana w  derbach 
5:0 cieszy. Meczy był bardzo 
wyrównany przez 15  minut, 
później to my graliśmy konse-
kwentnie, blisko przeciwnika, 
w obronie i zaczęliśmy opero-
wać skrzydłami. W derbowym 
spotkaniu nie pozwoliliśmy 
przeciwnikowi na wiele i wy-
graliśmy zasłużenie.

Łukasz Kubiak (najlep-
szy strzelec LKS-u): Derby 

W niedzielę, 12 kwietnia Lu-
boński Klub Sportowy (LKS) 
zmierzył się na wyjeździe 

z drużyną Wielkopolska Komorniki 
i odniósł zdecydowane zwycięstwo, 
pokonując gospodarzy 3:0. Już do 
przerwy, po bramkach zdobytych 
przez Jakuba Kowalewskiego i Jona-
sza Jeżewskiego, LKS prowadził 2:0. 
W drugiej połowie nadal przeważali 
lubonianie, nie wykorzystali jednak 
wielu sytuacji do zdobycia dalszych 
bramek. Ostatecznie Łukasz Kubiak 
ustalił wynik spotkania na 3:0.

25 kwietnia luboński zespół cze-
kał trudny, wyjazdowy mecz do 
Murowanej Gośliny (Concordia 
zajmuje 3. miejsce w tabeli, mając 4 
punkty przewagi nad lubonianami). 
Niestety, dobra passa LKS-u została 
w Murowanej Goślinie przerwana. 
Pierwsza połowa zdecydowanie na-

leżała do gospodarzy, którzy wyko-
rzystali mierną podstawę obrońców 
LKS-u i zdobyli dwie bramki, pro-
wadząc do przerwy 2:0. Druga po-
łowa to zupełnie inna gra zespołu 
z Lubonia, który parokrotnie swoimi 
kontrami zagroził bramkarzowi go-
spodarzy. W 65. minucie mogła paść 
bramka kontaktowa dla LKS-u, ale 
Concordię uratował słupek. Nieste-
ty, takie niewykorzystane sytuacje 
mszczą  się i  gospodarze zdobyli 
trzecią bramkę. W 74. minucie je-
dynego dla LKS-u, pięknego gola 
z 30 metrów, z rzutu wolnego strze-
lił Jonasz Jeżewski, zmniejszając 
rozmiar porażki do 3:1. W tym spo-
tkaniu luboński zespół wystąpił bez 
trenera Marka Wilczyńskiego, nie-
obecnego z powodów rodzinnych.

1 maja lubonianie doznali nie-
spodziewanie na własnym boisku 

Przerwana passa

wysokiej porażki z TPS-em Wino-
grady Poznań (0:5). Był to najsłab-
szy występ LKS-u w całym sezonie. 
Nie wiadomo, czy był to „wypadek 
przy pracy”, czy zawodnicy myśleli 
już o  pikniku 1-majowym. Nato-
miast gości, którzy wykorzystali 
wszystkie słabe w tym dniu punkty 
lubonian, trzeba pochwalić za am-
bicję i wolę walki.

W 6. spotkaniach rozegranych 
w rundzie rewanżowej, zespół z ul. 
Rzecznej zdobył 10 punktów, strzelił 
13 bramek i stracił 11. Przed druży-
ną Marka Wilczyńskiego są jeszcze 
do rozegrania trudne pojedynki, ale 
zespół może być spokojny o dalszy 
byt w swojej klasie rozgrywkowej.

Władysław Szczepaniak
Tabela patrz: str. 62

n
Mecz LKS-u z Murowaną Gośliną   fot. Władysław Szczepaniak

n

n
Wśród nielicznej grupy kibiców, na pierw-
szym planie – obecni burmistrzowie i po-
przedni. Od lewej: M. Machalska, D. Szmyt, 
M. Mikołajczak i M. Tomaszyk. Za nimi pre-
zes – Karol Bąkowski   fot. Władysław Szcze-
paniak
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W niedzielę, 12 kwietnia 
Pogrom Luboń przegrał 
z Avią II Kamionki 1:6. 

Bramkę dla lubonian zdobył Adam 
Sielicki. 18  kwietnia w  meczu 
z Arką Kiekrz Pogrom był gorszy 
od rywala o jedną bramkę. Do wy-
niku spotkania: 3:2 przyczynili się 
Marek Buda i Krystian Zalewski. 
W niedzielę, 26 kwietnia luboński 
zespół został pokonany przez dru-
żynę Odlew Poznań 0:4. Pogrom 
znajduje się po tych rozgrywkach 
na końcu tabeli klasy B.

WS

Pogrom w klasie B
 1.  Skra Wielkopolska Otusz  15  43  78:21
 2.  Arka Kiekrz  15  37  54:13
 3.  AVIA II Kamionki  15  35  64:23
 4.  Złoci Złotkowo  15  26  62:27
 5.  SKS 13 Poznań  15  26  43:26
 6.  KS Gaj Wielki  15  24  42:32
 7.  1920 II Mosina  15  16  34:37 
 8.  Orły Plewiska  15  15  34:50
 9.  Odlew Poznań  15  14  22:38
 10.  NKS Niepruszewo  15  13  20:55
 11.  Okoń Sapowice  15  4  19:87
 12.  Pogrom Luboń  15  3  18:71

Sobotę, 11 kwietnia, będzie można 
zapisać złotymi zgłoskami na 
kartach Stelli, ponieważ w tym 

dniu została przerwana czarna seria 
jej porażek w  rozgrywkach klasy 
okręgowej. Działacze, a  zwłaszcza 
kibice, czekali na to zwycięstwo 
540 minut (6 meczy). Luboński ze-
spół podejmował u siebie TPS Wino-
grady Poznań. Od początku można 
było zaobserwować, że to jakby nie 
ta sama Stella, którą oglądaliśmy 
w poprzednim spotkaniu w Muro-
wanej Goślinie. W 14. minucie, po 
bramce zdobytej przez Piotra Pala-
cza, dało się zauważyć, że stellowcy 
są bardzo zmobilizowani, jednak go-
ście 12 minut później doprowadzili 
do wyrównania na 1:1. W drugiej 
połowie meczu poznaniacy podjęli 
zmasowane ataki na bramkę lubo-
nian, stworzyli doskonałe sytuacje 
do strzelenia goli, lecz zawodziła 
ich skuteczność. W  84. minucie, 
po jednej z kontr stellowców, Jakub 
Budych zdobył bramkę 
na 2:1. Okazała się zwy-
cięską i przyniosła cenne 
3 punkty. Po spotkaniu 
wśród kibiców i działaczy 
wybuchła euforia.

25 kwietnia Stella po-
dejmowała u siebie wice-
lidera grupy – Victorię 
Witkowo. Do 80. minuty 
wynik utrzymywał się na 
0:0 i zanosiło się na sen-
sację. Jednak goście 
w ostatnich 10 minutach 
spotkania zdobyli dwie 
bramki i, po wyrówna-
nym meczu, wywieźli 
z Lubonia zwycięstwo.

29 kwietnia stellowców czekał 
trudny wyjazd do Rogoźna (zespół 
Wełny również znajduje się w czo-
łówce tabeli). Tym razem odniósł 
wyraźne zwycięstwo nad zespołem 
z Lubonia (4:0).

W 6 spotkaniach w rundzie re-
wanżowej Stella zdobyła jedynie 3 
punkty, strzeliła 2 bramki, natomiast 
straciła aż 20. Pewnym usprawie-
dliwieniem jest to, że grała z czoło-
wymi zespołami z  tabeli. Trzeba 
jednak wziąć pod uwagę, że jeśli 
z  klasy okręgowej będą musiały 
spaść dwie drużyny, to przed Stellą 
stanie widmo spadku. Jej najbliższy 
rywal – Warta Śrem – po 6 kolej-
kach znajduje  się w  tabeli przed 
Stellą i powiększył przewagę do 10 
punktów. Nasza drużyna nie może 
sobie pozwolić na dalsze porażki, 
zwłaszcza w  pojedynku z  Wartą 
Śrem, który odbędzie  się 16 maja 
na boisku rywala.

Władysław Szczepaniak

Trzeba walczyć

n
Mecz Stelli w Luboniu z zespołem TPS Winogrady   fot. Władysław Szczepaniak

Tabela Poznańskiej Klasy Okręgowej – Wschód

Kotwica Kórnik  19  49  64:14
Victoria Witkowo  19  40  36:14
Concordia Murowana Goślina  19  38  40:24
Wełna Rogoźno  19  35  31:17
Luboński KS  19  30  35:34
Kłos Zaniemyśl  19  28  32:33
TPS Winogrady Poznań  19  27  27:32
Polonia Poznań  19  26  27:30
Wielkopolska Komorniki  19  25  29:28
Piast Kobylnica  19  25  27:32
Orkan Konarzewo  19  23  24:24
Warta Śrem  19  19  21:32
Stella Luboń  19  9  12:54
Suchary Suchy Las  19  4  19:56

W niedzielę, 19 kwietnia 
odbył się pierwszy turniej 
w  bule z  cyklu „Leclerc 

Luboń Cup 2015” zorganizowany 
przez klub „Lubońska Petanka” oraz 
LOSiR Sp. z o.o. Zawody rozegrane 
w dość wietrzny, jak na kwiecień, 
dzień zgromadziły na bulodromie 
przy ul. Dojazdowej aż 34 drużyny. 
Bardzo nam miło, że do Lubonia 
zawitało znów sporo osób z innych 
miast i klubów, w tym: z Poznania, 
Czempinia, Gostynia, Pobiedzisk, 
Obornik, Śremu, Gorzowa Wlkp., 
Borówca, Kamionek, Mieczewa i Za-
niemyśla. Cieszy nas fakt, że w turnieju 
wzięły udział nowe osoby, którym 
gra w bule bardzo się spodobała!

Po rozegraniu 6 rund systemem 
szwajcarskim na podium stanęły 
zespoły z 5 wygranymi. Zwyciężyli 
reprezentanci „Słowianki Gorzów”: 
Paweł Pieprzyk i Przemysław Bro-
niek, kolejne dwa miejsca zajęli 
przedstawiciele „Lubońskiej Petan-
ki”: zespół „MOMO” w  składzie 
Zenon Radziejewski i Dariusz Sur-
dyk oraz „Tour de France”, czyli 
Karolina i Mikołaj Fabisiowie. Naj-
lepszych nagrodzono pucharami, 
rozdano też bony podarunkowe, 
ufundowane przez sponsora cyklu 
– �rmę „E. Leclerc”, a  także kilka 

nagród rzeczowych. Dla zawodni-
ków przygotowano kiełbasę z grilla, 
kawę i herbatę oraz pyszne domowe 
ciasto.

Turniej ten był pierwszym z pię-
ciu w  cyklu „Leclerc Luboń Cup 
2015”. W każdym turnieju drużyny 
otrzymują punkty w zależności od 
zajmowanych miejsc, zgodnie 
z wzorem: liczba pkt. = D + 1 – M, 
gdzie „D” to liczba startujących 
drużyn, a  „M” to miejsce zajęte 
przez dany zespół. Dodatkowe 
punkty przyznawane są za zajęcie 
miejsca na podium (od 3 do 1). Na 
zakończenie 5. turnieju zostaną 
wręczone puchary za zwycięstwo 
w całym cyklu.

Cykl „Leclerc Luboń Cup 2015” 
jest współ�nansowany ze środków 
z Urzędu Miasta Luboń. Sponsorem 
tytularnym turnieju jest �rma „E. 
Leclerc”. Patronat medialny objęły: 
„Wieści Lubońskie” i e-lubon.pl.

Szczegółowe wyniki turnieju 
oraz galeria zdjęć znajdują  się na 
stronie: www.facebook.com/lubon-
skapetanka

Daty kolejnych turniejów: II – 
21 czerwca, III – 12 lipca, IV – 23 
sierpnia, V – 11 październik.

