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TEMAT MIESIĄCA

Przypomnijmy, gotowy projekt bu-
dowy ul. Wschodniej czeka 2,5 
roku, od 30 września 2013  r., od 
kiedy Starostwo Powiatowe wydało 
pozwolenie na budowę części 
ul. Wschodniej, to znaczy prostego 
odcinka od ul. Żabikowskiej do ul. 
Okrzei długości 926,5 m. Obecnie 
realizowany będzie 541-metrowy 
odcinek od zachodu (ul. Żabikow-
skiej) wraz z rondem na skrzyżowa-
niu z al. Jana Pawła II i zakończy się 
ok. 30 metrów za nim. W ubiegłym 
roku zrealizowano budowę oświe-
tlenia ulicznego na ważniejszych 
odcinkach ulic NCL.

Co zostanie zrobione
Pierwszy etap tegorocznej inwesty-
cji to budowa infrastruktury pod-
ziemnej, czyli kanalizacji deszczowej 
na całym 926-metrowym odcinku. 
Prace będą postępować od strony 
ul. Okrzei – ujścia wód w ul. Ciesz-
kowskiego. By to zrobić, w  całym 
pasie drogowym zostanie wyciętych 
ok. 200 drzew, w większości samo-
siejek.
Do wykonania jest też brakujący 
odcinek kanalizacji sanitarnej 
(ok. 240 mb) – od ul. Kopernika do 
skrzyżowania z al. Jana Pawła II.
Równolegle, na początku, ma być 
realizowana budowa chodnika 
i ścieżki rowerowej od ul. Żabikow-
skiej przy asfaltowym, utwardzonym 
odcinku do ul. Kopernika. Newral-
gicznym punktem całej inwestycji 
będzie budowa ronda. Przygotowy-
wany jest plan organizacji ruchu 
w  NCL na czas trwania budowy, 
który zostanie przedstawiony miesz-
kańcom na specjalnie zorganizowa-

nym przez Urząd Miasta spotkaniu. 
Jak komentuje burmistrz Michał 
Popławski, ta część miasta zmie-
ni się diametralnie – nie do pozna-
nia. Dla kierowców, chyba najbar-
dziej oczekujących zmian w NCL, 
realizowany projekt to przedłużenie 
jezdni asfaltowej w ul. Wschodniej 
od ul. Kopernika przez skrzyżowa-
nie z al. Jana Pawła II (rondo) oko-
ło 30 mb dalej w kierunku bloków 
nr 25,  27,  28. Łącznie będzie to 
około 350 mb asfaltu więcej. Luksus 
normalnej drogi dotyczyć więc bę-
dzie bezpośrednio jedynie trzech na 

Rusza budowa ul. Wschodniej
Miasto dostało do�nansowanie na budowę ulicy w Nowym Centrum Lubonia (NCL). 10 lutego 
władze, na czele z burmistrz M. Machalską, uroczyście rozpoczęły prace budowlane na 
ul. Wschodniej, na które przetarg wygrała spółka „Drogbud-Gostyń” z Grabonoga

20 istniejących już bloków w NCL. 
Wybudowanego jako pierwszy z ad-
resem: ul. Wschodnia  22 (gdzie 
mieści się m.in. poczta), oddanego 
do użytku przed 13 laty w 2003 r., 
Wschodniej 24 (2005 rok budowy) 
oraz Wschodniej  21 (2008-2009). 
Największy prezent otrzymają nowi 
lubonianie – przyszli mieszkańcy 
bloku ul. Wschodnia 19, dotychczas 
niezrealizowanego, pod budowę 
którego dawno już dokonano wy-
kopu (staw naprzeciw poczty). Ta 
inwestycja będzie się toczyła rów-
nolegle z utwardzaniem ulicy (o no-

n
Fragment projektu od ul. Kurpińskiego do ronda z al. Jana Pawła II (najwięcej mówiący fragment projektu z pełną 
infrastrukturą). Całość projektu dostępna na www.wiescilubonskie.pl   oprac. SD Projekt SC

n
Cd. projektu – rondo na skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II i kolejna część 
ul. Wschodniej. Czerwoną kreską oznaczono granicę tegorocznej inwesty-
cji. Na mapkach kolor żółty to chodniki, różowy – ścieżki rowerowe, brązo-
wy – zatoki autobusowe, niebieski – jezdnia, granatowy – parkingi, zielo-
ny – zieleń miejska   oprac. SD Projekt SC
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TEMAT MIESIĄCA

wym bloku Wschodnia 19 czytaj na 
str. 10 – „Koniec stawu w NCL”).
Na realizowanym w tym roku od-
cinku powstanie 78 miejsc parkin-
gowych w segmentach 5- i 4-stano-
wiskowych (kolor granatowy na 

planie). Burmistrzo-
wie zdają sobie spra-
wę, że to mniej niż 
liczba parkujących 
obecnie aut, ale nie 
mają możliwości wy-
gospodarowania 
większej, bo brak jest 
terenów przeznaczo-
nych na ten cel. Przy-
pominają, że dewelo-
perzy są zobowiązani 
do zabezpieczenia na 
terenach wspólnot 
minimum 1,5 miej-
sca parkingowego dla 
każdego mieszkania. 
Wskaźnik ten w wie-
lu przypadkach nie 
został zrealizowany. 
Ponadto twierdzą, że 
duży potencjał jest 

jeszcze w  niewykupionych przez 
mieszkańców podziemnych parkin-
gach pod blokami. W  sumie, wg 
projektu, na całej prawie kilometro-
wej długości, przy 8.  blokach 
ul.  Wschodniej, od Żabikowskiej 

n
Ostatnie przygotowania do uroczystego rozpoczęcia prac 
budowlanych na ul. Wschodniej, na które Urząd Miasta za-
prosił telewizję i lokalną prasę. W tle, specjalnie do zdjęć, 
sprowadzono czerwoną wywrotkę i żółtą koparkę, które 
symulowały roboty w błocie   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Zaszczyt symbolicznego rozpoczęcia prac przy budowie ul. Wschodniej 
w NCL, oprócz pani burmistrz Małgorzaty Machalskiej (w środku), przy-
padł: jej zastępcy Michałowi Popławskiemu (z prawej), stojącemu obok 
kierownikowi budowy z �rmy „Drogbud-Gostyń” (w pomarańczowej kami-
zelce) oraz Henryce Grygier-Konewce – kierownikowi Wydziału Inwestycji 
Urzędu Miasta (z lewej) i Piotrowi Izydorskiemu (radnemu z Forum Miesz-
kańców Nowego Centrum Lubonia). Zapytany przez nas kierownik budo-
wy – o określenie procesu technologicznego wykonywanego przez wy-
brane osobistości – po bardzo długim namyśle określił – „prace ziemne”. 
Reżyseria otwarcia budowy, jakie miało miejsce 10 lutego o godz. 8 na 
skrzyżowaniu ul. Wschodniej i Jana Pawła II, mająca jedynie cel marketin-
gowy, została dopracowana w najdrobniejszych szczegółach. Dziewicze 
szpadle w kolorze zielonym przypadły paniom, czarne zaś facetom (nie-
które jeszcze z metkami). Po trwającej prawie godzinę sesji zdjęciowej 
i rozmowach, wszyscy się rozeszli i rozjechali, pozostawiając po sobie 
wzruszone błoto   fot. Piotr P. Ruszkowski

do Okrzei zaprojektowano 112 
miejsc parkingowych.
Projekt, którego części przypomina-
my obok, obejmuje ponadto ułoże-
nie dwumetrowej szerokości chod-
nika z szarego bruku po obu stro-
nach drogi (na mapce kolor żółty), 
asfaltowej ścieżki rowerowej o sze-
rokości 2,5 m, której trasę wytycza-
ją na mapce różowe pasy. Ścieżka 
będzie biec od ul. Żabikowskiej po 
północnej stronie drogi tuż przy 
chodniku. Jezdnia z  bitumicznej 
nawierzchni zostanie położona od 
ul.  Kopernika (patrz: na planach 
kolor niebieski). Wg projektu, od 
ul. Kopernika jezdnia będzie węższa. 
Istniejący odcinek ma 6,5 m szero-
kości, nowo budowany będzie liczył 
6 m. Docelowo w NCL przewidzia-
no też, zlokalizowane tylko przy 
rondzie, zatoki przystankowe dla 
autobusów (na projekcie kolor brą-
zowy).
Dokładnie projekt budowy ul. 
Wschodniej został przedstawiony 
i  omówiony w  „WL” 11-2013  r., 
str. 12
Przypomnijmy, kolejnym gotowym 
do realizacji projektem, poza konty-
nuacją ul. Wschodniej aż do przebi-
cia w ul. Okrzei, jest pozwolenie na 
budowę al. Jana Pawła II (o szczegó-
łach czytaj: „WL” 03-2014 r., str. 12). 
Nie mają nadal projektów budowla-
nych ulice w NCL: Wschodnia – od-
cinek drogi skręcającej na północ za 
blokiem 27 w kierunku ul. Pułaskie-
go – do stacji Pogotowia Ratunko-
wego (ok. 300  mb z  tymczasową 
nawierzchnią brukową), Kochanow-
skiego, Broniewskiego, Mizerki, czy 
inne mniejsze, boczne – Kurpińskie-
go i Kopernika.

PPR

O do�nansowaniu, jakie Miasto 
uzyskało na realizację projektu 
budowy ul. Wschodniej z Naro-
dowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych, czytaj na str. 22 
– „Są pieniądze na Wschodnią” 
oraz „Sukces Lubonia” na str. 17.
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Objętość ,,Wieści Lubońskich"  w 25-letniej historii

Niedawno Niezależny Miesięcznik 
Mieszkańców „Wieści Lubońskie” 
obchodziły 25. jubileusz. Taki czas 
może już podlegać ocenie. Najlepiej 
zrobią to kiedyś lokalni historycy, na 
co dzień wery�kują mieszkańcy, któ-
rzy chętnie nas kupują, dostarczają 
sygnałów, piszą listy, dzwonią, mailu-
ją, przychodzą do redakcji w bardzo 
różnych sprawach. Przeprowadzane, 
co jakiś czas badania na nasz temat, 
świadczą, że dobrze spełniamy mi-
sję. Ostatnie badania socjologiczne 
dotyczyły zaufania do „WL”. W tym 
sondażu, aż 53% mieszkańców oświad-
czyło, że je ma, a 14% nie („WL” 12-
2015 r., str. 13).
Nie zabiegamy o  wyróżnienia, nie 
bierzemy udziału w konkursach, ran-
kingach itd. Miło jest, gdy zauważą 
nas zewnętrzne instytucje. Najwięk-
szym wyróżnieniem były otrzymanie 
w 1998 r. ogólnopolskiej nagrody dla 
najlepszych miesięczników lokalnych, 
tym większa satysfakcja, że większość 
biorących wówczas udział tytułów już 
nie istnieje. W 2009 r. przyznano nam 
też godło „Najlepsze w Polsce” („Do-
bre bo Polskie”). Przykład luboński 
jest na dzisiejszym rynku niezależ-
nej prasy lokalnej wyjątkiem. By się 
utrzymać, rozwijać i  niezmiennie 
służyć mieszkańcom, potrzebne są 
środki. Utrzymujemy się jedynie ze 
sprzedaży pisma oraz reklam, które 
w obliczu wszędobylskiej elektroniki 
odstępują od tradycyjnej formy prasy 

papierowej. Nie jesteśmy dotowani 
przez miasto, ani żadną inną instytucję 
czy �rmę. Wydawcą jest Stowarzysze-
nie Kulturalno-Oświatowe „Forum 
Lubońskie”, którego członkiem może 
zostać każdy, komu na sercu leży 
niezależna prasa oraz dbałość o hi-
storię lokalną. To pryncypia naszej 
działalności. Oprócz wydawanego 
cyklicznie czasopisma, mamy na 
koncie publikację kilkunastu ksią-
żek, głównie nt. historii lokalnej. Od 
pięciu lat wydajemy także „Rocznik 
Historyczny Lubonia”.
Należy podkreślić, że podobnie jak 
stowarzyszenie, również redakcja 
jest instytucją otwartą, skupiającą 
wszystkich, którzy chcąc się reali-
zować, angażują  się w  tworzenie 
czasopisma dla dobra wspólnego. 
Nasza działalność nie jest komercyj-
ną, a jej efektem jest m.in. dawanie 
Luboniowi niezależnej, rzetelnej 
informacji, tworzenie forum dys-
kusyjnego, pozostawianie dokładnej 
kroniki miasta itd. Nasza otwartość 
na wszystkie środowiska i zaangażo-
wanie dla dobra miasta, to wyjątkowy 
potencjał, który należy pielęgnować 
i rozwijać. Tę działalność wypełniają 
osoby zatrudnione na 2,5 etatu oraz 
szerokie grono współpracowników, 
miłośników i wolontariuszy.
Drogie są materiały oraz usługi i, 
choć zatrzymała się in�acja, to bran-
ża wydawnicza tego nie odczuwa. 
Z roku na rok wzrasta objętość „Wieści 

Drodzy Czytelnicy! Lubońskich”. Ten rozwój czasopisma 
oraz przedstawione historycznie zmia-
ny ceny, ilustruje wykres pokazany 
obok. Ostatnia, nieznaczna zmiana 
ceny miała miejsce przed 5 laty. Od 
tego czasu o�cjalna in�acja wzrosła 
ponad 8%, objętość czasopisma zaś 
blisko 11%. Ta sytuacja oraz koszty 
prowadzenia bardzo bogatego archi-
wum, które doszły, zmuszają nas do 
podwyżki ceny „Wieści Lubońskich” 
do 4,70 zł. Wszystkie wpływy były 
i będą wykorzystywane na działalność 
statutową. Uzyskane dodatkowe środki 
pozwolą na zmniejszenie odnotowy-
wanej straty na naszej działalności. 

Liczymy na Państwa zrozumienie 
oraz to, że kilkudziesięciogroszowa 
podwyżka ceny miesięcznika nie wpły-
nie na Wasz stosunek do wypełnianej 
przez stowarzyszenie i wolną lubońską 
prasą misji dla społeczności Lubonia.
W imieniu zespołu redakcyjnego dzię-
kuję wszystkim, szczególnie naszym 
stałym Czytelnikom i Reklamodaw-
com, oraz tradycyjnie już zapraszam 
do tworzenia jeszcze lepszego czaso-
pisma samorządowego o charakterze 
obywatelskim, jakim są Wasze „Wieści 
Lubońskie”.

Piotr Paweł Ruszkowski
redaktor naczelny

n
Na wykresie 25 lat rozwoju czasopisma. Ponad 300 wydań to 14 816 stron, ponad 
milion wydanych egzemplarzy. Zebrane w roczniki tomy zajmują prawie metrową 
(94 cm) półkę. Gdyby treści zawarte w „Wieściach Lubońskich” zamienić na format 
książkowy, dałoby to przynajmniej 100 egzemplarzy po ok. 300 stron każdy. Stara-
my się stopniowo poprawiać jakość kolejnych wydań. W tym numerze – dodatko-
wych 8 stron kolorowych z przodu, w sumie 32 na papierze kredowym   oprac. Piotr 
P. Ruszkowski
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Powszechnie szanowany nauczyciel, 
wieloletni dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 1, organizator sportu i tu-
rystyki w Luboniu, samorządowiec 
miejski i powiatowy, aktywnie pra-
cujący na rzecz niepełnosprawnych 
i starszych, wielokrotnie wyróżnia-
ny, nagradzany i odznaczany otrzy-
mał Medal „Zasłużony dla Miasta 
Luboń”. Nikt z  radnych podczas 
ostatniej sesji Rady Miasta (4 lute-
go) nie miał wątpliwości, by nadać 
ten honorowy tytuł Zbigniewowi 
Jankowskiemu. Z  uznaniem mó-
wiono o jego wszechstronnych ini-
cjatywach dla dobra wielu luboń-
skich środowisk. Następnego dnia 
medal wręczono podczas gali Siew-

cy Roku  2015 (więcej czytaj na 
str. 6). Dla przypomnienia, to wy-
różnienie jest 33. w historii nada-
wania medalu od 1997 roku

JN

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

W poniedziałek, 25 stycznia o godz. 
17.30, specjalnym samochodem-
-kaplicą przybył do Lubonia obraz 
św. Józefa – patrona rodzin, od 19 
marca 2015 r. peregrynujący po ar-
chidiecezji poznańskiej. Wcześniej 
obraz przebywał w  Puszczykowie, 
dokąd dotarł z Komornik. Pielgrzy-
mowanie kopii ukoronowanego wi-
zerunku znajdującego się w kościele 
karmelitów bosych na Wzgórzu 
Świętego Wojciecha w  Poznaniu, 
odbywa się na zaproszenie wspólnot 
para�alnych. Jest modlitwą archidie-
cezji za polskie rodziny, których ist-
nienie i wartości są dziś zagrożone. 
„Archidiecezja chce w  ten sposób 
włączyć się w odkrywanie zamysłów 
Bożych względem rodziny. Celem 

peregrynacji jest uświadomienie 
małżonkom znaczenia religijnych 
wartości życia rodzinnego, takich jak 
wspólna modlitwa, niedzielna Msza 
św., częsta spowiedź i Komunia świę-
ta oraz pogłębianie znajomości Pi-
sma Świętego i Katechizmu Kościo-
ła Katolickiego”. Z podobnym pro-
gramem modlitwy, w  podwójnym 
zestawie (stół do wystawiania, kom-
pletny ornat i stuła, okolicznościowe: 
lekcjonarz i mszał oraz książka z ka-
zaniami), wędrująca z  kustoszem, 
ojcem Stanisławem Plewą OCD, 
kopia obrazu św. Józefa odwiedziła 
w  dniach 25-29 stycznia wszystkie 
lubońskie parafie, przebywając 
w każdej przez dobę.

(S)

Dobre, bo gościnne

Odwiedziny św. Józefa

n
Ojciec Stanisław Plewa OCD – kustosz peregrynacji  – przedstawia omo-
dlony, kilkusetletni obraz św. Józefa (w tle), który nawiedził Luboń   
fot. Włodzimierz Wasilewski

Dobre, bo uhonorowane

Zbigniew Jankowski

n
Hala LOSiR-u w piątek, 5 lutego – Zbigniew Jankowski z rąk przewodni-
czącej Rady Miasta, Teresy Zygmanowskiej, odbiera medal wraz z certy�-
katem, w towarzystwie burmistrz Małgorzaty Machalskiej. Z kwiatami dla 
uhonorowanego – Dominika Kędziora z Biura Rady Miasta    
fot. Mariusz Marszałkiewicz
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W wieczór, 5 lutego podczas gali 
w hali Lubońskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji po raz szósty osobom 
wyróżniającym się w Luboniu wrę-
czono statuetki nawiązujące do 
charakterystycznego dla naszego 
miasta pomnika Siewcy. Gospoda-
rzami imprezy były burmistrz Mał-
gorzata Machalska i przewodniczą-
ca Rady Miasta – Teresa Zygma-
nowska.

Uroczystą galę, na którą przybyło 
ponad 600 gości, prowadziła szefo-
wa Wydziału Organizacyjno-Praw-
nego Urzędu Miasta – Agnieszka 
Begier – robiąc to sprawnie, z du-
żym wdziękiem i profesjonalizmem. 
Przybyli m.in.: poseł na Sejm RP 
– Tadeusz Dziuba, wicestarosta po-
znański – Tomasz Łubiński, prezy-
dent Unii Wielkopolan – Paweł 
Klepka, radny Sejmiku Wielkopol-

skiego – Waldemar Wit-
kowski, wójt Gminy Ko-
morniki – Jan Broda, 
radni powiatowi i miejscy 
oraz osoby czynnie dzia-
łające na rzecz Lubonia. 
Galę rozpoczęło wyjątko-
we wydarzenie – długo-
letniemu dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej nr 1, 
społecznikowi, radnemu 
powiatowemu i miejskie-
mu – Zbigniewowi Jan-
kowskiemu – wręczono 
uroczyście medal „Zasłu-
żony dla Miasta Luboń” 
(szerzej na str. 5). Następ-
nie przystąpiono do ogło-
szenia laureatów miej-
skiego konkursu (ich 
nazwiska z zalakowanych 

kopert odczytywali członkowie ka-
pituły) i rozdania prestiżowych sta-
tuetek w 4 regulaminowych katego-
riach.
Laureatem w kategorii „biznes” zo-
stali: Agata, Wiesław i Adam Strącz-
kowscy – właściciele �rmy Centrum 
Ogrodnicze „Strączkowscy”, wyczy-
tani przez Dorotę Franek. Statuetkę 
w kategorii „kultura” otrzymał Ze-
spół Wokalno-Instrumentalny „Ton”, 
którego historia sięga międzywojnia 
i który niedawno obchodził 85-lecie 
działalności artystycznej – wyczy-
tany przez Przemysława Maćkowia-
ka, którego wyręczyła 6-letnia cór-
ka Konstancja. Zwycięzcą w kate-
gorii „sport” został Mariusz Pyśk 
– trener i  prezes Zarządu Luboń-
skiego Klubu Tenisa Stołowego, 
wyczytany przez Lecha Bartkowia-
ka. Wreszcie statuetkę w kategorii 
„życie publiczne” otrzymało Stowa-
rzyszenie Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym „Wspólna Droga”, 
wyczytane przez siostry służebnicz-
ki – Reginę Olbrich i  Julitę Ho�-
mann.
Na zakończenie gali, w części arty-
stycznej wieczoru, wystąpił Zespół 
„Collegium Musicum”, powstały 
z inicjatywy muzyków związanych 
ze środowiskiem muzyki dawnej, 
który wykonał „Cztery Pory Roku” 
Antonio Vivaldiego. Muzycy zagra-
li na ponaddwustuletnich instru-
mentach lub na ich wiernych współ-
czesnych kopiach. Solistą wieczoru 

był wybitny skrzypek – Mikołaj 
Zgółka. Następnie, po gromkich 
oklaskach, goście udali  się na po-
częstunek, przy kawie i  herbacie 
dzieląc się wrażeniami.

Nominowani
Szóstą edycję konkursu pod nazwą 
„Siewca Roku” ogłoszono 11 stycz-
nia. Intencją było, przypomnijmy, 
wyróżnienie wybitnych osobistości 
za działalność w roku 2015, w ka-
tegoriach: kultura, sport, biznes 
i  życie publiczne. Do 29  stycznia 

Dobre, bo nagrodzone

Siewcy Roku 2015

cd.  
obok

n
Mariusz Pyśk – nagrodzony w kategorii 
„sport”   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
W kategorii „biznes” Siewcami Roku 2015 zostali pań-
stwo Strączkowscy   fot. Mariusz Marszałkiewicz
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osoby �zyczne, prawne, oraz orga-
nizacje nie posiadające osobowości 
prawnej prowadzące działalność na 
terenie Lubonia, jak również każdy 
z  mieszkańców mogli, na specjal-
nym formularzu, pocztą (również 
elektroniczną) lub osobiście , zgła-
szać kandydatów do tytułu. Na spo-
tkaniu 2 lutego kapituła konkursowa 
oceniła zgłoszone wnioski i wyłoni-
ła nominowanych w czterech kate-
goriach. W  skład kapituły weszli: 
burmistrz Małgorzata Machalska, 

przewodnicząca Rady Miasta Tere-
sa Zygmanowska, laureaci ubiegło-
rocznego konkursu: siostra Rafała 
Kisiel, Przemysław Maćkowiak 
i Lech Bartkowiak, kierownik Wy-
działu Organizacyjnego – Agniesz-
ka Begier, kierownik Wydziału 
Oświaty, Zdrowia i  Kultury – Ro-
mualda Suchowiak, podinspektor 
ds. promocji – Emilia Bryś i radna 
– Dorota Franek. Do konkursu zgło-
szono 23  kandydatury (kategoria 
„kultura” – 6, „sport” – 3, „biznes” 
– 4, „życie publiczne” – 10). Niektó-
re podane zostały przez kilku wnio-
skodawców (Edmund Kostrzewski 
i Katarzyna Sitarz), kilka z przyczyn 
formalnych odrzucono (w kat. „kul-
tura”: Rajmunda Krusinskiego – 
członka Lubońskiej Rady Seniorów, 
chórzysty i Roberta Świerczyńskie-
go – starszego Lubońskiego Bractwa 
Kurkowego; w kat. „biznes” – Ewę 
Humerczyk – właścicielkę firmy 
Centrum Dekoracji „Ceremonia”; 
w  kat. „życie publiczne”: Łukasza 
Kołcza – Związek Strzelecki „Strze-
lec”, Zbigniewa Jankowskiego – dłu-
goletniego dyrektora SP  1, Marię 
i Jana Błaszczaków – m.in. PTTK, 
aktywnych społeczników, Marka 
Maciejewskiego – komendanta OSP 
i Aleksandrę Lorenc – komendant-
kę ZHP). W każdej kategorii, zgod-

nie z regulaminem, mogło się zna-
leźć maksymalnie 5 nominowanych. 
Poniżej, w kolejności alfabetycznej, 
podajemy nazwiska nominowanych 
w poszczególnych kategoriach:
- kategoria „kultura”: Małgorzata 
Błaszkiewicz – artystka, której pasją 
jest malarstwo; Zbigniew Henciel 
– szeryf Kowbojskiego Miasteczka; 
Zespół Wokalno-Instrumentalny 
„Ton” – niedawno obchodził 85-le-
cie; Zespół Śpiewaczy „Szarotki” 
– działa przy Ośrodku Kultury;

- kategoria „sport”: Tomasz Kacz-
marek – Stowarzyszenie Sportowe 
Luboń, sekcja Ruk-Cuk, 3 miejsce 
w kat. open w speed badmintonie 
na Mistrzostwach Świata w Berlinie; 
Mariusz Pyśk – pod jego okiem 
Luboński Klub Tenisa Stołowego 

n
Zespół „Ton” to zwycięzcy w kategorii „kultura”   fot. Mariusz Marszałkiewicz

rozpoczął profesjonalne szkolenie 
młodych lubonian; Katarzyna Si-
tarz – Stowarzyszenie Sportowe 
Luboń, Ruk-Cuk, Wicemistrzyni 
Świata w kat. Kobiet +35 w speed 
badmintonie w Berlinie;
- kategoria „biznes”: Sylwester 
Filipowicz – właściciel sklepu z za-
bawkami i  art. papierniczymi 
„Skrzat”; Agata, Wiesław, Adam 
Strączkowscy – właściciele �rmy 
Centrum Ogrodnicze „Strączkow-
scy”; Marek Zimliński – restaurator 
zabytków architektury przemysło-
wej przy u. Armii Poznań;
- kategoria „życie publiczne”: Bar-
bara Dobrowolska – przewodniczą-
ca Klubu Ludzi Niewidomych i Sła-
bowidzących „Promyk”; Edmund 
Kostrzewski – Stowarzyszenie „So-
lidarni w Prawdzie i Miłosierdziu”, 
aktywny działacz na rzecz lokalnej 
społeczności; Małgorzata Matysiak 

– Stowarzyszenie Forum Obywatel-
skie Luboń, zaangażowana w dzia-
łania społeczne i  charytatywne; 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Wspólna Dro-
ga” – otwarcie placówki Warsztatów 
Terapii Zajęciowej; Stowarzyszenie 
Związek Strzelecki „Strzelec” – 
stworzył lubońskiej młodzieży atrak-
cyjną formę spędzania wolnego 
czasu ucząc m.in. uszanowania tra-
dycji i patriotyzmu.
Kapituła konkursowa oceniła po-
szczególnych nominowanych i wy-
łoniła zwycięzców.

PAW

n
Siewcą Roku 2015 w kategorii „życie publiczne” zostało Stowarzyszenie 
„Wspólna Droga”   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Statuetka miejskiego plebiscytu 
„Siewca Roku” autorstwa Krzyszto-
fa Urbana, wykonana z brązu na 
podkładce z białego marmuru    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Gospodyniami wieczoru były bur-
mistrz Małgorzata Machalska (w 
zaskakującym imagu) i przewodni-
cząca RML Teresa Zygmanowska   
fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
W roli konferansjera sprawdziła się 
Agnieszka Begier – kierownik Wy-
działu Organizacyjno-Prawnego 
UML   fot. Mariusz Marszałkiewicz
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Szara zima, zbyt mało czasu spę-
dzamy na łonie natury, 
z  tęsknotą też wycze-
kujemy wiosny i  bu-
dzącej  się do życia 

Dobre, bo podpatrzone

Ptaki w Luboniu

n
Sójka – barwny ptak wielkości gołębia, piskliwy, kłótliwy i chyba nielu-
biany przez inne gatunki. Przyleciał w trójkę, wokół karmnika zrobi-
ło się pusto. Jeden przysiadł w słońcu na schowanym pod wiatą stela-
żu od „huśtawki”. Ptaki te nie miały śmiałości skorzystać z wystawio-
nych „przysmaków” – okruchów jedzenia, ziaren: słonecznika, prosa, 
rzepaku, lnu, łupanych: orzechów, kasztanów, żołędzi itp. wolały zja-
dać to, co z karmnika wypadło   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Czapla siwa – „upolowana” pod-
czas niedzielnego, zimowego 
wypadu na „Kocie Doły”, kilkadzie-
siąt metrów od nowego mostu do 
„Luveny”. Stała bez ruchu na ta�i 
zamarzniętego starorzecza ze 
stuloną głową. Zauważywszy mnie 
z aparatem, ożywiła się podnosząc 
głowę, i nie czekając na zakończe-
nie sesji zdjęciowej, odfrunęła 
z gracją na południe – może po 
wiosnę?   fot. Piotr P. Ruszkowski

cd.  
na str. 
9

Grubodziób – ptak większy od 
wróbla, mazurka czy sikorki, (ok. 
18 cm) rzadko tu przesiaduje, ale 
kiedy już jest, to inne, mniejsze 
muszą ustąpić. Ma mocny, gruby 
dziób (stąd jego nazwa) zdolny 
kruszyć pestki: czereśni, wiśni itd., 
dlatego ze słonecznikiem radzi 
sobie doskonale. Nie przeszkadza-
ło mu, że „piętro” niżej większy od 
niego dzięcioł skubał właśnie przy-
bitą do deski gwoźdźmi słoninę   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
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przyrody. Pamiętajmy, że na mro-
zie, bez ciepłych kątów jest też 
życie, które właśnie teraz szuka 
pożywienia, by przetrwać. Zbli-
ża się do siedlisk ludzkich, skąd 
oczekuje czegokolwiek zdatnego 
do jedzenia. Codziennie w nocy, 
po skończonej pracy około pół-
nocy, gdy wszystko śpi, szykuję 
porcje (litrowy garnek) zmiesza-

nego osobiście żeru kupionego 
za grosze hurtowo na pobliskiej 
„Sielance”. Na parapecie, kilka 
metrów od okien, leży gotowy do 
strzału aparat fotograficzny. 
Z  premedytacją zainstalowałem 
karmniki, by podczas posiłków 
móc obserwować zimowe życie 
pierzastych dzikich stworzeń – 
takie zboczenie (czytaj: kolejne 

zainteresowanie). A  oto, co 
u d a ł o   s i ę  „ up o l ow a ć” 
w  styczniowe mrozy. Poka-
zywane wcześniej mazurki 
sikorki (kilka gatunków), 
pospolite wróble, synogarlice 
(dzikie gołębie) czy dzięcio-
ły (kilka gatunków) są stały-
mi bywalcami mojej „ptasiej 
jadłodajni”, a obserwacja ich 
systemu kolejności jedzenia 
wcale nie jest nudna.

PPR

DOBRE, BO... 

ART. BIUROWE
I SZKOLNE

DEWOCJONALIA
UPOMINKI

KSERO
DHL SERVICE POINT

Pn - Pt
9 - 18

Sobota
10-12.30

tel. 792 747 221
Luboń, ul. Poniatowskiego 26

(wejście od ul. Kołłątaja)

Inicjator i pomysłodawca stojącego 
w  parku Papieskim granitowego 
pomnika pod nazwą „Świadectwo 
Miłości” – luboński kardiolog dr 
Roman Klimas – wspólnie z Karo-
lem Gmachowskim z Plewisk ufun-
dowali 12  statuetek będących mi-
niaturami monumentu. Powołana 
w  tym celu kapituła przyznaje je 
zaangażowanym i  działającym na 
rzecz ochrony życia. Pierwsza sta-
tuetka została wręczona przy okazji 
ubiegłorocznego poznańskiego 
„Marszu dla Życia”, który odbył się 
pod hasłem „Czas na Życie” – pań-
stwu Ewie i  Karolowi Gmachow-
skim. Pozostałe jedenaście statuetek 
kapituła przyzna i wręczy w przy-
szłości kolejnym osobom, które 

Dobre, bo ufundowane

Statuetki lubonianina

n
Dr Roman Klimas prezentujący jedną 
z współufundowanych przez siebie statu-
etek   fot. Paweł Wolniewicz

n
Statuetka o wysokości 205 mm 
i szerokości 115 mm jest wykona-
na z brązu i osadzona na marmu-
rowej podstawie o wymiarach 
45x115 mm, na której umieszczo-
no tabliczkę z napisem „…Wybie-
rajcie życie, abyście żyli…” oraz 
kolejnym numerem umieszczo-
nym w prawym, dolnym narożniku   
fot. Paweł Wolniewicz

potra�ą odejść od biegu dzisiejsze-
go świata, zapomnieć o pędzie dnia 
codziennego i skupić się na tym, 
co naprawdę ważne – istocie każ-
dego ludzkiego życia. W tym roku 
planuje się zorganizowanie „Mar-
szu dla Życia” po raz pierwszy 
w naszym mieście.

PAW

W czerwcu 2015 r., w oktawie ob-
chodów 25-lecia samorządności 
w naszym mieście, w sali sesyjnej 
lubońskiego magistratu uzupełnio-
no ścienną galerię zdjęć. Dodano 
grupowe zdjęcia radnych Rady Mia-
sta Lubonia (RML) I i VII (obecnej) 
kadencji, portrety byłych burmi-
strzów – Włodzimierza Kaczmarka 
i Dariusza Szmyta – a także byłych 

przewodniczących RML: Krzyszto-
fa Molińskiego, Zdzisława Szafrań-
skiego, Ryszarda Olszewskiego 
i Marka Samulczyka. Obecnie prze-
bywający w  sali obrad mogą  się 
zapoznać z wizerunkami osób spra-
wujących władzę w naszym mieście 
w latach 1990-2015.

PAW

Dobre, bo pamiątkowe

Galeria w sali obrad

n
Wchodząc do sali sesyjnej, na ścianie po lewej stronie łatwo można za-
uważyć zdjęcia burmistrzów, przewodniczących i radnych kolejnych 
siedmiu kadencji RML   fot. Paweł Wolniewicz

Ptaki w Luboniucd.  
ze str. 
8
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stor rozwiązał z  nim umowę 
i  przez lata, jako firma spoza 
branży budowlanej, bezskutecznie 
poszukiwał odpowiedniego part-
nera (NCS to spółka z 50% udzia-
łem zagranicznym, od 1993 r. na 
rynkach wyrobów metalowych, 
produkująca m.in. elementy wy-
posażenia technologicznego linii 

montażowych przemysłu samo-
chodowego). Ostatecznie, na po-
trzeby inwestycji w Luboniu, wła-
ściciel gruntu powoł związaną 
z sobą spółkę deweloperską NCS-
-Bud.

Zielone tarasy
Na początku lutego br. wykonawcy 
przekazano plac budowy przy ul. 
Wschodniej. Trwa przygotowywanie 
terenu do wszczęcia robót. Nieba-
wem zacznie tu powstawać 5-kon-
dygnacyjny blok o podobnej archi-
tekturze, jaką pokazywaliśmy przed 
ponad 5 laty w corocznym raporcie 

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

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

PANORAMA  HANDLU  I  USŁUG

Przy ul. Wschodniej 21/67 (obok Przedszkola 
„Domisie”) otwarto Zielarnię „Jagoda”. Oprócz 
ziół są tu suplementy diety, naturalne kosmety-
ki, żywność bez cukru, gluten ze soli i przypra-
wy. Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 
10-17, w soboty 9-13.   fot. Piotr P. Ruszkowski

Przy ul. Wirowskiej  26 (boczna od ul. 
Buczka) otwarto warsztat samochodowy 
pn. „Auto-Serwis” wykonujący naprawy 
bieżące i główne, w tym obsługę instalacji 
gazowej LPG.   fot. Hanna Siatka

Z początkiem lutego przy ul. Wschodniej 23 a/67 
(w sąsiedztwie przychodni stomatologicznej  
„Meiss Med”) otwarto sklep „Niemieckie Pro-
dukty”, w którym oferuje się sprzedaż importo-
wanych z Niemiec artykułów drogeryjno-che-
micznych, kosmetyków oraz słodyczy i kawy. 
Sklep czynny od pn. do pt. w  godz. 9 – 18, 
w soboty 10 – 14.   fot. Paweł Wolniewicz

Kebab, hamburgery, również zestawy obiadowe 
na życzenie oraz napoje zimne i gorące serwuje 
otwarte w połowie stycznia bistro „Doneria” przy 
ul. Dworcowej 8 A (pawilon u zbiegu z ul. Kona-
rzewskiego). Jest czynne od pn. do czw. w godz. 
11-22, pt. i sob. 11-1 oraz w niedziele 12-22.  
fot. Paweł Wolniewicz

Przy głównym wejściu do CH Pajo ustawio-
no punkt „PostInAir ekspresowe przesyłki 
lotnicze”. Usługa, której właścicielem jest 
PostInAir Polska Grupa Pocztowa Inno-
wacje Sp. z o.o., jest realizowana w oparciu 
o sieć maszyn zlokalizowanych na terenie 

największych portów lotniczych w kraju oraz pobliskich aglomeracji 
miejskich. Urządzenia te pozwalają na nadawanie przesyłek lotniczych 
z możliwością ich odbioru nawet tego samego dnia. Poza tym można 
zdeponować w nich bagaż i odebrać w dowolnym momencie. Przesyłkę 
rejestruje się online. Sposób jej nadania polega na wprowadzeniu da-
nych przesyłki wraz z terminem jej doręczenia, danych nadawcy i od-
biorcy. Po otrzymaniu sms-a wprowadza się specjalny kod naddania, 
płaci i umieszcza przesyłkę w skrytce. Usługa jest aktywna 24h przez 
7 dni w tygodniu   fot. Paulina Sawicka

W Salonie Zdrowie i Uroda „Angel” przy ul. 
Mazurka  1 powstał specjalistyczny gabinet 
podologiczny zaj-
mujący  się pielę-
gnacją stóp, w tym 
zapewnieniem ulgi 

w  bólu w  przypadku modzeli, odcisków 
i wrastających paznokci. Tel. 501 215 558 
(patrz też strony reklamowe)  

 fot. Władysław Szczepaniak

Przy ul. Żabikowskiej 62 (obok zegarmistrza) 
otwarto sklep z odzieżą nową i używaną o na-
zwie „Fajny Ciuszek”. Sklep zaprasza od wt. 
do pt. w godz. 10 – 18, a w soboty 10 – 14. 
W ostatnią niedzielę miesiąca w godz. 10 – 14 

odbywa się wyprzedaż towaru.   fot. Paulina Sawicka

Koniec stawu w NCL!
U schyłku 2017 r., w miejscu, gdzie w Nowym Centrum Lubonia (NCL) znajduje się dziś regularny 
staw, zostanie oddany do użytku kolejny blok. Ruszyła inwestycja mieszkaniowa pod nazwą 
„Wschodnia 19

cd.  
na str. 
26

Wszyscy zdążyli się już przyzwy-
czaić do widoku wypełnionego 
wodą i opanowanego przez żaby, 
wykopu pod fundamenty przy 
ulicach: Wschodniej i planowanej 
Kochanowskiego. Ostatnio poja-
wiały się nawet pomysły tęsknią-
cych za zielenią mieszkańców 
śródmieścia na zagospodarowanie 
tej ogrodzonej oazy natury. Po 
kilku nieudanych próbach, wła-
ścicielowi półhektarowego gruntu 
(od 2006  r.) – Przedsiębiorstwu 
Wielobranżowemu NCS Sp. z o.o. 

z  Poznania – udało  się wreszcie 
znaleźć rozwiązanie patowej sy-
tuacji inwestycyjnej, czym tłuma-
czono trwający latami przestój na 
placu budowy, i  przystąpić do 
realizacji.
Przypomnijmy, wykop pod funda-
menty wykonała w  2009  r. firma 
„Budsar” z Poznania, z którą zwią-
zał  się NCS. Po kilku miesiącach 
prace wstrzymano. Z placu budo-
wy zniknęły maszyny i pracowni-
cy. Wykonawca, jak nas informo-
wano, okazał się nierzetelny, inwe-

n
Wizualizacja budynku przy ul. Wschodniej 19 – widok od strony ul. Mi-
zerki na wewnętrzny dziedziniec (zdjęcie z lewej). Blok stanie frontem 
do głównej drogi śródmieścia, naprzeciw budynku przy ul. Wschodniej 
22 z urzędem pocztowym (w głębi). Na dachu 5-kondygnacyjnego blo-
ku zaprojektowano zielone tarasy, fragmentami zadaszone. Faktycznie 
dom będzie miał więc 6 poziomów (w miejscowym planie „Luboń-Cen-
trum” zapisano 4 kondygnacje nadziemne)
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SÓL W OKU

Zdenerwowany kierowca zadzwonił 
do redakcji z prośbą o nagłośnienie 
niebezpieczeństwa czyhającego na 
wysiadających z  autobusu na ul. 
Dębieckiej. Pomiędzy ul. Niepodle-
głości a  rondem przy Factory, na 
pasie zieleni przy ekranie autostra-
dowym wygospodarowano przysta-
nek. Jest on na tyle krótki, że tył 

zatrzymującego  się autobusu naj-
częściej przypada tuż przy pasach 
dla pieszych. Kierowca był świad-
kiem, gdy pasażerka z  wózkiem 
dziecięcym, przechodząc za auto-
busem, nie widząc jadącego z prze-
ciwka samochodu, o mało nie wpa-
dła pod koła!

(R)

Szczególnie uważaj!

n
Niebezpieczne miejsce na ruchliwej ul. Dębieckiej   fot. Piotr P. Ruszkowski

Pomimo znaku zakazu zatrzymywania, w związku z brakiem miejsc par-
kingowych w rejonie placu Edmunda Bojanowskiego, kierowcy – głównie 
petenci Urzędu Miasta – zmuszeni są stawiać swoje samochody na chod-
niku w miejscu zakazanym.  (N)

Konieczność

n
Widok na plac Edmunda Bojanowskiego od strony ul. Zielonej. Z lewej, 
wzdłuż płotu sióstr służebniczek na rozjeżdżonym trawniku notorycznie 
parkują auta, z prawej – zastawiając chodnik, samochody na zakazie za-
trzymywania się   fot. Piotr P. Ruszkowski

W okolicy sklepu „Żabka” przy skrzyżo-
waniu ul. Armii Poznań i ul. 3 Maja pa-
nuje notoryczny bałagan. Miejsca, które 
zapewne mają być trawnikami, są zaśmie-
cone butelkami i innymi odpadami. Przy 
tej drodze głównej zatrzymują się samo-
chody przejeżdżające tranzytem przez 
Luboń. Jaką cenzurkę wystawiają naszemu 
miastu?  (I)

Trochę kultury

nZaśmiecane trawniki w obejściu „Żabki” 
na ul. Armii Poznań   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

We wtorek, 26  stycznia 
krótko przed godz. 3 lu-
bońscy policjanci zatrzy-
mali nietrzeźwego męż-
czyznę, który wybijał 
szyby w  witrynach skle-
powych przy skrzyżowa-
niu ulic Żabikowskiej 
i  Powstańców Wlkp. 
(9 sztuk) oraz w zaparko-
wanym nieopodal samo-
chodzie marki Nissan. 
Mężczyzna uderzał po 
kolei w znajdujące się na 
jego drodze szyby meta-
lowym prętem. 36-letnie-
go mężczyznę ujęli ochra-
niarze i okoliczni miesz-
kańcy, którzy jako pierw-
si zareagowali na wybryki 
i  doprowadzili do tzw. 
ujęcia obywatelskiego, 
a następnie zatrzymanego 
mężczyznę przekazali po-
licji. Grozi mu teraz nawet 
do 5 lat więzienia.

PAW

Noc wandala

n
Spękane szyby urzędu pocztowego nie uległy potłuczeniu (rozsypaniu). 
Zastosowano bowiem zespolone szyby antywłamaniowe, chronione 
przed potłuczeniem specjalną, niewidoczną folią   fot. Władysław Szczepa-
niak

Klejone, antywłamaniowe szy-
by w sklepie mięsnym – choć 
mocno spękane i zniekształco-
ne, nie uległy rozsypaniu    
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Jedyna szyba (przednia) w kom-
pleksie usługowo-handlowym 
na tzw. tarasie „Lubonianki”, 
którą wandalowi udało się zbić 
całkowicie – w Getin Banku   fot. 
Piotr P. Ruszkowski

n
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Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Od lat 70. toczy się debata wokół 
planów wydobywania węgla 

brunatnego z rowu tektonicznego, 
ciągnącego się od Poznania, przez 
Luboń do Starej Krobi, na południe 
od Gostynia. Największymi, w tym 
pasie, są złoża Mosina, Czempiń, 
Krzywiń, Gostyń, o łącznych, udo-
kumentowanych zasobach 5,7 mi-
liarda ton. Na przełomie lat 70. i 80. 
rozegrała się pierwsza batalia wokół 
budowy nowego zagłębia górniczo-
-energetycznego w  Wielkopolsce. 
Już wówczas chciano eksploatować 

węgiel ze złoża Mosina, obejmującego 
m.in. Wielkopolski Park Narodowy. 
W latach 80. Polska Akademia Nauk 
wykonała ekspertyzę „Skutki przy-
rodnicze, społeczne i gospodarcze 
eksploatacji poznańskich złóż węgla 
brunatnego”. Wnioski płynące z tego 
dokumentu, były jednoznaczne. 
Korzyści z eksploatacji złóż węgla 
brunatnego w Rowie Poznańskim 
będą mniejsze od szkód, jakie wy-
rządzą zmiany, konieczne na tym 
terenie dla podjęcia jego wydobycia. 
Dotyczyło to w szczególności złoża 

Brunatna wizja przyszłości
O węglu brunatnym sięgającym do Lubonia i toczących się dyskusjach

Mosina, szacowanego na 
2 mld ton, którego eks-
ploatacja zniszczyłaby 
całkowicie Wielkopol-
ski Park Narodowy oraz 
zniweczyła gospodarcze 
i społeczne osiągnięcia 
tego terenu. Wydawa-
ło się, że decyzja o wy-
kreśleniu złoża Mosina 
z planów wydobywczych 
jest ostateczna. Niestety, 
w 2011 r. Ministerstwo 
Środowiska udzieliło 
Spółce PAK Górnictwo 
Sp. z o.o. koncesji na po-
szukiwanie i rozpozna-
nie złóż na tym terenie. 
A w 2014 r. zatwierdziło 
„Dokumentację geolo-
giczną”, otwierającą przed 
Spółką PAK drogę do wy-
dobywania węgla brunat-
nego z tego złoża. Od lat 
dyskusję dominują dwa 
poglądy dotyczące z jed-
nej strony nienaruszania 
środowiska naturalne-
go, z  drugiej jego wy-
korzystanie w przemyśle 
energetycznym. Pierwszy 
daje prymat temu, co jest 
na powierzchni ziemi, 
drugi złożom podziem-
nym. Ochrona jedne-
go, najczęściej wyklucza 
eksploatację drugiego. 
Zdarza się też, i tak jest 
w przypadku Mosiny, że 
wydobycie odkrywkowe 
węgla brunatnego spo-
wodowałoby całkowitą 
katastrofę przyrodniczą, 
w tym przypadku likwi-
dację Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. A tak-
że zmianę i bezpowrot-
ne zniszczenie zasobów wodnych, 
będących bardzo istotnym, natu-
ralnym bogactwem tego obszaru. 
Kon�ikt interesów jest więc oczy-
wisty. Zdarzają się też głosy, które 
bronią prawa Skarbu Państwa do 
ochrony terenów złóż przed wyko-
rzystywaniem uniemożliwiającym 
w przyszłości ich eksploatację. Kto 
ma rację w  takich sporach, miej-
scowa społeczność czy rzecznicy 
interesu ogólnego? Być może jest 
to jednak spór między interesem 
spółki a  ludźmi zamieszkującymi 
i gospodarującymi na tym terenie 
„od zawsze”?

Biała Księga
Pod koniec 2014  r. Ministerstwo 
Środowiska rozpoczęło prace nad 
tzw. „Białą Księgą Ochrony Złóż 
Kopalin”. Miałaby ona stać się po-
czątkiem stworzenia obowiązują-
cych uregulowań. Od początku 
wywołała duży niepokój. Kto miał-
by decydować o przyszłości zago-
spodarowania przestrzennego – 
gmina, kierująca  się interesem 

mieszkańców, czy państwo, kieru-
jące się interesem ogólnym, strate-
gicznym, także dla przyszłych po-
koleń? Do debaty włączyli  się na-
ukowcy i zorganizowali w styczniu 
2015 r. konferencję naukową. Wnio-
ski, z  niej płynące, mówią jedno-
znacznie o wielorakim, szkodliwym 
wpływie kopalni odkrywkowych na 
tym terenie. Żeby uzmysłowić czy-
telnikowi skalę mogących wystąpić 
niekorzystnych zmian, warto przy-
wołać ważny dokument w tej spra-
wie, przygotowany przez Wielko-
polskie Biuro Planowania Prze-
strzennego: „Wpływ ochrony i po-
tencjalnej eksploatacji złóż węgla 
brunatnego Czempiń, Krzywiń, 
Gostyń, Poniec-Krobia i Oczkowi-
ce na rozwój przestrzenny połu-
dniowo-zachodniej Wielkopolski” 
(WBPP Poznań 2014). To opraco-
wanie stanowi kompendium szcze-
gółowych danych dla 11 gmin, któ-
re mogą być zagrożone wpływem 
eksploatacji górniczej w  paśmie 
występowania tych złóż. Informacja 
została przedstawiona w  czterech 
wymiarach:

n
Mapka Zagłębia Wielkopolskiego pokładów węgla brunatnego, opraco-
wana przez Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych z Wrocławia 
w 1979 r. Pokazuje planowany wówczas wpływ wydobycia węgla brunat-
nego na środowisko naturalne. Na mapce zaznaczona lokalizacja wkopu 
otwarcia kopalni na złożu w okolicy Czempinia z dwufrontowym rozwo-
jem odkrywki: na północ – w kierunku Mosiny oraz na południe w kierun-
ku Gostynia. Szarymi prostokątami w okolicy Czempinia zaznaczono zwa-
łowiska zewnętrzne: I o powierzchni 45 km2., kubaturze 6 km3, wysokości 
zwału 200 m; II mniejsze o pow. 13,5 km2 (dokładnie wielkości naszego 
miasta Luboń) kubaturze 1,8 km3, i wysokości 160 m. Zaplanowano też 
wówczas budowę dwóch elektrowni. Większej o mocy 8 x 600 = 4800 MW 
na złożu Czempiń i drugiej o mocy 6 x 600 = 3600 MW na złożu Krzywiń

n
Mapa złoża węgla brunatnego „Mosina” (żółty pas 
pomiędzy czarnymi liniami), przygotowana przez 
Aquanet, z zaznaczonym na różowo Luboniem. Widać 
obszar Wielkopolskiego Parku Narodowego, pod 
którym znajdują się spore pokłady węgla brunatnego. 
Niebieskimi polami oznaczono obszary wodonośne 
– podstawowe źródło wody pitnej dla aglomeracji 
Poznania, w tym też Lubonia. Niebieska linia przecho-
dząca przez nasze miasto to strefa ochronna dla uję-
cia wody pitnej w Mosinie

cd.  
obok
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- środowiskowym – powiększenie 
terenów zdegradowanych, dewastacja 
sfery biotycznej,
- przestrzennym – likwidacja zaso-
bów środowiska przyrodniczego i do-
tychczasowych form ochrony przyro-
dy, wód powierzchniowych płynących 
i stojących, a także działalności rol-
niczej oraz środowiska kulturowego, 
związanych między innymi z kultu-
rą ziemiańską i tradycjami rolnymi, 
a w szczególności 80 zabytków, likwi-
dacja 60 miejscowości i 10 700 bu-
dynków,
- gospodarczym – likwidacja działal-
ności rolniczej: 1  789 gospodarstw 
rolnych których zasoby zwierząt ho-
dowlanych obejmują m.in. ponad 106 
tys. sztuk trzody chlewnej, ponad 21 
tys. sztuk bydła, 9 ferm wieloskład-
nego chowu zwierząt gospodarskich 
oraz 17 532 ha gruntów rolnych,
- społecznym – emigracja 17,7  tys. 
osób, przekształcenie krajobrazu 
z rolniczego na przemysłowy, likwi-
dacja dotychczasowych miejsc pracy 
i źródeł dochodów w wyniku likwi-

dacji 1 332 podmiotów gospodarczych 
i 1 789 gospodarstw rolnych, zmiana 
rynku pracy, zaburzenia dotychcza-
sowej struktury zatrudnienia, stop-
niowy zanik poczucia tożsamości 
z miejscem dotychczasowego życia, 
powodując tym samym powolną de-
wastację przestrzeni tzw. „małych 
ojczyzn”, ograniczenie możliwości 
działań na rzecz ochrony tradycji 
wielkopolskiej wsi.
(cytujemy za: prof. dr. hab. Janem 
Przybyłkiem)
Nic dziwnego, że „Biała Księga” 
spotkała  się z  protestami licznych 
środowisk i instytucji, w tym także 
Aquanetu, dla którego zasoby wod-
ne na terenie Wielkopolski są wa-
runkiem istnienia. W Luboniu tak-
że obradowano na ten temat. Pod-
jęto nawet próby zaprotestowania 
przeciw „Białej Księdze”, także na 
poziomie Urzędu i Rady Miasta. Na 
zamieszczonych obok planach wi-
dzimy obszary, jakie miałaby objąć 
„Biała Księga Złóż Kopalin,” także 
na terenie Lubonia. Widać na nich 

cd.  
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n
Południowa część Lubonia, obszar pomiędzy czerwonymi liniami to pół-
nocna granica, do której sięga opracowanie związane z możliwościami 
wydobywczymi węgla brunatnego. Dalszy pas pomiędzy różowymi linia-
mi to niezbadany obszar Lubonia i dalej Poznania za bardzo zurbanizowa-
ny, by planować dalsze wydobywanie węgla

skalę ewentualnych likwidacji ist-
niejących już obiektów i ograniczeń 
w planach zagospodarowania prze-
strzennego. Gdyby „Biała Księga” 
została wprowadzona w życie, ob-
jęłaby południową część miasta, 
między ul. Poznańską i Nowiny, na 
niezagospodarowanych przestrze-
niach obejmujących Miejscowe 
Plany Zagospodarowania Prze-
strzennego (Mpzp) dla Lasku: rejon 
ul. Nowiny (plan nr 11 wg ewiden-
cji Mpzp), rejon ul. Wirowskiej (13) 
i rejon ul. Poznańskiej (14).

Niepewność przynosi straty
Zrozumiałą ulgę przyniosła wia-
domość, że nowy minister środo-
wiska postanowił wycofać „Biała 
Księgę”. Taka decyzja zamykałaby 
dyskusję i pozwoliła na swobodne 
planowanie przestrzenne gminom, 
będącym na terenie złóż kopalin, 
także Luboniowi. Wydawało się, że 
sprawa jest zakończona. Jednak 20 
stycznia 2016 r. weszła ponownie 
pod obrady Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Dialogu Społecznego. 
Z  inicjatywy marszałka Marka 
Woźniaka zebrani zostali zapozna-
ni z opracowaniem Wojewódzkie-

go Biura Planowania Przestrzen-
nego (już tu wspomnianym), kry-
tycznym wobec zamierzeń wydo-
bywania węgla brunatnego. Z ko-
munikatów prasowych po spotka-
niu wynika, że debata będzie 
kontynuowana w marcu, po zapo-
znaniu się jej uczestników z róż-
nymi opiniami, także Spółki PAK, 
najbardziej zainteresowanej eks-
ploatacją złóż. Przypomnijmy, 
PAK należy do Elektrimu, którego 
radą nadzorczą kieruje Zygmunt 
Solorz-Żak, właściciel Polsatu. 
Można przypuszczać, że nie zre-
zygnuje on ze starań o  decyzję, 
dającą „zielone światło” dla inwe-
stycji kopalnianej. Różnica inte-
resów między spółką, samorząda-
mi i najprawdopodobniej minister-
stwem jest poważna. Liczni samo-
rządowcy sygnalizują, że stan 
niepewności w  tej sprawie już 
przynosi wymierne straty. Wielu 
przedsiębiorców wstrzymuje  się 
z inwestowaniem na terenach złóż 
kopalin, do czasu ostatecznych 
decyzji w sprawie ich wydobywania 
w  przyszłości. To całkiem zrozu-
miała zapobiegliwość.

JN

n
Skamieniałe części organiczne znalezione w Wirach podczas prac związanych 
z przenoszeniem przykościelnej bramy (byliśmy świadkami tego wydarzenia 
opisanego w „WL” 12-2013 r., str. 37) – czyżby to próbki węgla brunatnego 
znajdującego się na niewielkich głębokościach? Podejrzewaliśmy, że mogą to 
być szczątki spalonych wcześniej drewnianych świątyń (para�a od XIII w.), ale 
struktura jest zbyt zwięzła – skamieniała   fot. Piotr P. Ruszkowski

Po meczu noworocznym na boisku 
Stelli jeden z uczestników spotkania 
(grał za moich czasów) zwrócił mi 
uwagę, że na nowym kalendarzu 
ściennym klubu na rok 2016 zmie-
niono logo. Od kiedy można tak 

czynić bez akceptacji członków? 
Zmiana symbolu klubowego, tak 
ważnego elementu, może się odbyć 
na Walnym Zebraniu Klubu za zgo-
dą jego członków. Dotychczasowe 
logo, czyli ośmioramienna gwiazda 
(z łaciny właśnie – stella) – rozpo-
znawalny znak dla żabikowskiego 
Towarzystwa Młodzieży Sportowej 
– ma swoją tradycję i znajduje się 
w wielu miejscach. Przypomnę kil-
ka. W 2002 r. klub obchodził 80-le-
cie istnienia. Z tej to okazji z moim 
dużym zaangażowaniem klub otrzy-
mał sztandar. Sponsorem sztandaru 
był sympatyk klubu – Janusz Koło-
dziejczyk. Sztandar i  klub zostały 
odznaczone Złotą Honorową Od-
znaką PZPN (Polskiego Związku 
Piłki Nożnej), co nie było takie 
proste. Sztandar jest wyeksponowa-
ny w  gablocie, w  siedzibie klubu 
przy ul. Szkolnej, tam też można 
zobaczyć logo klubu w pełnej krasie. 

W 2013 r., z okazji 100-lecia Związ-
ku wydano książkę „Historia Fut-
bolu Wielkopolskiego”. W rubryce: 
„Kluby Wielkopolskie” jest również 
Stella Luboń z krótkim opisem hi-
storii oraz logo TMS STELLA LU-
BOŃ. W  końcu, okazała księga 
klubu (kronika organizacji), w któ-
rą zaangażowało się wielu sympa-
tyków, również z  dawnych piłkar-
skich lat, ma również na swojej 
wizytowej stronie logo klubu. 
W 2022 r. Stella będzie obchodziła 
100-lecie. Mam nadzieję, że do tego 
czasu zostanie spisana, uzupełniona 
o obecne dzieje piłkarskie – historia 
klubu. Bardzo o  to zabiegam, by 
wpisywać rok po roku aktualne wia-
domości. Na koniec uwaga do po-
mysłodawcy zmiany logo. Niech 
sobie zmieni kolor ścian i nie tylko, 
ale w  swoim mieszkaniu – to mu 
wolno.  Jerzy Kołodziej

prezes Stelli 2000-2008

n
Sześciopromienne „słońce” i zupeł-
nie inny styl logo z kalendarza 
Stelli na 2016 r.

n
Formalnie istniejące od lat logo 
Stelli, powszechnie używane, 
umieszczone też na sztandarze 
klubu

Dlaczego zmieniono logo Stelli?
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umożliwiły nam zagospoda-
rowanie obszarów, do któ-
rych mamy tytuł prawny. 
Decyzje Burmistrza Miasta 
Lubonia umożliwiły m.in.: 
poszerzenie ul. Wirowskiej 
do 8 m (od ul. Buczka do 
działki 22/16), wykup przez 
Enea Operator Sp. z o.o. dz. 
22/16, a następnie wybudo-
wanie na niej stacji transfor-
matorowej oraz zrealizowa-
nie celów publicznych ta-

kich, jak budowa sieci: gazowej, 
elektroenergetycznej, telekomu-
nikacyjnej oraz wodociągowej. 
Cele publiczne zostały zaplano-
wane i zrealizowane w pasie dz. 
22/15, który powstał wskutek 
m.in. decyzji Burmistrza Miasta 
L u b o n i a  W S K . M . B , 
7430/65/2008/2009 z  dn. 
12.03.2009  r., na mocy której 
działka 22/15 o  powierzchni 
2291  m2 przeszła na własność 
miasta Lubonia. Wszystkie de-
cyzje Burmistrza Miasta Lubo-
nia dotyczące zagospodarowania 
wschodniej części ul. Wirowskiej 
zostały wydane przed uchwale-
niem mpzp „Lasek – rejon ul. 
Wirowskiej” przez Radę Miasta 
Lubonia w  dn. 27.05.2010  r. 
(uchwała XLVI/247/2010). Nie-
prawdą jest, jakoby na działce 22/17, 
zamiast budynku mieszkalnego po-
wstał budynek dla działalności gospo-
darczej. Zagospodarowanie działki, 
która jest naszą własnością, jest inwe-
stycją wieloetapową, niezagrażającą 
sąsiadom oraz użytkownikom drogi 
publicznej – ul. Wirowskiej, której 
właścicielem jest miasto Luboń.
W sprawie tzw. „banerów” reklamu-
jących różnego rodzaju usługi i dzia-
łalność gospodarczą pragniemy za-
uważyć, że dotyczy to całego miasta 
Luboń. Faktem jest, że „banery” 
umieszczone są na terenach (płotach, 
bramach) nienależących do gminy. 

Pragniemy poinformować również, 
że pojazdy zaopatrzone w instalację 
LPG nie mają zakazu poruszania się 
po drogach publicznych naszego 
miasta, a  także kraju oraz Europy. 
Zwracamy się z prośbą do „Miesz-
kańców”, by swoje zastrzeżenia, oba-
wy i zapytania, kierowali pod właści-
wy adres, tj. do Urzędu Miasta i Gmi-
ny Luboń, a nie stwarzali wrażenia 
i sugerowali, że ktoś podjął działania 
niezgodne z prawem.     
 Dorota i Włodzimierz Kościakowie

Komentarz
To fakt, że budynek �rmy „Auto-ser-
wis” stoi w sprzeczności z obowiązu-
jącym aktem prawa lokalnego – Miej-
scowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego (MPZP) „Lasek – 
rejon ul. Wirowskiej”, uchwalonym 27 
maja 2010 r. Obiekt powstał niedaw-
no (�rma działa zaledwie od listopa-
da ub. roku), ale, jak ustaliliśmy, le-
galnie – w  oparciu  o  wszelkie po-

trzebne decyzje i dokumenty – wyda-
ne jednak przed uchwaleniem MPZP 
– pod koniec 2009 i  na początku 
2010 r. (m.in. decyzje o warunkach 
zabudowy i  uwarunkowaniach śro-
dowiskowych �rmowane przez Bur-
mistrza Lubonia, pozwolenie na bu-
dowę i wreszcie odbiór techniczny ze 
starostwa). Sęk w  tym, że w  planie 
„Lasek – rejon ul. Wirowskiej” nie 
uwzględniono ani wydanych wcze-
śniej przez ten sam podmiot (Urząd 
Miasta) decyzji, ani pozwoleń starosty, 
ani też aktów notarialnych i rzeczy-
wistych warunków terenowych. 
W  efekcie, zarówno warsztat, jak 
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List do redakcji

Z nadzieją, że jak zwykle rzetel-
nie i bezstronnie zajmiecie się 

Państwo przedłożonym problemem, 
prosimy o wyjaśnienie sprawy, która 
jest już chyba tajemnicą publiczną. 
Kto i  na jakiej podstawie prawnej 
dopuścił do działalności gospodar-
czej �rmy „Auto-Serwis – naprawy 
główne i  bieżące serwis instalacji 
LPG” ul.  Wirowska  26, co można 
przeczytać z  dużej tablicy rekla-
mowej umieszczonej na narożniku 
ul. Wirowskiej i ul. Buczka. Warto 
też zapytać, kto wydał zgodę na tę 
reklamę oraz czy zostały zapłaco-
ne obowiązujące podatki. Jak to 
możliwe, że na terenie zabudowy 
wyłącznie mieszkaniowej (wg obo-
wiązującego w  Luboniu Studium 
zagospodarowania przestrzennego 
i  planu zagospodarowania prze-
strzennego), przy Wirowskiej  26 
zamiast budynku mieszkalnego zbu-
dowano i  rozbudowano piętrowy 
budynek dla działalności, która jest 
i uciążliwa, a nawet niebezpieczna 
dla sąsiadów i użytkowników drogi. 
Serwis instalacji LPG tuż pod linią 
wysokiego napięcia – tylko desperat 
chciałby tu mieszkać, a my nie mamy 
wyboru, bo gdy zamieszkaliśmy, tego 
zagrożenia nie było.
Jak to  się stało, że mieszkańcy 
ul. Buczka (tej zignorowanej, zanie-
dbanej części), tonący w kurzu lub 
błocie i mnożących się dziurach, jak 
też mieszkańcy ul. Wirowskiej, któ-
rzy oprócz tego muszą czepiać się 
płotów, by dotrzeć do domu z dziec-
kiem, z wózkiem czy z rowerem, są 
zmuszeni brnąć po rozjeżdżanej non 
stop drodze, narażając swoje zdro-
wie i życie? Na Wirowską 26 jeżdżą 
przez 24 h samochody pomocy dro-
gowej – piętrowe lawety, tiry i inne 
samochody dostawcze, ciężarówki, 
no i max osobowych. Rozjeżdżona, 
zaśmiecona droga, głębokie koleiny 
po zawracaniu aut, to dla nas bardzo 
uciążliwe. Nie chcą tu przyjeżdżać 
lekarze, a jeden z nich zapytał cho-
rego sąsiada: Czy kupi mi pan nowy 
samochód, gdy mój po tej drodze 
rozwalę?...
Może trzeba przypomnieć Burmi-
strzowi Lubonia, że Jego OBO-
WIĄZKIEM jest zapewnienie 
mieszkańcom dostępu do lekarza, 
szpitala, przedszkola czy szkoły, 
a  także do kościoła i  cmentarza. 
Mamy prawo do kontaktu z rodziną 
i przyjaciółmi, choćby w opłacanych 
przez nas z  podatków miejscach 
kulturalno-oświatowych. Czy 
w Luboniu, szczególnie w opisanej 
jego części, Burmistrz wprowadził 
swoje prawo nakazujące tym miesz-
kańcom, by byli zdrowi i  każdy 
z  nich musi posiadać swój samo-
chód osobowy? Gdzie tu dostęp do 
niezbędnej komunikacji miejskiej? 
Kilometry po błocie i dziurach coraz 
większych, w  ciemności, może 
wpław po deszczu na Morelowej – 

to dostępna droga do autobusu? 
Wstyd, jakich to mamy Radnych 
(może bezradnych) i mnożących się 
jak grzyby po deszczu sowicie opła-
canych z naszych kieszeni, urzędni-
ków. Ponoć niektórzy korzystają 
z serwisu Wirowska 26, więc wolą 
nie widzieć i nie słyszeć sponiewie-
ranych mieszkańcow-podatnikow. 
(Tak przy okazji: czy właściciel ww. 
serwisu płaci podatki w Luboniu?) 

  Mieszkańcy zapomniani  
przez władze samorządowe Lubonia

Odpowiedź właściciela posesji
29.01.2016 „Wieści Lubońskie” 
zwróciły się do nas z prośbą o od-
niesienie się do treści listu przesła-
nego do Redakcji, podpisanego 
przez „Mieszkańców”. Jako właści-
ciele nieruchomości położonej przy 
ul. Wirowskiej 26 i znajdującego się 
na niej obiektu budowlano-usługo-
wego – warsztatu samochodowego 
– pragniemy poinformować „Miesz-
kańców”, których tożsamości nie 
znamy, że wszystkie procedury 
związane z jego budową były pro-
wadzone w sposób zgodny z obo-
wiązującym prawem, określonym 
m.in. w  ustawach: o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(z dn. 27.03.2003 r.), Prawo budow-
lane (z dn. 07.07.1994 r.), o drogach 
publicznych (z dn. 21.03.1985  r.), 
w kodeksie postępowania admini-
stracyjnego (z dn. 14.06.1960  r.) 
oraz wymogach i określonych nor-
mach z 1998 r. – elektroenergetycz-
ne linie napowietrzne – projekto-
wanie i budowa.
Informujemy, że z prośbą o wydanie 
decyzji o ustalenie warunków zabu-
dowy dla terenów należących do na-
szej rodziny, a  położonych po 
wschodniej części ul. Wirowskiej – od 
działki 22/10 (Lasek-Północ) do ul. 
Polnej – zwróciliśmy się do Burmi-
strza Miasta Lubonia 10.01.2007 r. Po 
licznych rozmowach i sporach uzy-
skaliśmy stosowne decyzje, które 

Ktoś planuje, ktoś ma
List do redakcji – przyczynkiem do ujawnienia bałaganu planistycznego

cd.  
obok

n
Budynek warsztatu samochodowego przy ul. Wirow-
skiej 26 pod linią wysokiego napięcia. Z prawej widocz-
na działka z trafostacją   fot. Hanna Siatka

n
Geomapa ze zdjęciem satelitarnym i naniesionymi funkcjami z Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Lasek – rejon ul. Wirow-
skiej” – zabudowa (niebieska �gura) wyraźnie wchodzi w pas zieleni i leży 
w energetycznej stre�e ochronnej (między niebieskimi liniami)   oprac. 
Piotr P. Ruszkowski

n
Fragment MPZP „Lasek – rejon ul. Wirowskiej” 
– niebiską ramką zaznaczono kadr geomapy  
(patrzobok),  a kółkiem wybudowany obiekt 
– warsztat „Auto-serwis”” wyraźnie położony 
w ste�e mieszkalnictwa jednorodzinnego 
oprac. Piotr P. Ruszkowski
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Do Urzędu Miasta przybyli 22 stycz-
nia prawie wszyscy uczestnicy spo-
ru – mieszkańcy ul. Paderewskiego, 
od roku protestujący przeciw zaka-
zom, wcześniej zatrzymywania się, 
a  teraz postoju przed ich domami 
i przedsiębiorca, na którego wniosek 
znaki postawiono. Zwykły sąsiedz-
ki kon�ikt, o którym już pisaliśmy 

(„WL” 1/2016, 11/2015), zajmuje 
dużo czasu wielu ludziom. Włą-
czył się do niego poprzedni woje-
woda i  obiecał mieszkańcom, że 
poleci znaki usunąć. Zapomniał 
jednak, w  gorączce kampanii wy-
borczej, że nie miał takich upraw-
nień, bo decydentem jest starosta. 
Ten z kolei nakazał zmienić zakaz 

A na Paderewskiego nic się nie dzieje

zatrzymywania na zakaz postoju 
powyżej 5  minut. To niczego nie 
rozwiązało. Przypomnijmy więc, 
o co chodzi. Mieszkańcy nie mogą 
parkować przed swoimi domami, 

bo sąsiad – wulkanizator – twierdzi, 
że uniemożliwialiby w ten sposób 
wjazd tirów do jego zakładu. Zatem 
jedni nie mogą spokojnie mieszkać, 
a drudzy nie mogą pracować i za-

n
Znak zakazu postoju powyżej 5 minut ma umożliwić manewrowanie sa-
mochodom ciężarowym wjeżdżającym przez bramę od strony ul. Pade-
rewskiego   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Na planie działek z o�cjalnej strony Urzędu Miasta, na którym jaśniejszym 
kolorem zaznaczono kon�iktowy teren przy ul. Powstańców Wlkp. i Pade-
rewskiego, wyraźnie widać jeden wjazd i drogę wewnętrzną od strony ul. 
Powstańców Wlkp. (czerwona kropka u dołu kadru). Druga czerwona 
kropka pokazuje drugi wjazd od ul. Paderewskiego, będący przedmiotem 
sporu. Warto też zwrócić uwagę na osobliwy i skomplikowany podział 
działek Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym

i inne istniejące budynki oraz powsta-
ła przed 2 laty trafostacja Enei, są 
wysunięte poza przewidzianą 
w MPZP linię zabudowy (patrz: map-
ka). Obiekt z warsztatem stoi częścio-
wo w pasie zieleni (ZP) oraz w ener-
getycznej stre�e ochronnej utworzo-
nej dla napowietrznej linii wysokiego 
napięcia (E). Nie jest, jak zakłada 
w tym miejscu MPZP, domem miesz-
kalnym. Stanął w  oparciu o  zasadę 
sąsiedztwa (po drugiej stronie ul. 
Wirowskiej znajdują się tereny usłu-
gowe, usankcjonowane w  MPZP – 
patrz: mapka oznaczenie „U”) i jako 
warsztat został dopuszczony do reali-
zacji w stre�e ochronnej, która obo-
wiązuje jedynie dla budynków, w któ-

rych ludzie przebywają przez całą 
dobę (mieszkalnych). Nawiasem 
mówiąc, w drugim etapie na tej samej 
działce ma stanąć również wolnosto-
jący dom. O niezgodnościach plani-
stycznych na tym obszarze świadczy 
również to, że wszystkie instalacje 
(wodna, gazowa, energetyczna, tele-
komunikacyjna), na położenie któ-
rych Urząd Miasta w Luboniu wydał 
(przed uchwaleniem MPZP) odpo-
wiednie zgody, także przebiegają 
w  sprzeczności z  ustaleniami tego 
aktu prawa lokalnego. Miasto wyku-
piło bowiem teren pod drogę (na 
planie: 10KDD – ul. Wirowska) o sze-
rokości jedynie 8 m. By ulica mogła 
mieć zgodną z MPZP szerokość 10 m, 

musiałoby dokupić dodatkowo jeszcze 
2-metrowy pas. Nie może jednak tego 
zrobić z uwagi na istniejące już po obu 
stronach ulicy domy oraz infrastruk-
turę należącą do instalacji drogowych 
(m.in. sza�i energetyczne). Poza tym, 
po poszerzeniu ulicy do 10 m, insta-
lacje przebiegałyby środkiem jezdni, 
co jest niezgodne z  przepisami (z 
uwagi na konieczny dostęp do nich, 

mogą być ułożone pod rozbieralnym 
chodnikiem). Akt prawa lokalnego 
– MPZP „Lasek – rejon ul. Wirow-
skiej”– jako obowiązujący, można 
w  tej sytuacji uznać za „martwy”. 
Nawiasem mówiąc, wszystkie inwe-
stycje drogowe (instalacje) kończą się 
na wysokości trafostacji. Dalej, w kie-
runku ul. Polnej, ciągną się nieuzbro-

jone działki (pola). Do ul. Polnej 
brakuje zaledwie 150 m.
Jak widać, na opisywanym terenie 
panuje planistyczny bałagan, za któ-
ry odpowiada miasto. Jak należy 
sądzić, urzędnicy przygotowujący 
decyzje leżące w gestii władz lokal-
nych (o warunkach zabudowy 
i  uwarunkowaniach środowisko-
wych), musieli znać zamysł, jak te-

ren ten będzie wyglądał w przygo-
towywanym MPZP, wywołanym 
uchwałą już 5 lutego 2009 r., tym-
czasem wydane przed jego uchwa-
leniem dokumenty stoją w sprzecz-
ności z  koncepcjami, a  sam plan 
miejscowy kłóci się z rzeczywisto-
ścią powstałą na skutek m.in. wcze-
śniejszych decyzji.    (HS)

n
Rozjeżdżona przez samochody, błotnista ul. Wirowska, bez chodnika 
i możliwości dojścia do posesji. Po obu stronach – zabudowania. Wyraź-
nie widać brak możliwości poszerzenia drogi do szerokości 10 m, przewi-
dzianej w planie miejscowym. W głębi – pola, a za nimi ul. Polna i Wiry   
fot. Hanna Siatka

n
Nieutwardzony odcinek ul. Morelowej (pomiędzy ul. Wojska Polskiego 
i Buczka). Tędy docierają do swoich domów zmotoryzowani i piesi miesz-
kający w tym rejonie – ul. Buczka oraz dróg przyległych do niej (też grun-
towych), m.in. Wirowskiej   fot. Hanna Siatka
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rabiać. Wyjście salomonowe jest 
trudne do zaproponowania. Napię-
cie i  wzajemna niechęć osiągnęły 
wysoki poziom. Mieszkańcy dodat-
kowo skon�iktowali się z miastem 
i oskarżają burmistrza o rozmyślne 
faworyzowanie przedsiębiorcy. Rze-
czywiście można takie wnioski wy-
ciągać, gdy dołoży się jeszcze zgodę, 
jaką otrzymał na wycięcie drzew, 
które utrudniały manewrowanie 
tirami. Wprawdzie zastępca burmi-
strza, Michał Popławski, starał się 
usilnie udowodnić, że zgoda na 
wycinkę była uzasadniona koniecz-
nością budowania przez Eneę nowej 
trafostacji, ale mieszkańcy nie dali 
temu wiary. Nadal twierdzili, że 
władze miasta sprzyjają wygodzie 
przedsiębiorcy. Podobno przez wie-
le lat tiry i inni klienci wjeżdżali do 
zakładu przez bramę od ul. Po-
wstańców Wielkopolskich i było to 
dla wszystkich optymalne rozwią-
zanie. Ale przedsiębiorcy podzieli-
li działkę, na których znajdują  się 
ich zakłady, i zdecydowali rozdzie-
lić także drogi dojazdu. Jeden wjeż-

dża od ul. Powstańców Wielkopol-
skich a  drugi, ten od tirów (Pol-
-Agri) – od Paderewskiego. Obie 
�rmy mają adres na ul. Powstańców 
Wielkopolskich 48. Na planie mia-
sta (strona UM) nie ma wjazdu z ul. 
Paderewskiego Czy mamy więc do 
czynienia ze sporem między przed-
siębiorcami, czy przeciwnie, ze zmo-
wą? W kuluarach usłyszałem, że 
problem zaczął  się w  momencie 
zbudowania przez miasto ulicy Pa-
derewskiego. Ile jest prawdy w su-
gestii, że przedsiębiorcom nie opła-
ca się rozjeżdżanie wjazdu z jednej 
strony i  jego utrzymanie, skoro 
mogą mieć dwa wjazdy i przerzucić 
część kosztów na miasto? Czy to 
prawda, nie wiem, ale prawdopo-
dobieństwo istnieje. Oczywiście dwa 
wjazdy i rozłożenie obowiązków ich 
utrzymania jest dla właścicieli wy-
godne. Poza tym właściciel Pol-Agri 
stwierdził, że nie ma innego rozwią-
zania, bo w przeciwnym razie mu-
siałby płacić drugiemu właścicielo-
wi za przejazd przez jego posesję 
3  tys.  zł miesięcznie. Rozważano 

A na Paderewskiego nic się nie dziejecd.  
ze str. 
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kolejny raz możliwość przesunięcia 
bramy wyjazdowej od ul. Paderew-
skiego, poszerzeniu jezdni, siedmio-
letniej gwarancji, uniemożliwiającej 
jakiekolwiek na niej prace, itp. Ża-
den z tych, znanych już wcześniej, 
argumentów nie przybliżał zakoń-
czenia sporu. Zwrot w  naradzie 
nastąpił za sprawą radnego Jakuba 
Bielawskiego, który dotarł do zapi-
sów w księdze wieczystej. Wynika 
z nich, że Pol-Agri ma zapewnioną 
służebność wieczystą wjazdu od ul. 
Powstańców Wielkopolskich, mimo 
że zaprzecza temu, powołując się na 
brak takiego zapisu w  notarialnej 
umowie podziału. Trudno uwierzyć, 

że w  księdze wieczystej wpisano 
służebność bez żadnej podstawy. 
Jeszcze trudniej zrozumieć, dlacze-
go nikt z urzędu nie sprawdził księ-
gi przed podjęciem wielu decyzji 
w tej sprawie. Respektowanie zapi-
su w księdze, umożliwiałoby zaże-
gnanie sporu. W tej sytuacji posta-
nowiono odłożyć dalsze pertrakta-
cje do czasu sprawdzenia zapisów 
w  umowie i  księdze wieczystej. 
Minie kolejny miesiąc, kon�ikt bę-
dzie narastał, a przecież i wilk mógł 
być syty i owca cała. Będziemy ob-
serwować postęp w rozwiązywaniu 
kon�iktu.

JN

Marzec zbliża się wielkimi krokami, 
a  co za tym idzie – rekrutacja do 
szkół i przedszkoli. W obliczu refor-
my oświaty uchwalonej przez nowy 
rząd, dotyczącej zniesienia obowiąz-
ku szkolnego dla 6-latków, wielu 
rodziców ma dylemat, co zrobić? 
Rodzice przygotowani mentalnie na 
fakt, że ich dzieci pójdą od września 
do pierwszej klasy, nagle mają w gło-
wie chaos, z którego nikt nie potra� 
ich wyprowadzić. Powstają zatem 
pytania: Co zrobić? Co będzie lepsze 
dla dziecka? Czy sześciolatek rzeczy-
wiście jest gotowy na szkolną rzeczy-
wistość? Jak ta decyzja wpłynie na 
rodzinny budżet?

Garść faktów
Zgodnie ze zmianą ustawy o syste-
mie oświaty z 29 grudnia 2015  r., 
od roku szkolnego 2016-2017 obo-
wiązkiem szkolnym będą objęte 
dzieci 7-letnie. Sześciolatek (rocznik 
2010) będzie miał prawo do rozpo-
częcia nauki w klasie pierwszej, o ile 
korzystało z  wychowania przed-
szkolnego w poprzedzającym roku 
szkolnym. Dziecko 6-letnie, które 
nie odbyło obowiązkowego przygo-
towania przedszkolnego, będzie 
mogło podjąć naukę w klasie pierw-
szej pod warunkiem, że uzyska po-
zytywną opinię z poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej. Zatem 
rodzice dzieci 6-letnich mają trzy 
możliwości: 1. pozostawić dziecko 
w przedszkolu, 2. wysłać dziecko do 
oddziału przedszkolnego w szkole 
(tzw. zerówki), 3. zapisać je do 
pierwszej klasy. Dzieciom, które 
mają orzeczenie o potrzebie kształ-

cenia specjalnego, będzie można 
odroczyć obowiązek szkolny, jednak 
nie dłużej niż do końca roku szkol-
nego, w którym skończy ono 9 lat. 
W tym przypadku dziecko będzie 
kontynuowało przygotowanie 
przedszkolne.

Plusy i minusy
Każda podjęta decyzja niesie za sobą 
pewne skutki. Tę decyzję musi pod-
jąć rodzic, bo on najlepiej wie, co dla 
dziecka będzie najlepsze. Pozytyw-
nym aspektem pozostawienia dziec-
ka w przedszkolu na pewno będzie 
zapewnienie mu dodatkowego roku 
w bezpiecznym, znanym środowisku, 
nadrobienie ewentualnych braków 
czy też uzyskanie dojrzałości emo-
cjonalnej, potrzebnej do rozpoczęcia 
nauki w  szkole. Niektórzy rodzice 
jednak twierdzą, że to starta czasu. 
Dyrektorzy lubońskich przedszkoli 
uspokajają, że dzieci będą pracowa-
ły na nowych podręcznikach. Do tej 
pory maluchy wychodzące z przed-
szkola nie musiały znać liter i cyfr, 
czy umieć czytać. Jeśli dziecko było 
chętne, to przy okazji zabawy mo-
gło się nauczyć, jednak nikt od niego 
tego nie wymagał. Od nowego roku 
szkolnego absolwent przedszkola 
będzie musiał to umieć. Dodatko-
wym atutem pozostawienia dziecka 
w zerówce przedszkolnej jest to, że 
ma ono zapewnioną opiekę w godzi-
nach pracy rodzica. Co zatem stoi 
po stronie minusów? Koszty. Jak 
wiadomo, w przedszkolach publicz-
nych pięć godzin jest nieodpłatnych, 
a każda godzina dodatkowa kosztu-
je 1 zł. Do tego dochodzi opłata za 

wyżywienie. Przedszkola niepublicz-
ne pobierają opłaty za cały dzień 
pobytu plus wyżywienie. Koszt po-
bytu dziecka w  takiej placówce, to 
kilkaset złotych na miesiąc. Oddzia-
ły przedszkolne w szkołach są bez-
płatne, ale tu zajęcia albo kończą się 
wcześnie, albo dzieci idą na później-
szą godzinę. Pół biedy, jak rodzice 
mają elastyczny czas pracy lub zawsze 
chętnych do pomocy dziadków pod 
ręką. W  innym przypadku dzieci 
będą zmuszone przebywać po kilka 
godzin dziennie w świetlicy.

Rocznik 2009 i 2008
A co z dziećmi, które w zeszłym roku 
podjęły naukę jako 6-latki w pierw-
szej klasie i nie radzą sobie najlepiej 
lub mają problemy adaptacyjne? Je-
śli rodzic uzna, że jego dziecko z róż-
nych przyczyn nie poradzi sobie 
w klasie drugiej, może do 31 marca 
złożyć stosowny wniosek do dyrek-
tora szkoły. Wówczas dziecko nie 
będzie podlegało klasy�kacji rocznej, 
a tym samym promowania do klasy 
drugiej. Jeśli pociecha będzie konty-
nuować naukę w  klasie pierwszej 
w tej samej szkole, to wobec niego 
nie będzie prowadzone postępowanie 
rekrutacyjne. Dzieci urodzone 
w  pierwszej połowie 2008  r., które 
w roku szkolnym 2015-2016 chodzą 
do drugiej klasy, na wniosek rodzi-
ców złożony do 31 marca będą mo-
gły w  roku szkolnym 2016-2017 
kontynuować naukę w klasie drugiej.

Młodsze przedszkolaki
Od 1 września obowiązkiem przed-
szkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. 

Zgodnie z obowiązującym prawem 
gmina ma obowiązek w 2016 r. za-
pewnić miejsca w przedszkolach dla 
6-latków i  chętnych 4- i  5-latków. 
W związku z tym, najprawdopodob-
niej zabraknie miejsca w przedszko-
lach publicznych dla wszystkich 
chętnych 3-latków. Jak informują 
dyrektorzy przedszkoli, ilość wol-
nych miejsc dla maluszków będzie 
uwarunkowana tym, ilu sześciolat-
ków zostanie w  przedszkolu. To 
natomiast będzie wiadome dopiero 
po złożeniu przez rodziców dekla-
racji, kiedy o�cjalne wnioski wpły-
ną do placówek.

Informacje
Dyrektorzy przedszkoli zaczynają 
organizować zebrania dla zaintere-
sowanych rodziców, drukować ulot-
ki informacyjne. Rodzice, którzy 
jeszcze mają pytania, dotyczące 
edukacji swoich dzieci, mogą kiero-
wać je bezpośrednio do MEN. Na 
stronie internetowej: https://men.
gov.pl/ministerstwo/informacje/
rodzicu-6-latka-decyduj-sam-o-
edukacji-swojego-dziecka.html znaj-
dują  się numery telefonów, pod 
które można dzwonić w razie wąt-
pliwości. Natomiast o zasadach re-
krutacji do lubońskich placówek 
można przeczytać w „WL” na str. 17 
(„Z notatek obywatela”).
Materiał powstał w oparciu o infor-
macje uzyskane z  Urzędu Miasta 
oraz rozmowy z  dyrektorami Pu-
blicznego Przedszkola nr 5 „Weseli 
Sportowcy” oraz Niepublicznego 
Przedszkola „Calineczka”. Za wszel-
ką pomoc dziękuję.  B.S.

Rodzicu sześciolatka! Podjąłeś decyzję?
Lokalnie o reformie oświaty
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watelom i dawać im więcej bezpo-
średniego wpływu na organizację 
życia publicznego. Ale w Luboniu 
propozycja przywiązania obywateli 
do gminy, w której ich dzieci chodzą 
do szkoły, przekonała radnych.
Trochę wątpliwości i dyskusji wzbu-
dziły inne poprawki. Radny Jakub 
Bielawski wniósł o  wprowadzenie 
kryterium zamieszkania w Luboniu 

dziadków pomagających w  opiece 
nad dziećmi, Adam Dworaczyk kry-
terium niepełnosprawności kandy-
datów, a  Marek Samulczyk kryte-
rium wielodzietności rodziny i nie-
powodzenie w  naborze do przed-
szkola w poprzedniej rekrutacji. Te 
cztery poprawki spowodowały 
pewne ożywienie radnych. Ktoś za-
żartował, że należy zdecydować, czy 
powinno się określić liczbę dziad-
ków, a  ktoś poważnie pytał, czy 
chodzi o niepełnosprawność rucho-
wą czy też każdą i jak to się ma do 
ogólnych przepisów. Ostatecznie 
poprawki przyjęto. Miałem wraże-
nie, że radca prawny gminy „do-

SAMORZĄD

Ciesząc się z niewątpliwe-
go sukcesu, jakim było 
przyznanie miastu Luboń 
dotacji na budowę ul. 
Wschodniej, chcę przy 
okazji zaspokoić pojawia-
jący się w tej sytuacji nie-
dosyt i rozwiać wątpliwo-
ści co do dalszych planów 
i możliwości z tym zwią-

zanych. Przyznanie dotacji jest wy-
nikiem wielu czynników. Nasz suk-
ces to przede wszystkim świetnie 
przygotowany wniosek. To właśnie 
jakość wniosku podkreślił Wojewo-
da, kiedy w  imieniu mieszkańców 
dziękowałam Mu za przyznaną do-

tację. Drugim ważnym czynnikiem 
był fakt, iż w momencie jej przyzna-
nia inwestycja była już w  toku. 
W  inwestycjach realizowanych ze 
środków państwowych obowiązują 
ścisłe zasady realizacji i  rozliczeń. 
Przystępując do nich trzeba mieć 
pewność, iż będą wykonane i ode-
brane w  wyznaczonym terminie. 
Pojawiają  się głosy, że trzeba było 
założyć realizację inwestycji wraz 
z aleją Jana Pawła II, celem uzyska-
nia wyższej dotacji. Wymagałoby to 
jednak przeznaczenia w  budżecie 
na ten rok na te dwie ulice całości 
środków na inwestycje w  mieście, 
a następnie zrealizowania tej inwe-

Z notatek burmistrza

Sukces Lubonia

Poświęcona była właściwie jednemu 
tematowi – regulaminom naboru 
uczniów do szkół podstawowych 
i  gimnazjów poza ich obwodem 
zamieszkania i przedszkolaków na 
wolne miejsca w lubońskich przed-
szkolach.

„Nasze” poprawki
Do projektu uchwały w tej sprawie 
radni zgłosili poprawki. Paweł An-
drzejczak, w imieniu klubu radnych 
Forum Obywatelskie Luboń wnio-
skował, by preferować kandydatów, 
których rodzice lub prawni opieku-
nowie płacą podatek dochodowy 
w Luboniu. Z punktu widzenia in-
teresu miasta, jest to wymóg oczy-

wisty i opłacalny. Gdy spojrzymy na 
to z  punktu obywatela Polski, lub 
choćby sąsiedniej gminy, można by 
mieć wątpliwości. Bowiem obowią-
zek szkolny i związane z nim prawa, 
powinny być realizowane tam, gdzie 
obywatelowi jest wygodniej z nich 
korzystać i je spełniać. Bardzo często 
myślimy o samorządzie tak, jak gdy-
by każdy z  nich był państwem 
w państwie. Wielu z nas, zwłaszcza 
działaczy samorządowych, tak trak-
tuje ich status i przeciwstawia inte-
res gminny interesowi państwowe-
mu. To oczywiste nieporozumienie. 
Samorząd jest częścią państwa i jego 
ustroju, który wybraliśmy jako roz-
wiązanie mające lepiej służyć oby-

stycji również w  sytuacji, gdyby 
dotacja nie została przyznana. Takie 
rozwiązanie nie było możliwe, 
z przyczyn technicznych i społecz-
nych. Budowa obu ulic na raz to 
duże zadanie. Jego zakończenie 
wraz z odbiorami do połowy grud-
nia tego roku było nierealne. Po-
nadto tempo i front robót całkowi-
cie sparaliżowałyby komunikację 
na osiedlu i uniemożliwiły funkcjo-
nowanie sklepów oraz punktów 
usługowych. Nawet dla samych 
mieszkańców prowadzenie robót 
w takim zakresie byłoby niezwykle 
uciążliwe. Ważnym argumentem 
społecznym był fakt, iż z przyczyn 
�nansowych zostałyby wstrzymane 
wszystkie inne tego typu inwestycje 
w całym mieście. Wiem, że zrodzi-
łoby to wiele kontrowersji i uzasad-
nionego niezadowolenia tych miesz-

kańców Lubonia, którzy żyją tu od 
pokoleń, a na utwardzenie swoich 
ulic czekają po kilkadziesiąt lat. Nie 
chcę, aby ta sprawa stała się źródłem 
wzajemnych niechęci mieszkańców 
starych i nowych osiedli. Powolny 
rozwój infrastruktury wynika bo-
wiem jedynie ze skromności miej-
skich zasobów. Obecnie, dzięki 
oszczędnościom przetargowym 
i uzyskanej dotacji, w ramach wcze-
śniej zaplanowanych kwot w budże-
cie, możemy rozszerzyć zakres robót 
na część alei Jana Pawła II, a jedno-
cześnie kontynuować roboty dro-
gowe w innych rejonach Lubonia. 
Takie rozwiązanie będzie analizo-
wane przez radnych pod kątem 
możliwości �nansowych oraz tech-
nicznych.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Z notatek obywatela

Co nagle, to po diable?
Co się działo na 16. sesji Rady Miasta Luboń zwołanej w trybie nadzwyczajnym 15 stycznia

cd.  
na str. 
18
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Radni ochoczo rozszerzyli listę kryteriów przyjęć do szkół i przedszkoli   
fot. Jerzy Nowacki
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF z z z z z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF nn nn nn nn nn
Bielawski Jakub LIO (4) z z z z z
Budzyński Łukasz FOL (14)-kF z z z z w
Dworaczyk Adam LIO (10) z z z z z
Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF z z z z z
Franek Dorota FOL (20)-kF nn nn nn nn nn
Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF z z z z z
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF z z z w z
Goryniak Piotr FOL (16)-kF z z w w z
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF z z z z z
Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF z z z z z
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF z z z z w
Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF z z z z z
Okupniak Andrzej ML (15) z z z z z
Samulczyk Marek ML (3) z z z z z
Szwacki Michał FOL (7)-kF z z z z z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF nn nn nn nn nn
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF z z z z z
Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) z z z z z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF z z z z w
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wane, tak samo, jak proces spadko-
wy. Dostępu do drogi publicznej 
przy tej ulicy nie ma także posesja 
należąca do burmistrz Machalskiej. 
Nie może więc być mowy o jej nie-
chęci do załatwienia sprawy, ale 
nacisk na radnych, by załatwili pro-

blem priorytetowo, byłby dla niej, 
co oczywiste, bardzo niezręczny. 
Miasto wolałoby rozmawiać ze spad-
kobiercami niż korzystać z ustawy 
specjalnej i dąży do takiego rozwią-
zania. Widzi „światełko w  tunelu”. 
Mieszkańcy są, co zrozumiałe, znie-
cierpliwieni i  dali temu wyraz na 
sesji – zagrozili nawet niepłaceniem 
podatków. To byłby oczywiście akt 
desperacji, więc nikt nie potraktował 
go poważnie. Ulica Długa czeka 
jednak za długo na zmianę i to jest 
bezsporne. Mieszkańcy w  ostrych 
słowach wypowiadali się także o ge-
neralnie niesprawiedliwym i nierów-
nomiernym, ich zdaniem, podziale 
środków na budowę i remonty ulic 
w Luboniu.

Sami swoi lepsi
Mieszkaniec Robert Korcz, jak za-
wsze bardzo aktywny, słusznie i za-
pobiegliwie, wystąpił w  interesie 

miejscowych �rm, mogących zapew-
nić napoje i przekąski w czasie Dni 
Lubonia. Zastąpić powinny, jego 
zdaniem, dotychczasowe rozwiąza-
nie dające ten przywilej jednej �rmie 
zewnętrznej, która i tak podnajmu-
je miejscowych producentów i sprze-
dawców, ale na gorszych warunkach. 
Burmistrzowie potwierdzili, że mają 
zamiar w tym roku zmienić dotych-
czasowe praktyki i, mimo że to bar-
dziej kłopotliwe organizacyjnie, 
podejmą negocjacje z  lubońskimi 

sprzedawcami. To bardzo ważne 
postanowienie, wspierające lokalny 
biznes i  budujące lokalne więzi. 
Wszak dla swoich warto też jeszcze 
bardziej się postarać i przygotować 
z  sercem smaczne wspaniałości. 
Wszyscy będą zadowoleni. A  na 
marginesie warto odnotować pącz-
ki, które podano w  przerwie sesji. 
Tłustoczwartkowy rarytas wszyst-
kim smakował i mam nadzieję, że 
też pochodził od lubońskiego cu-
kiernika.

Spór o przejrzystość
Dużo emocji wywołał wniosek rad-
nych Jakuba Bielawskiego, Adama 
Dworaczyka, Andrzeja Okupniaka, 
Marka Samulczyka i  Magdaleny 
Woźniak-Patej o przyjęcie uchwały 
zobowiązującej Burmistrza do pu-
blikowania rejestru wszystkich 
umów zawieranych przez Urząd 
Miasta i podlegające miastu placów-
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puszczając” do głosowania nad 
niektórymi, spodziewał  się raczej 
ich odrzucenia. W trosce o dodat-
kowe preferencje nie pomyślano, że 
niedorzeczne lub przynajmniej wąt-
pliwe jest uprzywilejowanie nie-
sprawnego ruchowo kandydata 
w przyjęciu do szkoły bardziej od-
dalonej od jego miejsca zamieszka-
nia. Dziwi też, że rada może ustalić 
dowolną ilość kryteriów i przyzna-
wanych za nie punktów przy przy-
jęciach do szkół, a do przedszkoli 
nie. Tu może być tylko sześć kryte-
riów, punktowanych od 6 do 1. Czy 
sprawdzi  się w  przyszłości znane 
powiedzenie o diable – zobaczymy.

Przyjęte kryteria
Do szkół podstawowych:
Qn 1) dziecko (nazywane w uchwa-

le kandydatem) i oboje rodziców 
lub opiekunów prawnych miesz-

kają na terenie Lubonia i tu pła-
cą podatek dochodowy – 5 pkt;

Qn 2) rodzeństwo uczy się w tej samej 
szkole – 4 pkt;

Qn 3) dziecko uczęszczało do oddzia-
łu przedszkolnego w  tej szkole 
– 3 pkt;

Qn 4) rodzeństwo to absolwenci szko-
ły – 2 pkt;

Qn 5) rodzina jest wielodzietna – 2 pkt;
Qn 6) w  obwodzie szkoły zamiesz-

kują dziadkowie opiekujący  się 
dzieckiem – 2 pkt;

Qn 7) dziecko jest niepełnosprawne 
– 2 pkt.

Do gimnazjów poza obwodem za-
mieszkania:
Qn 1) punkty za oceny z pięciu przed-

miotów ze świadectwa ukończe-
nia VI klasy szkoły podstawowej:
a) język polski – ocena x 2
b) matematyka – ocena x 2

Co nagle, to po diable?
c) język obcy (wiodący nie do-

datkowy) – ocena x 2
d) historia i społeczeństwo – oce-

na x 2
e) przyroda – ocena x 2

Qn 2) punkty za oceny z zachowania 
na świadectwie ukończenia VI 
klasy:
a) wzorowe – 5 pkt
b) bardzo dobre – 3 pkt

Qn 3) kandydat i oboje rodziców lub 
opiekunów mieszkają na terenie 
Lubonia i  tu płacą podatek do-
chodowy – 2 pkt;

Qn 4) rodzina jest wielodzietna – 2 pkt.

Do przedszkoli:
Qn 1. Obydwoje rodzice pracują lub 

studiują stacjonarnie – 6 pkt.
Qn 2. Rodzeństwo chodzi do tego 

samego przedszkola – 5 pkt.
Qn 3. Rodzice mieszkają w Luboniu 

i  tu płacą podatek dochodowy 
– 4 pkt.

Qn 4. Rodzeństwo to absolwenci 
przedszkola – 3 pkt.

Qn 5. Dziecko nie dostało  się do 
przedszkola w poprzednim roku 
– 2 pkt.

Qn 6. Jedno z rodziców pracuje – 1 pkt.

Muszą poczekać
Na tych ustaleniach sesja mogła się 
zakończyć, ale doszło jeszcze do 
sporu z mieszkańcami, którzy przy-
byli na sesję. Przewodnicząca Rady 
Teresa Zygmanowska nie dopuści-
ła ich do głosu. Uzasadniła to re-
gulaminem, który podczas sesji 
nadzwyczajnej takiej możliwości 
nie przewiduje. To wywołało głośne 
protesty. Przewodnicząca, mimo 
wsparcia wniosku mieszkańców 
przez radnego P. Wolniewicza, nie 
uległa. Tak czy owak radni wycho-
dzili zadowoleni ze spełnionego 
obowiązku.