Lubońska Petanka

Sezon bule rozpoczęty

n
Zwycięzcy pierwszego w sezonie turnieju bule

Rajd w Żarnowcu
19 kwietnia odbył  się 43. Zlot 

Turystów „Powitanie wiosny w Żar-
nowcu”, zorganizowany przez Od-
dział PTTK w  Buku, przy współ-
pracy Starostwa Powiatowego w Po-
znaniu, Urzędu Miasta i  Gminy 
w  Buku oraz Zakładów Wavin 
Metalplast Buk Sp. z  o.o. Celem 
imprezy był rozwój turystyki wśród 
dzieci i  młodzieży, popularyzacja 
turystyki rodzinnej oraz ukazanie 
piękna okolic Buku i obrzeży Wiel-

kopolskiego Parku Narodowego, 
a także popularyzacja odznak tury-
stycznych. Ustalono trasy piesze 
i  rowerowych oraz dowolne. Jak 
zwykle, na mecie było wiele atrakcji 
i zabawy. Przygrywała orkiestra dęta 
z  Buku, była pyszna grochówka 
i chleb ze smalcem. Na metę przy-
było około 450 uczestników, 
a wśród nich turyści z lubońskiego 
Oddziału PTTK.   

M. J. Błaszczakowie

Z PTTK



5/2015

63

SPORT

Po prawie dziesięciu godzinach 
zmagań zakończyły się Mistrzo-
stwa Wielkopolski Młodziczek 

i Młodzików w Poznaniu rozgrywa-
ne w niedzielę, 26 kwietnia. Impreza 
stanowiła ostatnią kwali�kację do 
Mistrzostw Polski, które odbędą się 
w Luboniu od 14 do 17 maja. W tym 
roku nie zorganizowano elimina-
cji przed turniejem i  Mistrzostwa 
Wielkopolski stanowiły ostatnią 

kwali�kację. Wcześniej awans na 
Mistrzostwa Polski wywalczyli Zu-
zanna Sułek i Patryk Pyśk oraz dru-
żyny dziewcząt i chłopców. W nie-
dzielę, 26 kwietnia przepustke do 
�nału zdobyła we wspaniałym sty-
lu Weronika Dombka, zajmując 1. 
miejsce i zdobywając srebrny medal 
Mistrzostw Wielkopolski Młodzi-
czek (MWM). Mistrzynią została 
Zuzanna Sułek. Drużyna w składzie 

Trzy razy złoto i dwa srebra
Luboński Klub Tenisa Stołowego (LKTS) Luvena Luboń na eliminacjach do Mistrzostw Polski

n
Szczęśliwi i zadowoleni zawodnicy, trenerzy i rodzice LKTS Luvena Luboń 
po dekoracji medalistów

n
Skoncentrowany na piłce, w akcji, Patryk 
Pyśk – Mistrz Wielkopolski Młodzików 
w singlu, Wicemistrz Wielkopolski Młodzi-
ków w grach drużynowych

Zuzanna Sułek, Weronika Dombka 
i Natalia Piechota wywalczyła złoty 
medal. W turnieju indywidualnym 
młodzików najlepszy okazał się Pa-
tryk Pyśk. Zawodnicy LKTS Luvena 
Luboń byli blisko sukcesu również 
w rywalizacji drużynowej, z udziałem 
najmłodszego uczestnika zawodów 
– Damiana Pyśka. Przegrali dopiero 
w �nale MWM.

Trzy złote medale i dwa srebrne 
to efekt pracy zawodników, trene-
rów, rodziców i wszystkich sympa-
tyków tenisa stołowego w Luboniu. 
Ważne, aby myśleć, co dalej? Co 
można zrobić, aby rozwijać klub? 
Jak zapewnić przyszłość utalento-
wanej grupie młodych tenisistów 
LKTS Luvena Luboń? Potrzeba po-
mocy osób, dla których tenis stoło-
wy i  sport w  Luboniu są bardzo 
istotne. Mamy nadzieję, że tenis 
stołowy stanie się wizytówką Miasta.

Turniej był bardzo wymagający 
zarówno pod względem �zycznym 
jak i psychicznym. Duże znaczenie 
miało utrzymanie odpowiedniej 
koncentracji podczas całej imprezy. 
Zawodnicy LKTS Luvena Luboń 

osiągnęli bardzo duży sukces. Zdo-
byli 75% złotych medali, a  także 
zaprezentowali się z bardzo dobrej 
strony pod kątem technicznym 
i taktycznym. Warto podkreślić, że 
zawodnicy osiągnęli tak ogromny 
sukces, będąc wiekowo zdecydowa-
nie młodsi i wszyscy będą rywali-
zowali w  kategorii młodzików, 
także w  kolejnym sezonie 
2015/2016.

Piotr Ciszak

Wyrównane pojedynki, zacięta 
walka do ostatnich minut, 
piękne bramki oraz popis 

umiejętności piłkarskich w wykona-

niu 9-letnich piłkarzy – tymi słowami 
opisać można VI Międzynarodowy 
Turniej Pomartech Cup, rozegrany 
2 maja w Poznaniu. Głównym bo-
haterami byli chłopcy z  rocznika 
2006. W  zawodach wzięły udział 

24 ekipy, w tym m.in. Norwich City 
FC, Viktoria Mitte Weiß, FC Spar-
tans Edinburgh Red, Oranje Ber-
lin, SV Viktoria Mitte Rot, Chemik 

Bydgoszcz, Legion Warszawa, KS 
Drukarz Warszawa, KS Koziołek 
Poznań, APN Grodzisk Mazowiec-
ki oraz Akademia Piłkarska Reissa.

Na najwyższym miejscu na po-
dium stanęła Akademia Piłkarska 

Mali zwycięzcy
Akademia Piłkarska Reissa wygrała Międzynarodowy Turniej 
Piłkarski Pomartech Cup. W drużynie Akademii zagrali m.in. 
lubonianie!

n
Zwycięska drużyna Akademii Piłkarskiej Reissa, lubonianie: Bartosz Hirsch 
z nr. 10 (pierwszy z prawej w górnym rzędzie) i Mateusz Wojdanowicz 
z nr. 14 (pierwszy z prawej, dolny rząd) Reissa, w składzie której znaleźli się 

także piłkarze z Lubonia. W drodze 
po zwycięstwo pokonała m.in. ze-
spół FC Spartans Edinburgh Red 
4:2, KS Drukarz Warszawa 2:0 oraz 
BKS Chemik Bydgoszcz 2:1. Z Lu-
bonia w  zwycięskiej drużynie za-
grali: Bartosz Hirsch – uczeń SP 2 

(strzelił najwięcej bramek; według 
trenera: Na boisku bardzo dynamicz-
ny i żywiołowy. Najbardziej lubi grać 
w  pomocy i  ataku) oraz Mateusz 
Wojdanowicz z  SP  1 (Na boisku 
najlepiej czuje  się w  obronie; jego 
ulubionym piłkarzem jest Matuidi).

APR

Prawie 250 zawodników i zawodniczek z 68 klubów rywalizowało 
w LOSiR-ze o tytuły Mistrza Polski w kickboxingu formule full 
contact w  weekend 11-12 kwietnia. Byliśmy świadkami wielu 

emocjonujących walk. Rywalizacja toczyła się w trzech kategoriach wie-
kowych: juniorów młodszych i  starszych oraz seniorów. Szczegółowe 
wyniki są dostępne na stronach Polskiego Związku Kickboxingu (http://
pzkickboxing.pl/soi/wyniki/33)

Lucyna Giese

Mistrzostwa Polski 
w kickboxingu

n
Jedna z walk żeńskich podczas Mistrzostw Polski w kickboxingu w LOSiR
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W niedzielę, 12 kwietnia, 
8500 biegaczy wzięło 
udział w 8. Poznań Pół-

maratonie. Dystans, z  jakim  się 
zmierzyli wynosił ponad 21 kilo-
metrów. Zwycięzcą został Paweł 
Ochal z  Bydgoszczy. Tuż za nim 
był Paweł Matner z Nysy, następnie 
Łukasz Kleszczyński z Płocka. W ka-
tegorii kobiet najlepsza okazała się 
żona lidera – Olga Ochal. W pół-
maratonie pobiegło także ponad 
150 lubonian: Daniel Kaczmarek, 
numer startowy: 5080, niezrzeszo-
ny (nz) w żadnym klubie, rocznik: 
1974, czas: 01:22:14, miejsce: 70, 
kategoria: M40; Jarosław Sajnaj, 
7308, Luvena, 1979, 01:24:01, 107, 
M30; Mateusz Kaczmarek, 7060, 
SPP Team, 1982, 01:24:18, 112, 
M30; Mateusz Błaszyk, 8957, 
(nz), 1987, 01:25:50, 155, M18; 
Jakub Tomczak, 8638, AZS Po-
znań, 1996, 01:27:11, 191, M18; 
Michał Noculak, 169, anglopro-
jekt.pl, 1979, 01:29:29, 312, M30; 
Adam Jankowiak, 7077, SPP Team, 
1983, 01:30:06, 389, M30; Iliana 
Jopek-Lubik, 37, MSICS Poznań, 
1977, 01:31:09, 7, K30; Tomasz 
Lisiecki, 144, (nz), 1975, 01:31:10, 
450, M40; Michał Szymaniak, 
6405, Milan Club Polonia, 1978, 
01:34:09, 623, M30; Rafał Jakub-
czyk, 609, (nz), 1981, 01:34:15, 
632, M30; Rafał Nuckowski, 2247, 
Luboński Klub Biegacza, 1974, 
01:34:30, 655, M40; Witold Chy-
lak, 1059, (nz), 1976, 01:34:39, 670, 
M30; Bartosz Szpajer, 6580, Cy-
bina Team, 1987, 01:34:41, 673, 
M18; Bartosz Bieleń, 291, Monster 
Triathlon Team, 1980, 01:34:48, 
685, M30; Janusz Wiśniewski, 
1635, Siedmiomilowe Buty, 1973, 
01:34:55, 698, M40; Leszek Le-
onarczyk, 1375, (nz), 1986, 01:34:58, 
705, M18; Michał Hadam, 228, 
KB Maniac Poznań, 1977, 01:35:41, 
799, M30; Andrzej Bartosiewicz, 
2977, Szakal Jeżyce, 1974, 01:36:27, 
863, M40; Łukasz Schmidtke, 1423, 
(nz), 1990, 01:38:14, 1009, M18; 
Mateusz Klecz, 7028, Luboński 
Klub Biegacza, 1991, 01:38:15, 
1012, M18; Rafał Paluszkiewicz, 
7040, SPP Team, 1976, 01:38:57, 
1097, M30; Damian Plewa, 1736, 
(nz), 1978, 01:39:09, 1122, M30; 
Michał Gałęski, 4503, Paragraf, 
1987, 01:39:31, 1168, M18; Robert 
Latasiewicz, 3800, (nz), 1970, 
01:39:56, 1239, M45; Sebastian 
Franek, 8142, GB Wielkopolscy 
Biegacze, 1977, 01:40:21, 1301, 
M30; Arkadiusz Zajder, 6066, 
(nz), 1975, 01:40:22, 1306, M40; 
Zbigniew Bukalski, 5937, (nz), 
1970, 01:42:21, 1507, M45; Grze-
gorz Pempera, 4738, Cybina Team, 
1986, 01:42:40, 1542, M18; Krzysz-
tof Czech, 7234, Luboński Klub 
Biegacza, 1981, 01:43:38, 1627, 
M30; Łukasz Meller ,  4069, 