Obserwator Luboński

Obrady przebiegały zgodnie 
z ustalonym porządkiem i nic nie 
wskazywało na niecodzienne wy-
darzenie. Wyprzedzając nieco 
wypadki odnotujmy, że pod ko-
niec sesji doszło do spontanicznej 
reakcji radnych na informację 
przekazaną przez panią burmistrz. 
Nie byłem wcześniej świadkiem 
podobnego zdarzenia, stąd zasko-
czenie, od razu napiszę, że budu-
jące. Otóż radni zgodnie nagro-
dzili oklaskami skuteczność dzia-
łania, zdecydowanie i upór zastęp-
cy burmistrza – Michała Popław-
skiego. Pani Burmistrz podkreśli-
ła zarówno jego zaangażowanie 
w sprawę, jak i skromność w ujaw-
nianiu własnej roli w końcowym 
sukcesie miasta. Chodzi zaś 
o rzecz niebagatelną, bo o uzyska-
nie dotacji 1,4 mln. zł na budowę 
ulicy Wschodniej. Piszemy o tym 
szczegółowo na str. 2. Taka reakcja 
radnych pokazuje, że w sprawach 
bardzo ważnych dla mieszkańców 

są jednomyślni i  zgodni. Brawo 
też dla nich!

Czekali za długo
Sesja rozpoczęła się jednak od wy-
stąpienia mieszkańców ulicy Dłu-
giej. Przyszli z  petycją, w  której 
domagają  się podjęcia przez Bur-
mistrza zdecydowanych działań, 
włącznie ze skorzystaniem z moż-
liwości, jakie daje specustawa o wy-
kupie gruntów na rzecz miasta. To 
miałoby umożliwić wreszcie pod-
jęcie prac drogowych na ich tonącej 
w  błocie ulicy. Czekają na to po-
dobno od lat 70. Problemem jest 
bowiem własność gruntów. Połowa 
ulicy to grunty prywatne. Osoba 
wpisana bardzo dawno temu do 
księgi wieczystej jako właścicielka, 
miała kilkanaścioro dzieci, a kolej-
ne pokolenia tej rodziny powięk-
szyły znacznie i  tak liczną listę 
spadkobierców. Uzyskanie ich jed-
nomyślnej zgody sprzedaży gruntu 
na potrzeby miasta jest skompliko-

Z notatek obywatela

Brawa dla Michała Popławskiego
17. sesja Rady Miasta Luboń (4 lutego 2016 r.)

cd.  
obok

n
Zastępca burmistrza – Michał Popławski – przyczynił się ostatecznie do 
zakwali�kowania lubońskiego wniosku na budowę ul. Wschodniej przez 
wojewodę i ministra   fot. Jerzy Nowacki

n
Mieszkańcy ul. Długiej tracą cierpliwość   fot. Jerzy Nowacki

cd.  
ze str. 
17
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ki. Rzecz w  tym, że z  inicjatywy 
Małgorzaty Machalskiej są one już 
publikowane na stronie BIP. O kon-
trowersjach wokół tego wniosku już 
pisaliśmy. Tym razem jednak przy-
brały one burzliwszą formę. Projekt 
uchwały spotkał się z ostrą krytyką 
radnych. Najostrzej wypowie-
dział  się radny Paweł Wolniewicz. 
Nazwał uchwałę „sztuką dla sztuki” 
i  „wyważaniem drzwi otwartych”. 
Jego zdaniem podjęcie uchwały do 
niczego nie zobowiązuje Burmistrza, 
bo żadne przepisy nie nakazują ta-

kiej publikacji. Jeżeli miałoby to być 
zalecenie, to równie dobrze można 
by zalecić Pani Burmistrz, że ma 
przyjść do pracy w  sukience lub 
w spodniach. Taka uchwała byłaby 
martwa i nie do wyegzekwowania 
– konkludował radny Wolniewicz. 
Radny Bielawski, broniąc swojego 
projektu, powoływał się na przykła-
dy podobnych rozwiązań w innych 
gminach, na przykład w Poznaniu. 
Radny Wolniewicz ripostował, nie 
bez racji, że poznańskie rozwiązania 
nie muszą być wytyczną dla decyzji 

podejmowanych w  Luboniu. 
W  końcu głos zabrała burmistrz 
Machalska. Potwierdziła, że rejestr 
jest prowadzony i umieszczany na 
stronie BIP z  jej inicjatywy. Nie 
chciałaby, aby uchwała spowodo-
wała u mieszkańców Lubonia prze-
konanie, że to dopiero uchwała 
radnych zmusiła ją do ujawniania 
treści umów. Zadeklarowała, że 
przez całą kadencję będzie prowa-
dziła rejestr umów zawieranych 
przez miasto. Zaapelowała do rad-
nych, którzy ufają jej zapewnie-
niom, by nie przyjmowali uchwały. 
Zasugerowała, że uchwała ma na 
celu obniżenie, w oczach mieszkań-
ców, wagi jej inicjatywy na rzecz 
transparentności działania miasta 
i podległych mu instytucji. Radny 
Bielawski wyjaśnił, że nie była in-
tencją wnioskodawców chęć pode-
brania pomysłu, tylko zabezpiecze-
nie jawności, bez względu na dobrą 
wolę i osobę Burmistrza. Radni nie 
podzielili poglądu wnioskodawców 
i odrzucili projekt uchwały (13:6) 
– o tej kwestii czytaj też poniżej.

Skarga na MOPS odrzucona
Jednogłośnie odrzucono skargę na 
dyrektorkę Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, jaką złożyła 
mieszkanka, zarzucająca lekcewa-
żący sposób potraktowania jej, gdy 

skarżyła się na pracownice MOPS. 
Radni przyjęli uchwałę zapropono-
waną przez Burmistrza, w  której 
zarzuty uznano za subiektywne 
odczucie, trudne do zwery�kowa-
nia.

Zakaz szczekania
Bez wątpliwości przyjęto zmianę 
w regulaminie dotyczącym porząd-
ku, nakazującą zamykanie szczeka-
jących psów w godzinach nocnych. 
Przypomina to głośne, nie tylko 
lokalnie, zarządzenie sołtysa Stare-
go Bojanowa, zakazujące psom 
szczekania po zmroku. Wprawdzie 
zmiana w  regulaminie lubońskim 
nakazuje zamykanie szczekających 
na czas ciszy nocnej, ale i tak trud-
no oprzeć  się wrażeniu, że jest to 
jeden z tych przepisów, które prze-
chodzą do historii z powodu nie-
dorzeczności i przynoszą niechcia-
ną sławę i rozgłos miejscowościom, 
w których są uchwalane. Cóż, może 
radni wyszli z założenia, że lepiej, 
gdy o  nich mówią, obojętnie czy 
dobrze, czy źle?

Nowa ulica
Radni nadali nazwę kolejnej ulicy 
w Luboniu, wewnętrznej w rejonie 
ul. Ogrodowej – Cyklamenowej 
(więcej w kolejnym wydaniu).

Obserwator Wielkopolski

Cieszymy się z zainteresowania cyklem „Mieszkańcy pytają” i konty-
nuując go, zapraszamy Państwa do nadsyłania pytań do władz wyko-
nawczych (burmistrzów) i stanowiących (radnych), urzędników itp., 
które publikujemy. W związku z różną tematyką, pytania i odpowiedzi 
zamieszczamy na stosownych szpaltach. Przypominamy, że pytania 
można dostarczać do redakcji przy ul. Wschodniej 23A/62, wrzucać 
do niebieskich skrzynek na terenie Lubonia, przesyłać e-mailem na 
adres: redakcja@wiescilubonskie.pl lub zatelefonować: 61 810 43 35, 
609 616 277, 609 616 290.
       Redakcja

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

19 19 18 19 19 19 19 6
0 0 0 0 0 0 0 13
0 0 1 0 0 0 0 0

19 19 19 19 19 19 19 19
Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału; nn-nieobecny

Razem ,,za" (z)
Razem ,,przeciw" (p)

Razem ,,wstrzymujących się" (w)
Razem głosowało

List prezesa LOSiR-u
Z dużym zainteresowaniem prze-
czytałem niedawno list otwarty 
prezesa LOSiR-u, zamieszczony 
w  styczniowym wydaniu „Wieści 
Lubońskich”. Warto sprostować 
kilka informacji. Po pierwsze: 
w kilku punktach wystąpienia po-
kontrolnego Najwyższej Izby Kon-
troli pan prezes Zbigniew Trawka 
był wskazywany jako osoba bez-
pośrednio odpowiedzialna za po-
wstałe zaniedbania. Z  kolei brak 
wprowadzenia w  życie zaleceń 
pokontrolnych stał się bezpośred-
nią przyczyną złożenia przez NIK 
zawiadomienia do prokuratury. 
Pańskie zaniedbanie było także 
efektem nałożenia na miasto kary 
przez Powiatowy Inspektorat Nad-
zoru Budowlanego. Fakt, że został 

Pan ukarany jedynie karą upo-
mnienia przez Burmistrza Dariu-
sza Szmyta ma w  mojej ocenie 
jedynie podłoże polityczne. Nie 
jest bowiem żadną tajemnicą, że 
niedawno obaj panowie kandydo-
waliście do Sejmu z ramienia tego 
samego komitetu wyborczego.

Rejestr umów – sprawa polityczna
Na poprzedniej sesji Rada Miasta 
zajęła się projektem uchwały doty-
czącej prowadzenia przez panią 
Burmistrz rejestru umów zawiera-
nych przez miasto. Wspólnie z in-
nymi radnymi (Magdaleną Woź-
niak-Patej, Adamem Dworaczykiem, 
Andrzejem Okupniakiem i Markiem 
Samulczykiem) przedłożyłem ten 
projekt uchwały z pełną świadomo-
ścią, że taki rejestr jest już przez 

Z notatek radnego

Komentarz do bieżących spraw samorządowych
Panią Burmistrz prowadzony. Sęk 
w tym, że Pani Burmistrz prowadzi 
go fakultatywnie i w każdej chwili 
może z niego zrezygnować. Wpro-
wadzenie tej uchwały miało w na-
szej ocenie gwarantować obywate-
lom trwały dostęp do informacji 
publicznej o zawieranych umowach, 
bez względu na to, w jakiej formule 
ten rejestr byłby prowadzony. Nie-
mniej jednak już na etapie prac 
w komisji spotkaliśmy się z dużym 
oporem. Przewodniczący Komisji 
Organizacyjno-Prawnej powiedział 
podczas posiedzenia, że w 2013 r. 
Wojewoda Mazowiecki uchylił taką 
samą uchwałę przyjętą wcześniej 
przez Radę Miasta Tłuszcz. Okaza-
ło  się to nieprawdą. Sprawdziłem, 
że Wojewoda Mazowiecki uchylił 
jedynie jeden z ustępów, a pozosta-

wił w  mocy uchwałę działającą 
w  znacznie szerszym zakresie niż 
nasza. Ponadto radni z klubu rzą-
dzącego poddawali w  wątpliwość 
możliwości wyegzekwowania zapi-
sów tego dokumentu, mimo iż 
przedstawiłem swoje argumenty. 
Dlatego też uchwałę odrzucono 
większością głosów. Za jej przyję-
ciem głosowali jedynie wniosko-
dawcy i  radna Katarzyna Frącko-
wiak (członkini naszego jedynego 
klubu radnych), której za asertyw-
ność i odwagę wypada jedynie po-
dziękować. Na koniec dodam, że 
tego typu uchwały przyjęto w Tłusz-
czu (woj. Mazowieckie), ale także 
w Poznaniu i Ostrowie Wielkopol-
skim.

Jakub Bielawski
radny RML
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Gminy decydują, czy w ich statucie 
znajdzie  się zapis umożliwiający 
radnym składanie interpelacji. Je-
żeli tak, to z punktu widzenia prawa 
administracyjnego interpelacja to 
nic innego, jak pisemny wniosek. 
Zwyczajowo przyjmuje się, że inter-
pelacja powinna dotyczyć spraw 
większej wagi i jest rodzajem inter-
wencji, kierowanej do władz gminy. 
Podobnie jest z  pytaniami, które 
z uporem godnym lepszej sprawy, 
nazywane są, nie tylko w gminach, 
„zapytaniami”, jakby słowo „pyta-
nie” miało mniejszą wagę. Tak 
brzmi bardziej urzędowo, jak „za-
pytanie poselskie”, czy też „zapytanie 
ofertowe” – trudno, niech będzie. 
Gdyby pracę radnego mierzyć ilo-
ścią składanych interpelacji, to naj-
aktywniejszym byłby radny Marek 
Samulczyk. Aż 8 razy, na 18 złożo-
nych w ogóle od początku obecnej 
kadencji, interpelował w  różnych 
sprawach. Jakub Bielawski złożył ich 

4, a po 1: Paweł Krzyżostaniak, Pa-
tryk Bartkowiak, Łukasz Budzyński, 
Piotr Goryniak, Tomasz Kołodziej 
i Magdalena Woźniak-Patej. Inter-
pelacje składa się pisemnie i wyma-
gają niewątpliwie dużego nakładu 
pracy. Bo nie tylko, jak wspomnie-
liśmy, dotyczą spraw ważnych, ale 
też radny powinien zbadać problem, 
by w sposób odpowiedzialny i kom-
petentny interpelować.
Zapytania traktuje się trochę lżej, 
bo dotyczą spraw wprawdzie waż-
nych, ale o  mniejszym ciężarze 
gatunkowym, choć nie można wy-
kluczyć, że dla mieszkańców, 
zwłaszcza tych zainteresowanych 
załatwieniem sprawy, mogą być 
bardzo istotne. 16 z nich, na 85 (w 
tym zbiorowe), złożył radny Jakub 
Bielawski, 15 – Marek Samulczyk, 
13 – Magdalena Woźniak-Patej, 11 
– Piotr Goryniak, 9 – Katarzyna 
Frąckowiak. To czołówka. Były też 
pytania, wnioski zbiorowe, kiero-

Interpelowali i...
Jedną z form mierzenia aktywności radnych może być liczba 
składanych przez nich interpelacji oraz zapytań. W tabeli 
przedstawiamy udostępnione przez Biuro Rady dane dotyczące 
pierwszego roku pracy radnych obecnej kadencji

2016-01-22 \\Dell\teksty\aktualne\WL 02-16\roboczy 02\interpelacje.xls 1/1

U
gr

up
ow

an
ie

 z
 ja

ki
eg

o 
st

ar
to

w
an

o 
do

 R
M

L 
(o

kr
ęg

 w
yb

or
cz

y)
 - 

pr
zy

na
le
żn

oś
ć 

do
 k

lu
bu

 ra
dn

yc
h 

"F
or

um
"

In
te

rp
el

ac
je

Py
ta

ni
a,

 w
ni

os
ki

1 Samulczyk Marek ML (3) 8 15
2 Bielawski Jakub LIO (4) 4 16
3 Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) 1 13
4 Goryniak Piotr FOL (16)-kF 1 11
5 Budzyński Łukasz FOL (14)-kF 1 4
6 Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF 1 4
7 Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF 1 2
8 Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF 1 1
9 Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF 0 9
10 Gawelski Hieronim FOL (21)-kF 0 5
11 Dworaczyk Adam LIO (10) 0 3
12 Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF 0 3
13 Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF 0 3
14 Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF 0 2
15 Okupniak Andrzej ML (15) 0 2
16 Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF 0 2
17 Franek Dorota FOL (20)-kF 0 1
18 Górecki Kazimierz FOL (12)-kF 0 1
19 Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF 0 1
20 Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF 0 0
21 Szwacki Michał FOL (7)-kF 0 0

Interpelacje, pytania 
i wnioski radnych

złożone od początku 
kadencji do końca 

2015 r.

wg danych uzyskanych z Biura Rady 

wane do Burmistrza przez komisje 
Rady Miasta.
Czego dotyczyły interpelacje w mi-
nionym roku? W spisie udostęp-
nionym przez Biuro Rady najczę-
ściej występują trzy kategorie: 
ogólne, sprawy komunalne i drogi. 
W gruncie rzeczy są podobne i do-
tyczą zwykle dróg, ulic, chodników, 
ścieżek rowerowych, organizacji 
ruchu itp., czyli tego, co w każdym 
mieście ważne jest z punktu widze-
nia mieszkańców. Służą usunięciu 
uciążliwości, wynikających ze złe-
go wykonania, nieprzemyślanego 
rozwiązania, braku oczekiwanej 
decyzji. Odpowiedzi na interpela-
cje, jak i one same, muszą być pi-
semne. Takie też otrzymują radni, 
zwykle w  terminie miesiąca, od 
złożenia interpelacji – do następnej 
sesji rady. Na tle tych bieżących 
problemów w 2015 roku wyróżnia-
ją  się interpelacje Jakuba Bielaw-
skiego dotyczące LOSiR-u. Radny 
uparcie dąży do wyjaśnienia 
wszystkich wątpliwości związanych 
z tą inwestycją i stosunkiem do niej 
władz miasta. Odpowiedzi, które 
otrzymuje, uznaje zwykle za nie-
wystarczające, więc interpeluje 
nadal w tej sprawie.
Pytań radnych jest wielokrotnie 
więcej niż interpelacji. Z  grubsza 
rzecz biorąc, dotyczą podobnych 
problemów, potrzeb, niedogodności 
dla mieszkańców. Dochodzą w nich 
także zagadnienia bezpieczeństwa, 
przestrzeni wspólnej, zwłaszcza zie-
leni. Wydaje się, że nie mają one 
w intencji wnioskodawców charak-
teru tak poważnego, jaki niewątpli-
wie przypisywany jest interpela-
cjom. Poza tą różnicą, nie mają 
prawnie niższej rangi. Także wyma-
gają pisemnej odpowiedzi władz 
miasta i wnikliwego rozpatrzenia.
Jedne i  drugie są przejawem ak-
tywności radnych. Pisemnym, 

a  więc trwałym, dowodem ich 
pracy na rzecz mieszkańców. Są 
zatem formą wywiązywania  się 
z powierzonego mandatu. Czy ich 
ilość przekłada się później na suk-
ces wyborczy, nie wiemy. Nie zna-
my skali zainteresowania wybor-
ców tymi działaniami radnych. 
Zresztą byłoby to trudne do zba-
dania, ponieważ zarówno interpe-
lacje, jak i  zapytania oraz odpo-
wiedzi nie są na ogół publikowane. 
Odnotowuje się je w załącznikach 
do protokołów. Tylko bardzo do-
ciekliwi mieszkańcy zadadzą sobie 
trud ich wyszukania i przeczyta-
nia.
Warto jednak zauważyć takie prze-
jawy aktywności radnych, jako jed-
ne z dowodów ich zainteresowania 
miastem i  problemami mieszkań-
ców. Ale pamiętać trzeba, że to nie 
jest jedyna forma działania naszych 
wybrańców. Na co dzień pracują oni 
w komisjach tematycznych, niektó-
rzy im przewodniczą, inspirują 
i biorą udział w wielu inicjatywach 
miejskich. Każde ich działanie na 
rzecz mieszkańców powinno być 
doceniane, ale i oceniane. Taki los 
i zaszczyt wybranych.

JN

n
Rekordziści interpelacji i zapytań – Marek 
Samulczyk (z prawej) i Jakub Bielawski    
fot. Jerzy Nowacki

n
 Tabela ustawiona najpierw wg ilości interpelacji, następnie wg liczby 
złożonych w pierwszym roku zapytań

Również lubonianie reagują na sytuację dotyczącą uchodźców. Do wy-
cinków prasowych dotyczących eksmitowania rodaków z mieszkań do-
łączono komentarz: Uchodźców przyjmować do Polski – a Polek = Matka 
z dzieckiem na bruk! To jest Polska.   red

List do redakcji

Bunt
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W poniedziałek, 18 stycznia w za-
bytkowym budynku szkolnym przy 
ul. Armii Poznań  27 odbyło  się 
pierwsze w tym roku spotkanie ko-
mitetu terenowego Prawa i Sprawie-
dliwości w  Luboniu, w  którym 
oprócz jego członków i sympatyków 
wziął udział Poseł na Sejm RP – 
Bartłomiej Wróblewski. Dotychcza-
sowy pełnomocnik komitetu – Szy-
mon Cegłowski – poinformował 
o  rezygnacji z  pełnionej funkcji 
i przedstawił swojego następcę, po-
litologa z wykształcenia – Michała 
Łaseckiego. Podczas spotkania Bar-
tłomiej Wróblewski mówił o spra-
wach dotyczących Lubonia i  po-
znańskiej aglomeracji. Poruszył 
m.in. kwestię planowanego wydłu-
żenia poznańskiej linii tramwajowej 
do Lubonia. Dzielił się wrażeniami 
i  specy�ką pracy w  parlamencie. 
Przypomniał, że nie są mu obce 
problemy lubonian związane z dzia-
łalnością lotniska wojskowego 
w  Krzesinach oraz modernizacją 
linii kolejowej Poznań-Wrocław. 
Zapewnił, że mieszkańcy Lubonia 
mogą liczyć na jego wsparcie i po-
moc przy rozwiązywaniu nękają-

cych ich spraw. Poinformował rów-
nież, że wkrótce, prawdopodobnie 
przy ul. Poniatowskiego, powstanie 
w  Luboniu biuro „DudaPomoc”. 
Zarząd, członkowie i  sympatycy 
lubońskiego komitetu PiS zaprasza-
ją lubonian do aktywnego włącze-
nia się w jego działalność (kontakt: 
502 597 092, m.lasecki@o2.pl).

PAW

SAMORZĄD / POLITYKA LOKALNA

W listopadzie prosiłem w  „Pyta-
niach do władz”, by zapytać radnych: 
Co byś zrobił(ła), gdybyś przez 
całą kadencję – 4 lata – nie otrzy-
mywał(ła) w ogóle diety. To kwota 
ok. 45 tys. zł (dobry nowy samo-
chód), czyli tyle, ile zapłacono 
z  publicznych pieniędzy kary za 
oddanie do użytkowania bez po-
zwolenia części owalnej hali LOSiR 
wraz z łącznikiem? Czy pozosta-
wił(a)byś to bez echa, komenta-
rza?    (tel.)

Odpowiedzi nadesłano po ponowie-
niu pytania, do styczniowych „WL”, 
lecz po terminie wydawniczym.

T. Zygmanowska i P. Izydorski przy-
gotowali odpowiedz wspólną roze-
słaną do pozostałych radnych, pod 
którą podpisali się też: M. Woźniak-
-Patej, K.  Ekwińska, D.  Franek, 
T. Kołodziej, M. Szwacki, P. Krzy-
żostaniak, P.  Bartkowiak, K.  Wil-
czyńska-Kąkol: Radni Rady Miasta 
Luboń uznali, że jest to pytanie re-
toryczne. Dieta stanowi rekompen-
satę radnego za wykonywaną przez 
niego pracę. Każdy z radnych, decy-
dując o przeznaczeniu środków pu-
blicznych, ma świadomość słuszności 
ich wydatkowania i ma do nich sza-
cunek.

Indywidualne stanowiska przysłali:

J.  Bielawski: Szanowni Państwo, 
przepraszam za tak późną odpo-
wiedź, ale pytanie z  Biura Rady 
tra�ło do mnie dopiero 12.01.2016 r. 
Doskonale rozumiem, do czego 
zmierza to pytanie. Rada Miasta 
poprzedniej jak i obecnej kadencji 
ponosi bezpośrednią odpowiedzial-
ność za swoją bierność w  kwestii 
wyjaśnienia sprawy LOSiR i w tym 
sensie staje się współodpowiedzialna 
za uszczerbek na majątku miasta 
w postaci tych 45 tys. zł kary. Stąd 
też pytanie jest jak najbardziej za-
sadne. Co by się stało, gdybym miał 
oddać całą swoją dietę? Byłbym zły. 
Dieta to ustawowy zwrot kosztów 
ponoszony przez radnego z  tytułu 
bezpłatnych urlopów udzielanych 
radnemu przez pracodawcę na po-
trzeby jego uczestnictwa w posiedze-
niach rady (dzięki temu jest to gra-
tyfikacja nieopodatkowana). Nie 
wszystkie samorządy obradują jed-
nak w  godzinach pracy. Niektóre 
z  nich organizują posiedzenia po-
południami, by uniknąć konieczno-
ści zwalniania się z pracy. W takim 
przypadku dieta staje się wynagro-
dzeniem i powinna być moim zda-
niem traktowana jak wszystkie inne 
świadczenia za pracę – z obciąże-
niami podatkowymi, ZUS-em i in-
nymi składkami. Jako radny wnio-
skowałem o to do Sejmu i do jedne-
go z  parlamentarzystów. Niestety, 
bezskutecznie. Jednak radny 
może się sam „opodatkować”, prze-

kazując w  takim wypadku część 
diety na cele społeczne.

Ł. Budzyński: Radny nie otrzymuje 
wynagrodzenia za pracę, lecz ma 
prawo do diety, która jest rekompen-
satą za utracone zarobki oraz zwro-
tem kosztów związanych z  pełnie-
niem mandatu. Ustalenie wysokości 
diety radnego należy do kompetencji 
rady gminy. Rada gminy podejmuje 
uchwałę, określając zasady przyzna-
wania diet radnym. Jak wynika z wy-
roku Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego w  Warszawie z  dnia 
17.12.1999 r. (sygn. III SA 1580/99) 
„z użytego przez ustawodawcę sfor-
mułowania <na zasadach ustalonych 
przez radę> wynika, że pozwala on 
radzie gminy na dyskrecjonalne dzia-
łanie. W pojęciu <zasady> mieści się 
zarówno tryb rozliczeń diet i kosztów 
podróży, jak i sposób określenia ich 
wysokości”. (...) Ponadto rada gminy 
przy ustalaniu wysokości diety rad-
nego bierze pod uwagę funkcje peł-
nione przez radnego oraz liczbę ko-
misji, w  których zasiada. Zgodnie 
z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 26.07.2000 r. w sprawie mak-
symalnej wysokości diet przysługu-
jących radnemu gminy (Dz.  U. 
z 2000 r. Nr 61, poz. 710), maksy-
malna wysokość diety przysługują-
cych radnemu gminy w ciągu mie-
siąca jest uzależniona od liczby 
mieszkańców tej gminy i  wynosi 
odpowiednio: liczba mieszkańców od 
15  tys. do 100  tys. – maksymalna 
wysokość diety 1 987,27 zł.

M.  Samulczyk: Dlaczego dopiero 
teraz otrzymaliśmy to pytanie. Do-
chodzi godzina 20, 12.01.2016  r., 
więc moja odpowiedź jest już dawno 
po czasie, a co do odpowiedzi (cho-
dzi o odpowiedź sugerowaną przez 
T. Zygmanowską i P. Izydorskiego 
– przyp. red.), to nie zgadzam  się 
z nią, uważam, że każdy radny po-
winien dążyć do wyjaśnienia kto 
zawinił, że Miasto zapłaciło 45 tys. 
kary. Część radnych RML uznała, że 
jest to pytanie retoryczne. Dieta sta-
nowi swego rodzaju wynagrodzenie 
radnego za wykonywaną przez niego 
pracę. Każdy z  radnych, decydując 
o  przeznaczeniu środków publicz-
nych, ma świadomość słuszności ich 
wydatkowania i  powinien mieć do 
nich szacunek.

P. A. Wolniewicz: Z całą pewnością 
nie zdałbym mandatu radnego i pra-
cowałbym nadal dla naszego miasta 
i  jego mieszkańców, natomiast nad 
komentarzem zastanowiłbym  się 
zależnie od przyczyn niewypłacania 
diety.

Do pytania mieszkańca nie ustosun-
kowali  się radni: P.  Andrzejczak, 
A.  Dworaczyk, K.  Frąckowiak, 
H. Gawelski, P. Goryniak, K. Górec-
ki, A. Okupniak.

Mieszkańcy pytają

Bez 4-letniej diety?
Na zaproszenie Komisji Polityki 
Społecznej i  Ochrony Zdrowia 
w styczniu zorganizowano w Staro-
stwie Powiatowym w  Poznaniu 
pierwsze w nowym roku spotkanie. 
Obecna na nim dyrektor Mariola 
Kokocińska z Zespołu ds. Orzeka-
nia i Niepełnosprawności przedsta-
wiła aktualną sytuację w  zakresie 
kart parkingowych i pracę zespołu 
na rzecz osób o mniejszych spraw-
nościach życiowych. Według Po-
wiatowego Rejestru Osób Niepeł-
nosprawnych, na dzień 1 stycznia 
2016 r. na terenie Powiatu Poznań-
skiego mieszkało: 14 999 osób z lek-
kim stopniem niepełnosprawności, 
16 568 z umiarkowanym, 9 148 ze 
znacznym, 2  715 niepełnospraw-
nych dzieci do 16 roku życia, 22 080 
kobiet i 21 350 mężczyzn.

Dyskutowano nad sytuacją osób 
niepełnosprawnych w  gminach. 
Poprawa warunków życia tych osób, 
dobry dostęp do informacji o moż-
liwościach ich działania i  ośrod-
kach, które pracują na rzecz osób 
niepełnosprawnych, to bardzo waż-
ny cel starostwa. Dobrą wiadomo-
ścią jest powstawanie kolejnych 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Luboniu i Pobiedziska. Wydaw-
nictwa, informatory, strony inter-
netowe, czasopismo „Filantrop” – to 
dostępne źródła wiedzy o możliwo-
ściach uzyskania pomocy.
Spotkanie prowadził Marek Lis –
przewodniczący Komisji Polityki 
Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Irena Skrzypczak
członek Powiatowej Społecznej Rady 
Osób Niepełnosprawnych z Lubonia

Niepełnosprawni 
w powiecie

Zmiana warty

n
Poseł na Sejm RP powitał nowego pełno-
mocnika lubońskiego komitetu – Michała 
Łaseckiego (z prawej)   fot. Paweł Wolnie-
wicz

n
Lubonianka Irena Skrzypczak (z lewej) na posiedzeniu Powiatowej Spo-
łecznej Rady Osób Niepełnosprawnych
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GOSPODARKA

Qn W grudniu zakończono prace 
remontowo-budowlane i dokonano 
otwarcia Dziennego Domu Senior-
-Wigor przy ul. Romana Maya 1b.
Qn Rozpoczęto prace związane z „Bu-

dową ścieżki pieszo-rowerowej wokół 
Stawu Edy w Luboniu”. Ze względu 
na złe warunki atmosferyczne robo-
ty zostaną wznowione na wiosnę.
Qn Zbadano oferty złożone do ogłosze-

nia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wy-
konanie robót związanych z „Budową 
ul. Wschodniej wraz z odwodnieniem 
oraz budową odcinka kanalizacji sa-

nitarnej”. 21 stycznia 2016 r. podpi-
sano umowę na roboty budowlane.
Qn Rozpoczęto prace projektowe 

na budowę chodników w  ulicach 
Jesienna i Wiosenna oraz przebu-
dowę ul. Żabikowskiej (na odcin-
ku od ul. Buczka – Targowej do ul. 
Sobieskiego).
Qn Zakończono prace projektowe 

i uzyskano zezwolenie na wykona-
nie robót związanych z budową ul. 
Źródlanej.

Henryka Grygier-Konewka
p.o. Kierownik Wydz. Inwestycji UML

Inwestycje komunalne

Jaka jest szansa na przedłużenie 
ul. Poznańskiej w kierunku cmen-
tarza w  Wirach (kilkaset me-
trów)? Nie zrobiono tego podczas 
dużej inwestycji drogowej – bu-
dowy ul. Poznańskiej i  Polnej 
przed kilku laty. Komorniki są 
w stanie partycypować w kosztach 
budowy, dlatego pytam, kiedy 
Luboń podejmie to zadanie? Dla 
nas – mieszkańców Lasku, dla 
których cmentarz wirowski jest 
też naszym cmentarzem, para�i 
pw. św. Maksymiliana Kolbego – 
to potrzebne.     (Kz)

Odp.: Jak już wcześniej informo-
waliśmy, w planie inwestycyjnym 
Miasta Luboń na rok 2016 przewi-
dziana jest budowa ul. Wschodniej 
(zakończono procedurę przetargo-
wą, podpisano umowę na wykona-
nie) oraz fragmentu ul. Źródlanej. 

Dodatkowo w  roku 2016 Miasto 
przystąpi do sporządzenia projek-
tów budowy ulic: Żabikowskiej (od 
Sobieskiego do Buczka), ul. Dojaz-
dowej i  fragmentu ul. Rydla (od 
Dojazdowej do 1  Maja) oraz ul. 
Dworcowej (od Grzybowej do Pod-
górnej). Plany inwestycyjne na 
kolejne lata będą przedmiotem 
obrad Komisji Komunalnej oraz 
Sesji Rady Miasta Luboń w  2016 
roku. Przedłużenie ul. Poznańskiej 
w  kierunku Wir będzie zapewne 
jednym z elementów dyskusji rad-
nych.     
 (oprac. Mateusz Olejniczak)

Ulica Rydla jest w okropnym sta-
nie. Burmistrz Szmyt, który jest 
stąd, obiecywał, że będzie utwar-
dzana etapami. Nie ma go już 
w  urzędzie lubońskim, ale jest 
w  powiecie, to może pomóc, jak 
obiecywał. Teraz też przy tej ulicy 
mieszka przewodnicząca Rady – 
pani Zygmanowska, to może coś 
zdziała dla mieszkańców. Jakie 
ulice w  Lasku będą utwardzane 
w tym roku?      (Z.R.)

Odp.: W 2016 roku Miasto przystą-
pi do sporządzenia projektu budowy 

ul. Dojazdowej oraz fragmentu ul. 
Rydla (od Dojazdowej do 1 Maja).     
 (oprac. Mateusz Olejniczak)

Ulica Kochanowskiego w  NCL 
(Nowym Centrum Lubonia) obec-
nie jest ślepa. Szczególnie wieczo-
rami jest ona tak zastawiona par-
kującymi autami, że nie miną się 
tu dwa pojazdy. Nie wyobrażam 
sobie płynności ruchu po przebi-
ciu drogi do ul. Wschodniej i dal-
szej zabudowy, co wynika z  pla-
nów. Jakie rozwiązanie jest prze-
widziane dla tego miejsca doraźnie 
i  docelowo? Jaka jest zakładana 
szerokość jezdni oraz ile będzie 
miejsc parkingowych, gdzie i kie-
dy?    (mieszkaniec)

Odp.: Informuję, że według Miej-
scowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Luboń – 

„Luboń Centrum” szerokość plano-
wej jezdni wynosi 7 m. Na poboczu 
po obu stronach jezdni przewidzia-
no miejsca parkingowe (prostopa-
dłe). W planach inwestycyjnych na 
najbliższe lata Miasto nie przewi-
duje wykonania tego zadania.     
 (oprac. Mateusz Olejniczak)

Kiedy Urząd Miasta przewiduje 
utwardzić ulicę Wirowską?   (W.K.)

Odp.: Jak już wcześniej informo-
waliśmy, w planie inwestycyjnym 
Miasta Luboń na rok 2016 przewi-
dziana jest budowa ul. Wschodniej 
(zakończono procedurę przetargo-
wą, podpisano umowę na wykona-
nie) oraz fragmentu ul. Źródlanej. 
Dodatkowo w  roku 2016 Miasto 
przystąpi do sporządzenia projek-
tów budowy ulic: Żabikowskiej 
(Sobieskiego do Buczka), ul. Do-
jazdowej i fragmentu ul. Rydla (od 
Dojazdowej do 1  Maja) oraz ul. 
Dworcowej (od Grzybowej do Pod-
górnej). Plany inwestycyjne na 
kolejne lata będą przedmiotem 
obrad Komisji Komunalnej oraz 
Sesji Rady Miasta Luboń w  2016 
roku.   

(oprac. Mateusz Olejniczak)

Mieszkańcy pytają     

Drogi, drogi, drogi…

n
Zastawiona w porze wieczornej samochodami, po obu stronach, ul. Ko-
chanowskiego   fot. Piotr P. Ruszkowski

W listopadzie 2015  r. wojewoda 
zakończył nabór wniosków do 
programu. W pierwszej edycji do 
podziału w Wielkopolsce było pra-
wie 64,5 mln zł. Samorządy złoży-
ły łącznie 124 wnioski o dofinan-
sowanie (powiaty – 41, gminy – 
83). Przypomnijmy, z  programu 
tego można dofinansować przebu-
dowę, budowę oraz remonty dróg 
publicznych, zaliczonych do kate-
gorii dróg powiatowych lub gmin-
nych. Dotacja do jednego zadania 
nie może przekroczyć 3 mln zło-
tych, jednocześnie nie może sta-
nowić więcej niż 50% kosztów 
realizacji zaplanowanych do po-
niesienia w 2016 r. Każda gmina 
mogła złożyć jeden, a  powiat – 
dwa wnioski. Zgodnie z harmono-
gramem, do 30.11.2015 r. wnioski 
zostały ocenione przez powołaną 
przez wojewodę komisję. Po roz-
patrzeniu zastrzeżeń wnioskodaw-
ców, do wstępnych list rankingo-
wych, przed końcem 2015  r. zo-
stały one przekazane do zatwier-
dzenia właściwemu ministrowi. 
Ostateczne listy projektów zakwa-
lifikowanych do dofinansowania 
zatwierdził 29 stycznia 2016  r. 
nowy Wojewoda Wielkopolskiego 
– Zbigniew Hoffmann. W 2016 r. 
dofinansowania otrzyma łącznie 
36 wniosków – 15 zadań dotyczy 
dróg powiatowych i 21 dróg gmin-
nych. Wśród nich na 16. miejscu 
znalazł się Luboń.
Przypomnijmy, że wcześniej skła-
daliśmy już kilkakrotnie wnioski 
na budowę ul. Wschodniej. Pierw-
szy w  2013  r. („WL” 11-2013. 
str. 12), kolejny w 2014 r. na kwotę 
2,7 mln zł. Wówczas wniosek nasz 
znalazł  się stosunkowo daleko, 
pierwotnie na 10. ostatecznie na 

13. pozycji poza pulą zakwali�ko-
wanych 28 wniosków (patrz: „WL” 
11-2014, str.  22; „WL” 07-2015, 
str. 23). Teraz odnieśliśmy sukces, 
zadziałało powiedzenie do trzech 
razy sztuka lub, może bardziej, 
zaangażowanie nowego burmistrza, 
Michała Popławskiego (czytaj z se-
sji na str. 18). Przyznane pieniądze 
to zaledwie 20% szacowanych środ-
ków potrzebnych na realizację go-
towych, czekających w  kolejce 
projektów utwardzenia dróg w No-
wym Centrum Lubonia.

Koniunktura
Z przyznanych prawie 2,4 mln zł 
Luboń wykorzysta  jedynie 
1,4  mln  zł. Po rozstrzygnięciu 
przetargu bowiem, zadanie za-
miast prawie 5,2 mln zł (co zakła-
dał kosztorys inwestorski), zosta-
nie wykonane za jedynie ok. 
2,8 mln zł, czyli za 54% zabezpie-
czonej w budżecie na ten cel kwo-
ty. A, że wnioskowane zadanie nie 
może być dofinansowane powyżej 
50% całkowitego kosztu, Luboń 
może wykorzystać ok. 1,4 mln zł. 
Jak ta wyjątkowa koniunktura ryn-
ku na budowę dróg zostanie 
w  Luboniu wykorzystana? Jak 
twierdzą włodarze miasta, pomi-
mo iż nie wykorzystamy przyzna-
nej kwoty, to z  uzyskanej niskiej 
ceny na budowę ul. Wschodniej, 
w  budżecie powstaje nadwyżka 
możliwa do wykorzystania, np. na 
budowę innych ulic. Myśli się więc 
o części al. Jana Pawła II od ronda 
w kierunku ul. Pułaskiego. Różni-
ca ok. 1 mln zł, jakiej nie wyko-
rzysta Luboń przypadnie innym 
gminom oczekującym w  kolejce 
na dofinansowanie.

(I)

Są pieniądze  
na Wschodnią
W ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2016 
Luboniowi przyznano 2 394 683 zł. To połowa kwoty na realizację 
zadania, jakim jest budowa 541 metrów bieżących ulicy 
Wschodniej. Po rozstrzygnięciu przetargu, okazuje się, że na ten 
cel wystarczy nieco ponad 50% zakładanych środków
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Czy na przystanku na żądanie au-
tobusu Translubu przy ul. Dwor-
cowej, kierunek ul. Streicha – Po-
znań Dębiec, jest przewidywane 
ustawienie wąskiego zadaszenia 
nad częścią chodnika przyległą do 
drucianego płotu, a pod tym dasz-
kiem ławeczki dwusiedzeniowej? 
Jeśli tak, to kiedy taka poprawa 
warunków nastąpi, jeśli nie – to co 
stanowi przeszkodę?   

(Tadeusz Pawlęty)

Odp.: Informuję, że Urząd Miasta 
zwrócił się z prośbą o zbadanie moż-
liwości technicznych postawienia 
wiaty na wnioskowanym przystanku. 
W  przypadku pozytywnej opinii 
wykonawcy, wiata zostanie zamon-
towana.   oprac. Mateusz Olejniczak

Kto odpowiada za to, że przez kilka 
tygodni nie palą się latarnie w ul. 
Powstańców Wlkp. na odcinku po-
między ul. Armii Poznań a wiaduk-
tem kolejowym? To bardzo niebez-
pieczne miejsce, także z tego wzglę-
du, że w  przypadku konkretnego 
zagrożenia dla przechodniów nie 
ma gdzie uciekać – przy nasypie 
torów kolejowych, na często opisy-
wanym w  gazecie skrócie do ul. 
Krótkiej, mogą czaić się zboczeńcy. 
Dopiero jak wciągną kogoś, zrobią 
krzywdę, to zrobi się szum.    (tel.)

Odp.: Informuję, że brak oświetlenia 
wywołany jest problemami technicz-
nymi na linii energetycznej wynika-
jącymi z  prac przy modernizacji 
linii kolejowej E-59. Zostaliśmy 
zapewnieni, że �rma energetyczna 
dokłada wszelkich starań, aby moż-
liwie jak najszybciej usunąć awarię. 
W celu usprawnienia działań służb 
energetycznych każdy mieszkaniec 
może zgłaszać awarie przez 24 go-
dziny na dobę pod numerem tele-
fonu: 61 856 17 22 lub pod adresem: 
dyspozytorzy@eneos.pl.   

(oprac. Mateusz Olejniczak)

Byłem świadkiem, jak wielokrot-
nie, krótko po dostarczeniu towa-
rów do kiosku Stowarzyszenia 
Ludzi Dobrej Woli przy narożniku 
ul.  Niepodległości i  Powstańców 

Wlkp., pracownicy Komlubu pod-
jeżdżali i wynosili duże worki z to-
warami – makarony, puszki, 
skrzynki z jabłkami. Ciekawe, po 
co im te towary i gdzie tra�ają, tyle 
jest biednych potrzebujących?   

(NN)

Odp.: Pracownicy KOM-LUB-u od-
bierają z kiosku Stowarzyszenia Lu-
dzi Dobrej Woli zużyte opakowania, 
przeterminowane i  uszkodzone 
produkty, zepsute owoce. Potwierdza 
to również osoba prowadząca kiosk.   

(Tadeusz Urban)

Czy ktoś z władz zwrócił uwagę na 
powstające co rusz w Luboniu nie-
pozorne obiekty (kioski, pawilo-
niki) bez nazwy? Jedynym elemen-
tem, który je wyróżnia jest niedu-
ża tabliczka ze świetlnym napisem 
(zwykle czerwonym): „Otwarte 
24h”. Stoi taki np. na parkingu przy 
Pajo, na ul. Kościuszki naprzeciw 
WBK, na przedłużeniu ul. Armii 
Poznań w kierunku Lidla. Co może 
być dostępne przez 24 godziny, 
a  więc ciągle? Niepokoi mnie to 
jako mieszkańca i  rodzica. Liczę 
na władze!    (Ł.S.)

Odp.: Na terenie przy ul. Kościusz-
ki (na wysokości skrzyżowania z ul. 
Sikorskiego) oraz na terenie parkin-
gu przy Centrum Handlowym PAJO 
mieszczą się lokale, w których znaj-
dują się automaty do gier losowych. 
Przy ul. Armii Poznań, na odcinku 
znajdującym się w granicach admi-
nistracyjnych miasta Luboń, nie 
stwierdzono podobnego lokalu. 
Kontrolą takich punktów, pod kątem 
prawidłowości działania, zajmuje się 
Urząd Celny. Już w roku 2014 Straż 
Miejska skierowała do tej instytucji 
prośbę o  dokonanie sprawdzenia 
wszystkich tego typu punktów znaj-
dujących  się w  naszym mieście. 
Sprawdzeniu poddany był między 
innymi lokal przy ul. Kościuszki. 
Ponieważ lokal znajdujący się przy 
Centrum Handlowym PAJO działa 
stosunkowo niedługo, skierowaliśmy 
analogiczną prośbę również w spra-
wie tego punktu.   

(oprac. Paweł Dybczyński)

Mieszkańcy pytają

W różnych sprawach
W cukierni Piotra Krzyżańskiego 
przy ul. Żabikowskiej  49 trwa re-
mont przeprowadzany w  związku 
z wznowieniem działalności tej lu-
bońskiej firmy z  tradycjami. Na 
początku robót właściciela spotkało 
jednak duże rozczarowanie. Korze-
nie stojącego w pobliżu drzewa roz-
rosły się pod fundamentami budyn-
ku i  zniszczyły kanalizację, dalej 
dewastując otoczenie. Zniszczenia 
potwierdziła komisja po zbadaniu 
specjalną kamerą telewizyjną. Piotr 
Krzyżański zwróci  się do Urzędu 
Miasta o zlikwidowanie drzewa.

W.S.

Stare wraca!

n
Znana od lat, markowa lubońska �rma „Krzyżan” zagrożona przez drzewo   
fot. Władysław Szczepaniak

n
Korzenie lipy wysadzają kostki chodnika   
fot. Władysław Szczepaniak

Fundamenty i kanalizacja 
cukierni zostały oplecione 
korzeniami pobliskiego drze-
wa   fot. Władysław Szczepa-
niak

n

Z tym problemem przyszedł na 
grudniową sesję Rady Miasta 
mieszkaniec, Grzegorz Chyża. Po-
wód jest poważny. Od lat miesz-
kańcy „Spójni” bezskutecznie do-
magają się skanalizowania domów 
należących do spółdzielni (jedynie 
budynek przy ul. Dworcowej ma 
kanalizację). Odbiór metra sze-
ściennego ścieków przez Aquanet 
kosztuje 7  zł, a  z  szamba 17,60. 
Różnica jest duża, kilkaset zł rocz-
nie na rodzinę 2-3-osobową, od-

prowadzającą miesięcznie 7-9 me-
trów sześciennych ścieków. Łatwo 
policzyć, ile musi zapłacić rodzina 
wielopokoleniowa i wielodzietna. 
Mieszkańcy tracą cierpliwość. 
Grzegorz Chyża stawia sprawę „na 
ostrzu noża”. Do maja będzie płacił 
tę wysoką stawkę, a później obo-
wiązującą w  Aquanecie. Chce do 
tego nakłonić także innych lokato-
rów. Kto miałby dopłacić różnicę? 
Zdaniem mieszkańca, powinni to 
zrobić ci, którzy od lat nie wypeł-

niają zobowiązań wobec mieszkań-
ców.
Niestety, niewiele można poradzić 
w tej sprawie. Odmowa zapłaty za 
odbiór ścieków spowoduje na pew-
no konsekwencje w postaci zerwa-
nia umów, kar, być może postępo-
wań sądowych i komorniczych. Nie 
jest to dobre rozwiązanie, zwłaszcza 
dla mieszkańców. Budowa kanali-
zacji jest zadaniem własnym gminy. 
Zostało ono przekazane ustalenia-
mi zezwolenia wydanego Spółce 

Aquanet SA na prowadzenie zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania ścieków, 
a plany inwestycyjne Spółki zatwier-
dza Rada Miasta. Prezes Spółdziel-
ni „Spójnia”, Marcin Dzierżawczyk, 
poinformował nas, że kanalizacja 
jest w fazie projektowania. Aquanet 
potwierdził, że zakończenie prac 
projektowych jest przewidziane 
w I kwartale 2017 r., a wykonanie 
kanalizacji wraz z przyłączami – na 
grudzień 2018. – „Terminy mogą 
ulec zmianie, w zależności od na-
potkanych w  terenie problemów” 
– czytamy w mailu od Spółki.  (JN)

Zniecierpliwiona Spójnia
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Wielu nauczycieli (również eme-
rytowanych) oraz mieszkańców 

Lubonia przejawia zainteresowanie 
mieszkaniem komunalnym spra-
wującej funkcję przewodniczącej 
Rady Miasta Luboń, byłej dyrektorki 
Szkoły Podstawowej nr 2 – Teresy 
Zygmanowskiej. Objawia się to tele-
fonami do redakcji i listami z prośbą 
o wyjaśnienie. Niektórzy w bezpo-
średniej rozmowie przedstawiają 
swoją trudną sytuację materialną lub 
mieszkaniową, żalą się, podważają 
informacje burmistrz M. Machalskiej 
opublikowane np. w odpowiedzi na 
pytanie do władz („WL” 08-2015, 
str. 25). Niestety, proszą o dyskrecję, 
nie chcą ujawniać tożsamości. Może 
to i zrozumiałe, nauczyciel – osoba 
publicznie znana – z jednej strony 
nie chce się przyznać do ciężkiego 
losu emeryta, z drugiej nie zamierza 
być narażony na wytykanie palcami, 
pomawiany o działania w emocjach 
– posądzany o zazdrość. Kwestie pry-
watne, osobiste zawsze są delikatne 
i trudne, niechętnie też je obnażamy 
i, jeśli nie dotyczą osób publicznych 
czy majątku miasta, staramy się ich 
nie poruszać na łamach Niezależne-
go Miesięcznika Mieszkańców. Tu 
mamy do czynienia z  obydwoma 
czynnikami.
Poruszane przez wielu kwestie do-
brze obrazuje list do redakcji, jaki 
wyjęliśmy 4 listopada 2015 r. z jed-
nej z niebieskich skrzynek „Wieści 
Lubońskich”.

List do redakcji
W sierpniowym numerze „Wieści 
Lubońskich” przeczytałam artykuł 
„Mieszkanie przewodniczącej Rady”. 
Byłam, nie ukrywam, zbulwersowa-
na faktem, że osoba zarabiająca 
ponad 133 tys. zł rocznie, bez do-
chodów męża, zajmuje mieszkanie 
komunalne. Jeszcze bardziej zbul-
wersowała mnie wypowiedź pani 
Burmistrz, cyt.: „... że w  sytuacji 
pani Teresy Zygmanowskiej pytania 
i uwagi na temat jej dochodów są 
bezprzedmiotowe” (bo podstawą do 
przyznania jej mieszkania nie było 
kryterium dochodowe). Proszę Pań-
stwa, Pani Burmistrz, to jakie to 
było kryterium? Kryterium pn. „je-
stem nauczycielką?”, „dyrektorką 
szkoły?”. Wściekłam się, ale nie 
zareagowałam wówczas odpowie-
dzią. Odpuściłam, bo stwierdziłam 
– sprawiedliwości nie było, nie ma 
i nie będzie, a pani Burmistrz, wi-
dząc w jaki sposób odpisuje miesz-
kańcom, powie: kolejny anonimowy 
hejter, kolejna bezprzedmiotowa 
sprawa, lub że „Wieści Lubońskie” 
są dobre dla anonimowych tchó-
rzów. Milczałam do września, kiedy 
to ukazały  się następne „Wieści”. 
I znowu patrzę z niedowierzaniem. 
W  oświadczeniach majątkowych 
przy pani T. Zygmanowskiej czytam: 
umowa o pracę – 110 957 zł, eme-
rytura – 15 557 zł, umowa o dzieło 
– 4 665 zł, dieta radnego – 2 027 zł, 
do tego elegancki samochód i brak 

kredytu, no bo po co je brać…? (...) 
Pani Burmistrz, dlaczego, kiedy ja 
próbowałam starać się o mieszkanie 
komunalne, moje zarobki nie były 
bezprzedmiotowe? Wiem, odpowie 
Pani, że to nie ona przydzielała to 
mieszkanie. (...)
Znam osobiście kobiety samotnie 
wychowujące dzieci, żyjące z zasił-
ków, których nie stać na chleb, ale 
mieszkania im nikt dać nie chce. 
A  tu proszę, osoba bardzo bogata 
zajmuje mieszkanie komunalne bez 
skrupułów, bez wstydu, bez poczu-
cia odpowiedzialności za krzywdę, 
którą wyrządza innym, naprawdę 
potrzebującym, a pani Burmistrz ją 
w  tym wspiera, utwierdza, że 
wszystko jest w porządku. 133 tys. zł 
rocznie, dobry samochód, zero kre-
dytu, cztery źródła dochodu (bez 
dochodu męża), mieszkanie od 
miasta, ok. 300 zł czynszu miesięcz-
nie. Gratuluję, rzeczywiście dysku-
sja pani Burmistrz jest tu bezprzed-
miotowa (...). Anonimowy tchórz 
i hejter, a przede wszystkim bieda, 
której ani Pani ani Pani przewod-
nicząca nie rozumiecie. Życzę na 
koniec Pani Przewodniczącej do-
brego samopoczucia. Nie będę pi-
sała o swojej ciężkiej, bolesnej i upo-
karzającej sytuacji mieszkaniowo-
-�nansowej, bo uważam ją za bez-
przedmiotową. BIEDA

Ps. Postanowiłam, że napiszę do 
Kuratorium Oświaty i dowiem się, 
w jaki sposób pani przewodnicząca 
otrzymała mieszkanie. Rozmawia-
łam z nauczycielami, którzy zasta-
nawiali się, kiedy to Kuratorium 
Oświaty przydzielało mieszania 
komunalne na osiedlu, na którym 
mieszka przewodnicząca. Bzdura.

Stanowisko władzy
List przesłaliśmy do Urzędu Miasta 
z prośbą o ustosunkowanie się pań 
których dotyczył. Z treści listu osta-
tecznie usunęliśmy dwa zdania lub 
ich fragmenty, które w  odczuciu 
zainteresowanych mogły być obraź-
liwe, zbyt subiektywnie charaktery-
zujące postaci. Ich usunięcie, nie 
zmienia jednak zasadniczego prze-
słania, usunięte fragmenty były 
raczej przejawem emocji autorki, 
której obiecaliśmy anonimowość, 
a która podpisała się hasałem „Bie-
da”.
Odpowiedź pani Przewodniczącej 
RML Teresy Zygmanowskiej: 
W związku z przesłanym listem do 
redakcji podpisanym pseudonimem 
Bieda, informuję, że nie zamierzam 
reagować na tak sformułowane ata-
ki. Nauczycielskie mieszkanie zakła-
dowe zostało mi przyznane w roku 
1983 na czas nieokreślony.
Odpowiedzi pani Burmistrz Mał-
gorzaty Machalskiej: Przesłany przez 
Redakcję list zawiera zniesławiające 
mnie i  nieprawdziwe treści. Nie 
będę się do nich odnosić. Uprzejmie 
proszę o przekazanie mi danych oso-
by, która skierowała do Państwa 

załączony list. Po odmówieniu przez 
redakcję udostępnienia danych oraz 
wytłumaczeniu, że namawiamy do 
odwagi cywilnej i podpisywania się 
pod materiałami, to jednak z drugiej 
strony, w pewnych kwestiach, rozu-
miemy i szanujemy chęć pozostania 
anonimowym – otrzymaliśmy ciąg 
dalszy: Rozumiem, że Pani Bieda 
może czuć się pokrzywdzona. To jed-
nak nie Pani Teresa i nie ja ją krzyw-
dzimy. Wiem ..., że Pani Teresa do-
stała przydział mieszkania od Kura-
torium jako nauczycielka. Przydział 
nie był związany i  uzależniony od 
dochodu. Mieszkanie weszło w skład 
zasobu mieszkań komunalnych, ale 
jego zajmowanie nie było i nie jest 
uzależnione od dochodu. Jak można 
w tej sytuacji uważać, że Pani Tere-
sa cytuję: „zajmuje mieszkanie ko-
munalne bez skrupułów, bez wstydu, 
bez poczucia odpowiedzialności za 
krzywdę, którą wyrządza innym, 
naprawdę potrzebującym”.

Kuratoryjne mieszkania
W ślad za informacjami zawartymi 
w liście, i przekazywanymi w inny 
sposób, redakcja „Wieści Luboń-
skich” postanowiła zwery�kować 
donosy o przydziale mieszkań na-
uczycielskich bezpośrednio u źródła, 
wysyłając kilka pytań do Kurato-
rium Oświaty w Poznaniu. Oto za-
sadnicza treść:
Proszę o udzielenie informacji oraz 
udostępnienie dokumentacji doty-
czącej:
Qn 1. Przydzielenia przez Kuratorium 

Oświaty w Poznaniu w 1983 r. miesz-
kania służbowego w Luboniu nauczy-
cielce, pani Teresie Zygmanowskiej.
Qn 2. Jakie należało spełniać kryteria, 

by je otrzymać i jakie obowiązywały 
zasady oraz kto je przydzielał?
Qn 3. Jakim zasobem mieszkań służ-

bowych na terenie miasta Luboń dys-
ponowało w przeszłości i dysponuje 
obecnie Kuratorium Oświaty?
Qn 4. Jakie mieszkania należące nie-

gdyś do Kuratorium Oświaty w Po-
znaniu, znajdujące się na terenie mia-
sta Luboń, zostały skomunalizowane 
i kiedy? Proszę podać adresy lokali, 
powierzchnie oraz kto w nich miesz-
kał (lub był zameldowany)?
Uzasadnienie wniosku: Pytania ta-
kie zadają czytelnicy na podstawie 
lektury „Wieści Lubońskie” 08-2015, 
str. 25 „Mieszkanie dla przewodni-
czącej Rady”. Otrzymujemy w  tej 
sprawie kolejne telefony i dostajemy 
listy z  prośbą o  wyjaśnienie m.in. 
poruszanych w  powyższych pyta-
niach kwestii.

Kuratorium odpowiada
W sprawie udzielenia informacji 
dotyczącej przydziału mieszkania 
służbowego Pani Teresie Zygma-
nowskiej, zasad przyznawania 
mieszkań służbowych nauczycielom 
oraz zasobu lokalowego podlegają-
cego Kuratorium Oświaty w Pozna-
niu na terenie Lubonia.

Qn ad 1. Odpowiadając na pismo 
w wyżej przywołanej sprawie Kurato-
rium Oświaty w Poznaniu informuje, 
iż w aktach dawnego Kuratorium 
Oświaty i Wychowania w Poznaniu 
z roku 1983 nie odnaleziono doku-
mentacji dotyczącej przyznania Pani 
Teresie Zygmanowskiej mieszkania 
służbowego w Luboniu.
Qn ad 2. Zasady przydziału miesz-

kań służbowych regulowały przepisy 
zarządzenia Ministra Oświaty i Wy-
chowania z dnia 3 stycznia 1983 r. 
(nr AGI-052-2/83) w sprawie dyspo-
nowania i administrowania nauczy-
cielskimi zasobami mieszkaniowymi 
w resorcie oświaty i wychowania oraz 
pobierania czynszu i opłat z tytułu 
najmu lokali mieszkalnych w budyn-
kach szkół i innych placówek oświato-
wo-wychowawczych oraz w domach 
nauczyciela (Dz. Urz. MOiW Nr 1, 
poz. 3). Zgodnie z art. 9 wyżej przy-
wołanego zarządzenia, „przydziału 
mieszkania funkcyjnego w formie pi-
semnej decyzji dokonywał inspektor 
oświaty i wychowania (gminny dy-
rektor szkół), a nauczycielom szkół 
i placówek bezpośrednio podległych 
kuratorium, kurator oświaty i wycho-
wania, na wniosek dyrektora szkoły, 
zatrudniającego najemcę, po zasię-
gnięciu opinii organów zakładowych 
organizacji związkowych.”
Qn ad. 3 Kuratorium Oświaty w Po-

znaniu nie dysponuje mieszkania-
mi służbowymi dla nauczycieli na 
terenie Lubonia. W dokumentacji 
przekazanej do archiwum zakła-
dowego tutejszego Urzędu nie 
odnaleziono informacji na temat 
mieszkań, którymi Kuratorium 
miało dysponować w przeszłości.
Qn ad 4. Jednocześnie informuje się, 

że komunalizacja nieruchomości na-
leżała do kompetencji wojewodów, 
zgodnie z art. 5 ust. 4 oraz art. 18 
ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. 
– Przepisy wprowadzające ustawę 
o samorządzie terytorialnym i ustawę 
o pracownikach samorządowych (Dz. 
U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191, ze zm.).
Podpisał Marcin Skręty – Dyrektor 
Wydziału Administracyjno-Finan-
sowego

(Pismo z Kuratorium Oświaty nie 
zawierało żadnych załączników)

Powód dyskusji
Przypomnijmy, że dyskusję publicz-
ną wywołała odpowiedź burmistrz 
na pytanie mieszkańca w  sprawie 
lokalu przewodniczącej Rady Mia-
sta. M.  Machalska oświadczyła 
w „WL” 08-2015, str. 25 cytat: Pani 
Teresa Zygmanowska jest lokato-
rem mieszkania wchodzącego 
w  skład zasobu mieszkaniowego 
Miasta Luboń. Mieszkanie to nie 
zostało przyznane jako mieszkanie 
komunalne. Pani Teresa Zygma-
nowska jako nauczyciel otrzymała 
w  1983  r. mieszkanie służbowe, 
przydzielone przez Kuratorium 
Oświaty. W wyniku reformy sys-
temu oświaty, mieszkania należą-
ce wcześniej do Kuratorium 

Mieszkanie przewodniczącej RML

cd.  
obok
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Oświaty weszły w  skład majątku 
gminy i są zarządzane przez Biuro 
Majątku Komunalnego. ...

Anons radnego
W sprawie mieszkania dla pani 
T. Zygmanowskiej skontaktował się 
też z redakcją jeden z byłych rad-
nych, który oświadczył, że miesz-
kanie otrzymała na mocy decyzji 
burmistrza W. Kaczmarka, z pomi-
nięciem listy oczekujących na 
mieszkanie komunalne i kryteriów. 
Z  oczywistych względów prosił 
także o  nieujawnianie nazwiska. 
Sprawę pamięta, bo była przedmio-
tem dość głośnego sporu pomiędzy 
niektórymi członkami komisji zaj-

mującej się oceną kryteriów przy-
dzielania mieszkań i  tworzeniem 
listy oczekujących na mieszkania 
komunalne a kompetencjami bur-
mistrza. Przywołał też fakt, poda-
wany również przez innych roz-
mówców, że w  1983  r. nie było 
budynków komunalnych na ul. 
Rydla, gdzie mieszka Przewodni-
cząca Rady Miasta.

Jak wynika z powyższych informa-
cji, stanowiska są rozbieżne, a nie-
które różnią  się diametralnie. Nie 
jest naszym zadaniem rozstrzyganie 
kwestii czy zajmowanie stanowiska, 
gdzie jest racja.

(I)

Historia po części znana
Znani czytelnikom „Wieści Luboń-
skich” niepełnosprawni Ewa i Ma-
ciej Szałowie w 2003 r. otrzymali od 
miasta lokal socjalny o  metrażu 
32,80 m2 (pokój z kuchnią i łazien-
ką) w zniszczonym budynku komu-
nalnym przy ul. Armii Poznań 111. 
Dzięki swoim staraniom, w ramach 
likwidacji barier architektonicznych, 
uzyskali do�nansowanie na remont 
łazienki ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych (oboje są inwali-
dami – II i III grupa). Przy okazji 

zamontowano im nową instalację 
elektryczną i  panele w  kuchni. 
Urząd Miasta podniósł domiar, 
zmieniając status lokalu na komu-
nalny (w aneksie do umowy najmu 
z 2007 r., w uzasadnieniu podwyż-
ki napisano: „ze względu na wypo-
sażenie lokalu”). Na remont reszty 
mieszkania państwo Szałowie za-
ciągnęli pożyczkę. Nie byli w stanie 
jej spłacać, m.in. dlatego, że ich 
renty, poza koniecznością regulo-
wania zaciągniętego zobowiązania, 
zostały dodatkowo obciążone wyż-
szymi rachunkami z  tytułu „pod-
wyższenia” standardu lokalu. Poza 
tym do czasu podłączenia budynku 
do kanalizacji sanitarnej (dopiero 
w 2015 r.), Szałowie płacili sporo za 
wodę i  wywóz nieczystości płyn-
nych. Rachunki były wysokie m.in. 
dlatego, że w nieużywanym budyn-
ku gospodarczym, z którego kiedyś 
korzystał nieżyjący dziś lokator, 
woda lała  się z  nieszczelnej rury 
(pisaliśmy o tym w marcu 2014 na 
str. 26). Szałowie nie regulowali ani 
czynszu, ani rat pożyczki (swoją 
drogą, jak można było ją dać oso-
bom niewypłacalnym?!). Oprócz 
długu wobec miasta narastały więc 
również ich zaległości komornicze. 
Kłopoty �nansowe małżeństwa po-
głębił stan zdrowia pani Ewy (od 
kilku lat jest dializowana i ma pro-

blemy z  układem krążenia). Stałe 
wydatki na leki to 300 zł miesięcz-
nie.

Dla nich absurd
Na skutek próśb E. i M. Szałów oraz 
zmian w polityce mieszkaniowej ze 
strony nowych władz miasta, 
1 kwietnia 2015 r. doszło do podpi-
sania umowy z  Biurem Majątku 
Komunalnego (BMK), na mocy któ-
rej Szałowie, jako jedyni spośród 
lokatorów majątku komunalnego, 
zostali zwolnieni z długu powstałego 
z tytułu zajmowanego lokalu (urósł 

do 25  377  zł!). Pisaliśmy o  tym 
w maju ub. roku na str. 13. Odczuli 
ulgę w swoim katastrofalnym poło-
żeniu, ale ta nie trwała długo. 
W październiku, z pisma przesła-
nego przez BMK, dowiedzieli  się 
bowiem, że zwolnienie z długu sta-
nowi ich przychód, który będą mu-
sieli rozliczyć w rocznym zeznaniu 
podatkowym i zapłacić z jego tytu-
łu minimum ok. 4 500 zł! W listo-
padzie 2015 r. Szałowie zwrócili się 
więc do Burmistrz Lubonia z proś-
bą, by ponowne rozpatrzyć umorze-
nie ich zaległości �nansowych wobec 
miasta i nie obciążać obowiązkiem 
opłacenia podatku dochodowego. 
Tłumaczyli, że nie są w  stanie go 
uregulować nawet w ratach, co spo-
woduje kolejny domiar komorniczy. 
Z  końcem stycznia otrzymali od 
burmistrz Małgorzaty Machalskiej 
zawiadomienie o  przekazaniu ich 
prośby do Urzędu Skarbowego Po-
znań-Wilda jako organu właściwego 
w tej kwestii.
Jaką decyzję w  sprawie chorych, 
biednych, nieporadnych życiowo 
lubonian podejmą poznańscy 
urzędnicy? Umorzą podatek w ca-
łości lub w części, rozłożą na raty? 
Każdy, nawet niższy od wskazane-
go domiar, pogorszy złą sytuację 
Szałów.

HS

Podatek od biedy
Miasto zwolniło niewydolnych lokatorów mieszkania 
komunalnego z długu za czynsz. Podatku z tego tytułu nie będą 
w stanie zapłacić

n
Ewa i Maciej Szałowie w mieszkaniu komunalnym przy ul. Armii Poznań 111
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Od 1 stycznia 2016 r., na mocy po-
rozumienia zawartego między Mia-
stem Luboń a Powiatem Poznańskim, 
mieszkańcy Lubonia mogą korzystać 
z darmowej pomocy prawnej. W nie-
odpłatnie udostępnionym przez mia-
sto lokalu będą przyjmować radcy 
prawni, adwokaci, doradcy podatko-
wi. Uprawnionymi do korzystania 
z  darmowej pomocy prawnej (na 
etapie przedsądowym) są: młodzież 
do 26 roku życia, osoby posiadające 
ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy 
po ukończeniu 65 lat, osoby �zyczne, 
którym w  roku poprzedzającym 

przyznano świadczenie z  pomocy 
społecznej na podstawie ustawy o po-
mocy społecznej, kombatanci, wete-
rani, osoby zagrożone lub poszkodo-
wane katastrofą naturalną, klęską 
żywiołową lub awarią techniczną.
Punkt znajduje  się w  Bibliotece 
Miejskiej, ul. Żabikowska 42 i jest 
czynny: w poniedziałek, środę i pią-
tek w  godz. 14-18, we wtorek 
i czwartek 10-14.
Więcej szczegółów można znaleźć 
na stronie Ministerstwa Sprawie-
dliwości. 

UM

Bezpłatna pomoc prawna
dla mieszkańców Lubonia

Zarząd Transportu Miejskiego in-
formuje, że od 1 lutego wszystkie 
kursy autobusów linii nr 614, we 
wszystkie dni tygodnia, skierowano 
przez ulice Kwiatową i Polną. Zmie-
niono również rozkład jazdy auto-
busów linii 690. Zmiany wprowa-
dzano w odpowiedzi na oczekiwania 
pasażerów.
Od 1 lutego, w związku ze skiero-
waniem kursów przez ulice Kwia-
tową i Polną wprowadzono korekty 
godzin odjazdów autobusów 614:
Qn z  dworca Górczyn – w  dni ro-

bocze: z godz. 6.10 na 6.05, z 6.50 
na 6.45, z  14 na 13.55; w  soboty: 
z godz.11.35 na 11.40; w niedziele 
i święta: bez zmian.
Qn z pętli Luboń/Kręta – przyspie-

szono o 2-3 minuty kursy, które do-
tychczas nie były skierowane przez 

ulice Kwiatową i Polną. Na odcinku 
Luboń/Podgórna – Dębiec – Gór-
czyn godziny odjazdów pozostają 
bez zmian.
Od 1 lutego uległ zmianie również 
rozkład jazdy linii 690. Z  myślą 
o osobach udających się do Dzien-
nego Domu Opieki „Senior Wigor” 
cztery kursy skierowano przez ul. 
R. Maya do przystanku Luboń-Park 
Przemysłowy. W  związku z  tym 
wprowadzono następujące korekty 
godzin odjazdów z przystanku Sy-
cowska/Auchan w  dni robocze: 
z godz. 8.30 na 8.20, z 9.40 na 9.37, 
z  14.40 na 14.37, z  16 na 15.57. 
Wszystkie wjazdy na przystanek 
Luboń-Park Przemysłowy odbywa-
ją  się dla połączeń realizowanych 
w kierunku Luboń Lasek.

ZTM

Zmiany na liniach 614 i 690

Bardzo proszę o pilną interwencję 
w sprawie stanu nawierzchni ulic 
w  Nowym Centrum Lubonia. 
Obecny poziom degradacji jest 
jednym z najwyższych, jakie znam 
i  zagraża w  znacznym stopniu 
podzespołom samochodu. Swoją 
drogą, będąc tak blisko, spodzie-
wałbym  się po redakcji bardziej 
stanowczych działań w tej sprawie, 

a także pomocy Państwa w inter-
wencji na Policji w  temacie nie-
przestrzeganego masowo ograni-
czenia prędkości, co również 
przyczynia się do tempa niszcze-
nia nawierzchni (a wystarczyłoby 
po wyrównaniu kilka razy usta-
wić się z radarem...)

Roman Szymanda
ul. Wschodnia

List do redakcji

Prośba o interwencję
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z NCL („WL” 09-2010, str. 23). Będą 
w nim 144 mieszkania o powierzch-
ni od 38 do ponad 88 m2: 75 dwu- 
i 45 trzypokojowych oraz 24 dwu-
poziomowe apartamenty z tarasami, 
zaplanowane pomiędzy 2. a 3. kon-
dygnacją oraz między 4. poziomem 
i antresolą. Od ul. Wschodniej za-
projektowano również 2 lokale usłu-
gowe. Obok dwupoziomowej hali 
garażowej, pod budynkiem powsta-
ną skrytki lokatorskie i pomieszcze-
nia techniczne. W każdej z 5 klatek 
schodowych będą cichobieżne win-
dy. Mieszkania zostaną oddane do 
użytku w  stanie deweloperskim. 
Większość będzie dostępna w  ra-
mach rządowego programu „Miesz-
kanie dla Młodych”. Ceny kształtu-
ją się od 4 700 zł brutto za m2. Lo-

kale będą wyposażone w ogrzewane 
olejowe, z zastosowaniem indywi-
dualnego sterowania poborem cie-
pła. Na ostatniej kondygnacji zapro-
jektowano zielone tarasy. Część 
z  nich zostanie udostępniona 
wszystkim lokatorom, a część – jako 
„zielone pokoje” – będzie należeć 
do mieszkańców ostatniej kondy-
gnacji. Dzięki architekturze budyn-
ku przypominającego literę „U” 
z  frontem do ul. Wschodniej, po-
wstanie wewnętrzny dziedziniec. 
Prawdopodobnie będzie zamknięty 
(dostępny jedynie dla mieszkań-
ców). Miejsca parkingowe będą się 
znajdować tylko w hali garażowej, 
do której wjazd przewidziano od 
strony ul. Kochanowskiego i dzie-
dzińca.

Koniec stawu w NCL!
cd.  
ze str. 
10

Okołoinwestycyjnie
Qn W wykonanym przed laty wy-

kopie pod fundamenty przyszłej 
inwestycji, woda gromadzi się, 
mimo że jest wypompowywana 
(takie próby podejmowano przed 
kilku laty). Wyraźnie wskazuje to 
na problem z wodami gruntowymi 
w tym rejonie. W odpowiedzi na 
pytanie, w  jaki sposób inwestor 
zabezpieczy budynek przed ich 
działaniem, otrzymaliśmy infor-
mację, że zostaną wykonane ścianki 
szczelne, asekurujące przed napły-
wem wody do wykopu, a podczas 
trwania budowy na bieżąco będą 
odprowadzane wody opadowe. Bu-
dynek otrzyma fundamenty z betonu 
wysokiej wytrzymałości i szczelno-
ści C25/30 W10 oraz izolację typu 
ciężkiego. W efekcie powstanie tzw. 
wanna szczelna, zabezpieczająca 
budynek przed wodą.
Qn Po zachodniej stronie rozpoczyna-

jącej się inwestycji leży nieistniejący 
jeszcze odcinek ul. Kochanowskiego. 

W Miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego „Luboń-Centrum” 
ul. Kochanowskiego łączy Pułaskie-
go ze Wschodnią. Fragment od ul. 
Pułaskiego w kierunku Wschodniej, 
wyręczając miasto, w pasie przyszłej 
drogi utwardziła przed kilkoma laty 
�rma „Romos-Dom” – wykonaw-
ca budynku przy ul. Kochanowskie-
go 1, ułatwiając dostęp do posesji 
swoim mieszkańcom. Przebicie ul. 
Kochanowskiego i połączenie ul. Pu-
łaskiego ze Wschodnią ułatwiłoby 
komunikację osiedla (miasto nie po-
dejmie na razie tej inwestycji). NCS 
nie przewiduje udziału w budowie 
ul. Kochanowskiego. Droga dojaz-
dowa do nowego bloku będzie pro-
wadziła od ul. Wschodniej, wzdłuż 
zachodniego segmentu.
Qn 10 lutego równolegle ruszyła bu-

dowa ul. Wschodniej od Kopernika 
do skrzyżowania z aleją Jana Paw-
ła II. Współistnienie obu inwestycji 
może być trudne.

HS

Jeśli pamiętasz numer swojego okręgu 
wyborczego (lub obwodu głosowania), 
znajdziesz swojego przedstawiciela we 
władzach miasta. Jeśli nie, możesz od-
szukać swoją ulicę w spisie obwodów 
głosowania (np. w „WL” 08-2015, str. 20) 
lub zadzwonić do redakcji.
Zachęcamy do korzystania z doradczej 
funkcji przedstawicieli władzy stano-
wiącej, wybranych, by służyć mieszkań-
com. O efektach ich działań informujcie 
Państwo Niezależny Miesięcznik Miesz-
kańców „Wieści Lubońskie”.

red

Władza 
pierwszego 
kontaktu
Kontakty do radnych Rady 
Miasta Luboń, w tym 
przewodniczących 
poszczególnych komisji, oraz 
burmistrzów

Radny Miasta Luboń okręg
wyborczy adres mailowy telefon

ANDRZEJCZAK Paweł 11 pawel.andrzejczak@rmlubon.pl 509 903 712
BARTKOWIAK Patryk

P. Kom. Rewizyjnej 8 patryk.bartkowiak@rmlubon.pl 61 8 102 641

BIELAWSKI Jakub 4 jakub.bielawski@rmlubon.pl 512 299 684
BUDZYŃSKI Łukasz 14 lukasz.budzynski@rmlubon.pl 500 200 456
DWORACZYK Adam 10 adam.dworaczyk@rmlubon.pl 608 400 305

EKWIŃSKA Katarzyna
P. Kom. Budżetu i Finansów 2 katarzyna.ekwinska@rmlubon.pl 506 117 913

FRANEK Dorota
P. Kom. Sfery Społecznej 20 dorota.franek@rmlubon.pl 514 135 730

FRĄCKOWIAK Katarzyna
P. Kom. Ochrony Środowiska 19 katarzyna.frackowiak@rmlubon.pl 608 132 289 po godz. 17

GAWELSKI Hieronim 21 hieronim.gawelski@rmlubon.pl 601 542 350
GORYNIAK Piotr 16 piotr.goryniak@rmlubon.pl 61 8 105 520

GÓRECKI Kazimierz
P. Kom. Komunalnej 12 kazimierz.gorecki@rmlubon.pl nie wyraził zgody

IZYDORSKI Piotr 6 piotr.izydorski@rmlubon.pl 660 728 971
KOŁODZIEJ Tomasz 5 tomasz.kolodziej@rmlubon.pl nie wyraził zgody

KRZYŻOSTANIAK Paweł 13 pawel.krzyzostaniak@rmlubon.pl 606 254 638
OKUPNIAK Andrzej 15 andrzej.okupniak@rmlubon.pl 608 200 950
SAMULCZYK Marek 3 marek.samulczyk@rmlubon.pl 606 301 539

SZWACKI Michał 7 michal.szwacki@rmlubon.pl 661 138 835
WILCZYŃSKA-KĄKOL Karolina 18 karolina.wilczynska_kakol@rmlubon.pl 605 079 596

WOLNIEWICZ Paweł
P. Kom. Organizacyjno-Prawnej 1 pawel.wolniewicz@rmlubon.pl 606 620 668

WOŹNIAK-PATEJ Magdalena 17 magdalena.wozniak_patej@rmlubon.pl 692 118 020
ZYGMANOWSKA Teresa

P. Rady Miasta 9 teresa.zygmanowska@rmlubon.pl 501 306 756 (pryw.) 
697 630 827 (służb.)

MACHALSKA Małgorzata office@lubon.pl  618 130 141
TOMASZYK Mikołaj mikolaj.tomaszyk@umlubon.pl 618 130 141

MIKOŁAJCZAK Mateusz mateusz.mikolajczak@umlubon.pl 618 130 141

n
Wypełniony wodami gruntowymi wykop pod fundamenty, który przez 
lata przekształcił się w staw z bogatym ekosystemem fauny i �ory. Jego 
urok i mikroklimat doceniali okoliczni mieszkańcy zachwycający się wio-
sną m.in. rechotem żab. Co się teraz stanie z osiadłymi tu ptakami, płaza-
mi i roślinnością?   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Widok nowego budynku od strony ul. Kochanowskiego (z prawej) z wjaz-
dem do podziemnej hali garażowej
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Okiem klienta
To rubryka, w której publikujemy materiały „z życia wzięte” o naszych 
placówkach handlowych, usługowych, urzędach, przychodniach…, 
słowem – opisywać miejsca, z których korzystamy jako klienci, petenci, 
pacjenci, i oceniać, jak się tam czujemy. Gdzie jest dobrze, a gdzie nad 
obsługą trzeba jeszcze popracować. Zachęcamy Państwa do dzielenia się 
swoimi doświadczeniami. Kto wie, może razem uda się nam sprawić, że 
w Luboniu coraz mniej będzie miejsc, w których czujemy się niekom-
fortowo…

Piszę do Miesięcznika Mieszkań-
ców zachęcony apelem, by dzie-
lić się doświadczeniami w rubry-
ce „Okiem klienta”. Mam już swo-
je lata i określone zapasy nadziei 
co do zmian w społeczeństwie, nie 
zrobiłbym więc tego, gdybym nie 
wierzył w mądrość prezesa Spół-
dzielni „Lubonianka”, w której żyję 
od lat. Wiem, że leży mu na sercu 
dobro mieszkańców i prędzej czy 
później zaradzi bolączce, którą 
chcę opisać.
Kiedy czuję  się na siłach, biorę 
pusty słoik po ogórkach i plasti-
kowe butelki po Muszyniance 
i zanoszę je do pojemników o dwa 
bloki dalej, by nie stały w moim 
korytarzu. Zbaczam wtedy z trasy 
mojej wędrówki do sklepów, co-
dziennie uskutecznianej w  celu 
nabycia produktów podtrzymują-
cych życie staruszka. W  dni, 
w które sił mi braknie, szkło, pla-
stiki i przeczytane gazety zalegają 
w wąskim przejściu, które kiedyś 
było korytarzem, a  od czasu se-
gregacji śmieci, często przypomi-
na magazyn. W szafce pod zlewem 

w mojej małej kuchni z ledwością 
mieści  się wiaderko na odpady 
i  tak, jak inni lokatorzy osiedla, 
chomikuję odpady przy drzwiach 
mieszkania. Kartony po makaro-
nie i prasę raz po raz zabiera cór-
ka, która pojemnik na makulatu-
rę ma przy swoim domu.
Wciąż jestem posłusznym obywa-
telem i, pomimo przeszkód w po-
zbywaniu  się odpadów, segreguję. 
Są tacy, którzy tego nie robią i trud-
no im się dziwić. – Nie będę segre-
gowała, póki nie postawią kubłów 
przy bloku! – odgraża się sąsiadka, 
która bez skrupułów wrzuca wszyst-
kie śmieci do tzw. „zmieszanych”, 
a administracja spółdzielni „straszy” 
podwyższeniem ceny wywozu na 
przyklejonych do śmietników 
ostrzeżeniach.
Myślę, że skoro mieszkańcy chcą 
segregować, co zadeklarowali, 
nie należy im tego utrudniać, bo 
raz zmuszeni do ignorowania 
ustaleń, nie zmienią łatwo swo-
ich złych przyzwyczajeń.

GL

Okiem klienta

Bez kubłów i segregacji

To święto, które w ostatnim ćwierć-
wieczu „przyszło” do Polski i wrosło 
w  nasze życie. Zapytaliśmy lubo-
nian, ile pieniędzy wydają na te 
okoliczność, a przy okazji od nie-
których dowiedzieliśmy się, co dla 
nich znaczy to święto i  jak je ob-
chodzą.
Większość – 39% pytanych – z oka-
zji święta zakochanych wyda kwotę 
do 50 zł. Wśród komentarzy zano-
towaliśmy: „Na słodycze dla dzieci 
i wnuków”, „Na kino”, „Na płytę dla 
chłopaka”, „Robimy babski wieczór, 
więc wyjdzie około 50  zł”, „Jakieś 
kwiatki małżonce wypada kupić”, 
„Czekoladki, kwiatki”, „Kobiety 
w  każdym wieku lubią prezenty”, 
„Koszt wina”.
Nieco mniej 32% pytanych odpo-
wiedziało, że nie przeznacza żad-
nych pieniędzy. Tu dodawano tak: 
„Nie obchodzę”, „Święto wymyślo-
ne, by nabijać kasę, i gospodarka się 
kręci”, „To faceci powinni wydawać 
pieniądze na to święto, nie kobiety”, 
„Mąż będzie płacił”, „Trzeba się ko-
chać codziennie, nie od święta”, „To 
jest pogańskie święto”, „U nas nie 
obchodzi się walentynek”, „Upiekę 
ciastka, ale to się chyba nie liczy?”, 
„Nie rozumiem idei walentynek, 
uważam, że uczucie trzeba okazy-
wać sobie całe życie, a nie w jednym 
wybranym dniu”, „Oczekuję prezen-
tu”, „Święty Walenty – patron dnia, 
w  tradycji jest też patronem psy-
chicznie chorych – stan zakochania 
często kojarzony jest również jako 
nie całkiem racjonalne zachowanie, 
czy wybory”.
13% pytanych deklarowało, że na 
taką okazję, jak walentynki, wyda-
dzą ponad 50  zł. Dodawano przy 
tym: „Zakładam ok. 100  zł”, „150 
zł”, „Tyle, co na kolację w restaura-
cji 100-200 zł”, „Na dyskotekę ok. 
100 zeta”, „Około 100 zł na słodycze 
dla dzieci”, „500  zł”, „Ale tylko 
w tym roku”, „Jeszcze nie wiem, ile 
wydam”, „Około 60 zł”, „Zabawa – 
400 zł od pary”, „Mam nadzieję, że 
zmieszczę się w 100 zł”, „Kino, ko-
lacja – ciężko powiedzieć, ile”, „Oby-
śmy zmieścili się w 100”, „Wejściów-
ki do klubu, jakieś drinki, wyjdzie 
ok. 300 zł”.
11% jeszcze nie wiedziało, ile wyda 
pieniędzy na upominek dla ukocha-
nej osoby. Dodano przy okazji: „Nie 
zastanawiałem się jeszcze”, „Co to 
za pytanie?”

Wśród władzy Lubonia, podobnie 
jak wśród mieszkańców, najwięcej 
– 9 na 24 osoby – przeznaczy do 
50 zł (P. Andrzejczak, H. Gawelski, 
P. Izydorski, A. Okupniak, K. Wil-
czyńska-Kąkol, P.  Wolniewicz, 
T. Zygmanowska oraz burmistrzo-
wie – M. Mikołajczak i M. Popław-
ski). Sześcioro deklaruje, że nic nie 
wyda na tę okazję (K.  Ekwińska, 
D. Franek – nie obchodzi, K. Frąc-
kowiak, M.  Samulczyk, M.  Woź-
niak-Patej i burmistrz M. Machal-
ska). Taka sama liczba panów ma 
zamiar przeznaczyć ponad 50 zło-
tych (P. Bartkowiak, Ł. Budzyński, 
K. Górecki, T. Kołodziej, P. Krzyżo-
staniak, M.  Szwacki). Gdy pytali-
śmy, nie wiedziało, ile pieniędzy 
przeznaczą na walentynki trzech 
radnych (J.  Bielawski, A.  Dwora-
czyk, P. Goryniak)
Na wyniki, tym razem z pewnością 
miała wpływ płeć pytanych. Z an-
kiet wynika, że odpytano standar-
dowo nieco więcej kobiet (56%) niż 
mężczyzn (44%).
Sondaż uliczny przeprowadzili: Ma-
ria Wieczorek, Agnieszka Witkow-
ska, Paweł Wolniewicz (także wśród 
radnych)

oprac. PPR

Sondaż

Ile wydasz na walentynki?

0 zł
32%więcej

13%

odmówiło 5%
Odpowiedzi mieszkańców

nie wiem 
11%

do 50 zł
39%

Mamy sygnały, że w godzinach po-
południowych, kiedy na ul. Po-
wstańców Wlkp. tworzą się korki, 
niektórzy kierowcy, by skrócić sobie 
drogę lub czas oczekiwania, docie-

rają deptakiem w  ul. Dworcowej 
wzdłuż torów i  przed wiaduktem 
włączają  się do ruchu w  ul. Po-
wstańców Wlkp.

(I)

Sprytny skrót

n
„Deptak” ul. Dworcowej nierzadko służy jako skrót   fot. Piotr P. Ruszkowski

Masz stare zdjęcia, dokumenty, przedmioty, których chciałbyś się pozbyć, 
a mogą mieć wartość historyczną związaną z Luboniem, nie wyrzucaj! 
Przynieś do siedziby Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum 
Lubońskie”, ul. Wschodnia 23A/62 (redakcja „Wieści Lubońskich”) lub 
zadzwoń (609 616 277, 609 616 290, 61 810 43 35), odbierzemy sami! 
Niezależnie od stanu zniszczenia, przyjmiemy i wykorzystamy w opra-
cowaniach.  red

Z historią – do nas!
Apel
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„Ruszyła - maszyna - po szynach 
- ospale/ Szarpnęła wagony i cią-
gnie z mozołem,/ I kręci się, krę-
ci się koło za kołem,/ I biegu przy-
spiesza, i  gna coraz prędzej...” – 
ten fragment wiersza Juliana Tu-
wima doskonale opisuje działania 
uczestników i terapeutów Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej (WTZ) 
„Wspólna Droga”. Styczeń był dla 
nas czasem wytężonej pracy. 

W każdej z pracowni podopieczni 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Wspólna 
Droga” dawali z  siebie wszystko, 
aby pokonywać kolejne bariery, 
które jeszcze do niedawna wyda-
wały im się niedosiężne i nieskoń-
czenie odległe. Nasza tak długo 
(bo przez 10 lat), wyczekiwana 
placówka pełną parą zaczęła swo-
ją pracę. W  tym czasie udało 
nam się wykonać pierwsze przed-
sięwzięcia ogrodnicze. Z radością 
możemy podziwiać, jak zasadzone 
przez nas tulipany, dzięki łaskawej 
zimie, wzrastają w mgnieniu oka. 
W  pracowniach bukieciarskiej 
i rzemiosł różnych powstają nie-
codzienne prace, które mamy na-
dzieję zachwycą każdego gościa 

naszego warsztatu. Nie próżnują 
również uczestnicy z  pracowni 
umiejętności społecznych i gospo-
darstwa domowego. W  najbliż-
szych dniach wytężone prace nad 
zdjęciami do etiudy filmowej pt. 
„Beniu Gil szoł” będą umilać nam 
smakowite wypieki, przygotowane 
pod czujnym okiem terapeutki p. 
Bożeny.
Styczeń to także czas, w  którym 

gościli w WTZ studenci Wydziału 
Nauk o  Zdrowiu Uniwersytetu 
Medycznego. W ramach praktyk 
przygotowali dla uczestników dys-
kotekę, na której śmiechu i zabawy 
było co niemiara. Prócz tego każ-
dy uczestnik mógł podzielić  się 
pierwszymi wrażeniami z  życia 
WTZ, w specjalnie przygotowanej 
ankiecie satysfakcji.
Równolegle do naszej działalności, 
swoją pracę rozpoczął Dzienny 
Dom Opieki „Wigor-Senior”, z któ-
rym przy każdej możliwej okazji 
staramy  się integrować. Wspólnie 
mogliśmy wysłuchać koncertu Mag-
dy Moyo (uczestniczki „�e Voice 
of Poland”), która przedstawiła nam 
soulowy repertuar.

Karolina Umerle

Ze „Wspólnej Drogi”

n
Podopieczni Wspólnej Drogi z opiekunami

n
W nowej siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej podczas dmuchania 
balonów

Zbiórka zorganizowana 
w  niedzielę, 7 lutego, 
w  pomieszczeniach 
SP  1 przyniosła 
32,400 l krwi. Oddały 
ją 72 osoby, w tym 25 
kobiet. Poborem kiero-
wała lek. med. Barbara 
Światłowska-Górna, 
zastępca kierownika 
działu Krwiodawstwa 
Regionalnego Centrum 
Krwiolecznictwa 
i Krwiodawstwa, z któ-
rego do Lubonia przy-
było 12 pracowników. 
Podkreśliła, że wśród 
chcących się podzielić 
bezcennym lekiem 
było mało dyskwali�kacji.
Podczas tego poboru trzy osoby 
oddawały krew po raz pierwszy. 
Jedna z nich – Natalia Błażejewska 
z  Lubonia – uznała, że jej krew 
będzie komuś potrzebna i  w  ten 
sposób może oddać cząstkę siebie 
drugiemu człowiekowi. Podobnie 
jak Sylwia Wołyńska, która również 
oddała krew pierwszy raz, zamierza 
kontynuować udział w  takich po-
borach.

Sponsorami akcji byli: „Dramers” 
SA Rabowice koło Swarzędza i „Zio-
łolek” Sp. z o. o. Poznań. W jej prze-
prowadzeniu pomagali: Zbyszko 
Wojciechowski, Janusz Kukulski, 
Józef Wyzujak i Bronisław Tomko-
wiak. Klub „Lubonianka” dziękuje 
dyrektorowi SP  1, Grzegorzowi 
Aniole za udostępnienie pomiesz-
czeń.

Robert Wrzesiński

Kolejna owocna
79. akcja krwiodawcza Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK 
„Lubonianka” im. bł. Edmunda Bojanowskiego

n
Kolejna akcja krwiodawcza w SP 1 z dużą frekwencją   
fot. Robert Wrzesiński

W związku z prowadzonymi praca-
mi na dworcu PKP w Luboniu usu-
nięto z  peronu bardzo ważny ele-
ment. Chodzi o tablicę, upamiętnia-
jącą tragiczną śmierć Przemka 
Kawki, który zginął w wyniku po-
rażenia prądem, gdy bawił  się na 

torach. Przed laty nauczyciele z po-
bliskiej Szkoły Podstawowej nr  3 
przychodzili tu z dziećmi, by poka-
zać im to miejsce „ku przestrodze”. 
Dobrzy ludzie często stawiali tu 
znicze i kwiaty. Szkoda, że to miejsce 
zlikwidowano. Jakub Bielawski

List do redakcji

Komu przeszkadzała?

n
Przy wiacie tunelu poprzedniego zejścia na peronie znajdowała się tablica 
upamiętniająca tragiczną śmierć Przemka Kawki   fot. Jakub Bielawski

W lutym przyszłego roku minie 40. 
rocznica wybuchu dekstryny w  Za-
kładach Ziemniaczanych (1972  r.), 
w którym zginęło kilkanaście osób. Na 
okoliczność tych tragicznych wydarzeń 
przygotowujemy obszerną publikację 
do Rocznika Historycznego Lubonia. 
Chcemy zamieścić w nim m.in. opis 
zdarzenia, biogramy o�ar, wspomnienia 

poszkodowanych i  świadków. Tych 
z  Państwa, którzy pamiętają tamte 
dni i  chcieliby podzielić  się relacja-
mi, posiadają jakiekolwiek materiały, 
zdjęcia i  inne dokumenty, prosimy 
o kontakt z  redakcją – ul. Wschod-
nia  23A/62, redakcja@wiescilubon-
skie.pl, tel. 609 616 277, 61 810 43 35.

red

Wybuch dekstryny
Apel do rodzin, ówczesnych pracowników i świadków
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W styczniowym numerze informo-
waliśmy, że funkcjonująca od ponad 
4 lat przy ul. Poniatowskiego  22 
(plac Edmunda Bojanowskiego) 
Agencja Ubezpieczeniowa PZU, od 
grudnia ub. roku nie świadczy już 
usług w  zakresie podobnym do 
przeniesionego w lipcu 2012 r. z ul. 
Faustmana na ul. Rakoniewicką 
w Poznaniu oddziału PZU, przede 
wszystkim spraw związanych z in-
dywidualnie kontynuowanym 
„Ubezpieczeniem na Życie” (czytaj: 
„WL” 01-2016, str. 23). W celu wy-
jaśnienia tej uciążliwej dla lubonian 
sytuacji, 20 stycznia, drogą majlową 
skierowaliśmy stosowne pismo do 
rzecznika prasowego PZU w War-
szawie – Michała Witkowskiego. 
Przypomnieliśmy m.in., że przed 
czterema laty miała miejsce reorga-
nizacja Inspektoratu PZU w naszym 
mieście, w  ramach której w  lipcu 
2012 r. jedyny oddział z ul. Faust-
mana w Luboniu przeniesiono do 

nowej siedziby przy ul. Rakoniewic-
kiej 23 w Poznaniu. Otrzymaliśmy 
lawinę sygnałów o  niedogodno-
ściach związanych z dojazdem do 
nowej siedziby na ul. Rakoniewicką, 
zwłaszcza od seniorów, którzy pod-
nosili kwestie: zbyt małego parkin-
gu przy Inspektoracie w Poznaniu, 
braku odrębnej kasy do regulowania 
należności, długich kolejek do sta-
nowisk obsługi klienta oraz trud-
ności z dodzwonieniem się do pla-
cówki. Jeszcze w tym samym roku, 
m.in. na skutek naszych interwencji, 
komfort korzystania z  usług PZU 
przez lubonian polepszył się, po-
nieważ w jednej z lubońskich agen-
cji (przy ul. Poniatowskiego  22), 
uzyskali dostęp do świadczeń w tym 
samym zakresie, co w oddziale przy 
ul. Rakoniewickiej w Poznaniu. Stan 
ten trwał, niestety, tylko do grudnia 
2015 r., kiedy umowa na świadcze-
nie usług między lubońską agencją 
i poznańskim inspektoratem zosta-

ła zerwana. Nie po raz pierwszy 
zaskoczeni i  oburzeni mieszkańcy 
zmuszeni są obecnie do opłacania 
składek ubezpieczeniowych za po-
średnictwem poczty lub osobiście 
w oddziale przy ul. Rakoniewickiej. 
Ponieważ zaistniała sytuacja zakra-
wa na skandal, prosiliśmy o  inter-
wencję i  wyjaśnienie opisanego 
przez nas problemu możliwie jak 
najszybciej. Odpowiedź otrzymali-
śmy po trzech tygodniach i, ku na-
szemu zdziwieniu, zamiast oczeki-
wanej interwencji zmieniającej 
trudną sytuację, dowiedzieliśmy się 
m.in., że: Klienci PZU mogą liczyć 
na profesjonalną obsługę w oddziale 
w  Poznaniu na ul. Rakoniewickiej 
w każdej sprawie ubezpieczenia ma-
jątkowego, życiowego, w tym możli-
wości wpłaty składki bez prowizji. 
Jednocześnie podkreślamy, że w od-
dziale na ul. Rakoniewickiej nie do-
staliśmy żadnych skarg ze strony 
klientów o  braku możliwości wpłat 

w Luboniu (zgłaszałem problem na 
ul. Rakoniewickiej, a tam odesłano 
mnie do rzecznika prasowego 
PZU). Klienci mogą jednak również 
opłacić składkę na poczcie, w dowol-
nym banku i w wybranych punktach 
płatności. Ponadto poinformowano 
nas, że klienci PZU nie muszą uda-
wać się do placówki przy ul. Rako-
niewickiej, ponieważ blankiety 
ubezpieczeń można zamówić tele-
fonicznie i otrzymać pocztą na ad-
res domowy. Przygotowanie blan-
kietów można zlecić telefonicznie, 
natomiast dyspozycję ich wydania 
można złożyć, kontaktując się z in-
folinią (czynną 24h przez 7 dni w ty-
godniu) pod numerem telefonu 
801 102 102. Można również złożyć 
dyspozycję zamówienia blankietów 
przez Internet na stronie www.pzu.
pl.
Odpowiedź PZU absolutnie nie wy-
jaśnia, dlaczego tak, jak dotychczas, 
nie możemy opłacać składek w jed-
nej z kilku agencji PZU w naszym 
mieście. W  związku z  tym nadal 
będę drążył temat.

PAW

Dziwne praktyki PZU – cd.

Ferie z grantu

700 tys. zł to łączna kwota, o któ-
rą mogły się ubiegać wielkopolskie 
organizacje pozarządowe oraz inne 
podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego w  ramach 
otwartego konkursu ofert pn. „Or-
ganizacja zimowego wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie ferii zi-
mowych), połączonego z oddzia-
ływaniem socjoterapeutycznym 
dla dzieci i  młodzieży z  rodzin 
z problemem uzależnień”, ogłoszo-
nym przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego 19 listopada 
2015 r. Dofinansowanie otrzyma-
ło 18 podmiotów prowadzących 
działalność z zakresu przeciwdzia-
łania uzależnieniom alkoholowym 

i narkotykowym (akces zgłosiły 34 
podmioty, żaden z Lubonia).       
 (S)

Kontrole podczas ferii
Co roku pracownicy Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w  Poznaniu prowadzili kontrole 
wypoczynku na półkoloniach i obo-
zach organizowanych w  mieście 
i powiecie. Dotyczyły m.in. warun-
ków sanitarno-higienicznych, zdro-
wotnych, bezpieczeństwa żywności 
i  żywienia, bezpieczeństwa miejsc 
zabaw, dokumentacji zdrowotnej 
wychowawców oraz sposobu zapew-
nienia opieki medycznej podopiecz-
nym. Do zimowego wypoczynku 
przygotowano szkoły, świetlice, 

Krótko domy kultury, kluby sportowe – 210 
półkolonii i 21 obozów.    (PSSE)

Nasze choroby
Na co chorowali mieszkańcy Po-
znania i  powiatu poznańskiego 
w 2015 r.? Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w  Poznaniu 
zarejestrował zachorowania i po-
dejrzenia zachorowań (w nawia-
sach – dane za 2014 r.): na grypę 
– 81 357 (56 004), na odrę – 4 (66), 
ospę – 6 165 (5 343), szkarlatynę 
– 714 (543), różyczkę – 80 (158), 
krztusiec – 172 (38), boreliozę 
–117 (89), meningokoki – 11 (2), 
malarię – 3 (1), lambliozę – 7 (6), 
listeriozę – 5 (5), kleszczowe zapa-
lenie mózgu – 1 (1), gruźlicę – 77 
(67). Nowo wykrytych zakażeń 
HIV zarejestrowano 87 (66), a na 
AIDS zachorowało 5 (4), przypad-
ków kiły – 124 (55), zakażeń rze-

żączką – 3 (9). Szczepionki prze-
ciwko wściekliźnie podano 155 
(157) osobom pokąsanym przez 
zwierzęta  (PSSE)

Grypa
Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Poznaniu informuje, 
że do 5 lutego zgłoszono 10, po-
twierdzonych laboratoryjnie, za-
chorowań na grypę wywołaną 
wirusem AH1N1 (tzw. świńska 
grypa). W tej liczbie zarejestrowa-
no 6 hospitalizacji i  4 przypadki 
leczone ambulatoryjnie. Odnoto-
wano jedno zgłoszenie zgonu z po-
wodu ciężkiego zapalenia płuc, 
ostrej niewydolności oddechowej, 
zakażenia pneumokokami oraz 
wirusa grypy typu AH1N1. 55-let-
ni mężczyzna zmarł w  szpitalu 
1 lutego.    