Dwuosobowy Klub Sportowy, 1978, 
01:43:42, 1630, M30; Mikołaj Żu-
kowski, 8770, Czerwony Smok, 
1990, 01:43:45, 1639, M18; Mate-
usz Zawodny, 4737, Cybina Team, 
1986, 01:44:00, 1664, M18; Bartosz 
Stachowiak, 5241, Maratończyk 
Poznań, 1982, 01:44:38, 1734, M30; 
Sławek Budziszewski, 6226, Lu-
boński Klub Biegacza, 1972, 01:45:55, 
1895, M40; Adam Chudzicki, 764, 
(nz), 1987, 01:45:57, 1901, M18; 
Jacek Pawelski, 1846, (nz), 1976, 
01:46:03, 1925, M30; Jarosław 
Kaczmarek, 1807, Luboński Klub 
Biegacza, 1970, 01:46:14, 1979, 
M45; Tomasz Przybecki, 7770, 
Przybeccy, 1970, 01:46:14, 1979, 
M45; Rafał Peta, 1467, (nz), 1977, 
01:46:41, 2045, M30; Marcin Janiak, 
6445, Luboński Klub Biegacza, 1981, 
01:47:21, 2113, M30; Błażej Mene-
siak, 8183, (nz), 1983, 01:47:37, 
2149, M30; Piotr Woźniak, 1634, 
(nz), 1981, 01:48:11, 2218, M30; 
Tomasz Ptak, 3539, kiribati, 1974, 
01:48:52, 2305, M40; Przemysław 
Pochylski, 3313, (nz), 1974, 01:48:54, 
2312, M40; Marek Żeberski, 4287, 
(nz), 1965, 01:48:59, 2325, M50; 
Patryk Kanarkowski, 2457, (nz), 
1986, 01:49:06, 2351, M18; Paweł 
Lewandowski, 4615, (nz), 1986, 
01:49:16, 2371, M18; Katarzyna 
Lesiuk, 6899, (nz), 1983, 01:49:32, 
209, K30; Przemysław Nowaczyk, 
2641, (nz), 1980, 01:49:55, 2436, 
M30; Łukasz Padła, 7200, SPP 
Team, 1983, 01:50:23, 2511, M30; 
Jacek Glapa, 4071, (nz), 1976, 
01:50:29, 2525, M30; Krzysztof 
Górecki, 712, (nz), 1981, 01:50:48, 
2568, M30; Paweł Zimny, 3436, 
Drużyna Pierścienia, 1974, 01:51:22, 
2649, M40; Robert Adamski, 8387, 
Drużyna Szpiku, 1967, 01:51:32, 
2674, M45; Ewelina Kowalczyk, 
1609, RDK Serwis biega, 1976, 
01:52:50, 308, K30; Wojciech Klep-
ka, 1608, (nz), 1987, 01:52:57, 2868, 
M18; Mateusz Poterski, 3857, (nz), 
1978, 01:53:00, 2871, M30; Rafał 
Boguś, 2400, (nz), 1976, 01:53:34, 
2947, M30; Karolina Poterska, 
3860, MJP Druk, 1977, 01:53:46, 
337, K30; Marek Przytocki, 3724, 
CPR Poznań, 1976, 01:54:14, 3059, 
M30; Łukasz Plaskaty, 4580, (nz), 
1983, 01:54:17, 3067, M30; Paweł 
Szeszuła, 1232, Tubes Internatio-
nal, 1979, 01:55:02, 3181, M30; 
Iwona Karmolińska-Peta, 3480, 
(nz), 1979, 01:55:37, 390, K30; 
Rafał Frański, 6287, (nz), 1972, 
01:55:54, 3258, M40; Sebastian 
Sołecki, 4094, Milf runners, 1977, 
01:56:11, 3299, M30; Jarosław 
Ptak, 5536, (nz), 1973, 01:56:20, 
3317, M40; Jakub Byczyński, 2429, 
Milf runners, 1983, 01:56:28, 3330, 
M30; Marzena Kwaśna, 911, SPP 
Team, 1971, 01:56:33, 425, K40; 
Mateusz Walkowiak, 7618, Mateo, 
1990, 01:56:51, 3391, M18; Maciej 

8. Poznań Półmaraton Lembicz, 8010, Drużyna Mocarzy, 
1972, 01:57:09, 3434, M40; Leszek 
Grocholewski, 5307, Motor Luboń 
Team, 1963, 01:57:15, 3454, M50; 
Marcin Kózka, 8237, (nz), 1982, 
01:57:31, 3495, M30; Jakub Józe-
fiak, 3158, (nz), 1977, 01:57:35, 
3501, M30; Krzysztof Kostrzewski, 
113, (nz), 1980, 01:58:19, 3595, 
M30; Piotr Walkowiak, 7611, Ma-
teo, 1969, 01:58:19, 3595, M45; 
Marcin Szafran, 7830, (nz), 1983, 
01:58:51, 3655, M30; Tomasz Wal-
kowiak, 602, GB Wielkopolscy 
Biegacze, 1984, 01:58:59, 3671, 
M30; Robert Machała, 6437, (nz), 
1977, 01:59:04, 3679, M30; Michał 
Kucharski, 8631, Piotr i  Paweł 
Marka Formy, 1981, 01:59:09, 3691, 
M30; Arkadiusz Galasiński, 5234, 
(nz), 1982, 01:59:35, 3748, M30; 
Aleksandra Kaźmierczak, 2945, 
(nz), 1996, 01:59:42, 560, K18; 
Grzegorz Pluciński, 7987, (nz), 
1973, 01:59:57, 3804, M40; Gośka 
Płóciennik, 5364, Libra Team, 
1975, 02:00:32, 590, K40; Arka-
diusz Frąckowiak, 6917, (nz), 
1966, 02:01:15, 3989, M45; Alicja 
Łocman, 3797, Connector Team, 
1980, 02:01:37, 651, K30; Małgo-
rzata Mirek, 2519, (nz), 1979, 
02:02:10, 678, K30; Franciszek 
Sidorski, 7278, (nz), 1994, 02:02:29, 
4129, M18; Konrad Dominiak, 
5280, ZTM Poznań, 1983, 02:03:16, 
4254, M30; Jakub Korcz, 551, RWR 
Patrol Poznań, 1994, 02:03:21, 4264, 
M18; Dominik Grabowski, 5898, 
Drużyna Szpiku, 1980, 02:03:41, 
4311, M30; Ewa Galant, 195, (nz), 
1979, 02:04:15, 821, K30; Stu Jones, 
2219, We will rock U!, 1964, 02:04:16, 
4385, M50; Magdalena Kompf, 
1827, We will rock U!, 1980, 02:04:16, 
824, K30; Mikołaj Babst, 293, (nz), 
1973, 02:04:32, 4414, M40; Tomasz 
Zagozda, 6973, (nz), 1961, 02:04:43, 
4443, M50; Daria Pawlak, 6387, 
(nz), 1989, 02:05:06, 859, K18; Mar-
cin Kuba Zabłocki, 3585, Czerwo-
ny Smok, 1980, 02:05:46, 4511, M30; 
Olgierd Nowacki, 4391, (nz), 1972, 
02:05:47, 4514, M40; Marta Gida-
szewska, 4495, (nz), 1987, 02:06:17, 
918, K18; Mateusz Nasarzewski, 
3886, (nz), 1989, 02:06:49, 4587, 
M18; Jakub Świątek, 519, biegi.
wlkp/KB Maniac Poznań, 1989, 
02:06:49, 4587, M18; Piotr Dyk, 
768, (nz), 1980, 02:06:53, 4594, 
M30; Klaudia Kordylas, 6032, (nz), 
1990, 02:07:05, 962, K18; Łukasz 
Szopka, 6409, (nz), 1985, 02:07:24, 
4632, M30; Krzysztof Karkut, 6724, 
(nz), 1974, 02:07:43, 4666, M40; 
Andrzej Drgas, 5310, Motor Lu-
boń Team, 1955, 02:08:14, 4727, 
M60; Paulina Gawęcka, 2588, Podi-
ceps, 1975, 02:09:03, 1070, K40; 
Paweł Jastrząb, 5283, ZTM Poznań, 
1979, 02:09:09, 4787, M30; Rado-
sław Ratajczyk, 3150, 1987, 02:09:11, 
4789, M18; Ewelina Wysocka-
-Babst, 1958, (nz), 1978, 02:09:18, 
1088, K30; Bartosz Klorek, 3594, 
Szakal Jeżyce, 1979, 02:10:26, 4875, 

M30; Paweł Ratajczak, 5200, (nz), 
1985, 02:10:33, 4884, M30; Miko-
łaj Okupniak, 7274, (nz), 1996, 
02:10:36, 4886, M18; Kamil Pięt-
ka, 2580, (nz), 1982, 02:10:39, 4888, 
M30; Patryk Jarmużek, 2999, Szyb-
ciutkie Paputki, 1990, 02:10:44, 
4895, M18; Jakub Szymanuszka, 
438, Zgrupka Luboń, 1987, 02:10:52, 
4903, M18; Zbigniew Piasecki, 
3493, (nz), 1986, 02:11:03, 4923, 
M18; Marcin Pniewski, 5668, (nz), 
1991, 02:11:15, 4942, M18; Mag-
dalena Dobrowolska, 2334, (nz), 
1983, 02:11:45, 1206, K30; Monika 
Szprejda, 6033, (nz), 1986, 02:12:01, 
1221, K18; Marta Wilska, 5827, 
Stomatologia Nad Zalewem, 1979, 
02:12:25, 1245, K30; Maciej Gra-
nops, 7541, Luboński Klub Biega-
cza, 1981, 02:12:26, 5018, M30; 
Maciej Witkowiak, 3276, (nz), 
1978, 02:12:41, 5041, M30; Justy-
na Połczyńska, 2046, (nz), 1970, 
02:12:58, 1279, K45; Anna Kur-
cius-Smoczyk, 4900, (nz), 1976, 
02:13:35, 1314, K30; Paulina No-
wacka, 8655, PSI Polska, 1976, 
02:13:36, 1315, K30; Marcin Feld-
gebel, 1092, (nz), 1981, 02:13:51, 
5149, M30; Paulina Nuckowska, 
2250, Luboński Klub Biegacza, 
1975, 02:14:01, 1349, K40; Krzysz-
tof Walczak, 7043, (nz), 1988, 
02:14:49, 5243, M18; Katarzyna 
Baksalary-Iżycka, 5158, (nz), 1964, 
02:14:55, 1409, K50; Grzegorz Li-
twin, 2956, (nz), 1968, 02:15:09, 
5273, M45; Izabela Szukalska, 
7174, (nz), 1972, 02:15:39, 1447, 
K40; Andrzej Galasiński, 6264, 
(nz), 1963, 02:16:00, 5315, M50; 
Dariusz Kowalczyk, 1612, RDK 
Serwis biega, 1974, 02:16:44, 5344, 
M40; Krzysztof Machowicz, 8209, 
(nz), 1977, 02:17:41, 5384, M30; 
Cyprian Bem, 8341, (nz), 1990, 
02:18:05, 5400, M18; Anna Klorek, 
3596, Szakal Jeżyce, 1979, 02:18:19, 
1569, K30; Jakub Mączkowiak, 
7417, (nz), 1972, 02:18:41, 5419, 
M40; Tomasz, Gus, 4351, (nz), 1981, 
02:20:02, 5462, M30; Sylwia Fech-
ner, 3524, Dachser, 1978, 02:20:33, 
1654, K30; Krzysztof Suss, 2673, 
(nz), 1979, 02:20:52, 5497, M30; 
Katarzyna Wasiela, 1157, (nz), 
1980, 02:20:58, 1684, K30; Andrzej 
Szatkowski, 2821, (nz), 1961, 02:21:51, 
5539, M50; Marek Rozum, 1301, 
(nz), 1969, 02:22:13, 5553, M45; 
Monika Dominiak, 5182, (nz), 
1988, 02:26:52, 1860, K18; Alina 
Szafran, 7835, (nz), 1984, 02:26:52, 
1860, K30; Stanisław Maciejewski, 
4014, Drużyna Szpiku, 1975, 02:31:02, 
5743, M40; Sylwia Kapczyńska, 
2088, (nz), 1983, 02:31:04, 1965, 
K30; Emilia Żeberska, 4282, (nz), 
1991, 02:34:58, 2039, K18; Jowita 
Feldgebel, 1107, (nz), 1980, 02:37:15, 
2071, K30; Ewa Adamska, 3608, 
Nie Chce Mi Się, 1984, 02:42:24, 
2111, K30; Michał Mielcarek, 7020, 
Luboński Klub Biegacza, 1989, 
02:46:48, 5871, M18.