C. Staszewska

Nieznani sprawcy oferują pośred-
nictwo w pozyskaniu do�nansowa-
nia z pieniędzy unijnych. W rzeczy-
wistości nie podejmują żadnych 
działań, a rzekoma usługa jest mi-
sty�kacją.
Co pewien czas pojawiają się sygnały, 
że z przedsiębiorcami kontaktują się 
różne osoby, oferując im odpłatne 
przekazanie materiałów, formularzy 
i innych dokumentów rzekomo nie-
zbędnych do ubiegania się o unijne 
dofinansowanie. Ostatnio oszuści 
podejmują się pośredniczenia w po-
zyskiwaniu dotacji. Wszelkie ich dzia-
łania są jednak całkowicie �kcyjne.
Niepokojące sygnały należy zgła-
szać organom ścigania. W przy-
padku jakichkolwiek wątpliwości 

związanych z Funduszami Euro-
pejskimi najlepiej skontakto-
wać się z konsultantami Główne-
go Punktu Informacyjnego Fun-
duszy Europejskich (PIFE) dzia-
łającego w Urzędzie Marszałkow-
skim w  Poznaniu (al. Niepodle-
głości 34) lub pracownikami lo-
kalnych PIFE. Udzielane przez 
nich informacje są bezpłatne. 
Dane teleadresowe do punktów 
informacyjnych działających 
w  Wielkopolsce znajdują  się na 
stronie http://wrpo.wielkopolskie.
pl/punkty-informacyjne.

Anna Parzyńska-Paschke
Urząd Marszałkowski

e:mail rzecznik@umww.pl
tel. 61 626 66 72

Oszukują „na Unię”
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
ostrzega przed oszustami wyłudzającymi pieniądze od 
przedsiębiorców Od 1 lutego do 29 kwietnia 

2016 r. na terenie województwa 
wielkopolskiego, podobnie jak 
w całym kraju, odbędzie się kwa-
lifikacja wojskowa, którą prze-
prowadzają wojewodowie przy 
współudziale szefów wojewódz-
kich sztabów wojskowych, woj-
skowych komendantów uzupeł-
nień i starostów, a także wójtów 
i  burmistrzów (prezydentów 
miast). 15 stycznia wojewoda 
wielkopolski ogłosił to w  ob-
wieszczeniu na obszarze woje-
wództwa. Obowiązek stawien-
nictwa określa art. 32-35 ustawy 
z  21 listopada 1967  r. o  po-
wszechnym obowiązku obrony 
R z e c z y p o sp ol i t e j  Po l s k i e j . 
W kraju dotyczy to 240 tys. osób. 
Celem kwalifikacji wojskowej 

jest określenie kategorii zdolno-
ści do czynnej służby wojskowej. 
Do realizacji tego zadania (we-
dług planu województwa) powo-
łano 37 Powiatowych oraz 1 
Wojewódzką Komisję Lekarską.
W bieżącym roku do stawienia się 
przed powiatowymi komisjami 
lekarskimi w  Wielkopolsce jest 
zobowiązanych około 20 tys. męż-
czyzn rocznika podstawowego 
(1997) i 1,8 tys. osób z roczników 
starszych (1992-1996) oraz ponad 
500 kobiet. Z  Lubonia są to 193 
osoby, w  tym: 169 mężczyzn 
z  rocznika 1997, 22 mężczyzn 
starszych (1992-1996) i 2 kobiety. 
Część z  nich będzie  się ubiegać 
jedynie o zmianę kategorii zdro-
wia, przyznanej im na rok.      
 HS

Marsz do woja!
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W grudniu ub. roku zaprzysiężono 
na nową kadencję (2016-2019) ław-
ników Sądu Rejonowego (ul. Młyń-
ska) i Okręgowego (al. Marcinkow-
skiego) w  Poznaniu, wśród nich 
ośmioro reprezentantów Lubonia, 
zaopiniowanych uprzednio przez 
Radę Miasta. Przedstawiamy ich 
sylwetki.

Sąd Rejonowy

Jan Antoni Błaszczak
Urodził  się 19  września 1951  r. 
w Żabikowie. Dr inż. chemik, pra-
cownik naukowo-dydaktyczny, na-
uczyciel akademicki na Wydziale 
Technologii Chemicznej Politech-
niki Poznańskiej. Działacz społecz-
ny i samorządowy. Jest m.in. preze-
sem Rodzinnego Ogrodu Działko-
wego „Chemik”, wiceprezesem 
Stowarzyszenia Ekologicznego 
„Luboń dla Środowiska”, członkiem 
Zarządu Oddziału PTTK im. Cy-
ryla Ratajskiego i przewodniczącym 
Oddziałowej Komisji Ochrony 
Przyrody, prezesem Koła PTTK nr 2 
„Lubonianka”,. Wyróżniony przez 
starostę poznańskiego statuetką 
Wolontariusza Powiatu Poznańskie-

go „Serce za Serce”. Jest przykładem 
zaangażowania w szeroko rozumia-
ne życie lokalnej społeczności, krze-
wiąc wśród niej postawy obywatel-
skie. Funkcję ławnika w  Sądzie 
Rejonowym Nowe Miasto i Wilda 
w  Poznaniu, Wydział Rodzinny 
i  Nieletnich, gdzie jest I  zastępcą 
przewodniczącego Rady Ławniczej, 
pełni 3. kadencję.

Sławomir Budziszewski
Ma 43  lata, jest żonaty, ma jedno 
dziecko. Mieszka w  Luboniu od 
1992 r. Z wykształcenia jest techni-
kiem elektrykiem. Pracuje w Miej-
skim Przedsiębiorstwie Komunika-
cyjnym w Poznaniu. Funkcję ław-
nika Sądu Rejonowego pełni już 
3. kadencję. Pierwsze dwie w latach 
2007-2015 dotyczyły orzekania 

w  sprawach sądowych w  IV  Wy-
dziale Rodzinnym i  Nieletnich. 
Ponadto jest współzałożycielem 
Lubońskiego Klubu Biegacza i wraz 
z  innymi amatorami biegania 
uczestniczy w masowych imprezach 
biegowych organizowanych na te-
renie całej Polski, będąc bardzo 
aktywnym.

Roman Franciszek Haremza
Ma 66   lat, od urodzenia jest 
mieszkańcem Lubonia. Ukończył 
Wydział Chemii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w  Poznaniu 
oraz podyplomowe studia z Inży-

nierii Bezpieczeństwa Środowiska 
Pracy na Politechnice Poznańskiej. 
Obecnie jest pracownikiem Insty-
tutu Hodowli i Aklimatyzacji Ro-
ślin w Poznaniu. Działacz społecz-
ny i  samorządowy. Od założenia 
związku aktywnie działał w struk-
turach NSZZ „Solidarność”. Był 
radnym Rady Miasta Luboń w la-
tach 1990-1994 i 1998-2002. Funk-
cję ławnika Sądu Rejonowego 
w Poznaniu pełni drugą kadencję 

Nasi ławnicy i orzeka w sprawach z zakresu pra-
wa pracy. Z racji swojego katolic-
kiego światopoglądu zawsze sta-
ra  się pomagać potrzebującym 
i najsłabszym, którzy szukają spra-
wiedliwości.

Mirosława Kazimiera Kujawa
Ma 70 lat, od urodzenia jest miesz-
kanką Lubonia. Z  wykształcenia 
jest ekonomistą, obecnie na eme-

ryturze. Od wielu lat interesuje się 
wieloma aspektami życia społecz-
nego, nie tylko w naszym mieście. 
Jest aktywna, pomaga potrzebują-
cym. Działalność społeczną ułatwia 
jej to, że w latach 1990-2001 pra-
cowała w Wydziale Spraw Obywa-
telskich Urzędu Miasta w Luboniu 
i zna zagadnienia demogra�czno-
-społecznościowe w naszym mie-
ście. Funkcję ławnika w  Sądzie 
Rejonowym Nowe Miasto i Wilda 
w  Poznaniu, Wydział Rodzinny 
i Nieletnich, pełni drugą kadencję 
(poprzednio w latach 2007-2011). 
Śpiewała w chórze „Bard”. Jej pasją 
są turystyka i krajoznawstwo. Naj-
bardziej lubi wyjazdy w góry.

Grażyna Teresa Leciej
Ma 57 lat. Od wczesnego dzieciń-
stwa mieszka w  Luboniu. Uczęsz-
czała do Szkoły Podstawowej nr 3, 
w  której jest obecnie dyrektorem 
i jednocześnie nauczycielem dyplo-
mowanym z 27-letnim stażem pra-
cy. Ukończyła studia na Uniwersy-

tecie Ekonomicznym na Wydziale 
Towaroznawstwa Przemysłowego, 
uzyskując tytuł magistra inżyniera 
oraz studia podyplomowe z mate-
matyki, pedagogiki, zarządzania 
oświatą, przedsiębiorczości, media-
cji i negocjacji i kursy kwali�kacyj-
ne z pedagogiki opiekuńczo-wycho-
wawczej. Jest także Mediatorem 
Sądowym wpisanym w Rejestr Kra-
jowy, członkiem Rady Programowej 
Lubońskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku oraz terapeutką uzależ-
nień. Funkcję ławnika w  Sądzie 
Rejonowym Poznań Wilda pełni po 
raz pierwszy. Chce rozwijać zainte-
resowania z zakresu pracy nad ro-
dziną. Interesuje  się psychologią. 
Lubi wyjazdy nad morze. 

Sąd Okręgowy

Renata Elżbieta Waluszyńska-
-Podolak
Ma 58 lat i pochodzi z Bydgoszczy. 
W  Luboniu mieszka od 34  lat. 
Z  wykształcenia jest ekonomistą, 
ukończyła Wyższą Szkołę Handlu 
i Rachunkowości, jest doświadczo-
ną księgową. Od dawna interesu-

je  się życiem publicznym. Lubi 
czuć się przydatna i chętnie poma-
ga potrzebującym w rozwiazywaniu 
ich problemów. Funkcję ławnika 
w  XI  Wydziale Cywilnym Sądu 
Okręgowego w  Poznaniu pełni 
pierwszą kadencję, jest członkiem 
Rady Ławników. Do kandydowania 
zmotywowały ją: możliwość spraw-
dzenia się w tej roli, chęć uczest-
nictwa w życiu społecznym, zain-
teresowania sprawami i problema-
mi ludzkimi oraz pragnienie wy-
korzystania doświadczenia zawo-
dowego i osobistego. Jej hobby to 
koty, praca w  ogrodzie i  kwiaty. 
Dziękuje wszystkim, którzy jej za-
ufali i złożyli podpis na stosownej 
liście.

Dwie inne lubonianki będące ław-
nikami w  Sądzie Okręgowym – 
Paulina Andree i Ewa Nowacka – 
odmówiły udzielenia informacji 
o sobie.

PAW
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Dla Cypriana
Jak co roku razem z Cyprianem 
będziemy wam wdzięczni za 
oddanie 1% podatku dla nie-
go. Każdy „procent” w naszej 
walce o samodzielność jest na 
wagę złota, więc dziękujemy 
z całego serca:)
Przekaż 1% podatku dla Cy-
priana. W  formularzu PIT 
wpisz numer: KRS 0000037904. 
W rubryce: „Informacje uzupełnia-
jące – cel szczegółowy 1%” podaj: 
19560 Stanisławski Cyprian. Dla 
szybszej weryfikacji i księgowania 
wpłat bardzo prosimy nie wpisywać 
zdrobnień ani słów odmienionych 
przez przypadki, jak również słów: 
dla, na, leczenie, rehabilitacja itp. 
Prosimy o  zaznaczenie w  zezna-
niu podatkowym pola: „Wyrażam 
zgodę”. Jeśli chcą Państwo dokonać 
wpłaty indywidualnej, prosimy ją 
kierować na konto: Fundacja Dzie-
ciom „Zdążyć z Pomocą” Bank BPH 
S.A. 15 1060 0076 0000 3310 001
8 2615 tytułem: 19560 Stanisław-
ski Cyprian darowizna na pomoc 
i ochronę zdrowia.    
 Katarzyna Stanisławska

konto: Fundacja Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „SŁONECZ-
KO” Stawnica  33, 77-400 Złotów, 
nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 
2000 0010 z dopiskiem: Dla Marcel 
Patej 384/P. Bardzo dziękujemy za 
każdą pomoc!    Rodzice

LUDZIE

Stefan 
Bartkowiak
(1941 – 2015)

Stefan Bartkowiak urodził się 5 lip-
ca 1941 r. w Luboniu. Wraz z żoną 
Stanisławą, urodzoną 10 listopada 
1944 r., doczekał się dwójki dzie-
ci: syna Roberta i córki Magdale-
ny. Krótko po narodzinach syna 
Bartkowiakowie wyprowadzili się 
z domu przy ul. Hibnera w Luboniu 
do Poznania, na osiedle Hetmańskie. 
Stefan z zawodu był mechanikiem 
samochodowym, pracował w Woje-
wódzkim Przedsiębiorstwie Handlu 
Wewnętrznego, a od roku 1969 na 
różnych wydziałach w Zakładach 
Przemysłu Metalowego H. Cegielski 
w Poznaniu. Od najmłodszych lat 
pasjonował się piłką nożną, choć 
sam zawodnikiem nigdy nie był. 

Jego ukocha-
ną drużyną 
był Luboński 
Klub Sporto-
wy, ale tak-
że można go 
było spotkać 
na trybunach 
Stelli Luboń. 
Chociaż całe 
swoje dorosłe 
życie miesz-

kał w Poznaniu, nigdy nie zostawił 
klubu z rodzinnego miasta. Swoją 
pasją zaraził żonę i córkę, z którymi 
pilnie śledził rozgrywki drużyny – 
zarówno mecze przy ul. Rzecznej, 
jak i spotkania wyjazdowe. Wierny 
kibic LKS-u systematycznie pro-
wadził kronikę, gdzie wklejał wy-
cinki z gazet dotyczące poczynań 
bliskiego sercu klubu. Z  opowia-
dania córki Magdaleny wynika, że 
czas wolny państwa Bartkowiaków 

podporządkowany był ter-
minarzowi rozgrywek LKS-
-u i to bez względu na aurę. 
W 2014 r. w święta Boże-
go Narodzenia zmarła ko-
chana żona pana Stefana. 
Mimo iż bardzo trudno 
było mu  się z  tym pogo-
dzić, nadal systematycznie 
kibicował drużynie z Lubo-
nia. Jak się później okazało, 
jego ostatnim meczem było 
wyjazdowe spotkanie LKS-
-u w Komornikach na ko-
niec sezonu – 15 listopada 
2015 r. Zmarł po krótkiej 
chorobie 7 grudnia 2015 r. 
Na pogrzebie, oprócz ro-
dziny, przyjaciół i znajomych, nie 
zabrakło delegacji zarządu LKS-u.
Wkrótce drużyna rozpocznie ko-
lejną rundę rozgrywek, tym razem 
już bez Stefana na trybunach, ale 
pozostanie On na zawsze w pamięci 

kolegów – kibiców, działaczy i za-
wodników klubu z  ul. Rzecznej. 
Cześć Jego Pamięci!

Bernardeta Masewicz,  
Władysław Szczepaniak

n
Delegacja Lubońskiego Klubu Sportowe-
go na pogrzebie wiernego kibica – Stefa-
na Bartkowiaka   fot. Władysław Szczepa-
niak

Tradycyjnie na początku roku publi-
kujemy prośby o pomoc dla lubonian. 
Możemy jej udzielić, przekazując przy 
rozliczeniu z �skusem 1% należnego 
podatku. Zamieszczamy apele rodzi-
ców małych lubonian – Cypriana 
Stanisławskiego i  Marcelka Pateja 
– którym podobnie jak w ubiegłym 
roku i wcześniej, towarzyszyliśmy.
Sprawdziliśmy też w Urzędzie Skar-
bowym, które podmioty, zarejestro-
wane w Luboniu, są uprawnione do 
otrzymania takiego wsparcia. Są to, 
podobnie jak w ub. roku następu-
jące organizacje:
- Stowarzyszenie Społeczny Fundusz 
„Ludzi Dobrej Woli” (numer KRS: 
0000101525),
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Wspólna Dro-
ga” (KRS: 0000228288),
- Fundacja Małych i Dużych (KRS: 
0000347150), znana z nazwy: Woj-
tusiaki.
Aby przekazać wsparcie dla wybra-
nej organizacji, wystarczy wskazać ją 
w składanym zeznaniu podatkowym, 

podając jej nazwę oraz numer KRS.    
(S)

Dla Marcela
„Być może dla świata jesteś tylko 
człowiekiem, ale dla niektórych ludzi 
jesteś całym światem” (G.G. Marquez) 
– Marcelek ma rzadką chorobę ge-
netyczną – Zespól Williamsa. Mimo 
że każdego dnia musi się zmierzać 
z wieloma problemami, jest ciągle 
uśmiechnięty i zadowolony. Wyma-
ga intensywnej rehabilitacji i opieki. 
Jest pod stałą kontrolą wielu spe-
cjalistów (neurolog, ortopeda, kar-
diolog, okulista, gastroenterolog), 
których usługi stanowią znaczący 
wydatek. Jeżeli zastanawiasz się, na 
jaki cel przeznaczyć podatek, pomyśl 
o tym, aby postawić Marcelka na nogi 
i umożliwić mu naukę chodzenia. 
Przekaż swój 1% na: Fundacja Po-
mocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Słoneczko”, numer KRS 0000186434, 
cel szczegółowy: Marcel Patej 384/P.
Poza przekazaniem 1%, można 
również dokonywać darowizn na 

Lubonianie proszą o 1%

n
Marcel Patej

n
Cyprian Stani-
sławski

Karolina, tak jak jej rodzice Andrzej 
i Małgorzata z d. Wichłacz, od uro-
dzenia mieszka w Luboniu. Ma star-
szego o 9 lat brata – Macieja, z któ-
rym się bardzo dobrze rozumie i ma 
wspaniały kontakt. Jest absolwentką 
Szkoły Podstawowej nr  3 i  klasy 
dwujęzycznej Gimnazjum nr  1, 
a obecnie uczęszcza do I klasy hu-
manistycznej o  pro�lu teatralno-
-�lmowym w  V  Liceum Ogólno-
kształcącym im. Klaudyny Potockiej 
w  Poznaniu. Od najmłodszych lat 
interesowała się muzyką, śpiewem 
i tańcem, jednak przeważyła muzy-

ka i  tak pozostało. Pierwszą gitarę 
otrzymała od dziadków na dziesią-
te urodziny. Był to instrument kla-
syczny. By dobrze się z nim zapo-
znać, kilka pierwszych lekcji teore-
tycznych wzięła od starszej koleżan-
ki. Reszta – jak wspomina –przyszła 
sama. Już w  szkole podstawowej 
występowała z koleżankami z klasy 
– Zuzanną Kornat i Zosią Makulską 
– nie tylko w Trójce, ale też na im-
prezach miejskich. Z  roku na rok 
systematycznie wzrastało zaintere-
sowanie grą na instrumentach. 
W I klasie gimnazjum rozpoczęła się 

Nasi stypendyści
Kim są, co robią, jak wykorzystują nagrody pieniężne, którymi 
zostali wyróżnieni przez miasto. Kolejną prezentowaną przez nas 
Stypendystką Miasta jest 17-letnia Karolina Maciejewska, która 
została nagrodzona stypendium artystycznym za osiągnięcia 
muzyczne

cd.  
na str. 
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przygoda z  zespołem „No Name”. 
Zespół założyła i nadal się nim opie-
kuje nauczycielka informatyki i ma-
tematyki – Karolina Wilczyńska- 
Kąkol. Aktualnie stypendystka gra 
w zespole na gitarze i na perkusji. 
Jest to dla niej wielkie wyzwanie. 
Muzyka to jej pasja, uwielbia grać 
i tworzyć muzykę. W kręgu zainte-
resowań Karoliny znajdują się także 
moda i  fotogra�a. Dużym wspar-
ciem są dla niej rodzice i przyjacie-
le. Wie, że może na nich liczyć 
w  dążeniu do rozwijania swoich 
pasji. Swoje plany życiowe wiąże 
z muzyką, jednak obecnie najważ-
niejsza dla tej miłej i  ambitnej 
dziewczyny jest nauka i – jak po-
wiedziała z uśmiechem 
– wszystko może  się 
zdarzyć. Pieniądze 
otrzymywane w ramach 
pierwszego w  jej życiu 

n
Gra na perkusji sprawia Karolinie wiele 
radości i satysfakcji. Na swoją pasję otrzy-
muje z Urzędu Miasta 160 zł stypendium 
miesięcznie   fot. Paweł Wolniewicz
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LUDZIE

Mieczysław Hofa
(1952 – 2016)

Urodził  się w  1952  r. w  Luboniu 
w rodzinie zasiedziałej w Lasku od 
kilku pokoleń. Od dziecka prze-
jawiał talenty plastyczne. W  cza-
sach szkolnych z zapałem malował 
w kółku plastycznym funkcjonują-
cym przy ówczesnym kinie „Wrzos” 
(Zakłady Ziemniaczane). Skończył 
liceum plastyczne, a potem studiował 
malarstwo i rysunek w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
w Poznaniu. Dyplom malarski zro-
bił w  pracowni prof. Teisseyrea 
(1976-82). Przez 10 lat mieszkał na 
lubelszczyźnie i dopiero w 1998 r. 
wrócił do Lubonia.
Mówił, że tylko w chrześcijaństwie 
i religii znalazł motywację, która w trudnych dla artysty chwi-
lach podtrzymała go na duchu. Dlatego lubił malować obrazy 
religijne. Pracował nad obrazami długo i nigdy nie był całkowi-
cie zadowolony z efektu. Był jednym z nielicznych już malarzy, 
którzy pędzlem pracują na chleb, a więc zdarzało mu się robić 
obrazy na zamówienie: portrety, kopie dzieł mistrzów. To, co 
malował „dla chleba” jest doskonałe technicznie, jednak artysta 
nie darzył tych obrazów szczególną sympatią (te dzieła można 
oglądać wyłącznie w katalogu.) Jego technika malarska, oparta 
na laserunkach, przypomina dawne dzieła mistrzów holender-
skich. Dlatego też kopie wykonane przez p. Mieczysława są re-
welacyjne. Jedna z nich tra�ła nawet do Luwru, gdzie zwyczajem 
jest prezentowanie kopii dzieł sławnych mistrzów, a  mogą je 
wykonywać tylko malarze zatwierdzeni przez tamtejszych hi-
storyków sztuki. Z obrazami, które tworzył pod wpływem weny 
twórczej, rozstawał się niechętnie. Czasem tylko darował jakiś 
komuś szczególnemu. Każdy może zobaczyć w nich coś innego. 
I o to panu Mieczysławowi chodziło jako artyście. Chciał po-
ruszać, mobilizować, a nie narzucać wyobraźni widzów własne 
widzenie świata. – „Z tego też względu nie tytułuję swoich prac 
lub czynię to bardzo rzadko. Malowanie to dla mnie szczególna 
forma komunikowania się z otoczeniem. Kontakt ten winien być 
nacechowany wzajemnym szacunkiem i uczciwością. Moje obrazy 
i rysunki są efektem wieloletniej pracy nad odkrywaniem i kształ-
towaniem własnej wyobraźni. Mam więc cichą nadzieję, że będą 
one zdolne obudzić wyobraźnię widza poprzez czystą, własną, 
niczym nie skażoną percepcję”. (z katalogu wystawy w Muzeum 
Okręgowym w Chełmie, 1994 r.)
Prace Mieczysława Hofy eksponowano w kraju (m.in. w Chełmie, 
Zamościu, Lublinie i Poznaniu) oraz zagranicą (m.in. Paryż, Mo-
ontfort – Holandia). Można je było również podziwiać w Luboniu 
– w Bibliotece Miejskiej i m.in. w lipcu 2013 r. w zabytkowym 
budynku „Lubanty” podczas festiwalu teatralnego Malta Bis.
Zmarł w Poznaniu 23 stycznia 2016 r. Pogrzeb odbył się 28 stycznia 
na cmentarzu komunalnym w Luboniu przy ul. Armii Poznań.

Na podstawie >>Malarstwo „osobiste” Mieczysława Hofy<< Iza-
bella Szczepaniak – „Wieści Lubońskie” 12-1998, str. 18

HS

S. Maria Bronisława (Barbara) Gołębiowska
(1936 – 2016)

Urodziła się 27 lipca 1936 r. w Mogielnicy, w po-
wiecie Grójec, gdzie została ochrzczona 3 sierpnia 
1936 r. w parafii pw. św. Floriana i tam też bierz-
mowana 16 sierpnia 1947 r. przez ks. prymasa kard. 
Augusta Hlonda. Rodzice – Piotr i Helena z d. Mo-
krowiecka – wcześnie ją osierocili. Mama zmarła, 
gdy Basia (s. Bronisława) miała 2 lata, a ojciec wraz 
z kilkorgiem swoich dzieci – podczas wojny. Kil-
kuletnia dziewczynka została najpierw pod opieką 
stryjenki, a  potem starszego brata Jana i  siostry 
Jadwigi. W 1948 r. zamieszkała w Domu Dziecka 
prowadzonym przez Siostry Służebniczki Maryi 
w  Czersku. Po dokończeniu szkoły podstawowej 
kontynuowała naukę w Zawodowej Szkole Odzie-
żowej w Górze Kalwarii. W opinii miejscowego ks. 
proboszcza Stanisława Dyśkowskiego, jawiła się jako 
osoba, która „sprawowała się zawsze wzorowo, da-
jąc innym dobry przykład swym zachowaniem. Na 
Mszę św. uczęszczała regularnie co niedziela, a często nawet codziennie. Do 
Sakramentów Pokuty i Komunii św. przystępowała często”. Odkrywając w ser-
cu łaskę powołania zakonnego, w lipcu 1952 r. Barbara poprosiła o przyjęcie 
do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NP NMP w Pleszewie. Formację w po-
stulacie rozpoczęła 28 sierpnia1952 r., nowicjat 1 lutego 1954 r., a po dwóch 
latach – 2 lutego 1956 r. złożyła w Pleszewie swoje pierwsze śluby zakonne, 
przyjmując imię Bronisława. Na całe życie oddała się Bogu, składając 2 lutego 
1961 r. śluby wieczyste.
W Zgromadzeniu uzyskała wykształcenie pielęgniarskie (1958 r.) i odtąd pra-
cowała jako pielęgniarka w szpitalu w Pleszewie (cały rok 1958, 1967-1969), 
w Szamotułach (1958-1967), w Domu Pomocy Społecznej na ul. Niedziałkow-
skiego w Poznaniu (1969-1978). W opinii dyrektora szpitala w Szamotułach 
czytamy: „Z pracy zawodowej wywiązywała się bardzo dobrze, zna technikę 
wykonywania zabiegów, sumienna, dokładna, obowiązkowa, koleżeńska. Po-
siada odpowiedni stosunek do chorych i do przełożonych”. W 1970 r. s. Bro-
nisława uzupełniła wykształcenie, zdając egzamin dojrzałości w poznańskim 
liceum, w trybie eksternistycznym. We wrześniu 1978 r. wyjechała na placówkę 
do Perwez w Belgii, gdzie służyła osobom chorym i starszym w tamtejszym 
Domu Pomocy Społecznej. W marcu 1990 r. wróciła do Polski, do Lubonia, 
gdzie z wielkim oddaniem służyła przy furcie, a także chorym siostrom. Za-
wsze uśmiechnięta, pogodna, niezwykle cierpliwa i ofiarna. Dla każdego miała 
dobre słowo, potrafiła wczuć się w troski tych, z którymi miała kontakt. Zara-
dzała, w miarę swoich możliwości, nie tylko ich potrzebom materialnym, ale 
zawsze zapewniała o  swojej modlitwie wstawienniczej przed Bogiem. Bo to 
właśnie trwanie przed Najświętszym Sakramentem było źródłem tych wiel-
kich, wewnętrznych sił naszej Siostry. Można ją było spotkać bardzo często 
na osobistej modlitwie, czytaniu słowa Bożego, z różańcem w ręku. Kochała 
Boga i modlitwę. Nie marnowała czasu – była albo w kaplicy, albo na służbie; 
bardzo rzadko w  swoim pokoju… Angażowała całą siebie w  służbę potrze-
bującemu człowiekowi, czy to była współsiostra, czy głodny przy furcie. Była 
cała nakierowana na służbę. Nigdy i nikogo nie zajmowała sobą i swoimi do-
legliwościami, nie mówiła o nich, a gdy słabo się czuła, po prostu usuwała się 
do swojego pokoju. Pytana o samopoczucie, zwykle odpowiadała: „dobrze się 
czuję, dam radę”. I tak było. Do czasu…
W środę, 13 stycznia, po śniadaniu poszła do swego pokoju i tam zaskoczyła 
ją nagła choroba. Mimo porażenia ciała, zachowała spokój, a  nawet pewne 
poczucie humoru. Pierwszego dnia pobytu w  szpitalu poprosiła o  kapłana 
i  przyjęła Sakrament Chorych. Niestety, choroba  się pogłębiała i  po dwóch 
dniach s. Bronisława straciła przytomność. Siostry czuwały przy niej każdego 
dnia od rana do wieczora. Do nieba płynęły modlitwy o powrót do zdrowia s. 
Bronisławy, ale najwyraźniej Pan Bóg miał inny zamiar. Wszystko, co siostra 
Bronisława miała do zrobienia na tym świecie, co było wolą Bożą wobec niej, 
już wypełniła. Wieczorem, 26 stycznia 2016 r. o godz. 19, otoczona trwają-
cymi przy jej łóżku siostrami i modlitwą całej wspólnoty lubońskiej zgroma-
dzonej w Sanktuarium, odeszła do Domu Ojca. Pogrzeb odbył się w sobotnie 
południe, 30 stycznia. Mszę świętą celebrował i homilię wygłosił o. Dariusz 
Galant OMI, kapelan Domu Generalnego, a  koncelebrowali: ks. proboszcz 
kan. Bernard Cegła i ks. Artur Michalak z parafii pw. św. Barbary w Luboniu, 
ks. Marian Kara COr z Poznania-Świerczewa, ks. Grzegorz Koralewski, były 
kapelan oraz ks. Piotr Halczuk z Gniezna.
W pogrzebie uczestniczyło blisko 90 sióstr z wielu wspólnot z Polski, a także 
siostry z Indury i z Białorusi; z najbliższej rodziny przybyły dwie osoby oraz 
grono znajomych z Lubonia. W ostatnią ziemską drogę śp. siostra Bronisława 
wyruszyła z Sanktuarium przez Bramę Miłosierdzia i, jak wierzymy, doświad-
cza już pełni Bożego miłosierdzia. Ona była miłosierna wobec wszystkich, a to, 
co kto sieje, to i żąć będzie…

Siostry Służebniczki NP NMP

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie

z powodu śmierci

Janiny Golińskiej

składają sąsiedzi z ul. Spadzistej

n
Mieczysław Hofa
 fot. Beata Stempczyńska

n
Siostra Bronisława Gołę-
biowska, służebniczka 
Maryi
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HISTORIA

Realizując funkcję kronikarskiego odnotowywania i przypominania waż-
nych zdarzeń dotyczących Lubonia, prowadzimy rubrykę „Kalendarium 
lubońskie”. Przedstawiamy fakty, które miały miejsce w konkretnych mie-
siącach 5, 10, 15... lat temu.

Kalendarium lubońskie
styczeń – okrągłe rocznice
170 lat temu
Qn 24 stycznia 1846  r. w  Szamo-

tułach urodził  się dr Roman May 
– założyciel Fabryki Chemicznej 
w  Starołęce, a  potem w  Luboniu.   
(6, s. 83; 11, s. 173)

135 lat temu
Qn 30 stycznia 1881 r. w Komorni-

kach umarł ks. Franciszek Ksawe-
ry Malinowski – proboszcz para�i 
komornickiej (od 1853 r.), działacz 
Poznańskiego Towarzystwa Przyja-
ciół Nauk i badacz języków słowiań-
skich.   (11, s. 169)

115 lat temu
Qn 16 stycznia 1901  r. w  Wirach, 

w obecności sześciu Polaków i czte-
rech Niemców odbyły się rozmowy 
na temat odciążenia katolickiej szkoły 
wirowskiej. Na przełomie XIX i XX 
wieku liczba dzieci szkolnych z Wir, 
Łęczycy i Lasku przypisanych do tej 
placówki znacznie przekraczała jej 
możliwości edukacyjne, co groziło 
analfabetyzmem.   (13, s. 84-86)
- W styczniu 1901 r. w nowym (mu-
rowanym) kościele w Wirach (służył 
okolicznym wsiom) zorganizowano 
pierwsze misje.   (13, s. 57)

110 lat temu
Qn W styczniu 1906 r. �rma Koehl-

manna przekazała 3 000 marek na 
cele lubońskiej szkoły (zabytkowy 
budynek SP 3 od ul. Armii Poznań). 
Była to część zwrotu z wadium, jakie 
�rma musiała wpłacić jako zabez-
pieczenie, że jej działalność nie jest 
sprzeczna z obowiązującym prawem 
– ustawa z 28.4.1886).   (13, s. 213)

95 lat temu
Qn 1 stycznia 1921 r., na mocy ustawy 

z 11.12.1920 r., zniesiono ewange-
licką gminę szkolną w Lasku, a jej 
członków przekazano ewangelic-
kiej gminie szkolnej w Żabikowie.   
(13, s. 81)
Qn W styczniu 1921  r. kapelanem 

domowym Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NP.  NMP został ks. 
Edward Karwatka. Od tego czasu 
okoliczna ludność mogła przychodzić 
do kaplicy przyległej do mieszkania 
sióstr na msze św. i nabożeństwa.   
(3, s. 80)

85 lat temu
Qn 2 stycznia 1931 r. urodził się Jerzy 

Kozerski – oddany lekarz rodzin-
ny Ośrodka Zdrowia w Żabikowie 
(pomieszczenia wydzielone decyzją 
władz w  budynku Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek Maryi), który 
poświęcił mieszkańcom Lubonia 

29 lat pracy; humanista.   („WL” 
11/2004, s. 19)

75 lat temu
Qn W styczniu 1941 r. w budynku 

szkoły przy dzisiejszej ul. Sobieskiego 
w Lasku (obecnie budynek komu-
nalny), w  ramach planu Greisera, 
utworzono namiastkę szkoły dla 
polskich dzieci pod nazwą Deut-
sche Schule für polnische Kinder.   
(143, s. 30 i 105)
Qn W styczniu 1941 r. Robert Wal-

ter oraz właściciel cegielni, a  za-
razem starszy w  radzie kościelnej 
Richard Fechner, podpisali umowę 
o bezpłatnej dzierżawie pastorówki 
para�i żabikowskiej na mieszkanie 
dla duchownego ewangelickiego 
zakładu diakonisek, który w zamian 
miał 2 razy w miesiącu odprawiać 
dla ewangelików w Żabikowie na-
bożeństwa i uczyć ich dzieci kate-
chizmu.   (13, s. 284)

70 lat temu
Qn 13 stycznia 1946  r., w  procesie 

w Łodzi oskarżono przedwojennego 
kierownika Szkoły nr 3 – Kazimierza 
Grendę – za kierowanie Zrzeszeniem 
WiN (Wolność i Niezawisłość), któ-
rego działalność uznano za wrogą 
państwu, i skazano go na karę śmierci 
(wypuszczony z więzienia w 1957 r., 
zmarł w 1959).   (13, s. 253)
Qn 26 stycznia 1946 r. w para�i św. 

Jana Bosko w Luboniu, po przerwie 
wojennej, znów zaczęto odprawiać 
nieszpory.   (3, s. 178)
Qn 27 stycznia 1946 r. w lubońskiej 

para�i o�cjalnie wznowił działalność 
chór.   (3, s. 194)
Qn 27 stycznia 1946  r. koło PCK 

szkoły w  Lasku (ul. Sobieskiego, 
dziś budynek komunalny) zorgani-
zowało wieczornicę, z której dochód 
przeznaczono na potrzeby placówki 
oraz na sieroty po pomordowanych 
przez Niemców nauczycielach pol-
skich.   (13, s. 111)
Qn W styczniu 1946 r., z braku opału, 

na 24 dni zamknięto szkołę w Lasku.   
(13, s. 108)

65 lat temu
Qn 5 stycznia 1951 r. ze stanowiska 

dyrektora Poznańskich Zakładów 
Przemysłu Fosforowego odwołano 
Edwarda Mielcarka, z zawodu cieślę, 
który otrzymał tę funkcję z awansu 
społecznego (założyciel pierwszego 
w zakładach koła Polskiej Partii Ro-
botniczej i jego I sekretarz, później 
PZPR). Zdjęto go ze stanowiska, na 
co naciskali „towarzysze radzieccy”, 
ponieważ nie umiał kierować du-
żym zakładem. Nowym dyrektorem 
został Stanisław Tokarski – technik 
elektryk z Kalisza.   (6, s. 55)

Qn  9 stycznia 1951 r. notariusz J. 
Sławski z Biura Parcelacyjnego kie-
rowanego przez prof. K. Steckiego, 
ogłosił zakończenie IV  parcelacji 
folwarku żabikowskiego.   (11, s. 192)

85 lat temu
Qn 1 stycznia 1931  r. 6 młodych 

przyjaciół z  domów należących 
do Lubońskiej Fabryki Drożdży, 
wielbicieli sportów wodnych (Ste-
fan i Adam Roszykowie, Maksymi-
lian Krawczyński, Stanisław Szajek, 
Wojciech i Jan Trittowie), powołało 
Grono Miłośników Sportu na czele 
ze Stefanem Roszykiem.   (5, s.17)

55 lat temu
Qn 22 stycznia 1961 r. połączono chór 

„Bard” i Robotniczy Chór „Harfa” 
w Robotniczy Chór „Bard”, dzięki 
czemu zespół mógł działać pod 
patronatem Zakładów Przemysłu 
Ziemniaczanego, mając zapewnio-
ne warunki lokalowe i �nansowe.   
(„WL” 09-2005, s. 28)

35 lat temu
Qn 15 stycznia 1981 r. ponowne za-

wiązał się zespół muzyczny „Ton” 
– kontynuator tradycji Kółka Man-
dolinistów „Ton” z 1929 r.   (8)

25 lat temu
Qn 1 stycznia 1991 r. przy ul. Romana 

Maya otwarto prywatny hotel „Lu-
boń” (później „Lech”). Od grudnia 
2015  r. dzierżawiony od Luveny 
na Warsztaty Terapii Zajęciowej 
Stowarzyszenia „Wspólna Droga” 
i Dom Dziennego Pobytu „Senior 
Wigor”.   (8)
Qn 18 stycznia 1991 r. Muzeum Mar-

tyrologiczne w Żabikowie przeka-
zano Wojewodzie Poznańskiemu.   
(10, XII/36/91)
Qn W styczniu 1991 r. otwarto tar-

gowisko u zbiegu ul. Żabikowskiej 
i Powstańców Wielkopolskich, tzw.  
Ryneczek. Dziś w  tym miejscu – 
supermarket Intrmarché i Mc’Do-
nalds.   (8)

20 lat temu
Qn W styczniu 1996 r. Stowarzysze-

nie Kulturalno-Oświatowe „Forum 
Lubońskie” wydało mapę miasta.   
(„WL” 01-1996, s. 23)
Qn Styczniowe wydanie „Wieści 

Lubońskich” 1996  r. ukazało  się 
w  większym formacie B4, wciąż 
jeszcze w czarno-białej szacie i na 
zwykłym papierze gazetowym.   
(„WL”01-1996, s. 1)
Qn 18 stycznia 1996 r., w 3. edycji 

plebiscytu organizowanego przez 
Ośrodek Kultury, tytuł Człowie-
ka Roku przyznano: Irenie Jasiń-
skiej – nestorce ruchu pomocy 
w Luboniu, Krystynie Łybackiej 
– posłance na Sejm RP z ramienia 
SLD, Andrzejowi Piechockiemu 
– zastępcy redaktora naczelnego 
„Głosu Wielkopolskiego”, Mał-
gorzacie Jankowskiej – działacz-
ce organizacji na rzecz dzieci 
autystycznych oraz dwom rad-
nym – Michałowi Nowackiemu 

i Ryszardowi Olszewskiemu.   („WL” 
02-1996, s. 1)
Qn 26 stycznia 1996 r. w Mrowinie 

na trasie Luboń-Szamotuły spłonął 
autobus „Translubu”, który wyru-
szył, by przyholować do Lubonia 
zepsuty, inny pojazd tej �rmy – tu-
rystyczny autobus, przewożący na 
mecz zawodników LKS-u.   („WL” 
05-96, s. 1)

15 lat temu
Qn 1 stycznia 2001  r. urodziło  się 

pierwsze dziecko XXI wieku w aglo-
meracji poznańskiej – lubonianka 
Aleksandra Stachowiak.   („WL” 
01-2001, s. 2)
Qn 9 stycznia 2001 r. przy ul. Kościusz-

ki otwarto �lię WBK w Luboniu.   
(„WL” 01-2001, s. 5)
Qn 20 stycznia 2001 r. z progra-

mem przygotowanym na 60-lecie 
kariery zawodowej wystąpiła w lu-
bońskim Ośrodku Kultury przy ul. 
Armii Poznań („Pod Kominem”) 
znana aktorka Hanka Bielicka. 
Popis prowadziła piosenkarka 
Lidia Stanisławska.   („WL” 02-
2001, s. 16)
Qn W styczniu 2001 r. rozstrzygnię-

to I edycję konkursu „Wieści Lu-
bońskich” na najlepszego Piłkarza 
Roku (za 2000 r.). Został nim Rafał 
Sołecki – napastnik Lubońskiego 
Klubu Sportowego, obecnie straż-
nik miejski.   („WL” 01-2001, s. 3)

10 lat temu
Qn 6 stycznia 2006 r. komendantem 

policji w  Luboniu został Henryk 
Zapart.
Qn 31 stycznia 2006 r. podczas ob-

chodów odpustowych w para�i pw. 
św. Jana Bosko wystąpił chór „Po-
znańskie Słowiki” pod dyrekcją 
prof. Stefana Stuligrosza.   („WL” 
02-2006, s. 29)

5 lat temu
Qn 1 stycznia 2011 r. „Wieści Lu-

bońskie” i ich wydawca – Stowa-
rzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Forum Lubońskie” – zmieniły 
siedzibę. Z  ul. Sikorskiego  46 
w  Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Lubonianka”, gdzie pracowały 
od lipca 2003  r., przeniosły  się 
na ul. Wschodnią 23a/62 w No-
wym Centrum Lubonia.   („WL” 
12-2010, s. 11)

luty – okrągłe rocznice

115 lat temu
Qn 12 lutego 1901  r., w  pociągu 

na trasie Gniezno-Kobylnica, nie-
spodziewanie na atak serca zmarł 
Krzysztof Cieszkowski – starszy syn 
Augusta hr. Cieszkowskiego. Miał 
42 lata.   (11, s. 175)

95 lat temu
Qn 1 lutego 1921  r. nauczycielem 

w szkole przy ul. Sobieskiego w Lasku 
(dziś budynek komunalny) został 
Bolesław Romanowski, późniejszy 
kierownik placówki.   (13, s. 98)
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stypendium przeznacza na zakup 
instrumentów, co ułatwi jej dalsze 
rozwijanie muzycznego talentu. Jej 
była wychowawczyni i obecna opie-
kunka zespołu powiedziała o pra-
cowitej i  zaangażowanej w  rozwój 
muzyczny uczennicy: Karolina to 
osoba niezwykle wszechstronna i kre-
atywna. Przez trzy lata istnienia 
zespołu bardzo angażuje się w jego 
działalność. Gra zarówno na perku-
sji, jak i na gitarze, tworząc własne 
aranżacje znanych utworów. Jest 
osobą, na której zawsze można po-

legać i poświęca wiele swojego wol-
nego czasu na uczestniczenie w pró-
bach.
Osiągnięcia Karoliny z  zespołem 
„No Name” to m.in.: I  miejsce 
w powiatowym konkursie wokal-
nym „Mały Festiwal Piosenki”, 
II miejsce w kategorii Zespół Mu-
zyczny w  III   Przeglądzie Kolęd, 
Pastorałek i Piosenek Świątecznych 
Obcojęzycznych oraz I  miejsce 
w tej samej kategorii w II Przeglą-
dzie.

PAW

Nasi stypendyści cd.  
ze str. 
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90 lat temu
Qn 16 lutego 1926 r. zmarł prof. Jó-

zef Rivoli – wykładowca Wyższej 
Szkoły Rolniczej im. Haliny w Ża-
bikowie, patron ulicy w Luboniu 
(od 1990 r.).   („WL” 12-2004, s. 23)

80 lat temu
Qn 5 lutego 1936  r. na walnym 

zgromadzeniu wybrano władze 
Koła Żabikowo Towarzystwa We-
teranów Powstań Narodowych RP 
1914-1919 na 1936 r. – zarząd: Jan 
Ciesielski (prezes), Leon Krygier 
(wiceprezes), Franciszek Pniewski 
(sekretarz), Michał Imbiorowicz (za-
stępca sekretarza), Ludwik Chudziak 
(skarbnik), Stanisław Mrugalski 
(zastępca skarbnika), Franciszek 
Frencel (ławnik).   (16, s. 37)
Qn 9 lutego 1936 r. odbyło się co-

roczne walne zgromadzenie Stowa-
rzyszenia Weteranów byłej Armii 
Polskiej we Francji – placówka 
Poznań-Żabikowo.   (17, s. 94)

70 lat temu
Qn Do 1 lutego 1946 r. od 10 lutego 

1945 r. kierownikiem Szkoły nr 1 
w Żabikowie był Józef Neubauer.   
(13, s. 278)
Qn Od 1 lutego 1946 r. kierowni-

kiem Szkoły nr  1 została Teresa 
Majcherczakowa (do 31 sierpnia 
1946 r.).   (13, s. 278)
Qn 2 lutego 1946 r. przy zaangażo-

waniu mieszkańców w Lasku po-
wstała linia energetyczna o długości 
11 km, którą przekazano Elektrowni 
Miejskiej.   („WL” 04-1994, s. 7)
Qn W lutym 1946  r. para�a św. 

Jana Bosko liczyła 4024 osób ży-
jących w 1002 rodzinach, w tym 
740 dzieci.   (3, s. 186)
Qn W lutym 1946 r. w Zakładach 

Chemicznych ruszył Oddział Su-
perfosfatu.   (6, s. 52/58)

65 lat temu
Qn 26 lutego 1951  r. ukazało  się 

zarządzenie Ministra Rolnictwa 
w sprawie przekazywania mająt-
ków rolnych na rzecz Powiatowych 
Rad Narodowych, na mocy które-
go, pomimo protestu, Uniwersytet 
Przyrodniczy musiał zdać folwark 
żabikowski po Auguście hr. Ciesz-
kowskim.   (11, s. 192)

60 lat temu
Qn 1 lutego 1956 r. na życzenie ro-

dziców, po ponad 8 latach przerwy, 
w Szkole Podstawowej nr 1 wzno-
wiono naukę religii prowadzoną 
przez katechetów.   (13, s. 300)

25 lat temu
Qn W lutym 1991  r. podpisano 

porozumienie między Urzędem 
Miejskim w Luboniu a Komendą 
Rejonową Poznań-Wilda, określa-
jące zasady współpracy w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej.   („WL” 
06-1994, s. 7 – „Raport o  stanie 
miasta”)

20 lat temu
Qn  24 lutego 1996 r. „Gazeta Wy-

borcza” opublikowała informację 
o zdobyciu przez „Wieści Lubońskie” 
nagrody w konkursie „Nasz udział 
w nowoczesności” Stowarzyszenia 
Prasy Lokalnej – jako najlepszy 
miesięcznik pod względem zaan-
gażowania gazety w życie lokalnej 
społeczności. Nagrodę pieniężną 
w wysokości tysiąca zł ufundowa-
ło Stowarzyszenie Gmin Regionu 
Wielkopolski.   („WL” 03-1996, s. 5)

15 lat temu
Qn 5 lutego 2001 r. wysadzono w Za-

kładach Chemicznych zabytkowy 
budynek starej wieżowni kwasu 
siarkowego z 1909 r., powszechnie 
nazywany kwasiarnią, powstały 
według projektu Hansa Poelziga.   
(„WL” 02-2001, s. 14)

10 lat temu
Qn 3 lutego 2006 r. przy ul. Kościusz-

ki 52 o�cjalnie otwarto Przychod-
nię Lekarską „Med-Lux”. Placówka 
przeniosła się potem do własnego 
budynku postawionego przy ul. Że-
romskiego (narożnik Fabrycznej).   
(„WL” 02-2006, s. 16)

[źródła: 1 – „Architektura przemy-
słowa XX wieku. Luboń k. Pozna-
nia” Grażyna Balińska, Wrocław 
2000; 3 – „Luboń i okolice. Dzieje 
osadnictwa i  dziewięciu para�i” 
Stanisław Malepszak, Luboń 2002 
i  2005; 4 – „Wykopaliska arche-
ologiczne w  Luboniu”, Stanisław 
Malepszak, Błażej Stanisławski, Lu-
boń 1998; 5 – „50 lat Lubońskiego 
Klubu Sportowego 1943 – 1993”, 
Stanisław Malepszak, Luboń 1993; 
6 – „Zakłady Chemiczne Luboń 
SA 1914-1999. Tradycja i współ-
czesność”, Andrzej Zarzycki, Lu-
boń 1999; 8 – Biblioteka Miejska 
– „Kalendarium Lubonia” (www.
biblub.com); 10 – uchwały Rady 
Miasta Luboń; 11 – „Żabikowo. 
Dzieje wsi i fundacji Augusta Ciesz-
kowskiego” Stanisław Malepszak, 
Luboń 1999; 13 –„200 lat oświaty 
w Luboniu” Stanisław Malepszak 
i Piotr P. Ruszkowski, Luboń 2008; 
15 – Kronika Komisariatu MO 
w Luboniu (1974-1990); 16 – „Lu-
bonianie w Powstaniu Wielkopol-
skim”, Luboń 2009; 17 – „Rocznik 
Historyczny Lubonia” – tom  1, 
Luboń 2011; 18 – „Rocznik Histo-
ryczny 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 elektroniczną lub osobiście.

oprac. HS
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Podczas robienia porządków na 
jednym z  lubońskich strychów, 
właściciel znalazł guzik. Niby nic 
takiego, a jednak. To, w jaki sposób 
guzik tu tra�ł, zostanie tajemnicą, 
możemy jednak spróbować odpo-
wiedzieć na kolejne nasuwające się 
pytanie: Kto takich guzików uży-
wał? Otóż, jest to tak zwany guzik 
liberyjny. Liberia – to barwny strój 
noszony przez reprezentacyjne gru-
py służby (lokaje, stangreci itp.). Na 
dworach szlacheckich liberie były 
w takich barwach, jak obowiązują-
ce tarcze herbowe dawnych rodów. 
Od zamożności szlachty zależało, 
czy na guzikach 

przedstawiono cały herb, czy jedy-
nie wersję uboższą, produkowaną 
masowo. W wersji minimalnej na 
guzikach umieszczano tylko tak 
zwaną koronę rangową. Na przed-
stawionym obok guziku widnieje 
zaś cały herb. Pozwala to wyjaśnić, 
jakiej szlachcie służyła nosząca go 
służba.

Dziewięciopałkowa korona nad 
tarczą herbową świadczy o tytule 
hrabiowskim. Godło (rysunek na 
tarczy) i klejnot (rysunek nad ko-
roną) mówią nam, że właścicielem 
herbu jest ród Skórzewskich. Oto 
krótka historia rodu pieczętujące-
go  się tym właśnie herbem. Raj-
mund Józef Jan Skórzewski herbu 
Drogosław, ur. 31.08.1791 r. w Ne-
kli, zm. 15.09.1875  r. w  Buczu. 
W 1840 r., podczas koronacji Fry-
deryka Wilhelma  IV w  Berlinie 
uzyskał pruski tytuł hrabiowski 
wraz z prawem do herbu widocz-
nego na guziku. Jak przedmiot 

znalazł  się w  Luboniu, nie wia-
domo. Może został przy-

padkowo znaleziony, 
m o ż e  k t ó r y ś 

z  przodków lu-
bońskich oby-

wateli służył 
u  Skórzew-
skich...?

Roman

Dziękujemy 
za kolejną 
ciekawostkę 
historyczną. 

Przypomina-
my o  aktual-

nym dla wszyst-
kich: środowisk 

lokalnych historyków, 
„poszukiwaczy skarbów”, 

prywatnych znalazców lub kolek-
cjonerów – zaproszeniu na łamy 
„Wieści Lubońskich”. Zachęcamy 
do dzielenia  się na naszych ła-
mach podobnymi znaleziskami 
z  terenów dzisiejszego Lubonia. 
Z  pewnością wzbogaci to naszą 
lokalną historię.

Guzik niezwykły

n
Guzik dwuwarstwowy, mosiężny, wypukły o średnicy 29,5 mm, wysokości 
11 mm, złocony, o czym świadczą pozostałości pokrycia w zagłębieniach 
ornamentów. Herb Drogosław (w polu niebieskim na barku srebrnej połu-
toczenicy oparta w słup rogacina opierzona – strzała) podtrzymywany 
przez gryfy, nad herbem hrabiowska korona z 9. pałkami, z której wydoby-
wa się klejnot – łękawica (godło heraldyczne Awdaniec). U dołu pod linią 
na wstędze łacińska sekwencja SEMPER RECTE – co znaczy „Zawsze pra-
wy”. Na odwrocie w otoku korona i napis: SUPERIOR QUALITY (najwyższa 
jakość). Guzik wyprodukowano poza granicami kraju, pochodzi z końca 
XIX lub początku XX wieku   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Kowbojskie Miasteczko zorganizo-
wało 23 stycznia swój bal, w którym 
wzięli udział członkowie, sympaty-
cy, a także zapaleni entuzjaści Dzi-
kiego Zachodu i  muzyki country. 
Westernowy klimat i  scenogra�a 
przeniosły przybyłych do czasów, 
kiedy tereny Ameryki Północnej 
były zamieszkałe przez tubylczych, 
dzikich Indian, kowboi, traperów, 
poszukiwaczy złota i łotrów szuka-
jących przygód oraz łatwego zarob-
ku. Obejrzano pokaz mody country 
prowadzony przez Ginger. Na sce-
nie zobaczyliśmy Generała Kawa-
lerii Północnej w  towarzystwie 
adiutanta, który dostojnie i z dużą 
gracją pomagał damom w prezen-
tacji sukien balowych (krynolin) na 
scenie. Kobiety poruszały się z wiel-
kim wdziękiem i szykiem, symbo-
lizującymi stateczność i delikatność, 
oczarowywały swoim pięknem 

mężczyzn. Swoje kreacje pokazały 
m.in. dziewczyny saloonowe ze 
swoją przełożoną na czele, z miej-
sca, w którym przy partyjce pokera 
i szklaneczce whiski odpoczywają 
znużeni rewolwerowcy i kowboje. 
W całym rynsztunku, wolnym kro-
kiem chodził Szeryf miasteczka, 
przeszywając na wylot spojrzeniem 
publiczność. Nie zabrakło oczywi-
ście jego wiernego zastępcy, pilnu-
jącego porządku podczas przebiegu 
pokazu. Większość kreacji i ubio-
rów country wykonano dzięki do-
świadczeniu krawieckiemu i zdol-
nościom manualnym występujących 
pań. Grupa Taneczno-Westernowa 
„Dallas Country” wykonała pokaz 
artystyczny połączony z nauką tań-
ca. Bawiliśmy się wspólnie z zapro-
szonym zespołem muzycznym 
„Roadhouse”, który serwował wspa-
niałe utwory country, wyciągając 

Bal country

n
Zdjęcie grupowe z balu country   fot. Zbigniew Henciel

na parkiet niejednego sztywniaka. 
Zmęczeni po hulance mogli usiąść 
przy barze. Popularnością cieszy-
ły się „pieprzone tosty”. O północy 

zaprosiliśmy muzyków do wspólnej 
konsumpcji, a  dalszą inicjatywę 
przejął gospodarz – DJ Jack.

Zbigniew Henciel

6 lutego 2016 r. w Sali Bankietowej 
„Lacerta” na ul. Przy Autostradzie 
odbył się bal karnawałowy. Świetnie 
bawiącym się parom towarzyszyły 
rytmy 5-osobowego zespołu mu-
zycznego „Ale Band”. W jego reper-
tuarze można było przypomnieć 
sobie wiele starych szlagierów, a tak-
że nowoczesne przeboje. Bawio-

no  się do białego rana. O  nastrój 
wieczoru zadbało również szefostwo 
i personel, serwując smaczne i ob-
�te menu. Ostatni goście, opuszcza-
jąc Lacertę, nie tylko mówili sobie 
do zobaczenia, ale już rezerwowali 
stoliki na przyszły rok!

W.S.

Karnawałowe ostatki

n
Zabawa na 102 w Lacercie   fot. Władysław Szczepaniak

Kolęda łączy pokolenia
8 stycznia w  Szkole Podstawowej 
nr  3 odbył  się niezwykły koncert. 
Wzięli w nim udział: młodzież z lu-
bońskich szkół i  świetlic, zespół 
wokalno-muzyczny „Lubonianie” 
z Sekcji Kultury Towarzystwa Mi-
łośników Miasta Luboń (TMML) 
i  przedstawiciele Urzędu Miasta. 
Koncert otworzyła burmistrz Mał-
gorzata Machalska, przy okazji skła-
dając obecnym życzenia noworocz-
ne. Poszczególne zespoły zaprezen-
towały znakomicie przygotowane 
kolędy i pastorałki, które wykony-
wano zespołowo i  indywidualnie. 
Ze wzruszeniem podziwialiśmy 
najmłodszego wykonawcę – Jasia 
Boguckiego, który swoim wykona-
niem solo i na keyboardzie zjednał 
sobie sympatię wszystkich. Już dwa 
lata temu w Ośrodku Kultury zespół 
„Lubonianie” śpiewał „Katerinę” 
właśnie przy akompaniamencie tego 
młodego, niezwykle utalentowane-
go artysty. Jako „młodzież starsza” 
(„Lubonianie”) zaśpiewaliśmy dwie 
kolędy: „Dzisiaj w Betlejem” i „Mę-
drcy świata, Monarchowie”. Wyko-
nanie było dojrzałe i pełne emocji. 
Na keyboardzie akompaniował nam 
nauczyciel zespołu, Wojciech Wi-
cenciak. W śpiew wszystkich uczest-
ników znakomicie wpisały się akor-
dy gitar, kahonu (instrument per-
kusyjny) oraz keyboardu. Inaugu-
racja śpiewu łączącego pokolenia 
doskonale dopasowała się do atmos-
fery świątecznej i była tak udana, iż 
podjęto decyzję, że będą następne 
edycje.
Dziękujemy organizatorom z Gim-
nazjum nr 1: dyrektor Anicie Plu-
mińskiej-Mieloch, radnej Karolinie 
Wilczyńskiej-Kąkol, Alicji Szal ze 
Szkoły Podstawowej nr 3, Wojcie-
chowi Wincenciakowi za oprawę 

muzyczną i wszystkim uczestnikom 
– za wspaniałą atmosferę.

Noworocznie „U Miłośników”
Sekcja Kultury TMML spotyka się 
w Ośrodku Kultury w każdy czwar-
tek na próbie zespołu, gdzie przy 
okazji omawia i przygotowuje różne 
działania. Tym razem zebraliśmy się 
7 stycznia. Wspólnie śpiewaliśmy 
znane i lubiane kolędy przy kawie, 
cieście własnego wypieku i w miłej 
atmosferze. Życzenia noworoczne 
złożył obecnym muzyk, nauczyciel 
naszego zespołu wokalno-muzycz-
nego, Wojciech Wincenciak. Pod-
sumujmy miniony rok. Naszą chlu-
bą są wycieczki autokarowe do 
ciekawych miejsc, które cieszą  się 
dużym zainteresowaniem, pomimo 
że nie otrzymujemy na ten cel żad-
nych dotacji z Urzędu Miasta (UM). 
Spotykaliśmy się również w naszej 
siedzibie „Pod schodami” z paniami 
z Koła Gospodyń, by ta organizacja 
nadal mogła działać tak wzorowo, 
jak kiedyś. Informujemy je o  na-
szych przedsięwzięciach kultural-
nych, by także mogły w  nich 
uczestniczyć. Prawdziwą „perełką” 
sekcji jest zespół wokalno-muzycz-
ny „Lubonianie”, który tylko 
w  2015  r. wystąpił aż 18 razy (9 
razy w Luboniu, raz w Poznaniu, 7 
razy w różnych miejscach Wielko-
polski, raz w woj. lubuskim). Wy-
konujemy także pieśni w miejscach 
kultu (np. cmentarzach), festynach 
kościelnych, bibliotekach gminnych. 
Cenimy sobie współpracę z luboń-
ską Biblioteką Miejską, której scena 
w „Galerii na Regale” jest nam bli-
ska. Nasza specjalność to pieśni 
i piosenki żołnierskie. Z tym reper-
tuarem wystąpiliśmy m.in. 4 listo-
pada 2015 r. w 41 utworach popro-
wadzonych przez Jana Kaczmarka, 
przy udziale mieszkańców. Realizu-

Z TMML

jemy także utwory Benona Matec-
kiego ps. Benas – popularyzatora 
gwary poznańskiej, założyciela 
zespołu „Lubonianie”, dawniej 
„Ryczka”. Śpiewamy również w ję-
zyku angielskim, greckim, także 
w duetach. Koszty wyjazdów, stro-
jów i  wyżywienia pokrywamy 
z własnych środków, w większości 
z naszych rent i emerytur. Na rok 
2016 nie otrzymaliśmy dotacji na 
instruktora muzyki, z  którym 

współpracujemy od 3 lat. Naszą 
działalność za rok 2015 udokumen-
towaliśmy w 5-stronicowym spra-
wozdaniu przekazanym do dyspo-
zycji komisji grantowej, a  także 
w  przepięknej kronice. O  komisji 
konkursowej UM poinformujemy 
mieszkańców w najbliższym czasie, 
jednak nikt nie odbierze nam pasji 
do dalszego działania!

Jan Kaczmarek
przewodniczący Sekcji Kultura TMML
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stały udokumentowane odpowied-
nimi fakturami. Jeżeli którykol-
wiek z  szanownych Czytelników 
jest zainteresowany szczegółowy-
mi wyliczeniami, zapraszam do 
działu księgowego Biblioteki 
w  celu zapoznania się, za zgodą 
Dyrektora, z dokumentacją księ-
gową w tym zakresie.          
 (oprac. Elżbieta Stefaniak)

Jakie dochody w  ubiegłym roku 
osiągnęła Biblioteka Miejska z ce-
giełek, które są wstępem na impre-
zy organizowane w niej? Ile o ja-
kich nominałach sprzedała oraz 
na co konkretnie przeznaczono te 
środki?    (SR)

Odp.: W ubiegłym miesiącu udzie-
lono już wyczerpującej odpowiedzi 
w tym zakresie. Dochód z cegiełek, 
które już nie funkcjonują w tej po-
staci, a zostały zastąpione biletami, 
został przeznaczony na działalność 

edukacyjno-kulturalną biblioteki. 
Szczegóły �nansowe dla zaintere-
sowanych Czytelników – także do 
ewentualnego wglądu w księgowo-
ści Biblioteki, za zgodą Dyrektora 
Biblioteki.   

(oprac. Elżbieta Stefaniak)

Oburzyła mnie reakcja Pani Bur-
mistrz na pytania stawiane przez 
mieszkańców w sprawie Miejskiej 
Biblioteki w Luboniu? Nie rozu-
miem, proszę wskazać, które z tych 
pytań było „hejtem”, czyli głupie, 
niosące złośliwość czy niena-
wiść?     (czytelnik BM)

Odp.: To nie konkretne pytanie i to 
pytanie dotyczące Biblioteki spo-
wodowało wystosowanie przeze 
mnie apelu zamieszczonego w po-
przednim wydaniu „WL”. Powodem 
mojej reakcji stał się zwyczaj ano-
nimowego zadawania pytań doty-
czących spraw personalnych z żą-
daniem pełnej jawności przy jed-
noczesnym ukrywaniu swojej toż-
samości.    (Małgorzata Machalska)

KULTURA

Proszę (Panią Burmistrz) o uzupeł-
nienie odpowiedzi na pytanie o pra-
cę żony prezesa LOSiR-u w Biblio-
tece. Interesuje mnie, na czym kon-
kretnie polegały czynności konsul-
tacyjne udzielane Bibliotece Miej-
skiej kierowanej nienagannie od 30 
lat przez panią E.  Stefaniak i  jak 
rozumieć słowa „z uwagi na dużą 
absencję związaną z różnymi przy-
czynami rodzinnymi i zdrowotnymi 
pracowników jak i  inne budzące 
wątpliwości zagadnienia z  zakresu 
prawa pracy”. Proszę też podać, kto, 
kiedy zlecił konsultacje oraz ile 
kosztowały? Interesuje, nie tylko 
mnie, ponadto, jakie kwali�kacje 
posiada osoba przeprowadzająca te 
czynności, jak została wybrana oraz 
czy sformułowanie: „spowodowanie 
prawidłowego uporządkowania akt 
osobowych pracowników” oznacza, 
że w tej placówce były w tym zakre-
sie nieprawidłowości – na czym one 
polegały?    (Norbert K.)

Odp. Wyczerpującej odpowiedzi 
w  tym zakresie udzielono w  po-
przednim numerze „Wieści Luboń-
skich”. Szczegółowe postanowienia 
dotyczące łączącej Bibliotekę z  p. 
Trawką umowy zlecenia – w świetle 
prawa – można przedstawić jedynie 
za zgodą zleceniobiorcy. Nie otrzy-
małam takiej zgody.   

(oprac. Elżbieta Stefaniak)

Jako mieszkaniec tego miasta, pła-
cący podatki, chciałbym jednak 
poznać szczegóły �nansowe remon-
tów przeprowadzonych w ostatnich 
latach w Bibliotece Miejskiej. Kto, 
lub jakie �rmy, wykonywały i jakie 
prace oraz ile one kosztowały?   (SR)

Odp.: W poprzedniej turze pytań, 
opublikowanych w ostatnim wy-
daniu „WL”, udzielono już infor-
macji dotyczącej kryteriów, jakimi 
kierowano się przy wyborze firm 
remontowych. Wszelkie prace zo-

Mieszkańcy pytają

Publicznie o publicznej placówce

Komisja Rewizyjna Rady Miasta, 
która przeprowadza kontrolę fi-
nansową Biblioteki Miejskiej, 
spotkała się 29 stycznia. W obra-
dach odbywających się w kontro-
lowanej placówce wzięła udział 
burmistrz Małgorzata Machalska 
i pięcioro członków Komisji, upo-
ważnionych do badania doku-
mentów. Jak poinformował prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej, 

radny Patryk Bartkowiak, wyłą-
czono jawność procesu badania 
dokumentów finansowych Biblio-
teki, dlatego wyproszono przed-
stawiciela prasy lokalnej. Komisja 
miała jednak nagrywać swoje 
czynności, sporządzić z nich pro-
tokoły, szczegółowy i pokontrol-
ny, które zostaną opublikowane 
na stronach BIP Urzędu Miasta. 
Waga sprawy musi byś duża, sko-

ro zdecydowano się, pierwszy raz 
w historii miejscowego samorzą-
du, na utajnienie procedowania. 
Komisja Rewizyjna nie zakończy-
ła pracy na pierwszym posiedze-
niu i  kontynuowała je 4 lutego, 
przed sesją Rady Miasta. Prze-
wodniczący poinformował nas, 
że prace potrwają jeszcze jakiś 
czas i nie wyda opinii przed za-
mknięciem do druku bieżącego 
numeru „WL”.

JN

Radni kontrolują Bibliotekę!

n
Komisja Rewizyjna badała dokumenty �nansowe biblioteki    
fot. Jerzy Nowacki

n
Segregatory z dokumentacją Bi-
blioteki   fot. Jerzy Nowacki

29 stycznia 
w sali Ochot-
niczej Straży 
Pożarnej 
obył  się bal 
seniora koła 
Polskiego 
Związku Se-
niorów i  In-
walidów 
nr   61 .  Jak 
nam powie-
działa prze-
wodnicząca , 
Zofia Łukow-
ska ,  w  ten 
miły wieczór 
bawiło  się ponad 50 osób. Jak 
zwykle o  oprawę muzyczną za-
dbał DJ Jerzy Zgrzeba. Stoły były 
obficie zaopatrzone i udekorowa-
ne. Pieczę nad nimi sprawował 

kucharz Skrzypek. Goście wycho-
dzili w  świetnych humorach. 
Dziękują organizatorom za miłą 
zabawę.

W.S.

Tanecznie

n
Bal seniora w sali OSP   fot. Władysław Szczepaniak
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Spotkanie literackie

14 grudnia 2015 r. odbyło się spo-
tkanie literackie z  Gittą Rutledge 
„Podróż przez życie”. Była to druga 
wizyta tej autorki w Luboniu i po-
nownie wywołała na słuchaczach 
ogromne wrażenie. Jak powiedzia-
ła jedna ze słuchaczek: Jej sposób 
prowadzenia zajęć, recytacja wła-
snych wierszy i piękna polszczyzna 
to artyzm literacki połączony z ar-
tyzmem sceny.

Spotkanie opłatkowe
16 grudnia w Galerii na Regale od-
było  się spotkanie opłatkowe dla 
Klubu „Promyk”. Gościliśmy pro-
boszcza para�i Jana Pawła II – ks. 
Pawła Dąbrowskiego. Podczas wi-
gilii wszyscy podzielili się opłatkiem 
i życzeniami.

Cały Luboń Czyta Dzieciom
8 stycznia baśń Astrid Lindgren 
zilustrowaną przez Ilon Wikland 
pt. „Lotta z ulicy Awanturników” 
czytali uczniowie Gimnazjum nr 2. 
Słuchacze w nagrodę za grzeczne 
i  ze zrozumieniem wysłuchanie 
bajki otrzymali rysunki do poko-
lorowania oraz słodki podarunek. 
Poza tym, w związku z rozpoczę-
ciem nowego sezonu spotkań, w ra-
mach podziękowania, gimnazjaliści 
otrzymali książki do ich szkolnej 
biblioteki. 

Klub Filmowy – „45 lat”
18 stycznia w  Galerii na Regale 
obejrzano film w reżyserii Andrew 
Haigh’a pt. „45 lat”, który przed-
stawia historię małżeństwa przy-
gotowującego się do świętowania 
45. rocznicy ślubu. Sielankową 
atmosferę zakłóca wieść o zmarłej 
kochance męża. Poza doskonałym 
scenariuszem uwagę przykuwa 
świetna gra aktorska, szczególnie 
nominowanej do Oscara Charlot-
te Rampling. Prelekcję do filmu 
oraz dyskusje po projekcji popro-
wadził tradycyjnie dr Marcin 
Jauksz. Serdecznie zapraszamy na 
spotkania Klubu Filmowego za-

wsze w przedostatni poniedziałek 
miesiąca o godz. 19.

Ferie w Bibliotece
Od 18 do 22 stycznia w Bibliotece 
odbyły się „Filmowe ferie”. Każde-
go dnia na dzieci czekały atrakcje. 
W poniedziałek zwiedziliśmy ko-
misariat policji w Luboniu. Dowie-
dzieliśmy się, jak wygląda praca 
policjanta, przymierzyliśmy kami-
zelki kuloodporne, a także obejrze-
liśmy z bliska policyjny radiowóz. 
Po powrocie do Biblioteki na dzie-
ci czekała pizza oraz �lm. We wto-
rek wybraliśmy  się do Poznania, 
gdzie odwiedziliśmy „Blubry-le-
gendy poznańskie w 6D”. Wyposa-
żeni w okulary oraz �uorescencyj-
ne opaski przenieśliśmy  się do 
odległych czasów Króla Kruków, 
hejnału i koziołków. Zrozumienie 

gwary było dla 
nas nie lada wy-
zwaniem. Kolejny 
dzień wypełnił 
nam wyjazd do 
kina „Rialto” na 
film „Fistaszki”. 
Ta k  b a r d z o 
zgłodnieliśmy, że 
po seansie wstą-
p i l i ś m y  d o 
McDonald’sa. 
Czwartek był 
dniem, w którym 
poznaliśmy Cen-
trum Kultury Za-
mek. Była to wy-
jątkowa wizyta, 
ponieważ towa-
rzyszyła nam pani 
przewodnik, tłu-

macząc dlaczego odwiedzany za-
mek nazywany jest cesarskim, dla-
czego i dla kogo został zbudowany, 
a także jak często cesarz swoją re-
zydencję odwiedził. Po powrocie 
odpoczywaliśmy, oglądając �lm. 
Ostatni dzień ferii w  Bibliotece 
uczciliśmy dyskoteką. Były tańce, 
konkursy z nagrodami oraz mnó-
stwo śmiechu. Zmęczeni po dwu-
godzinnych zmaganiach z dysko-
tekowymi rytmami obejrzeliśmy 
�lm, któremu towarzyszył popcorn.

Z Biblioteki Miejskiej Konwersatorium Historyczne
25 stycznia 2016  r. w  Galerii na 
Regale odbyło się kolejne spotkanie 
z  historią. Tym razem gościliśmy 
Jacka Nawrocika – pracownika Mu-
z e u m  M a r t y r o l o g i c z n e g o 
w Luboniu oraz współautora książ-
ki „Jadę na śmierć. Polaku, odeślij 
to do rodziny”, który przybliżył nam 
kulisy powstawania publikacji. Poza 
tym, swoją obecnością zaszczycił 
nas również pan Leon Białas – tzw. 
„Niedzielnik” w  obozie hitlerow-
skim w Żabikowie, który opowie-
dział historię swojego, co prawda 

krótkiego, ale budzącego trwogę, 
pobytu w obozie (czytaj: „WL” 01-
2016, str. 34).

„W krainie portretów”
27 stycznia w  Galerii odbył  się 
wernisaż prac pana Piotra Jankow-
skiego, który zaprezentował por-
trety rysowane ołówkiem. Jego 
dzieła, na pozór skromne, w nie-
samowity sposób oddają charakter 
portretowanych osób. Znaki szcze-
gólne, zauważony każdy detal, to 
właśnie charakteryzuje tego jakże 
skromnego artystę. Oprawę mu-
zyczną wydarzenia zapewnił mu-
zyk Jerzy Lisiak.

Rok Ognistej Małpy
1 lutego, tradycyjnie na początku 
roku, odbyło  się spotkanie z  Jac-
kiem Krygiem (mistrzem feng-
-shui, astrologii chińskiej i  tao-
istycznego stylu życia), na którym 
gość promował swoją kolejną 
książkę – „2016 – Rok Ognistej 

Małpy”. Nowe zodiakalne zwierzę 
horoskopu chińskiego, które będzie 
sprawowało władzę przez kolejny 
rok (od 8 lutego 2016  r. do 27 
stycznia 2017 r.) będzie panować 
w żywiole (jeden z pięciu w roku) 
Ogień, a  ponieważ naturalnym 
żywiołem Małpy jest Metal, to już 
na wstępie prognozy należy ocze-
kiwać więcej kłopotów, gdyż Metal 
i Ogień przez cały rok będą pozo-
stawać w niszczycielskich relacjach. 
Będzie to okres niekorzystny dla 
zawierania związków małżeńskich. 
Możemy się spodziewać wielu in-

cydentów związanych z  ogniem 
(pożary lasów, bombardowania, 
błyskawice), awarii energetycznych, 
skażeń powietrza i  żywności czy 
pandemii. Może być wiele wypad-
ków drogowych, lotniczych i mor-
skich. W roku Ognistej Małpy będą 
cierpieć narządy związane z oddy-
chaniem (płuca) oraz występować 
kłopoty z sercem i cyrkulacją krwi 
(zawały, wylewy). Finanse, podob-
nie jak w  poprzednim roku, nie 
będą najlepsze, jednak w wyraźnej 
tendencji zwyżkowej. Należy  się 
relaksować i wypoczywać oraz nie 
podejmować ryzykownych decyzji. 
Na zakończenie spotkania można 
było nabyć książkę z  autografem 
Jacka Kryga (z opisami wszystkich 
znaków chińskiego zodiaku), tali-

zmany powodzenia na rok Ognistej 
Małpy oraz oryginalne kartki 
i amulety. Spotkania te od wielu lat 
cieszą  się dużym powodzeniem. 
I tym razem w sali Biblioteki ledwo 
mogli się pomieścić wszyscy przy-
byli.   

Jan Błaszczak
n
Uczestnicy ferii w Bibliotece odwiedzili „Blubry-legendy poznańskie w 6D” 
na ul. Wronieckiej w Poznaniu

n
Jacek Kryg podczas spotkania 
w Bibliotece   fot. Jan Błaszczak

n
Spotkanie klubu historycznego z Leonem Białasem   fot. Paweł Wolniewicz

n
Spotkanie opłatkowe w Klubie „Promyk”
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Badanie zdrowia
Dzięki gościnności dyrekcji Szkoły 
Podstawowej nr 1 i dobrej współ-
pracy z Centrum Inicjatyw Senio-
ralnych w Poznaniu, „CenterMed” 
i Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomo-
cy „Flandria”, mogliśmy przeprowa-
dzić akcję badania słuchaczy Lu-
bońskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. W ostatnim dniu ferii zimo-
wych można było wykonać: pomiar 
kwasu moczowego we krwi, badanie 
glukozy, obliczanie BMI (Body Mass 
Index) wraz z określeniem zawar-
tości procentowej tłuszczu w orga-
nizmie, pomiar ciśnienia z wykry-
waniem migotania przedsionków, 
badanie słuchu, wzroku i pamięci. 
Seniorzy wstawili  się na badanie 
punktualnie, a po rejestracji ocze-
kiwali na wizyty u  kolejnych spe-
cjalistów. Każdy wychodził zadowo-
lony, bo dzięki badaniom ma aktu-
alną wiedzę o stanie zdrowia.   

Irena Skrzypczak

Koncert noworoczny
W piątek, 8 stycznia, słuchacze Lu-
bońskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku spotkali się w małej sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 

w Luboniu na koncercie noworocz-
nym. Zgromadzonych powitali dy-
rektor SP 1 Grzegorz Anioła i prezes 
Stowarzyszenia Uniwersytetu Lu-
bońskiego Trzeciego Wieku – Zbi-
gniew Jankowski. Spotkanie rozpo-
częło się widowiskiem słowno-mu-
zycznym nawiązującym do tematy-
ki Powstania Wielkopolskiego 
i obchodzonej w 2015 r. 97. roczni-
cy jego wybuchu. Przygotowane pod 
kierunkiem Justyny Czekały, 
Agnieszki Jankowskiej i  Dawida 
Skałeckiego przedstawienie zapre-
zentowali uczniowie z SP 1. W ten 
sposób społeczność uczniowska dała 
lekcję patriotyzmu i  oddała hołd 
Powstańcom Wielkopolskim. Na-
stępnie chór szkolny wykonał znane 
kolędy i pastorałki, które śpiewała 
również widownia. Zwieńczeniem 
imprezy był występ grupy teatralnej 
„Cokolwiek”, pod dyrekcją Aleksan-
dry Kołcz i Przemysława Walkowia-
ka z Gimnazjum nr 1, która w stro-

jach z epoki przedstawiła spektakl 
z elementami kabaretu pt. „Ach jak 
przyjemnie czyli zabawne lata 20-te, 
lata 30-te”. Młodzi aktorzy wykaza-
li się dobrym przygotowaniem i ta-
lentem aktorskim zarówno w słowie 
mówionym jak i w śpiewie. Na akor-
deonie przygrywał Rafał Stępniew-

ski. Koncert nowo-
roczny podobał  się 
zgromadzonym. Na 
zakończenie wicebur-
mistrz Mateusz Miko-
łajczak podziękował 
wykonawcom, a staro-
sta roku – Maria No-
wakowska – obdaro-
wała ich słodkim upo-
minkiem.   

M. J. Błaszczakowie

Po Morenie
W niedzielę, 24 stycz-
nia, grupa uczestni-
ków z  LUTW uda-
ła się do Wir na Rajd 
pieszy „Po Morenie”, 
zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Kul-

tury (GOK) w  Komornikach we 
współpracy z Towarzystwem Przy-
jaciół Ziemi Komornickiej oraz 
Klubem Seniora Komorniki. Spo-
tkaliśmy się przed Domem Kultury 
w  Wirach, skąd udaliśmy  się na 
szlak sprzed obelisku poświęcone-
mu Powstańcom Wielkopolskim. 
Pogoda była nienajlepsza, dlatego 
przybyło tylko około 40 osób. Szli-
śmy przez Wiry obok Szkoły Pod-
stawowej w kierunku Szreniawy. Za 
wiaduktem nad torami skierowali-
śmy się do Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Krajobraz zimowy, 
cisza w lesie, na śniegu między drze-
wami widać było ślady saren i dzi-
ków na ścieżkach uczęszczanych 
tylko przez zwierzęta. Duktami le-
śnymi ruszyliśmy żółtym szlakiem 
w kierunku Puszczykowa. Po zato-
czeniu pętli poprzez „Las Mieszany 
na Morenie” i przekroczeniu torów 
kolejowych, wróciliśmy do świetli-
cy w Wirach, mając w nogach pra-

Z Uniwersytetu III Wieku wie 10  km . Tutaj czekała na nas 
ciepła kawa i herbata, a panie Ste-
fania Horowska i Aleksandra Mans-

feld z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Wirach ugotowały 
dla rajdowiczów przepyszną 
domową zupę ogórkową, 
która rozgrzała zmarznię-
tych turystów i  bardzo im 
smakowała (niektórzy brali 
dokładki). Dyrektor GOK 
– Antoni Pawlik – podsu-
mował frekwencję w ubie-
głorocznych rajdach. 
Uczestnicy, którzy brali 
udział w 12., 11. lub 10. raj-
dach, otrzymali nagrody. 
Państwo Kinasowie byli 
jedynymi osobami legity-
mującymi się stuprocentową 
obecnością. Dyrektor rozdał 
również „Kalendarze Tury-
sty” na rok 2016. Kolejne 
spotkanie na rajdzie „Jaro-
sławiec zimą” odbędzie się 
w  niedzielę, 21 lutego 

o godz. 10 przed świetlicą w Szre-
niawie (za Muzeum Rolnictwa).   

M. J. Błaszczakowie

W Rogalowym Muzeum
W sobotę, 16 stycznia, słuchacze 
LUTW odwiedzili Rogalowe Mu-
zeum Poznania na Starym Rynku 
i uczestniczyli w pokazie wypieku 
rogali. Muzeum mieści się w zabyt-

kowej, renesansowej kamienicy 
(z  oryginalnym polichromowym 
stropem i  malowidłami), pocho-
dzącej ze złotego dla Poznania 
okresu. Poświęcone jest kulturze 
i  tradycji wypieku powszechnie 
znanego i cenionego w naszym re-
gionie Rogala Świętomarcińskiego, 
liczącej już 150 lat. Powstało 
w kwietniu 2014 r. i stało się inte-
resującym produktem turystycz-
nym, godnym Poznania. Obejrze-
liśmy pokaz wypieku rogali na 
żywo, wg oryginalnej receptury 
w wykonaniu Rogalowego Mistrza, 
wzbogacony elementami gwary 
poznańskiej, w  wykonaniu Wuja 
Binia – prawdziwego Poznaniaka. 
W  lekcji przygotowywania ciasta 
i  wypieku wzięli też udział nasi 
studenci i ich wnuki, pełniąc rolę 
pomocników mistrza cukiernicze-
go. Ubrani w wysokie czapki i far-
tuchy, ugniatali ciasto i wałkowali 
je, a  potem w  wielkim skupieniu 
wycinali z niego trójkąty, na które 

nakładali farsz z  białego maku 
i zwijali, nadając im kształt rogala. 
W czasie wypieku ciasta obejrzeli-
śmy �lm o św. Marcinie i historii 
powstania oraz wypieku rogala. Na 
zakończenie pokazu była degusta-
cja. Można też było kupić Rogala 
Świętomarcińskiego na wynos, 
w pamiątkowych opakowaniach.   

M. J. Błaszczakowie

n
Kolejka słuchaczy LUTW do badania poziomu 
cukru i ciśnienia

n
Występ grupy „Cokolwiek” dla seniorów    
fot. Jan Błaszczak

n
Rajd po Morenie – podczas przejścia przez wiadukt na trasie wędrówki   
fot. Jan Błaszczak

n
 Pomocnicy mistrza w Rogalowym Muzeum   fot. Maria Błaszczak



2/2016

39

KULTURA / Z PARAFII

We wtorek, 12 stycznia odbyło się 
uroczyste spotkanie opłatkowe zor-
ganizowane przez Krąg Starszyzny 
Harcerskiej i Seniorów 17. i 18. Lu-
bońskiej Drużyny Harcerskiej 
(LDH) im. Ks. Józefa Poniatowskie-
go. Dzięki życzliwości dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 4 – Agniesz-
ki Antczak – zorganizowano je tra-
dycyjnie w  murach tejże szkoły. 
Najpierw zapalono znicze przy po-
mniku „Kamień” z  ufundowaną 
przed 16 laty przez harcerzy i ów-
czesne władze miasta tablicą upa-
miętniającą 65. rocznicę powstania 
drużyn harcerskich w  Lasku. Na-
stępnie komendant Czesław Szaf-
czyk serdecznie powitał gości, wśród 

nich: dyrekcję Czwórki – Agnieszkę 
Antczak i Ewę Wawrzyniak, komen-
dantkę lubońskiego Ośrodka ZHP 
– Aleksandrę Lorenc, delegację Krę-
gu Seniorów 7. LDH z dh. Eugeniu-
szem Kubackim na czele, przyjacie-
la drużyn harcerskich – Pawła Wol-
niewicza, członków i  sympatyków 
oraz uczniów SP 4, którzy wystąpi-
li w programie jasełkowym. Po jego 
zakończeniu wszyscy podzielili się 
opłatkiem i złożyli sobie życzenia. 
Dalszą część spotkania przy kawie 
i  słodyczach przeplatano śpiewem 
kolęd. Uroczystość zakończono od-
śpiewaniem pieśni pożegnalnej.

Czesław Szafczyk i PAW

Świąteczna zbiórka

n
Uczestnicy spotkania w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 4   
 fot. Paweł Wolniewicz

Zdeponowany czasowo przez rodzi-
nę pierwszego prezesa i współzało-
życiela przedwojennej organizacji 
„Sokół” w Lasku – Franciszka Pta-
ka – sztandar, o  którym szeroko 
pisaliśmy w grudniowych „WL” na 
str.  5, można oglądać w  siedzibie 
redakcji „Wieści Lubońskich” nawet 
wieczorem czy w nocy. W specjal-
nym kąciku historycznym można 

przez okno wystawowe podziwiać 
oświetlone przedmioty i reproduk-
cje powiększonych zdjęć związanych 
z założonym w 1923 roku gniazdem 
Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kół” w  Lasku. Ostatnia okazja – 
wystawka niebawem zostanie zde-
montowana i zastąpiona inną, a hi-
storyczne pamiątki wrócą do wła-
ścicieli.  (I)

Sztandar „Sokoła”

n
Okno wystawowe i kącik historyczny w siedzibie redakcji „Wieści Luboń-
skich” oraz wydawcy stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum 
Lubońskie”. W podcieniach bloku z adresem ul. Wschodnia 23A/62, przy ul. 
A. Mizerki w Nowym Centrum Lubonia (NCL) niezależnie od pory dnia 
można oglądać pamiątki historyczne Lubonia   fot. Piotr P. Ruszkowski

Pierwszy miesiąc nowego roku to 
szczególnie intensywny czas pracy 
dla naszych duszpasterzy, bo oprócz 
codziennych zajęć, odwiedzają swo-
ich para�an. Tradycyjnie już kolęda 
rozpoczęła się po pierwszej niedzie-
li, tj. 4 stycznia i trwała do 22 stycz-
nia. Podobnie jak w  latach ubie-
głych, naszym kapłanom pomagali 
ojcowie Krzysztof Jurewicz OMI 
i Piotr Osowski OMI – nasi „hono-
rowi” wikariusze.
W niedzielę, 24 stycznia na Mszy 
św. o  godz.  12 gościliśmy chór 
„Cantemus” z para�i p.w. św. An-
drzeja Boboli w Poznaniu, którego 
dyrygentem jest nasza para�anka 
Laura Stieler. Swoim śpiewem chór 
ubogacił Mszę św., a po jej zakoń-
czeniu dał krótki koncert kolęd.

Ze św. Józefem
Najważniejszym wydarzeniem 
w tym miesiącu było nawiedzenie 
kopii cudownego obrazu św. Józefa 
– Opiekuna Rodzin. Na czas nawie-
dzenia obrazu w  dniach 26 – 27 
stycznia, przygotowano specjalny 
program modlitewny. Obraz przy-

jechał do nas 26 stycznia około 
godz. 17.45 z  para�i św. Barbary. 
Przekazał go nam proboszcz, ks. 
kan. Bernard Cegła. Po krótkim 
powitaniu przed świątynią, w pro-
cesji obraz wniesiono i ustawiono 
w prezbiterium. Następnie ks. pro-
boszcz Paweł Dąbrowski odczytał 
fragment Ewangelii wg św. Mate-
usza – o Józe�e, prawnym ojcu Je-
zusa – Zbawiciela (Mt 1, 18-25) 
i odmówił modlitwę powitalną. O. 
Stanisław Plewa OCD odczytał list 
papieża Franciszka, w którym Oj-
ciec Św. przesyła błogosławieństwo 
wszystkim uczestnikom peregryna-
cji. O godz. 18 rozpoczęła się uro-
czysta Msza św., której przewodni-
czył o. Piotr Osowski OMI. W ho-
milii nawiązał do roli św. Józefa jako 
opiekuna św. Rodziny. Przedstawił 
też cele peregrynacji kopii obrazu 
św. Józefa, którymi są: odnajdywa-
nie na nowo zagubionych wartości 
zamysłów Bożych względem rodzi-
ny, uświadomienie małżonkom 
znaczenia wartości religijnego życia 
rodzinnego poprzez wspólną mo-

dlitwę, uczestnictwo w niedzielnej 
Mszy św., częstą spowiedź i Komu-
nię Św., pogłębianie znajomości 
Pisma św. i  Katechizmu Kościoła 
Katolickiego. Obecne na Mszy św. 
pary małżeńskie odnowiły swoje 
przyrzeczenia ślubne i aktem zawie-
rzenia zostały oddane opiece św. 
Józefa. O godz. 20 odprawiono na-
bożeństwo w  intencji wszystkich 
rodzin naszej para�i. Drugi dzień 
nawiedzenia obrazu rozpoczął  się 
Mszą św. o godz. 7 nabożeństwem 
do św. Józefa. O godz. 11 odprawio-
no Mszę św. z  udziałem chorych, 
samotnych i  osób w  podeszłym 
wieku. Mszę celebrował o. St. Plewa 
OCD. W homilii nawiązał do od-
czytanego fragmentu Ewangelii wg 
św. Mateusza – o  uzdrowieniach 
w domu Piotra (Mt 8, 14-17). Mówił 
o św. Józe�e, który jest też patronem 
dobrej śmierci, która musi być wy-
modlona. Poruszył też temat staro-
ści i  cierpienia. O  powiedzeniu: 
„Panu Bogu nie udała się starość” 
powiedział, że tak mówią ci, którzy 
nie potrafią wziąć swego krzyża 
i zawierzyć go Jezusowi. Starość to 

Z parafii św. Jana Pawła II

n
Obraz św. Józefa wynoszony przez para�an 
ze świątyni przy ul. Źródlanej   fot. Włodzi-
mierz Wasilewski

n
Chór „Cantemus” z para�i pw. św. Andrzeja Boboli w Poznaniu, którego dyry-
gentem jest lubonianka Laura Stieler   fot. Włodzimierz Wasilewski

cd.  
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Imieniny parafii

W niedzielne południe, 31 stycznia, 
odbyła się uroczysta Msza św. od-
pustowa celebrowana przez ks. kan. 
Edwarda Majkę – proboszcza para-
�i pw. św. Mikołaja w Mosinie. Na 
wstępie proboszcz, ks. prałat Roman 
Kubicki powitał celebransa oraz 
uczestników. Byli wśród nich: ks. 
kan. Karol Biniaś (poprzedni pro-
boszcz, obecnie kapelan Lubońskie-
go Bractwa Kurkowego – LBK), ks. 
Marek Kapelański (mieszkaniec 
naszej para�i), kapłani z  okolicz-
nych wspólnot dekanatu lubońskie-
go, poczty sztandarowe LBK, orga-
nizacji i przypara�alnych stowarzy-
szeń oraz licznie przybyli wierni. 
Proboszcz krótko przedstawił postać 
św. Jana Bosko i  zacytował jego 
piękne słowa: Pamiętajcie o jednym 
– przekazuję Wam dzieło, ale naj-
bardziej kochajcie opuszczonych 
i  biednych, bo oni zajmowali naj-
ważniejsze miejsce w  moim sercu. 
W okolicznościowej homilii ks. kan. 
Edward Majka, mówiąc o  radości 
z przeżywanego odpustu, podkreślił, 
że priorytety wychowawcze przeka-
zane przez patrona para�i są aktu-
alne również dzisiaj. Powinny być 

przykładem dla rodziców i pedago-
gów wychowujących najmłodsze 
pokolenia. Uroczyste nabożeństwo 
tradycyjnie uświetnił śpiewem chór 
„Bard”, natomiast gościnnie wystą-
pił kwintet blaszanych instrumen-
tów dętych „Grandioso”, którego 

Z parafii św. Jana Bosko

czas, w którym swoje doświadczenie 
życiowe możemy przekazywać mło-
dym, czas, który należy poświęcić 
drugiemu człowiekowi, a  swoje 
cierpienie o�arować w  intencjach 
za najbardziej palące problemy 
świata. Ojciec Stanisław, mówiąc 
o miłości bliźniego, nawiązał też do 
słów św. Augustyna, który mówił, 
że „człowiek jest tylko tyle wart, ile 
potrafi kochać”. Człowieka mie-
rzy się sercem, które jest miarą do-
broci. Nawiązując do książki ks. 
Jana Twardowskiego pt. „Weź swój 
Krzyż” mówił o  znaczeniu krzyża 
w życiu każdego człowieka. Podczas 
tej Mszy św. udzielono sakramentu 

namaszczenia chorych i odczytano 
akt zawierzenia uczestników Eucha-
rystii św. Józefowi. Pamiątką tego 
wydarzenia są zdjęcia obrazu św. 
Józefa z modlitwą o Jego wstawien-
nictwo. O godz. 15 odbyło się na-
bożeństwo w intencji rodzin prze-
żywających trudności. Pożegnanie 
kopii cudownego obrazu rozpoczę-
ło się nabożeństwem do św. Józefa 
o godz. 17. Ks. proboszcz zawierzył 
wtedy para�ę św. Józefowi. Obraz 
w asyście ks. proboszcza Pawła Dą-
browskiego odjechał do para�i św. 
Jana Bosko.

Halina Gościewska

Z parafii św. Jana Pawła II
cd.  
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muzycy wchodzą w skład 
Reprezentacyjnej Orkie-
stry Sił Powietrznych 
w  Poznaniu. Na zakoń-
czenie ks. Roman Kubic-
ki podziękował celebran-
sowi za sprawowanie 
sumy odpustowej w  in-
tencji parafian oraz za 
słowo Boże, wiernym – 
za przybycie oraz wszyst-

kim, którzy 
przyczyni-
li  się do 
uświetnie-
nia uroczy-
stości. Po 
zakończe-
niu trwają-
cego po-
nad godzi-
nę nabo-
żeństwa, 

zanim rozeszli się do domów, zgro-
madzeni wysłuchali krótkiego kon-
certu kolęd w wykonaniu kwintetu 
„Grandioso”.

Wizyta obrazu
Poprzez peregrynację obrazu św. 
Józefa, Patrona Rodzin, nasza para-

�a włączyła się w odnajdywanie na 
nowo zagubionych wartości zamy-
słów Bożych względem rodziny. 
W środę, 27 stycznia o godz.17.30 
obraz uroczyście powitaliśmy. 
W  nastrój wprowadził zebranych 
w  świątyni o.  Stanisław Plewa. 
O godz. 18 odprawiono Mszę św. 
dla rodzin z odnowieniem przyrze-
czeń małżeńskich (homilię wygło-
sił ks. dr hab. Jan Grzeszczak), a po 
jej zakończeniu przy obrazie czu-
wała młodzież. Nazajutrz, 28 stycz-
nia, o  godz.  7 odprawiono nabo-
żeństwo, o godz. 11 – Mszę św. za 
chorych, a o 15 – nabożeństwo ku 
czci św. Józefa z aktem zawierzenia 
mu para�i. O 16.30 obraz pożegna-
liśmy.

PAW

n
Uroczystą liturgię sprawował ks. kan. Edward Majka   fot. Paweł Wolniewicz

n
Po mszy św. z okazji imienin para�i krótki koncert 
kolęd dał kwintet instrumentów blaszanych „Gran-
dioso”   fot. Paweł Wolniewicz

n
Obraz wnosili do świątyni ministranci i szafarze   fot. Paweł 
Wolniewicz

27 lutego 1938 r. został zastrzelo-
ny przez komunistę pierwszy pro-
boszcz parafii św. Jana Bosko 
w Luboniu – ks. Stanisław Streich. 
Trwa proces, który ma doprowa-
dzić do beaty�kacji tego świadka 
wiary, w uznaniu jego męczeńskiej 
śmierci. Od kilku już lat przy pa-
ra�i działa grupa modlitewna im. 
ks. Stanisława Streicha. Obecnie 
powstaje film dokumentalny 
z udziałem świadków tragicznych 
wydarzeń sprzed 78 lat. Z okazji 
80. rocznicy erygowania para�i 
pw. św. Jana Bosko, która przypa-
dła w  październiku 2015  r., 
w  domu parafialnym zostanie 
utworzona izba pamięci wspo-
mnianego proboszcza. W specjal-
nych gablotach, jako stała ekspo-
zycja, będą wystawione m.in. 
przestrzelone szaty zamordowa-
nego kapłana. Inicjatywę wspiera 
Miasto Luboń kwotą 7  tys.  zł 
(patrz tabela str. 44). Jak każdego 
miesiąca, szczególnie w  lutym, 
grupa modlitewna zaprasza 
wszystkich na okolicznościowe 

rozważania różańca świętego 
przed Najświętszym Sakramentem 
w sobotę, 27 lutego o godz. 17.30. 
Uroczystą mszę św. o  godz.  18 
odprawi ks. Wojciech Mueller – 
wikariusz para�i św. Jana Kantego.

(P)

Rocznica zamordowania 
ks. Streicha

n
 Ksiądz Stanisław Streich miał 36 
lata, gdy został zastrzelony 
27.02.1938 r. podczas odprawiania 
niedzielnej mszy św. dla dzieci
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Oraz św. Józefa
Para�a św. Barbary była 103. wspól-
notą, którą nawiedził peregrynują-
cy po archidiecezji obraz św. Józefa. 
Pierwszym przystankiem w Luboniu 
było Sanktuarium bł. Edmunda 
Bojanowskiego, skąd po Mszy św. 
o  godz.  19, Apelu Jasnogórskim 
o godz. 21 i całonocnym czuwaniu, 
następnego dnia rano (8.30) prze-
niesiono go do kościoła św. Barba-
ry. Tu o godz. 9, 11 i 16.30 odby-
ły się Msze św. dla wszystkich (o 11 
– z kazaniem dla chorych), a o 15 
– Koronka do Bożego Miłosierdzia. 
O  17.30 pożegnano obraz, który 

następnie przewieziono do para�i 
św. Jana Pawła II. Więcej na str. 5.

Powroty
W niedzielę, 17 stycznia w kościele 
św. Barbary odbył się koncert kolęd 
w wykonaniu chóru i orkiestry z Lu-
basza. Mieszany zespół śpiewaczy 
wystąpił przy akompaniamencie 
samych rogów myśliwskich. Dyry-
gowała i na organach grała siostra 
Trojana służebniczka NP.  NMP, 
która przed laty była organistką 
w kościele św. Barbary w Luboniu.   

R. Wojtyniak

Po kolędowaniu
W czwartek, 21 
stycznia mszą świę-
tą z udziałem księ-
ży odwiedzających 
żabikowskie domy 
tradycyjnie zakoń-
czono okres kolę-
dowy w para�i.   

R. Wojtyniak

Z parafii św. Barbary

n
 Modlitwa przed obrazem św. Józefa w Sanktuarium 
bł. Edmunda   fot. Hanna Siatka

n
Znana para�anom Żabikowa s. Trojana dyryguje chórem z Lubasza    
fot. Rafał Wojtyniak

Msza św. koncele-
browana przez 
duszpasterzy od-
wiedzających 
domy mieszkań-
ców para�i św. 
Barbary   fot. Rafał 
Wojtyniak

n

W święto O�arowania Pań-
skiego (Matki Boskiej Grom-
nicznej), 2 lutego, obchodzili-
śmy XX Światowy Dzień Życia 
Konsekrowanego ustanowiony 
w 1997 r. przez św. Jana Paw-
ła  II. Wybierając ten dzień, 
Papież Polak zwrócił uwagę, 
że o�arowanie Syna Bożego, 
którego symbolem jest przy-
niesienie Go do świątyni, jest 
wzorem dla wszystkich, którzy 
poświęcają swe życie Bogu. 
Warto zapoznać się z sylwet-
kami osób związanych z Lu-
boniem, które to uczyniły. 
Zachęcamy do lektur y 
1. tomu „Rocznika Historycz-
nego”, wydanego w  2012  r. 
przez Stowarzyszenie Kultu-
ralno-Oświatowe „Forum 
Lubońskie”. Jeden z  rozdzia-
łów jest poświęcony 25 oso-
bom duchownym (w tym 6 
kobiet), które bądź urodziły się 
w naszym mieście, bądź przy-
wędrowały tu i  spędziły znaczny 
fragment swojego życia. Wszystkie 
łączy to, że przed wyborem forma-
cji duchowej mieszkały w granicach 
obecnego miasta Lubonia. W maju 
2015 r. do tego grona dołączył lu-
bonianin od urodzenia – Bartosz 
Federowicz z  para�i pw. św. Jana 

Bosko, obecnie wikariusz w para�i 
św. Marcina i św. Stanisława Bisku-
pa w Rakoniewicach (czytaj: „WL” 
06-2015, str. 9).
Książka jest do nabycia w Redakcji 
„Wieści Lubońskich” (ul. Wschod-
nia 23A/62) oraz w Bibliotece Miej-
skiej.