Agata Samol
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wieśniczkę, w wyniku czego poszkodo-
wana doznała ogólnych potłuczeń 
i wstrząsu mózgu. Przewieziono ją na 
obserwację do Szpitala im. Krysiewicza 
w Poznaniu. Sprawczynię przestępstwa 
zatrzymano.
Qn 16.04 – przy ul. Armii Poznań 15- 

i  18-letek pod pozorem skorzystania 
z  telefonu komórkowego, ukradli go. 
Policjanci odzyskali przedmiot.
Qn 17.04 – poznańscy policjanci zatrzy-

mali przy ul. Unijnej mieszkańca Ko-
mornik posiadającego telefon komór-
kowy pochodzący z kradzieży.
Qn 18.04 – przy ul. Żabikowskiej zatrzy-

mano nietrzeźwego kierowcę (2,5 pro-
mila).
Qn 18.04 – zatrzymano nietrzeźwego 

kierowcę (0,7 promila) przy ul. Ponia-
towskiego.
Qn 20.04 – policjanci zatrzymali męż-

czyznę, który kamieniem wybił szybę 
w  drzwiach wejściowych do sklepu 
„Żabka” przy ul. Wojska Polskiego.
Qn 21.04 – nieznany sprawca włamał się 

do stodoły przy ul. Tuwima i  skradł 
materiały instalatorskie (m.in. rury 
miedziane i uchwyty) oraz 3 taczki bu-
dowlane (straty 5 500 zł).
Qn 21.04 – nieznany sprawca, podając się 

�kcyjnie za wierzyciela, przesłał na ad-
res kancelarii komorniczej przy ul. Sza-
�rowej sfałszowane postanowienie 
wykonalności zapłaty na kwotę 9 440 zł, 
w celu przeprowadzenia egzekucji wzglę-
dem �kcyjnego dłużnika.
Qn 21.04 – przy ul. Poniatowskiego za-

trzymano nietrzeźwego kierowcę (2 pro-
mile).

Qn 22.04 – przy ul. Buczka nieznany 
sprawca wybił tylną szybę samochodu 
Hyundai (straty 1 000 zł).
Qn 22.04 – przy ul. Żabikowskiej zatrzy-

mano nietrzeźwego kierowcę (2,7 pro-
mila).
Qn 23.04 – przy ul. Żabikowskiej poli-

cjanci zatrzymali na gorącym uczynku 
mieszkańca Lubonia, który zamalowy-
wał markerem szyby i ławkę wiaty przy-
stanku autobusowego.
Qn 23/24.04 – z niestrzeżonego parkin-

gu przy al. Jana Pawła II skradziono audi.
Qn 24.04 – na lubońskim odcinku au-

tostrady A2 zatrzymano nietrzeźwego 
kierowcę (1,6 promila).
Qn 26.04 – przy ul. Rivoliego policjanci 

zatrzymali mężczyznę, który skradł 
marker o wartości 800 zł do gry zespo-
łowej Paintball.
Qn 29.04 – nieznany sprawca skradł 

rower o wartości 1 000 zł z klatki scho-
dowej bloku przy al. Jana Pawła II.
Qn 29.04 – Nieznany sprawca włamał się 

do mieszkania przy ul. Wschodniej 
i  skradł gotówkę w  kwocie 2  200  zł. 
Technik kryminalistyki zabezpieczył 
ślady daktyloskopijne.
Qn 29.04 – przy ul. Lipowej nietrzeźwi: 

kobieta (1,3 promila) i  jej konkubent 
(0,8 promila) sprawowali opiekę nad 
dwuletnią córką.

Na podstawie danych Policji
Paweł Wolniewicz

POLICJA – STRAŻ

Qn 01.04 – notowany za oszustwo męż-
czyzna ukradł z dwóch mieszkań przy 
ul. Kochanowskiego biżuterię o warto-
ści 18 000 zł. Sprawca został zatrzyma-
ny, część biżuterii odzyskano, znajdując 
ją w lubońskim lombardzie.
Qn 01.04 – przy ul. Westerplatte zatrzy-

mano nietrzeźwego mężczyznę (2,4 
promila) wiozącego samochodem rów-
nież nietrzeźwą żonę oraz dwoje nielet-
nich dzieci (czytaj szerzej: „WL” 04-2015, 
str. 58).
Qn 01.04 – nieznany sprawca, po złama-

niu zabezpieczeń informatycznych uzy-
skał dostęp do poczty e-mail, a następ-
nie wysłał fakturę na kwotę 185 000 zł, 
w celu wyłudzenia pieniędzy od luboń-
skiej �rmy „Steelpress” (pieniądze nie 
zostały przekazane).
Qn 02.04 – przy ul. Powstańców Wlkp. 

policjanci zatrzymali nietrzeźwego męż-
czyznę (1,8 promila), który przemiesz-
czając  się środkami komunikacji pu-
blicznej sprawował opiekę nad 3-letnim 
synem. Dziecko przekazano matce.
Qn 03.04 – przy ul. Żabikowskiej zatrzy-

mano nietrzeźwego mężczyznę, kieru-
jącego mercedesem pod wpływem 
środków odurzających.
Qn 04.04 – w  sklepie rybnym przy ul. 

Żabikowskiej wybito szybę okienną 
(straty 1 700 zł).
Qn 06.04 – przy ul. Żabikowskiej nie-

znany sprawca skradł 4 koła od �ata.

Qn 07.04 – z terenu CH Factory przy ul. 
Dębieckiej skradziono rower o wartości 
800 zł (zabezpieczono zapis monitorin-
gu).
Qn 08.04 – przy ul. Niepodległości 15-let-

ni chłopiec zniszczył sprzęt wyposaże-
nia domowego (straty rodziców – 1 700 zł).
Qn 09.04 – skradziono wózek dziecięcy 

z niestrzeżonego parkingu przy ul. Ry-
dla.
Qn 09.04 – przy ul. Poniatowskiego lu-

bonianin uderzył łopatą mężczyznę, 
raniąc go w palec lewej dłoni. Poszko-
dowanego odwieziono do szpitala HCP 
w Poznaniu.
Qn 10.04 – Nieznany sprawca skradł 

telefon komórkowy o  wartości 500  zł 
z punktu sprzedaży „Play” przy ul. Ża-
bikowskiej.
Qn 11.04 – przy ul. Sobieskiego zatrzy-

mano nietrzeźwego (0,7 promila) jadą-
cego motorowerem.
Qn 13.04 – przy ul. Kościuszki dwaj 

mieszkańcy Poznania pobili bez powo-
du 17-tniego mieszkańca Suchego Lasu 
(kopali go również po głowie i całym 
ciele). Doznał urazu nosa i  ogólnych 
potłuczeń. Napastników zatrzymano.
Qn 13.04 – przy ul Ogrodowej nieznany 

sprawca uszkodził samochód Renault 
(straty 3 000 zł).
Qn 14.04 – przy ul. Sobieskiego 16-letnia 

dziewczyna pobiła dotkliwie swoją ró-

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

W kwietniu odnotowano 
3 przestępstwa internetowe

W czwartek, 9 kwietnia nietrzeźwy mieszkaniec Granowa (miał 
we krwi 2,6 promila alkoholu) próbował popełnić samo-
bójstwo na stacji benzynowej przy ul. Sobieskiego, oblewa-

jąc się paliwem. Strumień benzyny skierował również na dystrybutor 
i świadomie zaprószył ogień, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla 
przebywających na stacji. O sprawie zatrzymanego przez lubońskich 
policjantów mężczyzny powiadomiono prokuraturę.

PAW

Próba samopodpalenia Kronika 
Straży Miejskiej 
618 131 986

W kwietniu strażnicy miejscy 
wykonali 460 różnych in-
terwencji. Było wśród nich 

112 kontroli dokonania przyłącza do 
kanalizacji sanitarnej i 56 interwencji 
związanych ze zwierzętami. Trzech 
właścicieli czworonogów, którzy nie 
dopełnili swoich obowiązków, zosta-
ło ukaranych mandatami karnymi.

Niestety, spożywanie alkoholu 
w  miejscach publicznych w  dal-
szym ciągu stanowi w  Luboniu 
zauważalny problem. Za tego typu 
wykroczenia strażnicy nałożyli 
w  kwietniu 6 grzywien. W  tym 
miejscu pragnę poinformować, że 
od 1 maja rozpoczęły się wspólne 
patrole funkcjonariuszy Komisa-
riatu Policji w  Luboniu i  Straży 
Miejskiej, których zasadniczym 
celem jest kontrola przestrzegania 
zapisów „Ustawy o  wychowaniu 
w  trzeźwości i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi”. Dwie takie służby 
będą wystawiane w godzinach po-
południowo-nocnych w  każdym 
tygodniu, aż do końca września. 
Ponadto w kwietniu wspólnie z po-
licjantami przeprowadziliśmy 4 
patrole szkolne oraz 4 patrole na 
terenie osiedla „Lubonianka”, po-
łączone z dyżurem dzielnicowych 
tego rejonu.

Odnotowaliśmy też 32 konwoje 
dokumentów i  wartości pienięż-
nych. Za wykroczenia drogowe 
ukaraliśmy 11 osób, a  fotoradar 
zarejestrował 47 przypadków prze-
kroczenia dozwolonej prędkości na 
ulicach naszego miasta.

3 kwietnia zabezpieczaliśmy 
uroczystą Drogę Krzyżową, która 
przeszła ulicami Lubonia. 16 kwiet-
nia braliśmy czynny udział w orga-
nizacji 38. Ogólnopolskiego Turnie-
ju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogo-
wym, którego etap powiatowy od-
był  się na terenie Młodzieżowego 
Centrum Ruchu Drogowego przy 
Gimnazjum nr 2 w Luboniu. Tego 
dnia braliśmy także udział w otwar-
tym spotkaniu władz miasta 
z mieszkańcami Lubonia, które od-
było się w Ośrodku Kultury przy ul. 
Sobieskiego.

Paweł Dybczyński
komendant Straży Miejskiej

Serdecznie zapraszamy miesz-
kańców Lubonia na piknik „Twój 
czworonożny przyjaciel”, który od-
będzie się 23 maja na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 4 w godz. 12-16.

Straż Miejska

W nowym budynku komisa-
riatu zakończono montaż 
stolarki okiennej – alu-

miniowej w  systemie Yawal oraz 
prace dekarskie. Wykonano insta-
lacje centralnego ogrzewania i wod-
no-kanalizacyjną, położono tynki 
wewnętrzne i posadzki na piętrze. 
Z kolei na parterze zmierzają ku za-
kończeniu prace tynkarskie. Trwają 
roboty na ścianie wschodniej, która 
jest wykonywana w systemie ściany 
wentylowanej (ocieplenie wełną mi-
neralną o grubości 15 cm na welonie 
+ okładzina z płyty hpl na konstrukcji 
wsporczej aluminiowej) Jak się do-
wiedzieliśmy od kierownika budowy 
– Michała Mielcarka – zakończenie 
prac posadzkarskich na parterze 
nowego budynku planowane jest 
na koniec maja.

PAW

Tempo nie słabnie

n
Na piętrze wykonano stosowne instala-
cje oraz położono tynki i posadzki 
wewnętrzne   fot. Paweł Wolniewicz
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Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

W kwietniu Ochotnicza Straż 
Pożarna odnotowała 27 
interwencji w  przypad-

kach 17 pożarów i 10 miejscowych 
zagrożeń. Zdarzenia miały miejsca 
w Luboniu, Poznaniu, Komornikach, 
Łęczycy oraz Wirach.
Qn 01.04 – wypompowywanie wody 

z zalanej piwnicy na ul. 1 Maja.
Qn 01.04 – pożar sadzy w kominie 

w  domu jednorodzinnym na ul. 
11 Listopada.
Qn 03.04 – demontaż elementów 

opuszczonego budynku w Wirach 
(ul. Zespołowa), który przechylał się 
na chodnik i stwarzał zagrożenie dla 
ruchu pieszego oraz kołowego.
Qn 12.04 – usunięcie zwisającej blachy 

obluzowanego opierzenia z dachu 
kościoła pw. św. Barbary.