HS

„Nasi” konsekrowani
W piątek, 15 stycznia w  siedzibie 
Ochotniczej Straży Pożarnej odby-
ło się pierwsze w tym roku zebranie 
Lubońskiego Bractwa Kurkowego 
(LBK), podczas którego m.in. wy-

brano jedną z  kilku propozycji 
munduru brackiego. Lubońscy bra-
cia kurkowi będą nosili marynarki 
w kolorze khaki (oliwkowe) z bor-
dowym logotypem na lewym ręka-
wie i spodnie koloru granatowego 
z  bordowym lampasem, białe ko-
szule i granatowe krawaty oraz czar-
ne buty. Całość dopełni oliwkowy 
kapelusz. Z  kolei na ubiór letni 

złożą się: koszula biała z  krótkim 
rękawem i pagonami oraz naszytym 
na lewym rękawie logotypem, gra-
natowe spodnie z lampasem, pasek 
przy spodniach w kolorze czarnym, 

czarne buty i  kapelusz. Ustalono 
także termin pierwszego w historii 
LBK turnieju strzeleckiego o tarczę 
Walentynkową oraz strzelania do 
Kura, które zaplanowano na 12 lu-
tego na poznańskiej strzelnicy przy 
ul. Saperskiej. Wkrótce będziemy 
mieli swój proporzec i zacznie funk-
cjonować strona internetowa LBK.

PAW

Za mundurem…

n
Podczas styczniowego zebrania LBK   fot. Paweł Wolniewicz

n
Wyświęcony 21 maja 215 r. Bartosz Fede-
rowicz dołączył do grona konsekrowa-
nych z Lubonia



2/2016

42

Z ŻYCIA ORGANIZACJI

„WL”: W Luboniu mieszka Prezy-
dent, więc zrozumiałe, że działa 
też Unia Wielkopolan.

Paweł Leszek Klepka – Prezydent 
Unii Wielkopolan: W Luboniu kil-
ka lat temu działało koło Unii Wiel-
kopolan, ale z nieważnych już dzisiaj 
powodów, przestało istnieć. Od roku 
aktywne jest nowe koło. Unia nie 
jest ugrupowaniem politycznym, 
należą do niej dobrowolnie ludzie 
o niekiedy bardzo różnych poglą-
dach. Najważniejsze w tym działa-
niu jest dobro Wielkopolski. Nowe 
koło powstało dzięki ludziom ak-
tywnym. Luboń ma swoje historycz-
ne postacie, bł. Edmunda Bojanow-
skiego, Augusta hr. Cieszkowskiego. 
Trzeba o nich mówić, utrwalać ich 

zasługi w świadomo-
ści społecznej. Trze-
ba też szukać no-
wych bohaterów 
pracy organicznej. 
Co roku przyznaje-
my Wawrzyny Pracy 
Organicznej współ-
czesnym, wybitnym 
Wielkopolanom, 
działającym dla do-
bra wspólnego. 
Chcielibyśmy nadać 
temu wyróżnieniu 
rangę ogólnopolską. 
Czynimy starania 
w tej sprawie. Jeste-
śmy przed piątą edy-

cją Wawrzynów. Honorowymi wy-
różnionymi byli Wanda Błeńska 
i  Stefan Stuligrosz. Obydwoje już 
niestety nie żyją. W zeszłym roku 
przyznaliśmy wawrzyn im. Emilii 
Szczanieckiej, zarezerwowany wy-
łącznie dla kobiet. Otrzymała go 
Siostra Małgorzata Chmielewska. 
Szukamy też nowych pomysłów, 
promujących nasz region. Stworzy-

liśmy Fundację Dziedzictwa Wiel-
kopolan. Jesteśmy zainteresowani 
organizacją dużych przedsięwzięć. 
Poznań, kolebka państwowości pol-
skiej, powinien być miejscem pierw-
szych, najważniejszych wycieczek 
każdej szkoły. Ale do tego potrze-
buje wspaniałych ekspozycji. Po-
trzebujemy ludzi, którzy umieliby 
zorganizować takie duże przedsię-
wzięcia.

„WL”: Po co w Luboniu koło Unii 
Wielkopolan?

Rafał Marek – Koło Unii Wielko-
polan w Luboniu: Gdy byłem za-
stępcą burmistrza, miałem zaszczyt 
uczestniczyć w Dniach Pracy Or-
ganicznej. Zaangażowałem  się 
w  działalność Unii Wielkopolan, 
bo bardzo podobała mi się ta idea. 
Wręczano nagrody tym, którzy 
dzisiaj są organicznikami. Także 
akcja „Wielkopolska jakość” wzbu-
dziła mój entuzjazm. Zaimpono-
wała mi dbałość o  tożsamość re-
gionalną. Nie jestem urodzonym 
lubonianinem, mieszkam tu od 
2001 roku. Pochodzę z  Jarocina, 
więc jestem Wielkopolaninem. Wy-
chowałem  się w  poszanowaniu 
tradycji tej ziemi, zwłaszcza Po-
wstania Wielkopolskiego. Znacze-
nie miało też to, że poznałem Paw-
ła Leszka Klepkę, który jest dla 
mnie ważnym człowiekiem. Od-
chodziłem wówczas z polityki, więc 
postanowiłem zaangażować  się 
w bliską mi działalność społeczną.

Bez ambicji politycznych
O Kole Unii Wielkopolan w Luboniu z wpływowymi lubonianinami 
– Pawłem Leszkiem Klepką i Rafałem Markiem

„WL”: To nie jest jedyna Pana ak-
tywność społeczna w Luboniu.

Rafał Marek: Tak, działam w Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, jestem też 
zaangażowany w działalność stowa-
rzyszenia Forum Obywatelskie Lu-
boń, oraz ogólnopolskie projekty 
Szlachetna Paczka i Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy

„WL”: Czy Unia w Luboniu ma jakiś 
odrębny, lokalny plan działania?

Rafał Marek: Chcemy się skoncen-
trować na prezentacji dokonań ludzi 
pracy organicznej związanych z Lu-
boniem, wielkich patronów – Augu-
sta hrabiego Cieszkowskiego i  bł. 
Edmunda Bojanowskiego, a  we 
współpracy z innymi organizacjami 
– popularyzacją historii i znaczenia 
Powstania Wielkopolskiego. Za-
mierzamy złożyć wniosek o grant 
na nieszablonowe działania zwią-
zane z popularyzacją tych idei. Już 
niedługo odbędzie  się spotkanie 
z dyrektorami i przedstawicielami 
Rady Rodziców Szkół Podstawo-
wych nr 1 i 2. Chcielibyśmy również 
przy zaangażowaniu uczniów uzgod-
nić m.in. projekty profesjonalnych 
murali z wizerunkami Cieszkowskie-
go i Bojanowskiego. Włączymy się 
także we wszystkie działania „cen-
tralne” Unii, na przykład w organi-
zację Dni Pracy Organicznej. 

„WL”: Ilu jest członków koła 
w Luboniu?

Rafał Marek: To jest kilka osób, 
także znaczących, co nas cieszy. Pre-
zydent Unii Wielkopolan jest człon-
kiem naszego koła, także Pani bur-
mistrz Małgorzata Machalska. 17 
lutego spotykamy się z Pawłem Klep-
ką w Bibliotece Miejskiej, by poroz-
mawiać o sztuce spełniania marzeń, 
w  związku z  jego uczestnictwem 
w wyprawie do Boliwii. Unia nie ma 
ambicji politycznych, ale udział ludzi 

wpływowych 
w  jej pracach 
jest dla nas za-
szczytem. Je-
steśmy organi-
zacją otwartą 
i  zapraszamy 
chętnych do 
współpracy. 
Kontakt jest 
możliwy przez 
stronę: unia.
wielkopolan.
pl. Ja też je-
stem do dys-
pozycji osób 
chętnych.

„WL”: Jakie 
wartości nie-
sie ludziom 
aktywnym 
praca w Unii?

Rafał Marek: 
Pomaga bu-
dować społeczeństwo obywatel-
skie, to jest bardzo ważne we 
współczesnej Europie i  mamy 
wiele do nadrobienia w tworzeniu 
takiej wspólnoty. Działanie spo-
łeczne daje ogromną satysfakcję 
i poczucie spełnienia.

„WL”: Co to znaczy propagować 
wartości wielkopolskie w praktyce, 
w codzienności?

Rafał Marek: Przypominać doko-
nania, pielęgnować pamięć, jedno-
czyć rożnych ludzi wokół naszej 
historii, a na co dzień – umieć pla-
nować zadania i nie bać się trudów 
ich realizacji, Efekt przyjdzie z cza-
sem. To ważna część pracy wycho-
wawczej. Nie uda się mieć wszyst-
kiego od razu. 

„WL”: Czyli pracujemy u podstaw, 
ale ducha nie gasimy.

Rafał Marek: Nigdy! 

rozmawiał Jerzy Nowacki

n
Paweł Leszek Klepka 
– Prezydent Unii Wiel-
kopolan, były wicepre-
zydent Poznania   fot. 
Jerzy Nowacki

n
Rafał Marek – Koło Unii Wielko-
polan w Luboniu, były zastępca 
burmistrza, przedsiębiorca, 
społecznik, członek Stowarzy-
szenia Kuluralno-Oświatowego 
„Forum Lubońskie”, członek 
zarządu ugrupowania politycz-
nego „Niezależni dla powiatu”   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Kto był w  komisji przydzielającej 
punkty na zadania zlecone przez 
miasto dla organizacji i decydującej 
komu, ile środków i na co przezna-
czyć?   (Jan)

Odp.: Komisje konkursowe do opi-
niowania ofert złożonych w otwartych 
konkursach na realizację zadań publicz-
nych są powoływane zarządzeniem 
Burmistrza Miasta Luboń. Komisje 
składają się z siedmiu członków (w tym 
czterech przedstawicieli Urzędu Mia-
sta Luboń oraz trzech przedstawicieli 
organizacji) wymienionych zarówno 
z imienia i nazwiska, jak i nazwy wy-
działu urzędu czy organizacji, której 
są przedstawicielami oraz pełnionej 
w nich funkcji. Każdorazowo przed-
miotowe zarządzenia podawane są do 

wiadomości publicznej w czterech miej-
scach: na stronie internetowej Miasta 
Luboń w zakładce: Mieszkaniec/Or-
ganizacje pozarządowe/Aktualności, 
w  Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładkach: Zarządzenia Burmistrza 
oraz Organizacje pozarządowe, a także 
na tablicy informacyjnej w siedzibie 
Urzędu Miasta Luboń. Nie określił 
Pan, której komisji konkursowej doty-
czy zapytanie, jednakże w odniesieniu 
do ostatnich konkursów ofert na wy-
konywanie zadań publicznych w 2016 
roku były to następujące składy:
Qn I. „Działania społeczne oraz dzia-

łalność gospodarcza i  techniczna”: 
1) Magdalena Sołtysiak – Wydział 
Oświaty Zdrowia i  Kultury Urzędu 
Miasta Luboń; 2) Bogumiła Stochaj 
– Wydział Oświaty Zdrowia i Kultury 

Mieszkańcy pytają

Kto decydował?
Urzędu Miasta Luboń; 3) Agnieszka 
Begier – Kierownik Wydziału Orga-
nizacyjnego Urzędu Miasta Luboń; 4) 
Beata Dudkiewicz – Wydział Podat-
ków i  Opłat Urzędu Miasta Luboń; 
5) Roman Śróda – Polski Związek 
Wędkarski Okręg w Poznaniu, Koło 
Nr 21 „Lubonianka”; 6) Roman So-
bociński – Ochotnicza Straż Pożarna 
w Luboniu; 7) Anna Freytag-Kowalczyk 
– Stowarzyszenie COR AD COR im. 
Kardynała J. H. Newmana w Poznaniu.
Qn II. „Kultura i patriotyzm lokalny”: 

1) Magdalena Sołtysiak ; 2) Bogumiła 
Stochaj ; 3) Agnieszka Begier ; 4) Beata 
Dudkiewicz ; 5) Regina Górniaczyk 
– Uniwersytet Luboński Trzeciego 
Wieku; 6) Magdalena Adamska – Sto-
warzyszenie Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym „Wspólna Droga”; 
7) Dariusz Surdyk – Klub Sportowy 
Lubońska Petanka.
- III. „Edukacja, wypoczynek, turystyka 
i integracja europejska”: 1) Magdalena 

Sołtysiak ; 2) Bogumiła Stochaj ; 3) 
Agnieszka Begier ; 4) Beata Dudkie-
wicz ; 5) Regina Górniaczyk ; 6) Mag-
dalena Adamska ; 7) Dariusz Surdyk 
- IV. „Sport”: 1) Magdalena Sołtysiak 
; 2) Bogumiła Stochaj ; 3) Agnieszka 
Begier ; 4) Beata Dudkiewicz ; 5) Ro-
man Śróda ; 6) Roman Sobociński ; 7) 
Anna Freytag-Kowalczyk 
Komisje konkursowe rekomendu-
ją oferty do dotacji, proponując jej 
wysokość, natomiast to Burmistrz 
dokonuje ostatecznego wyboru. Do-
dam, że do prac komisji konkurso-
wych stosuje  się przepisy zawar-
te w  Uchwale Rady Miasta Luboń 
w sprawie przyjęcia rocznego Pro-
gramu Współpracy Miasta Luboń 
z  organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa 
w  art.  3 ust.  3 z  dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie.    

(oprac. Magdalena Seifert)
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paskach u dołu tabel, dla poszczegól-
nych dziedzin zaznaczyliśmy zadania, 
które nie otrzymały wsparcia. W ostat-
niej kolumnie pokazujemy dodatkowo 
procentowy stopień zaspokojenia po-
trzeb oferentów z budżetu.
W oddzielnej tabeli obok przedsta-
wiamy wszystkie organizacje biorące 
udział w konkursie w 2016 r., uszere-
gowane także według wielkości dota-
cji otrzymanej z miasta. Spośród 34 
różnych instytucji (przed rokiem 40), 
29 otrzymały wsparcie (przed rokiem 
32). Podobnie jak przed rokiem listę 
otwiera Stowarzyszenie „Wspólna 
Droga”, 56 800 zł dotacji (przed ro-
kiem 64 tys. zł). Dalej są tradycyjnie 
już organizacje sportowe: Luboński 
Klub Tenisa Stołowego, który przed 
rokiem był na 2. miejscu z  dotacją 
44 200 zł teraz nie otrzymał dotacji. 
Akademia Judo przejęła 2. pozycję 
z  dotacją 26  500  zł (przed rokiem 
pomimo złożonych 8 wniosków nie 
dostała w  pierwszym rozdaniu ani 
grosza). Duża jest także dysproporcja 

pomiędzy UKS-ami. „Dwójka” otrzy-
mała aż 17 340 zł i zajmuje 3. likatę 
najwyżej dotowanych organizacji, 
a  UKS „Jedynka” jest teraz na 22. 
miejscu z  dotacją jedynie 4  000  zł 
(przed rokiem Jedynka dostała 
24 000 zł – 1 tys. zł więcej od „Dwój-
ki” i były na 5. i 7. miejscu).
Zwiększa się aktywność para�i. Do 
składającej wcześniej wnioski para-
�i pw. św. Maksymiliana Kolbego 
doszły teraz para�e św. Barbary i św. 
Jana Bosko. Z nowych organizacji 
rodzimych warto wskazać na Brac-
two Kurkowe skupiające nie byle 
jakie osobistości, które otrzymało 
100% wnioskowanej, choć skromnej, 
dotacji 2 705 zł. Namawiamy ich na 
duży grant i reaktywowanie nieczyn-
nej od lat strzelnicy w Luboniu znaj-
dującej się w lesie przy trasie dydak-
tyczno-rowerowej z Lubonia przez 
WPN do Puszczykówka. Z zestawu 
tegorocznego wypadło Stowarzysze-
nie Centrum Współpracy z zagra-
nicą „Luboń bez Granic”, które już 
u  ubiegłym roku nie otrzymało 
wsparcia.
(Porównaj też ubiegłoroczne dotacje 
z pierwszego konkursu – „WL” 03-
2015, str. 41)
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Tym razem już 18 listopada 2015 r. 
Burmistrz zarządzeniem nr 93/2015 
ogłosiła otwarty konkurs na wyko-
nywanie zadań publicznych Miasta 
w 2016 r., termin składania wnio-
sków upływał 10 grudnia, pozwo-
liło to na ogłoszenie wyników tuż 
przed rozpoczęciem kolejnego roku 
budżetowego. Pierwszy raz od wie-
lu lat organizacje mogą więc reali-
zować zadania w ciągu całego roku, 
bez ograniczeń czasowych.
W 2016 r. przewidziano z budżetu 
miasta łączną kwotę 400 000, czyli 
50 tysięcy mniej jak przed rokiem 
i dwoma latami.
Qn W tym roku „Działania społeczne” 

(konkurs nr 1) rozszerzono o kilka 
działów: Działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, upo-
wszechniania ochrony praw dziec-
ka; Przeciwdziałaniu uzależnieniom 
i patologiom społecznym; Działal-
ność wspomagającą rozwój gospo-
darczy, w tym rozwój przedsiębior-
czości; Działalność wspomagającą 
rozwój techniki, wynalazczości i in-
nowacyjności oraz rozpowszechnia-
nie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodar-
czej. Łącznie przeznaczono w tym 
konkursie 100 000 zł, czyli 20 tys. zł 
mniej jak przed rokiem (wg rozpo-
rządzenia wykorzystano w 2015 r. 
razem 89 400 zł). Teraz, w pierwszym 
rozdaniu, wykorzystano 96,99% czyli 
kwotę 96 990 zł.
Qn Na (konkurs nr 2) – zadania zwią-

zane z „Kulturą i patriotyzmem lokal-
nym” przewidziano kwotę 65 000 zł, 
czyli 30  000 więcej niż zakładano 
przed rokiem, wg danych z rozporzą-
dzenia wydano wówczas aż 51 000 zł 
czyli 160% pierwotnego planu. Teraz 
natomiast rozdysponowano jedynie 
30 270 zł, czyli 46,57% zakładanych 
środków.
Qn „Edukacja, wypoczynek, turysty-

ka i integracja europejska” (konkurs 
nr  3) otrzymał 50  000  zł – przed 
rokiem 60 000 zł (wydano wówczas 
54 325 zł). Teraz rozdysponowano 
99,40% planu.
Qn Na ostatni, 4. konkurs – „Sport” – 

przewidziano w tym roku 185 000 zł, 
czyli 50 000 zł mniej jak przed rokiem 
(z 235 tys. zł rozdysponowano wów-
czas 255 275 zł czyli 108,6%). Teraz 
z zakładanych 185 000 zł rozdyspono-
wano jedynie 94 630 zł, czyli 51,15%. 
To może wynikać z zapowiadanego 
przez burmistrza M. Mikołajczaka 
– dotowania piłki nożnej jedynie do 
końca roku szkolnego – czerwca. Od 
nowego sezonu piłkarskie szkolenie 
młodzieży może być zreformowane 
i przejęte przez LOSiR (patrz „WL” 
01-2016, str. 53 – wywiad „Centra-
lizacja piłki”).
Dotychczas z roku na rok zwiększa-
ła się liczba składanych wniosków, 
jak i  organizacji, które starały  się 
o  wsparcie z  budżetu Lubonia. 
W tym roku na pierwszy konkurs 
wpłynęły jedynie 93 wnioski (przed 

rokiem 114) na łączną kwotę wspar-
cia 822  843  zł (przed rokiem – 
1 018 212 zł), z tego 33 wnioski nie 
otrzymały wsparcia �nansowego 
(tyle samo co przed rokiem). 
Z  przewidzianej planem puli 
400 000 zł w pierwszym konkursie 
wykorzystano jedynie 271  590  zł 
(67,9%). Do podziału w ewentualnie 
drugim (najwięcej w „Sporcie”) po-
zostało łącznie 128  410  zł (przed 
rokiem było to jedynie 26 650 zł).
Poniżej w tabelach tradycyjnie już 
przedstawiamy wszystkie zadania, 
instytucje oraz wnioskowane 
i przyznane dotacje. Podobnie jak 
przed rokiem i tym razem nie do-
staliśmy danych mówiących o cał-
kowitym koszcie poszczególnych 
zadań (a więc informacji o wkła-
dzie organizacji).
Tabela główna ustawiona jest według 
kolejności numerów poszczególnych 
konkursów oraz wielkości otrzyma-
nych z budżetu miasta do�nansowań 
do zadań. Zwyczajowo na szarych 

Dotacje przyznane na 2016
Rozstrzygnięto konkurs na zadania, które w imieniu miasta w 2016 r. będą realizować organizacje 
pozarządowe wspierane �nansowo z budżetu Lubonia
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1
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

,,Wspólna Droga''
56 800 zł 56 800 zł 2(2) 100,0%

2 Klub Sportowy Akademia Judo 26 540 zł 85 340 zł 5(5) 31,1%
3 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń 17 340 zł 55 360 zł 6(4) 31,3%
4 Szkolny Związek Sportowy 17 000 zł 38 956 zł 2(2) 43,6%
5 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń 15 650 zł 42 150 zł 5(2) 37,1%
6 Parafia Rzymskokatolicka pw. św M.Kolbego 12 800 zł 16 920 zł 3(3) 75,7%

7
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wlkp. im. Powstańców 

Wlkp.
11 765 zł 19 775 zł 6(4) 59,5%

8 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Luboń 9 200 zł 15 200 zł 8(6) 60,5%

9 Stowarzyszenie Zgrupka Luboń 9 200 zł 27 950 zł 5(4) 32,9%
10 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń 8 000 zł 11 124 zł 2(2) 71,9%
11 Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli 7 400 zł 10 500 zł 1(1) 70,5%
12 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary 7 000 zł 30 000 zł 1(1) 23,3%
13 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Bosko 7 000 zł 10 500 zł 1(1) 66,7%
14 Stowarzyszenie COR AD COR im. Kardynała J.H. 7 000 zł 10 035 zł 1(1) 69,8%
15 Klub Sportowy Luboński 1943 6 000 zł 22 000 zł 2(2) 27,3%
16 Stowarzyszenie ,,Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu" 6 000 zł 22 664 zł 6(2) 26,5%
17 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie” 6 000 zł 14 000 zł 1(1) 42,9%
18 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej 5 400 zł 57 900 zł 4(1) 9,3%
19 Stowarzyszenie Kohorta Poznań 5 000 zł 41 300 zł 2(1) 12,1%
20 Polski Związek Wędkarski Koło Nr 21 Lubonianka 4 100 zł 4 100 zł 1(1) 100,0%
21 Klub Sportowy LUBOŃSKA PETANKA 4 050 zł 4 052 zł 3(3) 100,0%
22 Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” 4 000 zł 19 400 zł 2(1) 20,6%
23 Poznańska Akademia Rozwoju 3 400 zł 37 365 zł 3(1) 9,1%
24 Uczniowski Klub Sportowy „Warta” Luboń 3 400 zł 7 700 zł 2(2) 44,2%
25 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia 3 000 zł 15 630 zł 4(2) 19,2%
26 Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku 2 840 zł 6 840 zł 2(1) 41,5%
27 Lubońskie Bractwo Kurkowe 2 705 zł 2 705 zł 1(1) 100,0%

28
Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej 

WARTA
2 000 zł 3 500 zł 2(1) 57,1%

29 Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” 1 000 zł 1 000 zł 1(1) 100,0%
30 Fundacja Piotra Reissa 0 zł 21 500 zł 1(0) 0,0%
31 Luboński Klub Tenisa Stołowego 0 zł 96 660 zł 4(0) 0,0%
32 Polski Czerwony Krzyż 0 zł 6 500 zł 1(0) 0,0%
33 Stowarzyszenie ,,Kto Pyta?'' 0 zł 5 000 zł 1(0) 0,0%
34 Stowarzyszenie Sportowe Pogrom 0 zł 2 417 zł 1(0) 0,0%

Razem 271 590 zł 822 843 zł 93(60) 43,6%

Instytucje pozarządowe korzystające z pieniędzy publicznych w 2016 r.
wg wielkości przyznanej dotacji w I konkursie

patrz.  
str. 44
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Rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Lp.
Organizacje 
(Instytucja) Tytuł zadania z oferty

C
ał

ko
w

ity
 k

os
zt

 
za

da
ni

a

W
ni

os
ko

w
an

a 
do

ta
cj

a

Pr
zy

zn
an

a 
do

ta
cj

a

U
w

zg
lę

dn
io

ne
  

za
po

tr
ze

bo
 w

a-
ni

e 
w

 %

KONKURS  I / 2016 -  DZIAŁANIA  SPOŁECZNE  
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I TECHNICZNA:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2. Ochrona i promocja zdrowia, 
w tym działalność lecznicza; 3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 5. Działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka; 6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 7. Działalność wspomagająca 

rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 8. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie 
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 

1 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  
,,Wspólna Droga’’ Chcę i potra�ę – zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami
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44 000 zł 44 000 zł 100,0%

2 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  
,,Wspólna Droga’’

Organizacja dowozu osób z niepełnosprawnościami do przedszkoli, 
warsztatów terapii zajęciowej oraz do środowiskowych domów samopomocy 12 800 zł 12 800 zł 100,0%

3 Klub Sportowy Akademia Judo Judo Szansą dla Każdego – zajęcia dla osób niepełnosprawnych 13 200 zł 8 200 zł 62,1%

4 Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej 
Woli Pomoc żywnościowa rodzinom i osobom potrzebującym 7 300 zł 5 400 zł 74,0%

5 Klub Sportowy Akademia Judo IV Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo 7 600 zł 5 000 zł 65,8%
6 Stowarzyszenie ,,Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu’’ Tornister – wyprawka szkolna dla dzieci 7 300 zł 5 000 zł 68,5%

7 Para�a Rzymskokatolicka  
pw. św M.Kolbego Wypoczynek seniorów 7 300 zł 3 700 zł 50,7%

8 Para�a Rzymskokatolicka  
pw. św M.Kolbego Dwudniowa wycieczka do Krakowa i okolic 3 600 zł 3 600 zł 100,0%

9 Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku II Miejska Olimpiada Aktywnego Seniora 2 840 zł 2 840 zł  100,0%

10 Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej 
Woli Integracja zbiorowa zorganizowana jako forma wypełniania czasu wolnego 3 200 zł 2 000 zł 62,5%

11 Klub Sportowy LUBOŃSKA PETANKA Majówka integracyjna 2016 1 500 zł 1 499 zł 99,9%
12 Stowarzyszenie Zgrupka Luboń Rowerowe poranki 60+ 1 200 zł 1 200 zł 100,0%
13 Stowarzyszenie ,,Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu’’ Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Lubonia 2 309 zł 1 000 zł 43,3%
14 Klub Sportowy LUBOŃSKA PETANKA Rodzinny turniej w bule w ramach Dni Lubonia 2016 752 zł 751 zł 99,9%

15 Polski Czerwony Krzyż Promowanie działań promujących zdrowy styl życia oraz aktywne spędzanie 
wolnego czasu
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6 500 zł 0 zł 0,0%

16 Stowarzyszenie ,,Kto Pyta?’’
Dobry start w szkole – przeciwdziałanie edukacyjnemu i społecznemu 

wykluczeniu dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej poprzez 
wieloaspektowe oddziaływania terapeutyczne i edukacyjne

5 000 zł 0 zł 0,0%

17 Stowarzyszenie ,,Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu’’ Żywnościowa paczka świąteczno – rodzinna i wieczór wigilijny dla dzieci szkół 
podstawowych z Miasta Luboń 4 980 zł 0 zł 0,0%

18 Stowarzyszenie ,,Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu’’ Dzień Seniora 2 400 zł 0 zł 0,0%
19 Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku Parada Seniorów i Piknik Pokoleń 2016 4 000 zł 0 zł  

Złożono 19 ofert (przed rokiem 18), przyznano do�nansowanie 14 zadaniom (przed rokiem 13), w budżecie zaplanowano 100 000 zł 
(przed rokiem 120 000), przyznano 96,99% planowanej puli   137 781 96 990 70,4%

KONKURS II / 2016 - KULTURA  I  PATRIOTYZM  LOKALNY: 
1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

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

1
Para�a 

Rzymskokatolicka pw. 
św. Jana Bosko

Z okazji 80 rocznicy erygowania para�i pw. św. Jana Bosko, tworzenie izby 
pamięci pierwszego jej proboszcza ks. Stanisława Streicha
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10 500 zł 7 000 zł 66,7%

2 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum 
Lubońskie” ,,Rocznik Historyczny Lubonia” Tom 6 14 000 zł 6 000 zł 42,9%

3 Fundacja Akademia 
Muzyki Dawnej Muzyczne spotkania dla najmłodszych 5 400 zł 5 400 zł 100,0%

4 Polski Związek Wędkarski  
Koło Nr 21 Lubonianka Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 4 100 zł 4 100 zł 100,0%

5 Lubońskie Bractwo 
Kurkowe Obchody 3-ego Maja wraz z turniejem strzeleckim 2 705 zł 2 705 zł 100,0%

6 Stowarzyszenie Zgrupka Luboń Lubońska rowerowa ścieżka historyczna 2 000 zł 2 000 zł 100,0%

7 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wlkp. Im. 
Powstańców Wlkp. RUN = Radość + Uśmiech + Niepodległość. Obchody 11 Listopada 1 670 zł 1 670 zł 100,0%

8 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wlkp. Im. 
Powstańców Wlkp. XI Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej 1 395 zł 1 395 zł 100,0%

9 Fundacja Akademia 
Muzyki Dawnej Cykl koncertów Muzyki Pasyjnej
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28 400 zł 0 zł 0,0%

10 Fundacja Akademia 
Muzyki Dawnej Muzyka �lmowa w Luboniu 15 500 zł 0 zł 0,0%

11 Fundacja Akademia 
Muzyki Dawnej Koncert Cztery Pory roku 8 600 zł 0 zł 0,0%

12 Stowarzyszenie ,,Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu’’ Wycieczka do źródeł polskości – Gniezno 1 975 zł 0 zł 0,0%
13 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia Instruktor Muzyki i Śpiewu 3 000 zł 0 zł 0,0%

14 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia Zorganizowanie inscenizacji historycznej „Z walk polskich sił zbrojnych na 
zachodzie” 8 600 zł 0 zł 0,0%

15 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń Udział szkół lubońskich w turnieju piłkarskim w z okazji Dnia Niepodległości 2 540 zł 0 zł 0,0%

Złożono 15 ofert (jak przed rokiem), przyznano do�nansowanie 8 zadaniom (jak przed rokiem), w budżecie zaplanowano 65 000 zł 
(przed rokiem 35 000), przyznano 46,57% z  puli   110 385 30 270 27,4%
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KONKURS III / 2016 EDUKACJA, WYPOCZYNEK, TURYSTYKA I INTEGRACJA EUROPEJSKA 
1.Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 3. Ekologia 

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

1 Para�a Rzymskokatolicka pw. św. Barbary Msza Święta i Koncert Uwielbienia w ramach Światowych Dni Lubonia 2016
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30 000 zł 7 000 zł 23,3%
2 Stowarzyszenie COR AD COR im. Kardynała J.H. COR AD COR Film Festival 10 035 zł 7 000 zł 69,8%
3 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wlkp. im. 

Powstańców Wlkp. Obóz harcerski i zuchowy Ośrodka ZHP Luboń 8 000 zł 6 000 zł 75,0%

4 Para�a Rzymskokatolicka pw św. Maksymiliana Marii 
Kolbego Wypoczynek dzieci i młodzieży 6 020 zł 5 500 zł 91,4%

5 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń Integracja dzieci i młodzieży 15 500 zł 3 500 zł 22,6%
6 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń Integracja dzieci i młodzieży 14 100 zł 3 500 zł 24,8%
7 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział 

Luboń
Złota Jesień w Wielkopolskim Parku Narodowym – Rajd Szlakami po dobrach 

Władysława hr. Zamoyskiego 2 400 zł 2 400 zł 100,0%
8 Stowarzyszenie Zgrupka Luboń Luboń na rowerze 2 000 zł 2 000 zł 100,0%
9 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji 

Wodnej WARTA Poznaj Wielkopolskę z kajaka – 4 Pory Roku 2 000 zł 2 000 zł 100,0%

10 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział 
Luboń Rajd przyrodniczy Sierakowski Park Krajobrazowy 1 700 zł 1 700 zł 100,0%

11 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział 
Luboń

Z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Państwa Polskiego Odwiedzamy Miejsca Pamięci 
Narodowej Naszych Przodków. Wycieczka dla dzieci i młodzieży szlakiem bł. 

Edmunda Bojanowskiego
1 500 zł 1 500 zł 100,0%

12 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział 
Luboń

Z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Państwa Polskiego Odwiedzamy Miejsca Pamięci 
Narodowej Naszych Przodków. Na Szlaku Piastowskim 1 500 zł 1 500 zł 100,0%

13 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia Zorganizowanie XXII Lubońskiej Wycieczki Historycznej (Niezwykła historia 
Gniezna – Od Chrztu Polski do Zimnej Wojny) 1 980 zł 1 500 zł 75,8%

14 Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia Zorganizowanie XXI Lubońskiej Wycieczki Historycznej (Nieznany Międzyrzecki 
Rejon Umocniony – Odcinek Centralny) 2 050 zł 1 500 zł 73,2%

15 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział 
Luboń

Z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Państwa Polskiego Odwiedzamy Miejsca Pamięci 
Narodowej Naszych Przodków. Rajd Szlakami Powstania Wielkopolskiego 1 200 zł 1 200 zł 100,0%

16 Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” Konkurs z języka polskiego i matematyki 1 000 zł 1 000 zł 100,0%
17 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział 

Luboń
Z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Państwa Polskiego Odwiedzamy Miejsca Pamięci 

Narodowej Naszych Przodków. Wycieczka dla dzieci i młodzieży do Gniezna 900 zł 900 zł 100,0%
18 Luboński Klub Tenisa Stołowego Wypoczynek dzieci i młodzieży
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6 000 zł 0 zł 0,0%
19 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział 

Luboń
Z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Państwa Polskiego Odwiedzamy Miejsca Pamięci 
Narodowej Naszych Przodków. Wycieczka dla dzieci i młodzieży na Dolny Śląsk 2 500 zł 0 zł 0,0%

20 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział 
Luboń

Z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Państwa Polskiego Odwiedzamy Miejsca Pamięci 
Narodowej Naszych Przodków. Wycieczka dla dzieci i młodzieży do Warszawy 3 500 zł 0 zł 0,0%

21 Poznańska Akademia Rozwoju URO sport&art WEEK – międzynarodowe półkolonie artystyczno-sportowe 7 225 zł 0 zł 0,0%
22 Poznańska Akademia Rozwoju Międzynarodowe warsztaty aikido i kultury japońskiej 17 800 zł 0 zł 0,0%
23 Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu Oczyszczanie zbiornika Kocie Dołki i opinia o możliwości połączenia z rzeką Wartą 3 700 zł 0 zł 0,0%
24 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji 

Wodnej WARTA 17. Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta Tour 2016 1 500 zł 0 zł 0,0%

25 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wlkp. im. 
Powstańców Wlkp. Zakończenie roku harcerskiego Ośrodka ZHP Luboń 2 950 zł 0 zł 0,0%

26 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wlkp. im. 
Powstańców Wlkp. Rozpoczęcie roku harcerskiego Ośrodka ZHP Luboń 3 060 zł 0 zł 0,0%

Złożono 26 oferty (przed rokiem 29), przyznano do�nansowanie 17 zadaniom (przed rokiem 20), w budżecie zaplanowano 50 000 zł  
(przed rokiem 60 000), przyznano 99,40% z  puli   150 120 49 700 zł 33,1%

KONKURS  IV / 2016 - SPORT 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej

1 Szkolny Związek Sportowy Organizacja oraz prowadzenie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkół 
lubońskich w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
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36 456 zł 15 000 zł 41,1%
2 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wśród dzieci i młodzieży 26 350 zł 11 750 zł 44,6%
3 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń Prowadzenie treningów dla dzieci i młodzieży z piłki nożnej 19 540 zł 8 500 zł 43,5%
4 Klub Sportowy Akademia Judo VIII Memoriał im. Jigoro Kano w Judo – Szansą dla Każdego 17 840 zł 5 840 zł 32,7%
5 Klub Sportowy Luboński 1943 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej 19 000 zł 5 000 zł 26,3%
6 Stowarzyszenie Kohorta Poznań Młodzieżowa Euroliga Sportów Walki - Knockout Art League 21 800 zł 5 000 zł 22,9%
7 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wśród dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych 4 500 zł 4 500 zł 100,0%
8 Klub Sportowy Akademia Judo Rok 2016 pod znakiem Judo w Luboniu 30 000 zł 4 000 zł 13,3%
9 Stowarzyszenie Zgrupka Luboń Supermaraton Zgrupka Luboń 14 000 zł 4 000 zł  

10 Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” Międzynarodowy na Międzynarodowy Turniej Piłkarski do Kraju Unii Europejskiej 5 000 zł 4 000 zł 80,0%
11 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wśród dorosłych 13 400 zł 3 900 zł 29,1%
12 Klub Sportowy Akademia Judo Puchar Polski Juniorek i Juniorów w Judo w Luboniu 16 700 zł 3 500 zł 21,0%
13 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń Organizacja i prowadzenie rozgrywek piłki siatkowej 6 624 zł 3 500 zł 52,8%
14 Poznańska Akademia Rozwoju TriM 2016 – polsko-francusko-niemiecki turniej piłki nożnej, Młodzież dla Europy 12 340 zł 3 400 zł 27,6%
15 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wlkp. Im. 

Powstańców Wlkp.
DMB – Świętowanie Dnia Myśli Braterskiej IV Jambo Zuchowe oraz VI Jamboree w 

Luboniu 2 700 zł 2 700 zł 100,0%
16 Uczniowski Klub Sportowy „Warta” Luboń Tenis ziemny – zajęcia dla dzieci i młodzieży 6 700 zł 2 400 zł 35,8%
17 Szkolny Związek Sportowy V Integracyjny Maraton Spinningowy 2 500 zł 2 000 zł 80,0%
18 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń Turniej Piłkarski z okazji Dnia Dziecka 1 840 zł 1 840 zł 100,0%
19 Klub Sportowy LUBOŃSKA PETANKA Mistrzostwa Lubonia dubletów w bule pod patronatem Polskiej Federacji Petanque 1 800 zł 1 800 zł 100,0%
20 Klub Sportowy Luboński 1943 Organizowanie zawodów i zajęć sportowych z elementami współzawodnictwa 

sportowego 3 000 zł 1 000 zł 33,3%
21 Uczniowski Klub Sportowy „Warta” Luboń Mali mistrzowie w tenisie ziemnym 1 000 zł 1 000 zł 100,0%
22 Fundacja Piotra Reissa Klub sportowy Akademia Reissa – treningi piłkarskie dzieci w Luboniu
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21 500 zł 0 zł 0,0%
23 Stowarzyszenie Zgrupka Luboń Startuj ze Zgrupką Luboń w Poznań Bike Challenge 8 750 zł 0 zł  
24 Luboński Klub Tenis Stołowego III Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów w Tenisie Stołowym 5 000 zł 0 zł 0,0%

25 Luboński Klub Tenis Stołowego
Kontynuacja działań Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego w celu dalszego 

tworzenia optymalnych warunków do uprawiania sportu przez możliwie jak 
największą liczbę osób

81 300 zł 0 zł 0,0%

26 Luboński Klub Tenisa Stołowego Otwarta liga tenisa stołowego – Luboń Cup 2016 4 360 zł 0 zł 0,0%
27 Stowarzyszenie Kohorta Poznań Droga do Mistzrostwa 19 500 zł 0 zł 0,0%

28 Stowarzyszenie Sportowe Pogrom Popularyzacja kultury �zycznej wśród mieszkańców miasta Lubonia poprzez udział 
w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu B klasy 2 417 zł 0 zł 0,0%

29 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń Turniej o Puchar Prezesa „STELLI” Luboń rocznika 2001/2002 800 zł 0 zł 0,0%
30 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń Turniej o Puchar Prezesa „STELLI” Luboń rocznika 2005/2006 800 zł 0 zł 0,0%
31 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „STELLA” Luboń Turniej o Puchar Prezesa „STELLI” Luboń rocznika 2008/2009 800 zł 0 zł 0,0%

32 Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” Prowadzenie dla dzieci i młodzieży szkolenia sportowego z wykorzystaniem boiska i 
sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu 14 400 zł 0 zł 0,0%

33 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń Turniej piłkarski o Puchar Dyrektora Szkoły SP 2 1 840 zł 0 zł 0,0%
Złożono 33 ofert (przed rokiem 49), przyznano do�nansowanie 21 zadaniom (przed rokiem 37), w budżecie zaplanowano 185 000 zł  

(przed rokiem 235 000), przyznano 51,15% z  puli   424 557 94 630 22,3%
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Z ŻYCIA ORGANIZACJI

Zebranie zwołano 7 stycznia do sali 
na terenie ogródków działkowych 
przy ul. 3 Maja 85. Otworzył je Ta-
deusz Wujek, który przywitał przy-
byłych, w tym przedstawiciela Za-
rządu Okręgu, Witolda Matuszcza-
ka. Przewodniczącym zgromadzenia 
wybrano Krystiana Łączkowiaka, 
a  sekretarzem i przewodniczącym 
komisji uchwał i wniosków – Alfre-
da Kremera. Sprawozdanie Zarządu 

Koła z  działalności w  2015  r., 
w imieniu nieobecnego prezesa koła 
Tadeusza Kabata, przedstawił Tade-
usz Wujek. Poinformował m.in, że 
liczba członków wynosi 266, co 
stanowi wzrost w stosunku do roku 
2014 o 33 osoby. Szczegółowo omó-
wił udział członków koła w zorga-
nizowanych 12 imprezach o charak-
terze sportowo-rekreacyjnym. Po-
informował również, że ze względu 

na zły stan zdro-
wia, 29 grudnia 
2015 r. złożył rezy-
gnację z pełnienia 
funkcji skarbnika 
koła. Zarząd, na 
wniosek prezesa 
Tadeusza Kabata 
w tym samym dniu 
powołał na to 
miejsce Tomasza 
Psiarskiego. Swoje 
sprawozdania zło-
żyli również: były 
skarbnik – Tadeusz 
Wujek, przewodni-
czący Sądu Kole-
żeńskiego – Euge-
niusz Wiciak oraz 
Komisji Rewizyjnej 

Zmiana prezesa
Walne Zgromadzenie członków koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego (PZW) nr 23 przy WPPZ SA Luboń

– Bogumił Błaże-
jak. Po dyskusji nad 
sprawozdaniami, 
uczestnicy zebrania 
jednogłośnie udzie-
lili absolutorium 
zarządowi koła i za-
twierdzili prelimi-
narz budżetowy 
oraz plan pracy na 
obecny rok. W wol-
nych głosach, wie-
loletni członek za-
rządu Tadeusz 
Wujek, przypo-
mniał swoją dzia-
łalność w kole przez minione 52 lata. 
Przedstawił historię Zakładów Prze-
mysłu Ziemniaczanego oraz dzia-
łalność sportowo-rekreacyjną na 
przestrzeni lat. Przypomniał rów-
nież byłych członków i  prezesów 
koła. Następnie ogłoszono wyniki 
rywalizacji sportowej za 2015 r. Naj-
lepszym wędkarzem okazał się To-
masz Psiarski, 2. miejsce zajął Mi-
chał Czekalski, a 3. Damian Liszka. 
Wręczono im okolicznościowe pu-
chary. Przedstawiciel okręgu prze-
kazał Krystianowi Łączkowiakowi 
złotą odznakę za zasługi na rzecz 
PZW. Ponadto zarząd okręgu uho-
norował dyplomami i  okoliczno-
ściowymi pucharami Tadeusza Ka-
bata i Tadeusza Wujka.
Bezpośrednio po zebraniu spra-
wozdawczym otwarto Nadzwy-

czajne Walne Zgromadzenie, któ-
re w związku z rezygnacją dotych-
czasowego prezesa Tadeusza 
Kabata, zostało zwołane w  celu 
wyboru nowego prezesa koła. Re-
komendacje jedynego kandydata 
do pełnienia tej funkcji – Macha-
ela Golona – przedstawił Tadeusz 
Wujek. Członkowie zgromadzenia 
większością głosów wybrali na 
prezesa M. Golona.
Kończąc zebranie podziękowano 
wszystkim za przybycie i zachęcono 
do uczestnictwa w  zawodach. Za-
rząd Koła informuje, że sprzedaż 
znaczków wędkarskich odbywa się 
w sklepie wędkarskim, przy ul. Ar-
mii Poznań 103, w godzinach otwar-
cia sklepu.

Alfred Kremer
sekretarz koła

n
Przy stole prezydialnym od lewej: przedstawiciel okręgu 
Witold Matuszczak, nowy skarbnik Tomasz Psiarski, były 
skarbnik Tadeusz Wujek, przewodniczący zebrania Kry-
stian Łączkowiak

n
Nowy prezes koła Michael Golon

Członkowie Koła Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego „Lubonianka” 
przy Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Luboniu spotkali się na zebraniu 
sprawozdawczym, które odbyło się 
w 2. terminie w niedzielę, 24 stycz-
nia w sali spółdzielni przy ul. Żabi-
kowskiej. Minutą ciszy uczczono 
pamięć zmarłych wędkarzy. Na 
wniosek prezesa, Tadeusza Podbyl-
skiego, prowadzącym obrady został 
Tadeusz Mroczyński, a sekretarzem 
– Tomasz Łabiński. Gościem zebra-
nia był członek Zarządu Okręgu 
PZW – Andrzej Górecki.
Członek zarządu, Tomasz Łabiński, 
przedstawił sprawozdanie z działal-
ności koła oraz zarządu. Sprawoz-

dania zaprezentowali też: �nansowe 
– skarbnik Roman Śróda, przewod-
niczący Sądu Koleżeńskiego – Ro-
bert Grajczak i  przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej – Roman Kuja-
wa. Przedstawiono preliminarz bu-
dżetowy na rok 2016 oraz omówio-
no plan pracy, nad którymi odby-
ła się dyskusja. Podczas głosowania 
przyjęto uchwałę o przyjęciu spra-
wozdania władz i  organów koła, 
następnie przegłosowano dwie 
uchwały zatwierdzające preliminarz 
budżetowy oraz plan pracy.
Podczas zebrania przyjęto wniosek 
skierowany do Zarządu Okręgu 
w  sprawie wyjaśnienia zatrucia 
Warty. Poruszono też sprawę skład-

ki wędkarskiej, zada-
no pytanie w sprawie 
parkowania nad zale-
wem w Środzie Wlkp. 
Ponadto poruszono 
temat karasia jako 
żywca przy połowie 
oraz Straży Rybackiej 
na zalewie Radzyny. 
Andrzej  Górecki 
przedstawił informa-
cje Zarządu Okręgu 
PZW. Miłą częścią 
zebrania było wręcze-
nie odznaczeń PZW 
oraz pucharów za ry-
walizację w  kole za 
rok 2015. Wśród se-
niorów 1. miejsce za-
jął Tadeusz Nowicki, 
2. Roman Ratajczak, 

Zebranie wędkarskiej „Lubonianki”
3, Marek Leńczuk, 4. Dawid Rębas, 
5. Tadeusz Podbylski. Najlepszymi 
juniorami okazali się: Mateusz 
Zgrzeba i Monika Leńczuk. Tadeusz 
Mroczyński został uhonorowany, 
przyznaną przez ZG PZW w War-
szawie, Złotą Odznaką PZW, nato-
miast Dawid Rębas – Srebrną. 
Z  okazji 25-lecia działalności re-
dakcja „Wieści Lubońskich” otrzy-
mała okolicznościową statuetkę od 
zarządu i członków koła. Na wnio-
sek zarządu PZW Okręg w Pozna-
niu nadał �rmie „Niedźwiedź-Lock” 
R. Niedźwiedź E. Puk Spółka Jawna 
w Luboniu – Odznakę Honorową 
„Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa 
wielkopolskiego”.

Robert Wrzesiński

n
Od lewej: Robert Grajczak, Tomasz Łabiński, Roman 
Śróda, Tomasz Mroczyński, Tadeusz Podbylski, An-
drzej Górecki, Roman Kujawa   fot. Robert Wrzesiński

n
Jedno z głosowań podczas walnego zebrania w Koła PZW „Lubonianka”   
fot. Robert Wrzesiński

n
Mateusz Zgrzeba (najlep-
szy wśród juniorów) uho-
norowany pucharem   fot. 
Robert Wrzesiński
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20-22 stycznia go-
ści l iśmy babcie 
i dziadków. W tym 
roku wszystk ie 
dzieci przygotowały 
jedną wspólną nie-
spodziankę – jaseł-
ka. Po wzruszają-
cym przedstawieniu 
każda grupa wyko-
nała krótki pro-
gram. Na zakończe-
nie były prezenty, 
mnóstwo uścisków 
oraz słodki poczę-
stunek.

M. Szymańska

OŚWIATA

n
Nowy prezes koła Michael Golon

W poniedziałek, 4 stycznia w nie-
publicznym przedszkolu przy ul. 
Konopnickiej odbyła  się prelekcja 
państwa Gładysiaków pt. „Ptaszki 
w zimowym ogrodzie”. Dzieci do-
wiedziały się, jak dbać i jak opieko-
wać się ptakami w czasie zimy. Po-
znały przeróżne sposoby dokarmia-
nia ptaków, przygotowały samo-
dzielnie jedzenie dla nich oraz 
zbudowały ekologiczne karmniki, 
które zabrały do domu. Poznały 
także różne rodzaje gatunków pta-
ków, które pozostają na zimę w na-
szym kraju.
15 stycznia odbył  się balik prze-
bierańców. W  tym roku dzieci 
przychodziły przebrane w dowol-
nych kreacjach. Wróżki, czaro-

dziejki, przeróżne zwierzątka, 
policjanci i  strażacy oraz wielu 
innych przebierańców, których 
mieliśmy tego dnia w przedszkolu 
dały atmosferę superzabawy. 
W czasie balu na sali pojawiali się 
ciekawi goście. Był strażak, który 
przy pomocy naszych dzieci 
wniósł na salę wielki wąż strażac-
ki, z  którego, ku uciesze dzieci, 
wyleciała piana. Kolejnym gościem 
był niedźwiadek, który uciekł 
z  zoo. Największą jednak radość 
sprawiała wizyta żołnierza 
z „Gwiezdnych wojen”. Był pokaz 
kolorowych laserów, mnóstwo 
konkursów i zabaw. Na zakończe-
nie zabawy odbyła się sesja foto-
graficzna.