Qn 20.04 – usunięcie skutków kolizji 
na autostradzie A2,
Qn 21.04 – kolizja dwóch samocho-

dów osobowych w Komornikach (ul. 
Żabikowska/Wirowska).
Qn 21.04 – pożar starego młyna w Po-

znaniu (ul. Nadolnik).
Qn 24.04 – wypadek samochodowy 

na autostradzie A2.
Qn 24.04 – pożar budynku gospo-

darczego na ul. Spokojnej.
Qn 27.04 – wypadek samochodowy 

na ul. Dębieckiej.
Ponadto w kwietniu odnotowa-

liśmy 10 pożarów traw. Interwenio-
waliśmy 4 razy w Luboniu i cztero-
krotnie w  Poznaniu. W  Łęczycy 
i Komornikach odnotowaliśmy po 
jednym zdarzeniu.

OSP

W poniedziałkowy wieczór, 
25 kwietnia, pomiędzy 
godz. 21 a  22 przy ul. 

Krętej (rejon wiaduktu kolejowego) 
paliła się duża sterta trawy, zielska 
i  gałęzi. Zaniepokojeni pobliscy 
mieszkańcy, widząc ogromny ogień, 
zadzwonili po straż pożarną. Na 
miejsce zdarzenia przybył jeden 
zastęp OSP z Lubonia. Nie wiado-
mo, czy stos został celowo podpa-
lony przez użytkowników terenu 
pomiędzy posesją nr 2 a nasypem 
kolejowym, czy do zdarzenia przy-
czyniły się osoby trzecie. Ponieważ 

wokół paleniska rozpościerała się 
uschnięta roślinność oraz krzewy, 
przy udziale wiatru mogło dojść do 
rozprzestrzenienia się ognia. Spalanie 
tak dużej ilości bioodpadów naraz, 
bez odpowiedniego przygotowania 
terenu, jest niezwykle ryzykowne. 
Na schodzące po zboczu płomienie 
i dym mogliby nerwowo reagować 
kierowcy nadjeżdżający od strony ul. 
Sobieskiego – zakrętu z ograniczoną 
widocznością. Mieszkańcy wyrazili 
swoją wdzięczność poprzez uścisk 
dłoni strażaków.

Rafał Wojtyniak

Groźny pożar

Mieszkańcy 
dziękują stra-
żakom za po-
moc   fot. Rafał 
Wojtyniak

n

Jedenastego kwietnia, tuż przed 
godz. 17 na końcu ul. Spadzistej 
doszło do podpalenia. Płonęła 

sucha roślinność na wale przeciwpo-
wodziowym przy Warcie aż do ścież-
ki rowerowej. Pobliscy mieszkańcy 
widzieli kręcące się w tym miejscu 
osoby, które później oddaliły  się 
w  kierunku osiedla „Warta Park”. 
Dostrzegłszy pierwsze płomienie, 
poszli po łopaty i zaalarmowali straż 
pożarną. Kiedy wrócili, ogień był już 
zbyt duży, by gasić go samodzielnie. 
Z  powodu zmieniającego  się kie-
runku wiatru istniało prawdopodo-
bieństwo przeniesienia się ognia na 
krzewy i pobliską posesję. Na miejsce 
zdarzenia przybył zastęp lubońskiej 
OSP. Strażacy zalali teren oraz zdu-
sili płomienie. Po wypaleniu suchej 

roślinności można było dostrzec liczne 
śmieci, butelki, doniczki, fragmenty 
odbiorników TV.

Przy okazji tego incydentu 
mieszkańcy apelują o  postawienie 
na końcu ul. Spadzistej w  pobliżu 
schodów w kierunku Warty, choćby 
jednego pojemnika na śmieci. Zwra-
cają również uwagę na to, że o teren 
po obu stronach ścieżki rowerowej 
nikt nie dba. Wysoka roślinność 
tylko zachęca do porzucania śmieci 
w tym rejonie. Nie przycinana rośnie 
na kilkadziesiąt centymetrów w górę, 
po czym usycha i staje się dodatko-
wo podatna na zaprószenie ognia.

Już niedługo Dni Lubonia. Czy 
liczba śmieci schowanych w chasz-
czach nad Wartą wzrośnie?

Rafał Wojtyniak

Ogień nad Wartą

n
Akcja strażaków na wale przeciwpowodziowym w rejonie ul. Soadzistej

W kwietniu, w Szkole Pod-
stawowej nr 2, lubońscy 
policjanci z  Zespołu ds. 

Nieletnich przeprowadzili w klasach 
od 1-3 prelekcje pn. „Bezpieczny In-
ternet”. Podczas rozmowy oraz oglą-
dania �lmów i bajek z serii „Owce 
w sieci” uczniowie mogli się zapo-
znać z zagrożeniami, jakie spotykają 

użytkowników Internetu. Dzieci 
aktywnie brały udział w zajęciach, 
zadawały pytania oraz dzieliły  się 
przemyśleniami, a także opowiadały 
o napotkanych przez nie sytuacjach 
w przestrzeni internetowej.

Komisariat Policji Luboń

Bezpieczny Internet

n
Dzieci aktywnie brały udział w spotkaniu nt. bezpieczeństwa w Internecie   
fot. archiwum policji

Jubileuszowy konkurs „Wieści Lubońskich”

Z okazji 25-lecia Niezależnego 
Miesięcznika Mieszkańców 
„Wieści Lubońskie”, przypadają-

cego w grudniu 2015 r., już od dwóch 
miesięcy zapraszamy czytelników 

do udziału w  największym w  hi-
storii pisma konkursie z  cennymi 
nagrodami. Obdarujemy 25 osób, 
a  upominkami będą: kołdry an-
tyalergiczne, komplety ręczników, 

bony do zrealizowania w  różnych 
lubońskich �rmach, Pisma święte, 
upominki jubilerskie, piłki nożne.

Co miesiąc prezentujemy po 
dwa wyrazy, które złożą się na koń-

cowe hasło. Ostatnia para ukaże się 
w  listopadowym wydaniu „WL”. 
Listę nagrodzonych opublikujemy 
w  grudniowym numerze „Wieści 
Lubońskich”.

W maju przedstawiamy kolejne 
dwa elementy hasła: O, Charakterze.

Władysław Szczepaniak



5/2015

67

Z serca

Kolacja we dwoje

Jak przesłać życzenia?
W związku z poszerzeniem oferty przesyłania życzeń do rubryk: 

„Z serca” i „Kolacja we dwoje”, zrezygnowaliśmy z zamieszczania 
specjalnego kuponu, na którym przyjmowaliśmy powinszowa-
nia. Teraz można je kierować do redakcji: e-mailem (adres: re-
dakcja@wiescilubonskie.pl), SMS-em [pod numer 71068 wysłać: 
TC.WLZSERCA.(treść życzeń do 160 znaków), koszt usługi – 
1 zł netto (1,23 zł z VAT)] lub na kartkach (wrzucać do niebie-
skich skrzynek pocztowych na terenie miasta lub przynieść do 
redakcji, ul. Wschodnia 23A/62).   (red)

BAW SIĘ Z NAMI

Qn Stu lat i jednego dnia dłużej z oka-
zji urodzin Jacka P. oraz Małego Joe 
życzą przyjaciele z  Kowbojskiego 
Miasteczka w Luboniu.
Qn Wszystkiego najlepszego z okazji 

urodzin Magdaleny Leśnik życzą 
kowboje i kowbojki z miasteczka.
Qn Ewa i  Maciej Szałowie z  serca 

dziękują Paniom Burmistrz Mał-
gorzacie Machalskiej i Krystynie 
Walczak z Biura Majątku Komunal-
nego za pomoc w wyjściu z trudnej 
sytuacji życiowej.
Qn Stu lat i jednego dnia dłużej z oka-

zji urodzin dla WAYNA życzą przy-
jaciele z Kowbojskiego Miasteczka 
w Luboniu.

Qn Mojej Mamie w  Dniu Matki – 
zdrowia i  uśmiechu na co dzień. 
Pamiętaj o  tym zawsze, że jesteś 
nam potrzebna mamo. Teraz to my 
opiekujemy się Tobą w podzięce za 
to, że nas wychowałaś w trudnych 
dla ciebie czasach. Dziękuje – syn.
Qn Prezes Klubu HDK PCK „Lubo-

nianka” im. bł. Edmunda Bojanow-
skiego - Jerzy Zieliński – składa po-
dziękowania Kwiaciarni „Szafran” 
za bukiet kwiatów złożony przed 
Zniczem Pamięci Pokoju na trze-
ciomajowym święcie.

Qn Z okazji jakże pięknej – 10. rocz-
nicy ślubu życzymy Wam Ewelino 
i  Tomku, abyście dalej szli przez 
życie, trzymając się mocno za ręce 
zawsze uśmiechnięci, zawsze razem, 
zawsze pewni swoich uczuć. Życzenia 
składają: rodzice, siostra z mężem 
oraz Martyna i Szymon.
Qn Małgosi i Krzyśkowi Szubertom 

z okazji 33. rocznicy ślubu – dużo 
zdrowia, wszystkiego najlepszego na 
dalsze lata życzy chrzestna z mężem.

Qn Miłości, radości, wzajemnego zrozu-
mienia, sukcesów w pracy i spełnienia 
marzeń dla Izy i Adama Adamskich 
z okazji pierwszej rocznicy ślubu od 
rodziców i rodzeństwa.

Na kolację do restauracji „Mio-
dziojadło” przy placu Edmun-
da Bojanowskiego 1 wybiorą się 
w tym miesiącu państwo Małgo-
rzata i  Krzysztof Szubertowie. 
Życzymy przyjemności. Prosimy 
o kontakt z redakcją.

Witam wszystkich ser-
decznie. Poprzednio 
zadanie było łatwe; 

oczywiście rozwiązanie brzmia-
ło: PLAC ZABAW. Słodkie nie-
spodzianki czekają w redakcji 
na: Kingę Skrzątek z ul. Rut-
kowskiego, Zuzannę Przybyl-
ską z ul. Uroczej w Poznaniu 
i Jakuba Hudzika z ul. 3 Maja.

Wiem, że wielu z was bar-
dzo lubi zwierzęta. Dziś łami-
główki związane z  tym tema-
tem.

Cztery koleżanki z  luboń-
skiej podstawówki chciały brać 
udział w zajęciach kółka zoolo-
gicznego. Eleonora, Emilka, Iga 
i Marta, bo tak miały na imię, hodo-
wały w  domu zwierzątka i  chciały 
swoją wiedzą oraz doświadczeniem 
podzielić  się z  innymi dziećmi. 
Dziewczynki przyniosły więc do 
szkoły: pieska, papużkę, kanarka 
i węża boa. Jakie zwierzątko hoduje 
każda z dziewcząt, jeśli wiadomo, że 
Emilka nie lubi ptaków, Iga nie ma 
kanarka, a  Eleonora ma zwierzę 
o największej liczbie nóg.

Rozwiąż krzyżówkę, aby się do-
wiedzieć, jaką nazwę ma fundacja, 
która sprawuje opiekę nad bezdom-
nymi zwierzętami pochodzącymi 
z terenu miasta Lubonia.

1 i  2 – miejsce, gdzie znajdu-
je się wybieg dla psów w Luboniu

3 – „dom” psa
4 – przyrząd, który znajdziesz 

na wybiegu dla psów w  Luboniu; 
pomaga pupilom ćwiczyć balans

5 – przysmak psa
6 – widok, jaki rozpościera się 

ze Wzgórza Papieskiego
7 i 8 – na jego miejscu powsta-

ło Wzgórze Papieskie
9 i 10 – Co ciekawego dla dzie-

ci jest niedaleko wybiegu dla psów?

Pozdrawiam wszystkich przy-
jaciół zwierząt

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
Zagadki dla dzieci

Czy chcesz otrzymać balonową 
niespodziankę? Dzięki �rmie 
„Poczta Balonowa” przy ul. 

Armii Poznań 38 (biuro produkcji 
sprężyn) możesz ją mieć. Wystarczy, 
że do końca maja wrzucisz do jednej 
z niebieskich skrzynek redakcyjnych 
na terenie miasta, dostarczysz bez-
pośrednio do „Wieści Lubońskich” 

przy ul Wschodniej 23  a/62 lub 
siedziby Poczty Balonowej rysunek 
swojego ulubionego bohatera z bajki 
(na kartce o formacie A4).

Wśród uczestników konkursu 
rozlosujemy 3 balonowe niespo-
dzianki.

PAW

„Ja i mój bohater”
Dzień Dziecka z Pocztą Balonową
Konkurs dla najmłodszych czytelników

Zabawa polega na odgadywaniu 
ciekawych i charakterystycznych 
miejsc w  Luboniu. Prosimy 

określić, co przedstawia opublikowana 
fotogra�a i gdzie obiekt się znajduje. 
Odpowiedzi można przesyłać (również 
pocztą elektroniczną), dostarczać do 
Redakcji (ul. Wschodnia 23 a lok. 62) 

albo wrzucać do niebieskich skrzynek 
„Wieści Lubońskich” na terenie mia-
sta. Kartki z dopiskiem: „Zgadnij, co 
to” muszą być podpisane imieniem 
i nazwiskiem uczestnika konkursu. 
Wśród tych, którzy nadeślą poprawne 
odpowiedzi, rozlosujemy upomin-
ki. Prosimy też o nadsyłanie swoich 

propozycji (fotogra�i).
Opublikowane 

w  ubiegłym miesiącu 
zdjęcie przedstawiało 
napis na obelisku przy 
krzyżu w  byłym, nie-
mieckim obozie karno-
-śledczym w Żabikowie. 
Spośród poprawnych 
odpowiedzi wylosowali-
śmy tę, którą nadesłała 
Stefania Kujawa z  ul. 
Kolonia PZNF. Po odbiór 
niespodzianki zaprasza-
my do redakcji (ul. 
Wschodnia 23  a/62) 
w godzinach dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

n
Zgadnij, gdzie się znajduje się ten symbol?   
fot. Hanna Siatka

n
Krzyż w byłym obozie niemieckim w Żabikowie, przed nim obelisk 
z napisem: NIECH  TEN  KRZYŻ  OBEJMIE  RAMIONAMI  WSZYSTKICH,  
KTÓRZY  ODDALI  ŻYCIE  ZA  WIARĘ  I  OJCZYZNĘ   
fot. Rafał Wojtyniak
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imiê i 

nazwisko

podpis

Wyra¿am zgodê na opublikowanie moich danych osobowych

na ³amach “Wieœci Luboñskich” w przypadku wygranej.

....................................................

....................................................

adres

1 2

3

4

5

6 7 8

9 10

21

1 2

3

4 5

6 7 8

18 199 10 11 12

13 14 15

16

17 20

Nasza krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10 utworzą rozwiązanie, które 

po wpisaniu do kuponu należy do końca maja, na kartce pocztowej, 
dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, patrz mapka str. 2) 

lub wrzucić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści Lubońskich” na te-
renie miasta. Wśród osób, które poprawnie odgadną hasło, wylosujemy 
nagrodę, którą ufundowała �rma MALIBU z ul. Sikorskiego.

Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w poprzednim wydaniu „WL” 
brzmiało: „Prima Aprilis”. Nagrodę wylosowała Alicja Zimowska z ul. 
Migalli. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w  godzinach dyżurów do 
redakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).

Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Poziomo
 3.  wartość natężenia prą-

du elektrycznego
 7.  władza starożytnego Egiptu
 8.  serwowana piłka ocie-

ra się o siatkę
 9.  policjant w Anglii
 10.  wróżba, tarapaty, kłopoty
 11.  koniec rei, bomu
 12.  głos żeński niższy od sopranu
 14.  instrument muzycz-

ny na korbę
 16.  oaza zieleni w mieście
 18.  klub sportowy z Madrytu
 19.  jamnik
 20.  rakieta świetlna
 22.  lęk wysokości
 27.  grupa ras psów obronnych
 29.  półkolista wnęka w kościele
 30.  urząd żydowski gmi-

ny religijnej
 31.  dużo ich na dachach
 32.  zachwycanie się własną urodą
 33.  akt o najwyższej 

mocy prawnej

Pionowo
 1.  frontowa ściana budynku
 2.  popis, rewia, de�lada
 3.  kroniki, roczniki
 4.  dawniej pielgrzym
 5.  pływa w akwarium
 6.  plisowana ozdoba przy-

pięta pod szyją
 13.  nadrzewna małpa wąskonosa
 14.  warsztat kołodzieja
 15.  zespół aparatów stano-

wiący pewną całość
 17.  „Szwagier…” ze-

spół muzyczny
 21.  opłata graniczna
 23.  cienka, słucha, wędzo-

na kiełbasa wieprzowa
 24.  starogrecki poemat epicki
 25.  gliniany instru-

ment muzyczny
 26.  linia na mapie łącząca punk-

ty o jednakowym ciśnieniu
 27.  elegant, modniś, goguś
 28.  �lozof indyjski

oprac. Bernard Stachowiak

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

cd.  
obok

Qn 18 maja, godz. 11 – pierwsze spo-
tkanie z cyklu „Moje pasje”, gośćmi będą 
Marianna i Jerzy Dąbkowscy – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 18 maja, godz. 16-18 – dyżury rad-

nych dla mieszkańców: Ł. Budzyński – 
Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
M. Szwacki – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska  42; P. Izydorski – Gim-
nazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; M. 
Woźniak-Patej – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97
Qn 18 maja, godz.  19 – Biblioteczny 

Klub Filmowy – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 19 maja, godz. 17 – otwarte posie-

dzenie Komisji Ochrony Środowiska 
z Komisją Organizacyjno-Prawną, tematy: 
monitoring hałasu z lotniska Krzesiny, 
lokalizacja nowego wybiegu dla psów, 
mapa skwerów – Urząd Miasta (pok. 201), 
pl. Edmunda Bojanowskiego 2
Qn 19 maja, godz. 18.30 – otwarte posie-

dzenie Komisji Sfery Społecznej – temat: 
Ośrodek Kultury  – warunki pracy, cele, 
zamierzenia i oczekiwania oraz opinio-
wanie uchwał na sesję RML) – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 20 maja, godz. 17 – otwarte posiedze-

nie Komisji Komunalnej, temat: opinie 
do uchwał RML, wnioski mieszkańców, 
wnioski radnych, lustracja cieków wod-
nych (wyjazd rowerami w  terenie) – 
Urząd Miasta (pok. 201), pl. Edmunda 
Bojanowskiego 2
Qn 20 maja, godz. 18 – spotkanie burmistrz 

Małgorzaty Machalskiej z mieszkańcami 
Starego Lubonia – Szkoła Podstawowa 
nr 3, ul. Dąbrowskiego 2A
Qn 20 maja, godz. 18 – spotkanie au-

torskie i  promocja książki Katarzyny 
Rygiel pt. „Wielki chłód” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 21 maja, godz. 17 – otwarte obrady 

Rady Miasta Luboń – Urząd Miasta (sala 
sesyjna), pl. E. Bojanowskiego 2
Qn 22 i 23 maja – warsztaty, wykłady, 

pokazy �lmów i spotkania z twórcami 

�lmowymi w ramach „Cor Ad Cor Film 
Festival” – budynek Stowarzyszenia im. 
Kardynała J.H. Newmana, ul. Armii Po-
znań 27 (zabytkowa SP 3).
Qn 23 maja, godz. 12 – mecz Luboński 

KS-Wełna Rogoźno – stadion, ul. Rzeczna
Qn 23 maja, godz. 12-16 – piknik „Twój 

czworonożny przyjaciel” – boisko SP 4, 
ul. 1 Maja 10
Qn 23 maja, godz. 17 – mecz Stella 

Luboń-Suchary Suchy Las – boisko, 
ul. Szkolna
Qn 24 maja, godz. 10 – XII Rajd „Śla-

dami Historii” – zbiórka przy Ogrodzie 
Pamięci w Komornikach, ul. Kościelna
Qn 25 maja, godz. 17.30-18.30 i 18.30-

19.30 – Klub Szachowy – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 27 maja, godz. 15-18 – znakowanie 

rowerów w ramach programu „Poznański 
rower – bezpieczny rower” – Komisa-
riat Policji w Luboniu, ul. Powstańców 
Wlkp. 42
Qn 28 maja – dyżur pracowników Po-

wiatowego Urzędu Pracy z Poznania – 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Źródlana 1
Qn 30 maja – festyn wędkarski dla dzieci 

– Kocie Doły – patrz str. 69
Qn 30 maja – IV  Integracyjny Mara-

ton Spinningowy – teren Lubońskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji – patrz str. 69
Qn 30 maja, godz. 14-18 – Dzień Dziec-

ka w parku Papieskim – patrz str. 12
Qn 30 maja – wyjazd do berlińskiego 

Zoo ze Szkołą językową „German” – 
szczegóły na str. 69
Qn 31 maja, godz. 12 – piknik rodzin-

ny „Mama, Tata i Ja w OK” – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 31 maja, godz. 14 – Dzień Dziecka 

na Dzikim Zachodzie – Kowbojskie 
Miasteczko, ul. Kwiatowa 30 – szerzej 
na str. 69
Qn 1 czerwca, godz. 17.30-18.30 i 18.30-

19.30 – Klub Szachowy– Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 1 czerwca, godz. 16-18 – dyżury 

radnych dla mieszkańców: K. Górecki 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
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P. Krzyżostaniak – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42; T. Kołodziej – Gim-
nazjum nr  1, ul. Armii Poznań  27; T. 
Zygmanowska – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97
Qn 3 czerwca, godz. 10-13 – znako-

wanie rowerów w  ramach programu 
„Poznański rower – bezpieczny rower” 
– Komisariat Policji w Luboniu, ul. Po-
wstańców Wlkp. 42
Qn 6 czerwca, godz. 12 – mecz Luboński 

KS- Warta Śrem – stadion, ul. Rzeczna
Qn 6 czerwca, godz. 17 – mecz Stella Lu-

boń-Piast Kobylnica – boisko, ul. Szkolna
Qn 7 czerwca, godz. 11 – mecz Pogrom 

Luboń- Orkan Sapowice – stadion, ul. 
Rzeczna
Qn 9 czerwca, godz. 18.30 – spotkanie 

konsultacyjne w  sprawie utworzenia 
rady osiedla Żabikowo – Szkoła Pod-
stawowa nr 1, ul Poniatowskiego 16 – 
czytaj na str. 14
Qn 10 czerwca, godz. 18.30 – spotkanie 

konsultacyjne w sprawie utworzenia rady 
osiedla Nowe Centrum Lubonia – Szkoła 
Podstawowa nr 2, ul Żabikowska 40 – 
czytaj na str. 14
Qn 12 czerwca, godz. 16-17.30 i 17.30-19 

– Działania plastyczne dla dzieci „Kolo-
rowe malowanie” – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
Qn 13 czerwca, godz. 9.15-10.45 i 11-

12.30 – „Kolorowe malowanie” – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 15 czerwca, godz. 16-19.30 – tur-

niej szachowy – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 15 czerwca, godz. 18.30 – spotkanie 

konsultacyjne w sprawie utworzenia rady 
osiedla (jednostka pomocnicza miasta) 
Lubonianka – Szkoła Podstawowa nr 2, 
ul Żabikowska 40 – czytaj na str. 14
Qn 15 czerwca, godz. 16-18 – dyżury 

radnych dla mieszkańców: P. Goryniak 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
A. Dworaczyk – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42; M. Samulczyk – Gimna-
zjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; D. Franek 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97

Qn 17 maja, godz. 15-18 – znakowanie 
rowerów w ramach programu „Poznański 
rower – bezpieczny rower” – Komisa-
riat Policji w Luboniu, ul. Powstańców 
Wlkp. 42
Qn 17 czerwca, godz. 18.30 – spotkanie 

konsultacyjne w sprawie utworzenia rady 
osiedla Lasek – Szkoła Podstawowa nr 4, 
ul 1 Maja 10 – czytaj na str. 14
Qn 18 czerwca, godz. 18.30 – spotkanie 

konsultacyjne w sprawie utworzenia osiedla 
Stary Luboń – Szkoła Podstawowa nr 3, 
ul Dąbrowskiego 2A – czytaj na str. 14
Qn 19 czerwca, godz. 10 – spotkanie 

autorskie dla dzieci z Elizą Piotrowską 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 19 czerwca, godz. 16-17.30 i 17.30-

19 – „Kolorowe malowanie” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 19 czerwca, godz. 17 – przedstawienie 

dla dzieci (od lat 3) „Fintikluszki” w wy-
konaniu Teatru „Małe Mi” (bilet: 3 zł) 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 19 czerwca, godz. 19 – monodram 

Piotra Cyrwusa „Zapiski o�cera Armii 
Czerwonej” (bilet: 30  zł) – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 19 czerwca, od godz. 12 – zajęcia 

biblioteczne dla dzieci: czytanie bajek, 
zwiedzanie Biblioteki, pasowanie na 
czytelnika – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42
Qn 20 czerwca, godz. 9.15-10.45 i 11-

12.30 – „Kolorowe malowanie” – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 20 czerwca, godz. 9.15-10.45 i 11-

12.30 – „Kolorowe malowanie” – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 21 czerwca, godz. 12 – mecz Po-

grom Luboń-Poznańska  13 – stadion, 
ul. Rzeczna
Qn 21 czerwca – II turniej w bule z cyklu 

„Leclerc Luboń Cup 2015” – bulodrom, 
ul. Dojazdowa
Qn do lipca – wystawa pt. „Jadę na śmierć. 

Polaku odeślij to do rodziny… 70. rocz-
nica likwidacji i ewakuacji obozu kar-
no-śledczego w Żabikowie” – Muzeum 
Martyrologiczne, ul. Niezłomnych 2

oprac. HS

CO, GDZIE, KIEDY

cd.  
ze str. 
68 Zarząd Koła Polskiego Związ-

ku Wędkarskiego „Lubonian-
ka” organizuje w  sobotę, 30 

maja nad zalewem Kocie Doły festyn 
wędkarski dla dzieci swoich człon-
ków i młodych adeptów wędkarstwa 
z Lubonia.

Zawody zostaną przeprowadzo-
ne w trzech grupach wiekowych:
Qn dziewczęta i chłopcy rocznik 2000 

– zbiórka i zapisy od godz. 7-8,
Qn dziewczęta rocznik 2001-2005 – 

zbiórka i zapisy 11-12,

Qn chłopcy rocznik 2001-2005 – zbiór-
ka i zapisy 7-8,
Qn dziewczęta i chłopcy rocznik 2006-

2007 – zbiórka i zapisy 11-12.
Prosimy o ścisłe przestrzeganie 

terminów zbiórek. Na zawody nale-
ży przynieść: legitymację szkolną, 
wędkę, siatkę na ryby i  przynęty. 
Dzieci do lat 14 przychodzą pod 
opieką rodziców lub opiekunów. Dla 
najlepszych przewidziane są upo-
minki.

Zarząd Koła

Wędkarze dzieciom

W sobotę, 30 maja w godz. 
17-20 na terenie Luboń-
skiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji przy ul. Kołłątaja 2 od-
będzie się IV Integracyjny Maraton 
Spinningowy. Organizatorami im-
prezy są Szkolny Związek Sportowy 
Miasta Luboń i współpartnerzy. Koszt 
uczestnictwa dla osób dorosłych 

wynosi 30 zł, dzieci i młodzież lu-
bońskich szkół nie płacą.

Informacji udziela i przyjmuje 
zapisy (do 25 maja!) New York 
Sport, tel. 506 102 046.

Hanna Grus-Krężelewska
prezes SZS Luboń,  

koordynator maratonu

Maraton spinningowy

Kowbojskie Miasteczko przy 
ul. Kwiatowej 30 zaprasza 31 
maja o godz. 14 dzieci duże 

i małe z opiekunami. Czeka na nie 
wiele atrakcji i niespodzianek we-
sternowych, które pozostawią miłe 
wspomnienia i dostarczą niezapo-
mnianych emocji.

Dzieci zwiedzą z Szeryfem mia-
steczko oraz poznają jego historię. 
Odbędzie się krótka prelekcja do-
tycząca Ameryki Północnej, której 
tereny zostały skolonizowane przez 
białych osadników przybyłych z Eu-
ropy. Zainteresowani będą przyswa-
jać wiedzę i zdobywać nowe infor-
macje. Maluchy będą tropić łotrów 
Dzikiego Zachodu. Zapewniamy 
wiele westernowych zabaw przygo-
towanych przez kowbojów, związa-
nych z szybkością i spostrzegawczo-
ścią. Zademonstrujemy pokaz bata 
meksykańskiego, władanie lassem 

połączone z  nauką i  techniką po-
sługiwania  się nim. Publiczność 
obejrzy pozorowany pojedynek 
rewolwerowców. Kowboje z wielką 
przyjemnością będą pozować do 
zdjęć. Dodatkowymi atrakcjami 
będą: strzelnica, rzut kowbojską 
podkową, wbijanie gwoździ dziu-
rawymi młotkami, przejażdżka na 
prawdziwym kucyku „Łatce”’ oraz 
na mechanicznych konikach po 
promenadzie. Strudzeni rodzice 
wypoczną w saloonie, siadając przy 
barze na drewnianym koźle z we-
sternowym siodłem. Będzie można 
nabyć dania prosto z prerii, ciasta 
własnego wypieku i napoje.

Zapraszamy! Wstęp wolny.
Te le fony  in for mac y jne : 

61  813  09  06; Jack: 604  379  755; 
Dorota: 602 751 318

Zbigniew Henciel

Dzień Dziecka coutry

Młodzieżowa Rada Miasta już dziś zaprasza mieszkańców na I Lu-
boński Turniej Siatkówki oraz I Lubońską Grę Miejską podczas 
święta naszego miasta 20 i 21 czerwca. Szczegóły wkrótce!

Adam Iwiński
sekretarz MRM Luboń

Dni Lubonia w ruchu

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

– 8 Euro) za wstęp do Zoo i akwarium. Więcej informacji: tel. 601 169 908.
Zapraszamy wszystkich chętnych.

J.S.

Do berlińskiego Zoo

Z uwagi na niepełne informacje, 
w  poprzednim numerze „WL”, 
w „Informatorze Medycznym” nie 

zamieściliśmy wszystkich potrzebnych 
danych. Pojawiły się też błędy. Dla za-
interesowanych podajemy uzupełnienie, 
które można dołączyć do „Informatora” 
z poprzedniego wydania.

- Na 1. stronie „Informatora” (lewy, 
górny róg) nie podano nazwy, adresu 
i  telefonu placówki – Poradnia Tera-
pii Uzależnień i  Współuzależnienia, 

Poradnia Zdrowia Psychicznego – ul Ko-
ściuszki 53, tel. 618 130 933, rejestracja 
od pon. do pt. 14.30-19.

- Z uwagi na zmiany w przypadku 
Gabinetów Stomatologicznych (str.  1, 
lewy, dolny róg), powtórnie drukujemy 
wszystkie informacje na ich temat (patrz: 
tabela poniżej)

- Dopiero dziś można podać nowy 
numer telefonu Centrum Medycznego 
HCP-Lecznictwo Ambulatoryjne, ul. 
Lipowa 60 (str. 2) – tel. 61 227 42 60.

Informator Medyczny cd.

*Uwaga, godziny otwarcia obowiązują do czerwca 2017 r. i mogą ulec zmianie po 
podpisaniu nowych kontraktów z NFZ.
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Pani Katarzynie Paradowskiej i Jej Rodzinie
składamy wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci Ojca

śp. Władysława Kludacza

pracownicy i uczniowie Gimnazjum nr 2 w Luboniu

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

Serdeczne podziękowania  
Księdzu Proboszczowi Pawłowi Dąbrowskiemu,  

za sprawowanie mszy św. i ceremonii pogrzebowej,
Przyjaciołom, Kolegom z pracy, Sąsiadom, Znajomym, którzy 

uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej mojej kochanej MAMY

śp. ALICJI  HURYSZ
składa córka Mirella z rodziną

Ogłoszenia drobne
Korepetycje
Qn Korepetycje z języka polskiego; przy-

gotowanie do testów gimnazjalnych i do 
matury; tel. 602 671 580   (mt-IX-VI)
Qn Fizyka, matematyka – nauczyciele, 

dojazd; tel. 692 563 017   (h-459 I-VI)
Qn Język niemiecki – korepetycje; tel. 

600 816 007   (r-059 III-V)
Qn Korepetycje – język niemiecki; tel. 

510 037 196   (h-V)
Qn Matematyka, �zyka, chemia – korepe-

tycje; tel. 509 728 962   (m-155 V-VIII)
Qn Język niemiecki – korepetycje; tel. 

600 351 347   (097)

Praca
Qn Zakład dekarski przyjmie dekarzy – 

pracowników; tel. 606 666 153   (r-tw)
Qn Zatrudnię od zaraz dyspozycyjną pa-

nią z prawem jazdy umiejącą gotować; 
tel. 601 917 192   (ws-III-V)

Qn Przyjmę pracowników do wykańcza-
nia domów i mieszkań; tel. 513 130 522   
(m-III-XII)
Qn Pilnie zatrudnię fryzjera; tel. 501 129 043   

(r-IV-V)
Qn Zaopiekuję  się dzieckiem lub osobą 

starszą – chodzącą; tel. 608 706 956   (h-V)
Qn Zatrudnimy pracownika stanowi-

sko Księgowa/y w  Biurze Usług Księ-
gowych wymagane doświadczenie; tel. 
602 737 685   (r-V)
Qn Zatrudnię pracownika �zycznego do 

prac ogrodowych oraz gospodarczych na 
terenie Komornik, wymagana dyspozy-
cyjność; tel. 662 377 859   (r-V)
Qn Uczciwa dokładna i  sumienna pani 

posprząta mieszkanie raz w  tygodniu 
Luboń i okolice; tel. 695 746 028   (r-V)
Qn Prasowanie, mycie okien, opieka i zaku-

py dla starszej osoby w godzinach przed-
południowych; tel. 603 724 937   (h-V)
Qn Z doświadczeniem, bez nałogów za-

opiekuje się dzieckiem; tel. 510 439 104   
(m-V)

Qn Uczciwa 49-letnia rencistka, bez nało-
gów, zmotoryzowana pilnie szuka pracy; 
tel. 696 083 842   (r-IV-V)
Qn Steelpress Sp. z o.o. w Luboniu poszu-

kuje kierowcy kat. C z ważnymi upraw-
nieniami – kadry@steelpress.eu   (r-V)
Qn Firma „Auto Club” zatrudni na umo-

wę o  pracę, na stanowisko kasjera/ki. 
Mile widziane osoby z  orzeczoną nie-
pełnosprawnością. Miejsce pracy Poznań, 
ul. Opłotki 19 (naprzeciw cmentarza ża-
bikowskiego). Zgłoszenia do działu kadr, 
Poznań ul. Opłotki 15. Tel. 61-890 06 82; 
61-890 06 83; 61-890 06 84.   (r-V)
Qn Dokładna ,uczciwa ,sumienna dziew-

czyna posprząta mieszkanie 1x w tygodniu 
również z myciem okien, Luboń i okolice 
tel.695 746 028   (r-V)
Qn Zatrudnię krawcową do szycia �ran, 

tel. 502 957 373   (h-V)
Qn Posprzątam, umyję okna, uprasuję. 

Dzwonić w godz. 8-13; tel. 603 724 937   
(m-V-VI)
Qn Zatrudnię prasowaczkę na pełen etat 

do warsztatu krawieckiego – Luboń ul. 
Wschodnia 2 a; tel. 601 634 134   (h-V)
Qn Firma zatrudni studenta (z ważną le-

gitymacją) na umowę zlecenie do obsłu-
gi recepcji i kasy – Poznań, ul. Opłotki 
19 (naprzeciw cmentarza żabikowskie-
go). Zgłoszenia: dział kadr, Poznań, ul. 
Opłotki 19, tel. 61 890 06 82, 61 890 06 
83, 61 890 06 84   (h-V)

Usługi
Qn Projektowanie, zakładanie i  konser-

wacja ogrodów, oczka wodne, fontanny, 
ogrody zimowe, akwaria, rozdrabnianie 
i utylizacja gałęzi, tel. 501 595 730   (rr-do)
Qn Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
Qn Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrau-
liczne – złota rączka – tel. 503 712 456   
(r-125 V)
Qn Naprawa 24 h, montaż junkersów, ko-

tłów, kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101   
(r-108 IV-VI)
Qn Karcher – czyszczenie: dywanów, wy-

kładzin, tapicerek meblowych i samocho-
dowych. Czyszczenie, konserwacja skór 

– auto – dom. Polerowanie, zabezpiecze-
nie lakieru. Wystawiam faktury VAT. Tel. 
600 217 065   (r-148 V)
Qn Karcher: tel. 664 222 905   (r-118 IV-IX)
Qn Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie; 

tel. 601 57 44 87   (r-122 IV-XII)
Qn Administrowanie nieruchomościami; 

tel. 607 112 454   (313)
Qn Układanie płytek; tel. 502 297 179   (m-

-166-V-VIII)

Nieruchomości
Qn Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 

na nowym osiedlu w Luboniu – 42 m2, 
z balkonem, na parterze; tel. 664 905 006   
(m-097 III-V)
Qn Wynajmę mieszkanie 34  m2 przy ul. 

Żabikowskiej od zaraz (przy Pajo) tel. 
512 769 005   (b)
Qn Lokal do wynajęcia na Dębcu o  po-

wierzchni 43 m2, tel. 509 492 588   (ws)
Qn Sprzedam piwnicę 11,23 m2 ul. Wschod-

nia 27; tel. 506 755 361   (h-133 V)
Qn Sprzedam garaż przy ul. Źródlanej; tel. 

604 43 11 82   (310)
Qn Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam 

działkę budowlaną, uzbrojoną 700 m2 przy 
jeziorze, tel. 600 322 991   (r-116-IV-VI)
Qn 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)
Qn Sprzedam dwupokoleniowy dom, osob-

ne liczniki, dobrze ocieplony, świadectwo 
energetyczne; tel. 660 436 560   (312)
Qn Wynajmę mieszkanie na ul. Sikorskiego; 

tel. 61 899 46 95 lub 723 186 422   (r-150 V)
Qn Wezmę w najem lokal, dom do remontu 

(80-120 m2) na terenie Lubonia na gabinety 
lekarskie; tel. 618 13 12 11   (m-167-V)
Qn Odstąpię część gabinetu na działalność 

fryzjerską; tel. 501 215 558   (ws-V)
Qn Sprzedam mieszkania w Luboniu 38 m2 

i 42 m2; tel. 533 241 000   (m-168-V)
Qn Okazyjnie sprzedam lub wynajmę lo-

kal 67 m2 na cele działalności gospodar-
czej przy ul. Kościuszki w Luboniu; tel. 
502 594 940   (r-169 V)

Zgony

Śluby
11.04.2015 r.
Qn Arleta Wiktorska  

 i Tomasz Kozłowski

25.04.2015 r.
Qn Katarzyna Musiał  

i Waldemar Pawlak
W kwietniu zawarto 8 związków 

małżeńskich. 6 par nie wyraziło zgo-
dy na publikację danych.

03.04.2015 r.
Qn Stanisław Kazimierz Olejniczak  

 ur. 1944 r.
Qn Antoni Stefan Cierechowicz  

 ur. 1941 r.
05.04.2015 r.
Qn Ludwik Siemieniuk ur. 1949 r.

07.04.2015 r.
Qn Emilia Weronika Kmieciak  

 ur. 1924 r.
Qn Sławomir Kazimierz Roszak  

ur. 1971 r.

09.04.2015 r.
Qn Joanna Kałek ur. 1923 r.
Qn Zygmunt Musielak ur. 1932 r.

11.04.2015 r.
Qn Halina Maria Nowak ur. 1942 r.

19.04.2015 r.
Qn Ryszard Stanisław Kamiński  

ur. 1936 r.
20.04.2015 r.
Qn Joanna Handszu ur. 1931 r.

Jagoda Wawrzyniak
zastępca kierownika USC Luboń

cd.  
obok
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ALARMOWE
Qn KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, 
tel. 61 813 09 97
Qn POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15 – pomoc doraźna  
pon.-pt. godz. 18-8; sob., niedz.

 – tel. 61 864 88 94, 
 wypadki, nagłe zachorowania  

– tel. 112 lub 999
Qn STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzyso-

wego, tel. 697 630 284
Qn 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
Qn POGOTOWIE WOD.-KAN.

 Mosina, tel. 61 813 21 71, 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje
Qn POSTERUNEK ENERGETYCZNY

 ul. Fabryczna 4, tel. 61 813 03 02, zgło-
szenia usterek, tel. 24h 991 (informacje 
o planowanych przerwach w dosta-
wach prądu); www.operatorenea.pl
Qn ENETA OŚWIETLENIE 
POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 856 17 22 (24 h) 
Qn  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 697 630 824
Qn SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

 Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118

 weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
Qn  KOM-LUB

 www.kom-lub.com.pl,  
ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom-lub.com.pl

 Centrum Zagospodarowania Odpa-
dów – Selekt –sp. z o.o. (instalacja)

 www.selekt.toensmeier.pl, ul. Piotrowo 
Pierwsze 26/27, Czempiń 
tel. 60 282 65 41; selekt@toensmeier.pl

USŁUGI KOMUNIKACYJNE
Qn   TRANSLUB

ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl
Qn  ZARZĄD TRANSPORTU  
MIEJSKIEGO

 ul. Matejki 59, 60-770 Poznań; 
tel. 61 834 61 26 lub 61 633 53 19; 
ztm@ztm.poznan.pl

 Rozkład jazdy:  
http://www.ztm.poznan.pl/rozklad/
Qn STACJA PKP

 ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757
Qn 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
Qn LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTU

 Przychodnie i Gabinety  
Lekarza Rodzinnego

- ul. Poniatowskiego 20,  
tel. 61 810 48 31

- ul. dr. Romana Maya 1 A,  
tel. 61 890 04 85

- ul. Wschodnia, tel. 61 813 03 62
- ul. Sobieskiego 55a, tel. 61 832 68 98
 Po godz. 18, w niedziele i święta pomoc 

doraźna - patrz Pogotowie Ratunkowe
- Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM” 

 ul. Cieszkowskiego 2 lok 1B 
tel. 61 813 12 11
Qn  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
Qn PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDRO-
WIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20
Qn GMINNA KOMISJA ROZ-
WIĄZYWANIA PROBLE-
MÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel.663 504 894
Qn APTEKI CZYNNE PO 19

– „Złoty Lek”, ul. Żabikow-
ska 16, tel. 61 813 08 11, pon. 
– pt. 9 – 22, sob. 9 – 18

– „Alga” CH PAJO, ul. Żabikowska 66, tel. 
61 899 41 27, pon. – sob.  
9 – 21, niedz. 10 – 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
Qn KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

Qn BANKOMATY 24h
- PKO BP – ul. Sikorskiego
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59,  

CH Pajo – ul. Żabikowska 66,  
CH Factory – ul. Dębiecka 1

INSTYTUCJE PUBLICZNE
Qn URZĄD MIEJSKI w LUBONIU

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o�ce@lubon.wokiss.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
Qn BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
Qn MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
Qn KOŚCIOŁY

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. 1 Maja 4, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bo-
janowskiego – pl. E. Bojanow-
skiego, tel. 61 813 01 22

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13
Qn MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne

wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
Qn BIBLIOTEKA MIEJSKA

 http://www.biblub.com.pl, 
ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  
pn., śr. 12 – 20, wt., czw. 9 – 15, 
pt. 12 – 19, sob. 9 – 13 (VII i VIII: 
pt. 9 – 15, sob. nieczynne)

 Filia nr 3 – Zakłady Chemiczne (Przy-
chodnia), tel. 785 874 382, pn. 11.30–18,  
wt. 9 – 15, śr. 10.00 – 16.30 

 Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 97 (Ośrodek 
Kultury) wt., czw. 12 – 19,  
pt. 9 – 15, tel. 607 874 382
Qn OŚRODEK KULTURY

 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72, 
kom. 500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15
Qn  LUBOŃSKI OŚRODEK  
SPORTU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

Qn PRZEDSZKOLA
Publiczne:
- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  

ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02
- Tip-Topka Odkrywcy,  

ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06
- Nr 5 Weseli Sportowcy,  

ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40
- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 

tel. 61 893 03 59
- Małe Talenty, ul. Klonowa 21a,  

tel. 61 666 10 35
- Punkt Przedszkolny Trójeczka, 

ul. Dąbrowskiego 2a, tel. 61 813 04 42
Niepubliczne:
- Domisie, ul. Wschodnia 21/65,  

tel. 605 081 185
- Sióstr Służebniczek, pl. E. Boja-

nowskiego 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

Qn SZKOŁY PODSTAWOWE
 Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  

tel. 61 813 04 92
 Nr 2, ul. Żabikowska 40,  

tel. 61 813 03 92
 Nr 3, ul. Dąbrowskiego 2a,  

tel. 61 813 04 42
 Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81
Qn GIMNAZJA

 Nr 1, ul. Armii Poznań 27,  
tel. 61 810 28 38

 Nr 2, ul. Kołłątaja 1,  
tel. 61 893 23 16
Qn GRUPY AA 

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostat-
ni pt. miesiąca mityng otwarty) sal-
ka Zgromadzenia Sióstr Służebni-
czek NMP, pl. E. Bojanowskiego 6
Qn  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury człon-
ków rady nadzorczej – pierw-
szy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR  LUBOŃSKI

Zrezygnowaliśmy z publikowania specjalnego kuponu na bez-
płatne ogłoszenia drobne w sprawie pracy. Można je teraz kie-
rować 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 stałe-
go zatrudnienia (np. elektryk z prawem jazdy kat. B szuka pracy).

Ogłoszenie o pracę
Informacje

Poszukujesz swojego zaginionego pupila 
lub chcesz zaadoptować psiaka, zajrzyj do 
zakładki „Zaginione zwierzęta” na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Luboń. Są tam infor-
macje nt. schroniska w Przyborówku k. Szamo-
tuł, gdzie tra�ają bezdomne zwierzęta z Lubonia. 
Przed wizytą w schronisku trzeba się skontaktować 
z Wandą Jerzyk tel. 501 770 118, 886 368 528; e-
-mail:weronika@przytuliskauwandy.pl.

Zanim zwierzę tra� do Przyborówka, przez 
24 godziny przebywa w  „Kom-Lubie” (tel. 
61 813 05 51). Apelujemy o powiadamianie wła-
ścicieli o ich wałęsających się psach lub poinfor-
mowanie „Kom-Lubu”. Można też pomóc zwie-
rzętom w schronisku w Przyborówku i przynieść 
dary do: OSP, Gimnazjów nr 1 i 2, Szkół Podsta-
wowych nr  1, 3 i  4, Urzędu Miasta lub „Kom-
-Lubu” (koordynująca akcję – Magdalena Kryś).

PAW

Zaginione zwierzęta

n
Czarny Wabik z białym krawa-
tem i torsem, przyjazny dla 
ludzi, zapewne odpłaci się 
temu, kto go zaadoptuje nie-
ograniczoną wiernością   
fot. www.lubon.pl

Inne
Qn Księgarnia internetowa DoZaczytania.

pl. podręczniki, beletrystyka, przewodniki, 
albumy. Najniższe ceny. Odbiór osobisty 
w Luboniu. Zapraszamy. DoZaczytania.
pl   (h-024-I-VI)

Qn Sprzedam sztućce pozłacane „Solingen”; 
tel. 664 905 006   (m-098-IV)
Qn Kupię auta do 10 tys. zł, umowa i gotówka 

do ręki; tel. 798 827 337   (r-130 IV-VI)
Qn Monety – srebrne, okolicznościowe 2 zł 

GN, PRL, II RP – skupię, wymienię; tel. 
693 696 863   (r-151 V)

cd.  
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