U Kubusia Puchatka i Przyjaciół

n
Balik karnawałowy w Przedszkolu „Kubuś Puchatek 
i Przyjaciele”

W styczniu panowała jeszcze w Pu-
blicznym Przedszkolu nr 1 świątecz-
na atmosfera: dzieci śpiewały kolę-
dy przy choinkach i  przynosiły 
z domu zabawki, które dostały od 
gwiazdora. W szatni wspaniale pre-
zentowała  się wystawa prac przy-
niesionych na konkurs „Najwspa-
nialsza choinka”. Te wyjątkowo 
oryginalne były dziełem naszych 
wychowanków i ich rodziców.
11 stycznia do przedszkola przyszły 
dzieci z klasy 2 b i  2 d SP 4 wraz 
z wychowawczyniami i katechetką. 
Obejrzały nasze przedstawienie 
świąteczne, a potem odbył się kon-
cert w wykonaniu grupy �ażoleci-
stek ze szkoły. Przygotowany przez 
Helenę Piątek koncert instrumen-
talny zawierał kolędy i  fragmenty 
utworów koncertowych. Tego dnia 
przedszkolaki otrzymały od drugo-
klasistów prezenty, które ci wyko-

nali samodzielnie: laurki, origami, 
zwierzątka i  serduszka z  papieru, 
koraliki i ozdoby świąteczne.
Do przedszkola przybyli goście 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Od-
były  się tradycyjne jasełka („Śnie-
żynki”), spektakle muzyczno-po-
etyckie („Gwiazdeczki” i „Wietrzy-
ki”), inscenizacje poetyckie („Sło-
neczka”) oraz przedstawienie teatral-
ne („Kropelki”). Te spotkania były 
bardzo miłe, a prezentowane wystą-
pienia artystyczne dowodziły uczuć, 
jakie dzieci kierują do starszych 
członków swoich rodzin. 
W nowym roku przedszkolaki 
otrzymały jabłka z Agencji Rynku 
Rolnego. Owoce były zebrane z pol-
skich sadów z okolic Sandomierza. 
Dzieci zjadają więc jabłuszka co-
dziennie, a  w  ramach projektów 
propagujących zdrowy styl życia 

W Pogodnym Przedszkolu

n
W Pogodnym Przedszkolu

będą mogły przygotowywać samo-
dzielnie poranne posiłki.
W styczniu zakończyła  się akcja 
„Góra Grosza” oraz zapowiedziany 
został, na łamach naszej gazetki 
„Pogodynka”, konkurs na pejzaż 

zimowy. W naszym ogrodzie utrzy-
mywał się śnieg dostatecznie długo, 
abyśmy zdążyli ulepić bałwana i po-
jeździć na sankach.

I. Kmiecik

Myślimy, że to nie pan Starzonek 
jest problemem tej szkoły (o każdym 
z  nauczycieli, gdyby  się uprzeć, 
można napisać list w  tym stylu). 
Problemem jest to, że pani dyrektor 
nagle zmieniła front. Skończyło się 
bieganie do gabinetu i wywieranie 
presji na szanowną dyrekcję. Absur-
dem w tej szkole było to, że każdy 
z rodziców, z pominięciem wycho-
wawcy i pedagoga, mógł „polecieć” 
do dyrektora oburzony, bo np. trze-
ba było napisać referat z  plastyki. 
Chyba te sugestie były brane pod 
uwagę (możemy tak myśleć i uwaga! 
tak się rodzi tzw. wieść gminna), bo 
pani plastyczka, pan od muzyki 
i jeszcze kilku wspaniałych naszym 
zdaniem pedagogów, których su-
biektywnie podsumowała grupa 
rodziców, niezadowolonych ze spo-

sobu nauczania tychże i  wyników 
własnych dzieci u  tychże, już nie 
pracuje. Nawiasem mówiąc, rotacja 
nauczycieli w tej szkole jest zaska-
kująca. Jak słusznie zauważył autor 
listu, rodzice ze sobą rozmawiają, 
a Luboń jest mały. Rozumiemy Pań-
stwa niezadowolenie z faktu, że pan 
Starzonek został wychowawcą klasy 
(jest odporny na wymyślanie pro-
blemów przez rozhisteryzowane 
matki, którym  się coś wydaje, nie 
pozwala sobą manipulować, poza 
tym jako mężczyzna ma inne spoj-
rzenie na knucie intryg, co nie każ-
demu zapewne się podoba), ale je-
steśmy w szoku. Jak można w taki 
sposób przypiąć łatkę nauczycielowi 
i w zasadzie każdemu, kto podpad-
nie. Szczerze, po ludzku, żal nam 
pana Starzonka, który może ideałem 

List do redakcji

Rodzice Trójki
W związku z publikacją w „WL” 01-2016, str. 51

nie jest (ale któż go osiągnął?), bo 
własne brudy pierze się na własnym 
podwórku. Czytając list można od-
nieść wrażenie, że biegał z siekierą 
po szkole, siejąc strach i terror. Nie 
możemy oprzeć się wrażeniu, że za 
zaistniałą sytuację pan Mariusz po-
winien podziękować pani Dyrektor, 
która pozwoliła wejść sobie na gło-
wę co poniektórym, a teraz próbu-
je się z tego wycofać, nie podając do 
publicznej wiadomości, dlaczego. 
Jeśli my, rodzice, mielibyśmy napi-
sać list w podobnym stylu, to napi-
salibyśmy, że ryba psuje się od gło-
wy, a  teraz oberwało  się jednemu 
z nauczycieli. Ciekawe, kto następ-
ny? Szanując wolność słowa i prawo 
do wypowiedzi każdego, proponu-
jemy założyć w „WL” stałą rubrykę 
pt. „głosy niezadowolonych z SP 3”, 
gdzie każdy będzie mógł wylać wia-
dro pomyj, zgodnie z własnym su-
mieniem i  subiektywnymi odczu-
ciami. A jeśli problemy są zamiata-
ne pod dywan, może czas zmienić 
dywan?  rodzice

Odpowiedź
Nie będę podejmowała dyskusji na 
temat bezpodstawnych zarzutów 
czynionych mi publicznie, bo nie 
uważam, że media to stosowne 
miejsce do rozstrzygania kwestii 
spornych między pracownikiem 
a pracodawcą. Dyrektor szkoły, od-
powiedzialny za sprawowanie we-
wnętrznego nadzoru pedagogicz-
nego, ma obowiązek zbadania pro-
blemu i zajęcia stanowiska w spra-
wie zgłoszonej w  skardze przez 
rodzica czy opiekuna prawnego. Dla 
nauczycieli może to oznaczać do-
konanie oceny ich pracy (art. 6a 
Karta Nauczyciela). Skargi i zarzu-
ty rozpatruje dyrektor szkoły, 
a związaną z tym procedurę okre-
ślają dokumenty w  szkole. Często 
rodzice nie potra�ą jednak poroz-
mawiać z nauczycielem, wobec któ-
rego mają jakieś zastrzeżenia. 
Wprawdzie najwięcej dałaby bez-
pośrednia rozmowa z  samym na-
uczycielem, ale nie wszyscy potra-
�ą  się na nią zdobyć. W  sytuacji, 

cd.  
na str. 
50
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Z zerówki
W styczniu dzieci z oddziału przed-
szkolnego 0  b SP  1 uczestniczyły 
w balu karnawałowym prowadzo-
nym przez wodzireja i wesołą Pippi. 
Spotkały się także z autorką książek 
dla dzieci, Magdą Podbylską. Do-
wiedziały się, że każdy może stwo-
rzyć swoją własną książkę, jeśli 
tylko sięgnie do swojej wyobraźni. 
Podczas spotkania wszyscy rozpo-
znawali poprzez dotyk umieszczone 
w  woreczkach przedmioty, które 
posłużyły do opowiedzenia pewnej 
historyjki. Na koniec dzieci wymy-
śliły opowiadanie o maleńkiej Alicji, 
która utknęła w piłce nożnej, a ura-
towana przez koleżanki bezpiecznie 
wróciła do domu niesiona w  kie-
szonce spodni.    J. Gazda

Porozumienie
12 stycznia nasza szkoła podpisała 
porozumienie współpracy w zakre-
sie przeciwdziałania przemocy z Ze-
społem Szkół Handlowych w  Po-
znaniu. Tego dnia została również 
zorganizowana konferencja przez 
Annę Kącką, realizującą projekt 
Amnesty International „Razem 
mamy siłę: Stop dyskryminacji”. 
Grzegorz Anioła został zaproszony 
przez ww. szkołę, jako gość hono-
rowy, do wygłoszenia prelekcji pt. 
„Z praktyki osób kierujących pla-
cówkami oświatowymi”. Patronat 
nad wydarzeniem objął Wielkopol-
ski Komendant Wojewódzki Policji, 
insp. dr Rafał Bartkowski oraz dr 
hab., Jacek Pyżalski, pedagog, pro-
fesor UAM, badacz przemocy ró-
wieśniczej.    J. Kuehn (psycholog)

W Laboratorium Wyobraźni
Uczniowie klasy 6 d wraz z wycho-
wawczynią odwiedzili Laboratorium 
Wyobraźni Poznańskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego. Jest 
to pierwsze centrum nauki w  na-
szym regionie. Powstało z  myślą 
o dzieciach i młodzieży, by umoż-
liwić im poznanie otaczającego ich 
świata w sposób przystępny i przy-
jazny. W  ośrodku przygotowano 
szesnaście różnych stanowisk, któ-
re umożliwiają w przystępny sposób 

poznać prawa �zyki, biologii, ma-
tematyki i  elektryczności. W  ra-
mach laboratorium działa również 
planetarium. Uczniowie z  dużym 
zaciekawieniem uczestniczyli w za-
jęciach i pokazach.    H. Idzikowska

Ferie
W dniach 18-22 stycznia na naj-
młodszych uczniów czekały codzien-
nie atrakcje. Dla grupy 45 dzieci 
z  klas 1-3 panie wychowawczynie 
zorganizowały półkolonie w postaci 
autokarowych wycieczek, m.in. do 
Parku Rozrywki „Rodzinka” w Skó-
rzewie, do Muzeum Narodowego 
na warsztaty plastyczne „Gra w ko-
lory”, do Palmiarni Poznańskiej, 
a także do kina na premierę �lmu 
„Alvin i wiewiórki – wielka wypra-
wa”. Uczniowie zwiedzili również 
Stary Rynek w Poznaniu, dowiadu-
jąc się wielu ciekawostek o mieście. 
Tutaj też odbyła  się pogadanka 

o bezpieczeństwie w czasie ferii ze 
Strażą Miejską Miasta Poznań. Przy 
okazji wszyscy otrzymali odblasko-
we trójkąty, które natychmiast za-
wisły na plecakach dzieci. Uczest-
nicy półkolonii pojechali także na 
kręgielnię w  Sierakowie oraz do 
„Chaty Zbójców” w  Bucharzewie, 
gdzie mogli beztrosko pobawić się 
na śniegu, a  przy blasku ogniska 
ogrzać zmarznięte dłonie i  posi-
lić  się upieczonymi kiełbaskami.    
I. Wąsiewicz, J. Czekała, M. Torkowska

Z Jedynki Półkolonie
W okresie zimowych ferii dzieci 
uczestniczyły w  małych formach 
wypoczynku, organizowanych przez 
nauczycieli. Uczniowie skorzystali 
z  wielu atrakcji. Byli w  Centrum 
Bowlingu NIKU w  Poznaniu, na 
basenie i  lodowisku „Chwiałka” 
w Poznaniu. Dwukrotnie uczestni-
czyli w seansach �lmowych w Mul-

tikinie 51.Czas spędzony na półko-
loniach pozwolił dzieciom aktywnie 
wypocząć i  nabrać sił do dalszej 
nauki.    H. Idzikowska

Obóz
18-30 stycznia grupa dzieci uczest-
niczyła w  obozie jeździeckim 
w  puszczy noteckiej. Wypoczynek 
zorganizowano we współpracy ze 
Stacją „Chata Zbójców” w  Bucha-
rzewie. Głównym celem wyjazdu 
była promocja aktywnego wypo-
czynku i  rozwój osobowości 
uczniów poprzez kontakt z naturą. 
Program zajęć obejmował zajęcia 
sportowe i rekreacyjne, głównie na-
ukę i  doskonalenie jazdy konnej. 
W trosce o bezpieczeństwo podczas 
zabaw zimowych, w ramach działań 
pro�laktycznych udało się zorgani-
zować dla naszych podopiecznych 
plenerowy pokaz ratownictwa na 
lodzie. Przypomnieliśmy sobie tak-
że zasady udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej. Inicjatorem 
przedsięwzięcia był Przemysław 
Araszkiewicz, o�cer prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji w  Mię-
dzychodzie i Jednostka Ratowniczo-
-Gaśnicza Państwowej Straży Pożar-
nej w Międzychodzie.   

A. Jankowska

Zabawa karnawałowa
„Gorączka sobotniej nocy” – pod 
tym filmowym tytułem Rada Ro-
dziców zorganizowała zabawę 
karnawałową w  ostatnią sobotę 
stycznia. Goście bawili się prawie 
do niedzielnego świtu, bo świetną 
atmosferę zapewniły: dobra mu-
zyka DJ-a Laszlo, smaczna kuch-
nia Lacerty i liczne atrakcje. Wie-
lu gości na tę okazję pojawiło się 
w  strojach, nawiązujących do 
mody lat 60. i 70. XX w. Najefek-
towniej ubrani zostali nagrodze-
ni. Była loteria fantowa oraz licy-
tacje. „Pod młotek” poszły tym 
razem obrazy namalowane przez 
uczennice z  kl.  6 oraz piłka na 
Euro 2016. Przygotowanie zabawy 
i organizację loterii wsparły licz-
ne osoby i firmy: Maciej Ellmann, 
Damian Jakszuk, Jacek Kujawa, 
Beata Matłoka, Renata Nowak, 
Agata Nowacka, Kinga i  Arka-
diusz Patulscy, Ewa Pioterek, Gra-
żyna Rosa, Paweł Tomczak, Kata-
rzyna Wincior, Piotr Wilczyński. 

Kos-Dom, Kwiaciarnia „Atena”, 
Intermarché, Mobilus Motor Sp. 
z  o.o., Salon fryzjersko-kosme-
tyczny „Kinga”, Solarium „Mali-
bu”, Restauracja „Verona”, Salon 
kosmetyczny „Grażyna”, UKS Je-
dynka, Agencja Reklamowa „L-
-man”, Agencja Reklamowa „En-

trymedia”, Centrum rekreacyjne 
„Fabianowo”, Fitness Silver, Cen-
trum ogrodnicze „Strączkowscy”. 
Rada Rodziców i Dyrekcja skła-
dają podziękowania wszystkim 
zaangażowanym w zorganizowa-
nie zabawy, z której dochód prze-
znaczy na działania wspierające 
uczniów SP 1.    ET

n
Dyrektor SP 1 Grzegorz Anioła był prelegentem na konferencji zorganizo-
wanej przez Amnesty International

n
Klasa 6 d w Laboratorium Wyobraźni

n
Na lodowisku „Chwiałka” podczas ferii

n
Rodzice świetnie bawili się pod-
czas zabawy karnawałowej
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Oszczędzanie
W październiku w  SP  2 odbył  się 
międzyszkolny konkurs plastyczny: 
„Tata oszczędza, mama oszczędza, 
oszczędzam i  ja”. Celem konkursu 
było popularyzowanie idei oszczę-
dzania oraz kształtowanie wyobraź-
ni plastycznej uczniów. Konkurs 
został objęty Patronatem Burmistrz 
Miasta Luboń. Prace konkursowe 
ocenione były w dwóch kategoriach 
wiekowych. W  kategorii klas 1-3: 
miejsce 1. otrzymała Julia Stachec-
ka (SP 4, kl. 2 a), 2. – Oktawia Socha 
(SP 2, kl. 3 c), 3. – Hanna Zawadz-
ka (SP 2, kl. 3 a), wyróżnienia: Alek-
sandra Chojnacka (SP  2, kl. 3  e), 
Joanna Olsztyńska (SP  2, kl. 2  g), 
Krzysztof Wawrzyniak (SP  4, kl. 
1 a). W kategorii klas 4-6 miejsce 1. 
miejsce zajęła Kornelia Grzesiak 
(SP 2, kl. 4 b), 2. – Alicja Bak-Mik-
kelsen (SP 1, kl. 5 b), 3. – Natalia 
Woźniak (SP 1, kl. 5 a), wyróżnie-
nia: Michalina Bernacka (SP 4, kl. 
5  c), Aleksandra Wegner (SP  4, 

kl. 6), Oskar Wawrzyniak (SP 4, kl. 
5 b). Prace oceniali nauczyciele lu-
bońskich szkół: Martyna Zimowska 
(SP  1), Paweł Nowaczyk (SP  2), 
Mariusz Wiśniewski (SP  3) oraz 
Sara Nowak (SP 4). 5 stycznia od-
było  się podsumowanie konkursu 
i wręczenie nagród. Laureaci otrzy-
mali dyplomy, kalendarze ze swoimi 
pracami, s�nansowane przez Radę 
Rodziców SP 2 oraz nagrody ufun-
dowane przez Bank PKO BP. Uro-
czystość uświetnił występ szkolnego 
chóru pod kierunkiem Radosława 
Jastaka.    Lidia Brenska (organizator)

Mistrzowie kodowania
W ramach tegorocznego programu 
dostaliśmy zaproszenie na kolejne 
szkolenie. Tym razem prezentowa-
ny był program App Inventor. Jest 
to aplikacja umożliwiająca łatwe 
tworzenie aplikacji dla Androida. 
Gry stworzone w tej aplikacji moż-
na zainstalować w swoim telefonie 
komórkowym lub tablecie i  swo-
bodnie z  nich korzystać. Podczas 
2-dniowego szkolenia pod okiem 
trenera, Mirka Kelniarza, poznali-
śmy wiele ciekawych rozwiązań, 
które z powodzeniem można zasto-
sować w pracy z naszymi uczniami. 

Szansę poznania tego środowiska 
mają nasi uczniowie kl. 5-6.   

J. Kordzińska

Wyniki
Szkolny konkurs „Moja kolęda” od-
był się 11 stycznia. Wśród uczniów 
klas 1 zwyciężyła Martyna Wasin-
kiewicz (1 c), 2. miejsce – Barbara 
Mydlarz, Joanna Przybysz (1 b), 3. 
– Weronika Mieloszyńska, Kinga 
Mieloszyńska (1  a). Wyróżnienie 
otrzymali: Nadia Odolanowska, Ja-
goda Grysińska, Natasza Ogrodzka 
(1 c), Adrian Kowal, Mikołaj Bro-
dowicz (1 e). W kategorii klas 2-3 
wygrała Jagoda Stando (2  g), 2. 
miejsce – Jan Powel (3 e), 3. – Zu-
zanna Baryś (3  e). Wyróżnienie: 
Maria Szała (2 e). Klasy 4-6: 1. miej-
sce – Aleksandra Jakubowska (6 e), 
Nina Wolińska (5  c), 2. – Natalia 
Matyjasik, Julia Ziemkowska (5 b), 
3. – Marta Przybysz (5 b); wyróż-
nienie – Aleksandra Urbaniak (4 b).

O bezpieczeństwie
11 stycznia gościliśmy w świetlicy 
starszego sierżanta, Krzysztofa Nie-
wiadę, z Wydziału Pro�laktyki Spo-
łecznej Komendy Policji. Tematem 
spotkania było bezpieczeństwo 
w  czasie ferii zimowych. Druga 

Z Cieszkowianki

część spotkania poświęcona była 
ćwiczeniom praktycznym. Gość 
uświadomił wszystkim, jak bardzo 
każdy z nas jest ważny i potrzebny, 
gdy ktoś inny oczekuje pomocy. 
Dzieci uczyły  się odpowiednich 
zachowań, odgrywając różne scen-
ki. Następnie obejrzały z  bliska 
mundur policjanta, a także poznały 
elementy jego wyposażenia.   

A. Krudysz, K. Ratajczak

Próba generalna
12 stycznia szóstoklasiści pisali 
próbny sprawdzian po szkole pod-
stawowej. Już o 7.30 na dolnym holu 
zaczęli  się gromadzić zarówno 
uczniowie, jak i  wychowawcy. Ci 
ostatni udzielali swoim podopiecz-
nym cennych rad i  wskazówek, 
a także ich wspierali. Chwilę potem 
zaczęły swoją pracę komisje i nade-
szła chwila, kiedy trzeba było już 
zakończyć rozmowy i udać się do 
sal. Po raz drugi szóstoklasiści pi-
sali sprawdzian w salach lekcyjnych, 
w  maksymalnie kilkunastoosobo-
wych grupach. Sprzyja to skupieniu 
i tworzeniu przyjaznej atmosfery.    
 V. Langner

Półkolonie zimowe
18 stycznia rozpoczął  się 1. turnus 
półkolonii zimowych. Dzieci zostały 
przydzielone do poszczególnych grup 
oraz zapoznane z regulaminem pół-
kolonii. Pierwszą atrakcją były warsz-
taty piernikowe, prowadzone przez 

mistrza piernikarskiego, pod okiem 
którego uczniowie własnoręcznie 
ugniatali ciasto, a następnie wyciska-
li je w drewnianych i ręcznie rzeźbio-
nych formach. Dzieci ozdabiały swo-
je pierniki, a możliwość wzięcia do 
domu samodzielnie wykonanego 
wypieku dało im dużo radości i sa-
tysfakcji. Uczestnicy półkolonii wzię-
li też udział w lekcji muzealnej, której 
tematem przewodnim była sztuka 
i kultura Bali. Wystawa prezentująca 
prywatny zbiór dzieł znanego podróż-
nika i kolekcjonera, Krzysztofa Mu-
siała, zrobiła na uczniach ogromne 
wrażenie. Kolejną atrakcją była wy-
stawa żłóbków w Muzeum Etnogra-
�cznym. W holu budynku obejrzeli-
śmy prace związane z charakterystycz-
nymi miejscami w Poznaniu. Uczest-
nikom szczególnie spodobał się żłó-
bek na tle mostu Jordana, Starego 
Rynku oraz Dworca Zachodniego. 
Dla uczestników ciekawa okazała się 
również praca w  glinie szamotowej 
podczas warsztatów u pracowni po-
znańskiej rzeźbiarki, Joanny Buczak. 
Wśród atrakcji nie mogło zabraknąć 
sensów �lmowych w Multikinie 51. 
Każda z  grup obejrzała dwa �lmy, 

wśród których znalazły się kultowe: 
„Fistaszki”, „Dobry Dinozaur” oraz 
„Biuro detektywistyczne Lassego 
i Mayi”. Uczestnicy półkolonii wybra-
li się także do poznańskiej kręgielni 
Niku.   

J. Kwiecińska, A. Słonka-Moskwa

n
Dyrektor SP 2 – Lidia Kałwińska – podsumowuje w styczniu konkurs 
oszczędzania, zorganizowany w październiku

n
Policjant o bezpieczeństwie podczas ferii – w SP 2

n
Przymiarka do sprawdzianu kompetencyjnego w SP 2
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gdy dyrektor szkoły uzna zarzuty 
rodziców lub opiekunów za słuszne, 
a problem dotyczy uchybienia god-
ności zawodu nauczyciela lub wią-
że się z zaniedbaniem obowiązków 
– wobec nauczycieli można wszcząć 
postępowanie dyscyplinarne na 
podstawie art. 75 ust. 1 ustawy Kar-
ta Nauczyciela. Podobnie jednak jak 
z rodzicami, rozmowy przeprowa-
dza  się też w  różnych sytuacjach 
z  nauczycielami, których sprawy 
dotyczą, z czego sporządza się no-
tatkę do akt. Dyrektor szkoły jest 
odpowiedzialny za dydaktyczny 
i  wychowawczy poziom szkoły. 
Twierdzę, że obniżenie tego pozio-
mu lub zagrożenie obniżeniem, 
z przyczyn leżących po stronie na-
uczyciela, może uzasadniać zmianę 
nauczyciela, choć akurat nie te 
względy stały się podstawą „rotacji” 
nauczycieli. Przyjmując rodziców 

i  nie odsyłając ich z  problemem 
uważałam, że bezpośrednia rzeczo-
wa rozmowa i dialog mogą najszyb-
ciej przyczynić  się do wyjaśniania 
zaistniałych sytuacji. Sądziłam, że 
również tą samą zasadą należy się 
kierować w rozmowach z pracow-
nikami – indywidualnych i szeregu 
przeprowadzonych na Radzie Peda-
gogicznej. Obce są mi zasady, któ-
rymi kierowały  się osoby piszące 
kolejne pismo do redakcji „WL”, są 
inne od tych, którymi na co 
dzień się kieruję. Jednak zdecydo-
wałam się zabrać głos w prasie, bo 
trudno dać milczące przyzwolenie 
na działania podyktowane osobisty-
mi urazami, a podejmowane w imię 
prawa, dobra placówki, dzieci i ich 
rodziców.

Grażyna Leciej
dyrektor SP 3

cd.  
ze str. 
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Pływacy
19 grudnia na terenie pływalni 
„Chwiałka” w Poznaniu, odbyły się 
35. Zawody Pływackie „Gwiazdka 
2015”. Imprezę, swym honorowym 
patronatem objął Prezydent Miasta 
Poznania, Jacek Jaśkowiak. W jed-
nodniowej rywalizacji udział wzię-
ło pół tysięcy dzieci, uczestniczą-
cych w  zajęciach organizowanych 
przez Poznańskie Ośrodki Sportu 
i Rekreacji. Rywalizacja przebiega-
ła we wszystkich stylach na kilku 
dystansach, z podziałem na katego-
rie wiekowe. Na najlepszych pływa-
ków czekały puchary, a  każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkowy 
medal. Na trybunach wiwatowali 
rodzice i przyjaciele. W zawodach 
udział wzięli również uczniowie kl. 
4 b SP 3, zajmując przy tym wysokie 
lokaty: 1. miejsce z czasem: 0:22:44 
na dystansie 25 m, kraulem, w ka-
tegorii dziewcząt rocznik 2006, 
zajęła Zuzanna Koprowska, nato-
miast Grzegorz Nowacki w katego-
rii chłopców, rocznik 2005, z cza-
sem 0:20:56 zajął 5. miejsce.   

P. Nowacka
„Olimpus”
12 stycznia uczniowie klas 2-3 przy-
stąpili do ogólnopolskiego konkur-

su z j. angielskiego organizowanego 
przez �rmę „Olimpus” z Warszawy. 
Konkurs obejmował 21 pytań, do-
tyczących słownictwa oraz grama-
tyki j. angielskiego. Egzamin kon-
kursowy został przeprowadzony 
w formie testu wielokrotnego wy-
boru. Uczniowie czekają na wyniki 
testów.    J. Nawrocka

Bezpieczne ferie
14 stycznia gościli u  nas starszy 
kapitan, Przemysław Dorna, 
i  aspirant, Piotr Wietrzyński, 
z  Państwowej Straży Pożarnej 
z Poznania z Jednostki Ratowni-
czo Gaśniczej nr 2. Strażacy przy-
pomnieli dzieciom, jak mają  się 
zachowywać podczas ferii zimo-
wych, aby bezpiecznie je spędzić 
i  szczęśliwie wrócić do szkoły 
z nowymi siłami. Spotkaniem roz-
poczęliśmy cykliczną współpracę 
ze strażakami.    M.G.

Półkolonie
W trakcie ferii zimowych klasy 1-6 
uczestniczyły w półkoloniach orga-
nizowanych przez naszą szkołę. 
Wraz z opiekunami uczniowie od-
krywali nowości w świecie kina oraz 

teatru. Obejrzeliśmy 
�lmy pt. „Fistaszki”, 
„Alvin i  wiewiórki. 
Wielka wyprawa” 
oraz „Bella i  Seba-
stian”. Jedna z  grup 
była również w  Te-
atrze Animacji w Po-
znaniu na spektaklu 
pt. „Chomik Tygrys”, 
wywołał on wiele ra-
dości i śmiechu. By-
liśmy na basenie 
„Chwiałka” w Pozna-
niu oraz na Poznań-
skich Termach Mal-
tańskich. Uczniowie 

Nowinki z Trójki

rozgrywali również walkę o punkty 
podczas gry w kręgle, a  także od-
wiedzili poznańskie muzea. Naj-
większe zaskoczenie czekało na nas 
w Muzeum Etnogra�cznym, gdzie 
podziwialiśmy i  przymierzaliśmy 
stroje ludowe z Dąbrówki wielko-
polskiej.    K.K.

Harry Potter w bibliotece
Zdecydowałam  się przystąpić do 
akcji organizowanej przez poznań-
skie wydawnictwo „Media Rodzina”, 
która miała na celu propagowanie 
książek o tym młodym czarodzieju. 
Polski wydawca zaprosił chętne bi-

blioteki czy księgarnie, by 4 lutego 
dołączyć do wspólnej zabawy. 
Uczniowie na początku zostali po-
proszeni o  pozostawienie swoich 
mioteł przed drzwiami, a zabranie 
całej swojej magii. Następnie do 
akcji włączyła się tiara przydziału, 
która przydzieliła 
przybyłych do odpo-
wiednich domów. 
A potem to już trzeba 
było ruszyć do poje-
dynku czarodziejów 
na zaklęcia, zwiedza-
nia Biblioteki Magicz-
nych Książek oraz 
sprawdzania wiedzy 
na temat przygód 
Harrego i  jego przy-
jaciół. Czas na tej 
wspaniałej zabawie 

minął nam błyskawicznie i  kiedy 
już szykowaliśmy się do powrotu do 
szkolnej rzeczywistości okazało się, 
że dotarły do nas sowy z pocztą dla 
każdego ucznia Hogwartu. Listy 
zawierały zaszyfrowaną wiadomość 
i mam nadzieję, że wszystkim uda-
ło się ją odczytać. Na zakończenie 
każdy otrzymał drobny upomi-
nek.    E. Iglewska-Nowik

Sanki
Zimowa aura za oknem skłoniła 
uczniów do wyjścia na dwór na 
lekcji WF-u. Była to ostatnia szansa, 
by pobawić się śnieżkami, pojeździć 

na sankach. Śnieg bardzo szybko 
topniał. Zajęcia na świeżym powie-
trzu w  zimowych warunkach to 
świetna zabawa, a przy tym hartuje 
organizm.    T. Czarnecki

n
Podczas ogólnopolskiego konkursu z j. angielskiego

n
Strażacy w Trójce uczą bezpieczeństwa podczas ferii

n
Uczniowie SP 3 w Muzeum Etnogra�cznym podczas ferii

n
Zabawy uczniów Trójki na śniegu 
na wałach przy Warcie
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Oszczędzanie

Uczniowie z  SP  4, wzięli udział 
w  konkursie plastycznym „Tata 
oszczędza, mama oszczędza, oszczę-
dzam i  ja” organizowanym przez 
SP  2, pod patronatem Burmistrza 
Miasta Luboń oraz Banku PKO BP. 
Pierwsze miejsce w  kategorii klas 
1-3 zdobyła Julia Stachecka (2  a). 
Prace wyróżnione: Krzysztof Waw-
rzyniak (1 a), Aleksandra Wegner 
(6  a), Michalina Bernacka (5  c), 
Oskar Wawrzyniak (5 b). Laureaci 
otrzymali dyplomy, kalendarze ze 
zdjęciami wyróżnionych prac oraz 
drobne upominki.    S. Nowak

Kolędowanie
9 stycznia, 23-osobowa grupa �ażo-
lecistów z SP 4 wzięła udział z pół-
toratysięczną grupą dzieci z  całej 
Polski w 20. kolędowaniu w Katedrze 
Poznańskiej. Koncert nosił tytuł „Śla-
dami Trzech Króli”, a nabożeństwo 
prowadził ksiądz biskup Grzegorz 
Balcerek. Radość wspólnego kolędo-
wania była ogromna, a umiejętność 
wykonania znanych kolęd i pastora-
łek cieszyła wszystkich.    Helena Piątek

Sport
Po sukcesie w  piłce ręcznej (2. 
miejsce w  Luboniu) dziewczęta 
klas 6 wzięły udział w  turnieju 
siatkarskim. 13 stycznia w naszej 
szkole odbyły  się zawody mię-
dzyszkolne w  piłce siatkowej. 
Uczennice rozegrały trzy mecze 

z SP 1, SP 2 i SP 3. Zagrały kon-
certowo, wygrywając każdy mecz 
i  set. Zdobyły 1. miejsce i  tym 
samym zakwalifikowały  się do 
rozgrywek powiatowych. Skład 
naszej drużyny: Oliwia Laskowska, 
Aleksandra Wegner, Maja Wiórek, 
Olga Siwek, Emilia Kowalska , 
Zuzanna Gryciuk, Zuzanna Miko-
łajczak, Wiktoria Różańska, We-
ronika Czyż, Marta Nowak, Mali-
na Nawrocka, Amelia Przybysz.   

R. Przybysz

Baśniowo
Klasa 2 a  spędziła w  szkole miły 
karnawałowy wieczór. W baśniowej 
atmosferze, przy dyskotekowych 
rytmach, bawiliśmy  się radośnie 

Ploteczki z Czwóreczki

i  wesoło. Były konkursy rodem 
z  Kopciuszka, Śpiącej Królewny, 
Alicji w  Krainie Czarów, Rybaka 
i  Złotej Rybki oraz Zaplątanych. 
Krótko mówiąc, dużo ruchu, śmie-
chu, przekąsek i  integracji całej 
klasy.    G. Kulińska

Przedstawienie
Uczniowie z kl. 0 a wystawiły przed-
stawienie z  okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Goście byli zachwyceni. 
Dla swoich babć i dziadków wnuki 
przygotowały drobne upominki 
oraz poczęstunek.    A. Pietrzak

Turniej
3 lutego reprezentacja chłopców 
naszej szkoły wzięła udział w Tur-
nieju Piłki Siatkowej, który odbył się 
w  SP  1. Rozegrano go systemem 
„każdy z każdym”. Dla kilku chłop-
ców z naszej szkoły, był to pierwszy 
tego typu turniej, w  którym brali 

udział. Widać było ich wielkie za-
angażowanie oraz poświęcenie 
o  każdy punkt. Po wyrównanych 
setach zajęliśmy 3. miejsce. Skład 
reprezentacji : Adam Polechoński, 
Piotr Papis, Filip Krenz, Filip Zając, 
Marcin Antczak, Norbert Matysiak, 
Norbert Malak, Adam Gruchot, 
Czarek Czrnecki, Filip Banaszak, 
Krystian Gąska.   

E. Bielińska-Bobkowicz

n
Flażoleciści z SP 4 w Katedrze Poznańskiej   fot. H. Piątek

n
Najlepsza w Luboniu druzyna siatkarek z SP 4   fot. Z. Piotrowska

n
Zerówka dla babć i dziadków   fot. A. Liszka

n
Reprezentacja Czwórki w siatków-
ce z medalami za 3. miejsce

W karnawale same bale. Pod takim 
hasłem rozpoczął się balik w punk-
cie przedszkolnym przy ul. Dąbrow-
skiego. W  przyozdobionej sali na 
dzieci czekało wiele atrakcji. Każde 
dziecko na początku balu otrzyma-
ło kotylion. Zadaniem przedszko-
laków było odszukanie osoby do 
pary z  takim samym kotylionem. 
Były tańce w parach, wesołe pląsy 
przy muzyce oraz konkurencje 
zręcznościowe. Na koniec czekało 
zadanie: odszukanie skarbu – zło-
tych monet. Był to dzień pełen wra-
żeń przy muzyce.

Z Trójeczki

w koronach na głowach nasi dziad-
kowie zasiedli do słodkiego poczę-

stunku. Pochwał i oklasków nie było 
końca.   A.B.

20 stycznia na zajęciach 
kulinarnych dzieci 
przygotowały zdrowe 
kanapeczki karnawało-
we, które zjadły z ape-
tytem.
27 stycznia gościliśmy 
babcie i  dziadków. 
Przedszkolaki zapre-
zentowały program 
artystyczny pt. „Babcia 
jest królową, a  nasz 
Dziadek królem”. Każde 
dziecko wręczyło swoim dziadkom 
koronę. Jak prawdziwi królowie 

n
Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu „Trójeczka”
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Nasze sukcesy
Wygraliśmy grant. W konkursie No-
wej Ery grupa projektowa G 1, zaj-
mująca  się polskimi bohaterami, 
zwyciężyła. Ola Hinc, Ola Graf, 
Martyna Stęplowska i Roksana Paw-
licka pod opieką Anity Plumińskiej-
-Mieloch pokonały 700 projektów 
gimnazjów i  liceów z  całej Polski. 
W  imieniu dziewcząt i  opiekunki 
projektu dziękujemy wszystkim tym, 
którzy nas wspierali, głosując na 
projekt „Obudźmy polskich bohate-
rów”. Roksana Pawlicka i Margareta 
Ohnsorge zostały �nalistkami Wo-
jewódzkiego Konkursu Geogra�cz-
nego. Jakub Szczepański został �na-
listą Wojewódzkiego Konkursu J. 
Angielskiego. Kalina Piskorska zo-
stała �nalistką Wojewódzkiego Kon-

kursu Biologicznego, a Marta Cieślak 
i Michał Kordziński Ogólnopolskie-
go Konkursu Wiedzy Obywatelskiej 
i Ekonomicznej.

Koncert
8 stycznia gościliśmy w naszym gim-
nazjum uczniów lubońskich szkół, 
świetlic opiekuńczo-wychowaw-
czych, zespoły: „No Name”, „Anty-
grawitacja”, „Lubonianie”. Spotkali-
śmy się, by słuchać i wspólnie śpie-
wać kolędy oraz piosenki bożonaro-
dzeniowe. Występujący przygotowa-
li różne wersje utworów: instrumen-
talne i wokalne. Na widowni zasiedli: 
Małgorzata Machalska – burmistrz, 
Rafał Marek – przewodniczący 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Romu-

Z Gimnazjum nr 1 alda Suchowiak – kierownik Wydzia-
łu Oświaty, Paweł Wolniewicz – rad-
ny naszego miasta oraz Anita Plu-
mińska-Mieloch – dyrektor G  1, 
rodzice, nauczyciele i  uczniowie. 
Publiczność gorąco dopingowała 
występujących artystów.

Turniej
14 stycznia w  naszym gimnazjum 
odbył  się turniej piłki siatkowej 
dziewcząt i chłopców. Zespół dziew-
cząt w  składzie: M. Ohnsorge, N. 
Strzyżewska, E. Dziurla, M. Ptaszyń-
ska, M. Paluch, K. Filipowicz, A. 
Gawrońska, Z. Postój, K. Nowak 
pokonał drużynę G 2 w dwóch se-
tach 25:14 i 25:11. W ślady dziew-
cząt poszli nasi chłopcy: A. Kacz-
marek, B. Urbaniak, M. Dopierała, 
D. Sobota, A. Nowak, L. Sobczyk, 
K. Raczkowski, B. Nowakowski 
i wygrali w dobrym stylu mecz 25:12 
i 25:7.

Projekt
22 stycznia zakończyliśmy działania 
w ramach projektu Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej „Nienawiść. 
Jestem przeciw!”. Za nami konkursy, 
Wirtualny Festiwal Wielokulturowy, 
Dzień Idola i lekcje związane z prze-
ciwdziałaniem mowie nienawiści. 
W szkolnych konkursach plastycz-
nych nasi uczniowie wykazali  się 
dużym zaangażowaniem i pomysło-
wością. Opiekunkami projektu były: 
Renata Pawlak i Agata Matyjasek.

Miły powrót
1 lutego wróciliśmy po feriach do 
szkolnych ławek. W wolnym czasie 
w G 1 wiele się działo: remonty, uzu-
pełnianie sprzętu, dekorowanie sal. 
Wielu rodziców i uczniów pracowa-
ło nad tym, aby nasza szkoła była 
piękniejsza. Sala lekcyjna nr 12 zy-
skała świeży i  oryginalny wygląd. 
Wchodząc do niej, możemy po-
czuć się jak widownia starego kina. 
Dziękujemy serdecznie rodzicom 
i  uczniom, którzy poświęcili swój 
czas, energię, zdolności i środki na 
odnowienie sali: Dariuszowi Przy-
beckiemu, Izabelli i  Grzegorzowi 
Witczakom, Barbarze Pawlickiej, 
Agacie Kempce, Przemysławowi 
Lamperskiemu, Anecie Andrzejew-
skiej, Aleksandrze Kempce, Marcie 
Przybeckiej, Joasi Wiorek, Oli An-
drzejewskiej, Marcie Cieślak, Macie-
jowi i Tomkowi Urbaniakom. Pięknie 
odnowiona została też sala historycz-
na. Była ona jedną z tych, które wy-
grały szkolny konkurs na projekt 
przestrzeni klasowej. W  związku 
z tym sala została wyremontowana 
zgodnie z projektem 2 a. Niesamo-
wite wrażenie robi ściana, na której 
pani Małgorzata Błaszkiewicz nama-
lowała pędzącą husarię.n

Husaria na ścianie sali historycznej Gimnazjum nr 1 autorstwa Małgorzaty Błaszkiewicz

11 marca odbędzie  się IX  edycja 
Wojewódzkiego Konkursu Matema-
tycznego „Pitagorejczycy”. Organi-
zatorami są tradycyjnie: Gimnazjum 
nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
w Luboniu oraz Uniwersytet im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. W auli 
Wydziału Matematyki i Informaty-
ki ul. Umultowska 87 w Poznaniu 
(Morasko), o tytuł „Pitagorasa roku 
2016” będą rywalizować gimnazjali-
ści z województwa wielkopolskiego.
W skład komisji konkursowej 
wchodzą nauczyciele matematyki 
Gimnazjum nr 1 w Luboniu: Ani-
ta Plumińska-Mieloch (przewod-
nicząca), Hanna Marcinkowska, 
Katarzyna Mazurek (koordynator 
konkursu), Karolina Wilczyńska-
-Kąkol. Aldona Gabryelska i Monika 
Matczak. Na zwycięzców, jak co 
roku, czekają atrakcyjne nagrody.
Organizatorzy czekają na zgłoszenia 
do 26 lutego. Regulamin konkursu 
zamieszczono na stronie Gimnazjum 
nr 1: www.gimnazjumnr1lubon.pl.

(S)

„Pitagorejczycy”
W ciągu ostatnich kilku tygodni 
w niepublicznym przedszkolu przy 
ul. Kopernika zobaczyliśmy, jak 
zmieniliśmy  się przez ostatni rok 
i jak zmieniliśmy się od urodzenia. 
W tym celu wykorzystaliśmy przed-
szkolne zdjęcia z  2015  r. i  zdjęcia 
wypożyczone z domu. Każde dziec-
ko zachęcone do dyskusji śmiało 
opowiadało, co zapamiętało ze sta-

rego roku. Przedszkolaki dowiedzia-
ły się również jak i dlaczego mierzy-
my czas, dlaczego dzień jest taki 
krótki zimą. Następnie dzieci bawi-
ły się przy muzyce z wykorzystaniem 
zegara oraz rymowanek o zimie.
Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe 
święto, dlatego nasze przedszkolaki 
przygotowały niespodziankę z  tej 
okazji: dzieci piekły ciasteczka, de-

Z Czarodziejskiego Ogrodu

n
Balik karnawałowy w Czarodziejskim Ogrodzie

klamowały wierszyki, śpiewały pio-
senki i  tańczyły. Wspólnym zaba-
wom z Dziadkami nie było końca. 
Babcie i Dziadkowie wraz z wnuka-
mi z młodszej grupy obejrzeli jaseł-
ka, które przygotowała starsza gru-
pa. Po jasełkach nastąpiła druga 
część artystyczna, w  której dzieci 
śpiewały piosenki oraz zatańczyły 
balet „Poranek Griega”. Wreszcie 
wspólny poczęstunek i zabawy z go-
śćmi. Hitem okazały  się piosenki 
z w wykonaniu gości, którzy spró-
bowali swoich sił wokalnych w wy-
losowanych piosenkach przy muzy-
ce na żywo. Na zakończenie dzieci 
wręczyły upominki z  życzeniami, 
które własnoręcznie przygotowały.
Pod koniec stycznia odbył się balik 
karnawałowy. Wszystkie dzieci mia-
ły piękne stroje. Nastąpiła prezen-
tacja bajkowych postaci. Podczas 
balu fotograf robił dzieciom profe-
sjonalne zdjęcia. Były też konkursy 
i poczęstunek. Rekwizyty, dekoracja 
sali oraz muzyka, to wszystko spra-
wiło, że w  tym dniu czuliśmy  się 
bajkowo szczęśliwi.

M. Perlińska-Baraniak
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Europejski Dzień Prawnika
Uczniowie kl. 3 c G 2 poszerzali 
swoją świadomość prawną pod-
czas lekcji WOS-u z  mecenas 
Edytą Wojciechowską. 18 grud-
nia pani adwokat przeprowadzi-
ła zajęcia w naszej szkole z oka-
zji Europejskiego Dnia Prawnika. 
Tematem prelekcji były kwestie 
odpowiedzialności cywilnopraw-
nej osób, które mają ukończone 
13 lat i ograniczoną zdolność do 
czynności prawnej. Pani mecenas 
omówiła też przykłady czynów 
niedozwolonych sprawców, któ-
rzy zgodnie z przepisami kodek-
su karnego podlegają odpowie-
dzialności karnej po ukończeniu 
17. roku życia. Przestrzegała 
uczniów przed błędami, które 
można popełnić, nie przestrze-
gając prawa, a  których skutki 
mogą doprowadzić do kompli-
kacji życia i  utrudnień związa-
nych z  zatrudnieniem w  tych 
zawodach, gdzie konieczne jest 
zaświadczenie o  niekaralności. 
Pani adwokat scharakteryzowała 
też specyfikę każdego z zawodów 
prawniczych i  ścieżkę kariery 
zawodowej prawnika.    R. Kłos

Razem ze „Wspólną Drogą”
Weronika Łajtar, Julia Lisiecka, Ka-
rolina Puk i  Albert Kalinowski 
wspólnie z podopiecznymi Stowa-
rzyszenia „Wspólna Droga” zapre-
zentowali w  Święto Trzech Króli 
jasełka. Opowieść o  narodzeniu 
Jezusa przeplatana historią Polski 
i jej tradycjami dostarczyła widow-
ni wielu wzruszeń.    M. Szwacki

Sukcesy
Wojciech Byczkowski (3 e) zakwa-
lifikował się do finału Wojewódz-
kiego Konkursu Geograficznego, 
a  Witold Taisner (3  h) do finału 
Konkursu Wiedzy Obywatelskiej 
i Ekonomicznej. To drugi sukces 
obu chłopców, obaj wcześniej za-
kwalifikowali  się do ostatniego 
etapu Wojewódzkiego Konkursu 
Historycznego.

Koncert
8 stycznia odbył się w naszej szkole 
koncert charytatywny na rzecz Sto-
warzyszenia „Wspólna Droga”. W to 
zimowe popołudnie na scenie gim-
nazjum wystąpili uczniowie Zespo-
łu Szkół Muzycznych, mieszczące-
go się przy ulicy Głogowskiej w Po-
znaniu pod opieką pań: Danieli 
Kraus-Burzyńskiej, wicedyrektor 
szkoły i Doroty Czerwińskiej, która 
przygotowała artystów. Zaprezen-
towany repertuar obejmował trady-
cyjne kolędy i pastorałki oraz utwo-
ry karnawałowe, które wzbudziły 
aplauz wśród publiczności. Po prze-
rwie na scenie wystąpili uczniowie 
naszej szkoły: Anna Klemczak, 
Michalina Maćkowiak wraz z tatą, 
Łukaszem Maćkowiakiem, Klaudia 
Ziomek oraz Łukasz Kalinowski. 
Owacyjnie został przyjęty także 
występ przedstawicielki Stowarzy-
szenia „Wspólna Droga” – Pauliny 
Przebitkowskiej, która zaprezento-
wała dwie kolędy: „Gdy śliczna pan-
na” i „Anioł pasterzom mówił”. Po 
części artystycznej na scenę zapro-
szono Beatę Gryczę – prezes sto-
warzyszenia, której przekazano 
zebrane podczas koncertu pienią-
dze – 1850  zł oraz 450  zł z  akcji 
przeprowadzonej w  gimnazjum 
w październiku (zamiast kwiatów 
dla nauczycieli uczniowie zebrali 
pieniądze na rzecz „Wspólnej Dro-
gi”). Swoją cegiełkę na rzecz warsz-
tatów terapii zajęciowej podarowa-
ła także Daniela Kraus-Burzyńska, 
przekazując na licytację płyty na-
grane przez Big Band Zespołu 
Szkół Muzycznych. To przedsię-
wzięcie nie powiodłoby  się bez 
wsparcia wielu osób. Dziękujemy 
przedstawicielom Zespołu Szkół 
Muzycznych wraz z opiekunkami, 
p. Danielą Kraus-Burzyńską i Do-
rotą Czerwińską. Dziękujemy spon-
sorom: �rmie „Klimex” za naczynia 
jednorazowe oraz naszemu absol-
wentowi Kajetanowi Kaczmarkowi 
z �rmy „Late” za oświetlenie kon-
certu, LOSiR-owi za sprzęt nagła-
śniający. Podziękowania kierujemy 
także do pań animatorek, które 
opiekowały  się dziećmi w  czasie 
imprezy: Doroty Mazurek i  Kata-
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rzyny Przybylskiej oraz Adriana 
Mieszały, naszego absolwenta, któ-
ry poprowadził drugą część spotka-
nia. Dziękujemy serdecznie także 
wszystkim nauczycielom, którzy 
włączyli się w organizację tego kon-
certu, przygotowując dekoracje, 
organizując kawiarenkę, szatnię dla 
gości, zabawy dla maluchów, sprze-
dając bilety na terenie Lubonia, 
a  także koordynując działania 
uczniów. Organizatorzy wydarzenia: 
Samorząd Uczniowski i  Szkolne 
Koło Wolontariatu.

Ważny dzień
W styczniu odbyły  się egzaminy 
próbne klas trzecich, ważna próba 
przed kwietniowymi egzaminami 
zewnętrznymi. Uczniowie pisali 
testy z historii i WOS-u, języka pol-
skiego, przedmiotów przyrodni-
czych, matematyki oraz wybranych 
języków obcych na poziomie pod-
stawowym i rozszerzonym.

Wizyta
8 stycznia kl. 2 e w ramach realiza-
cji tematyki samorządowej na lek-
cjach wiedzy o społeczeństwie uda-
ła się do Urzędu Miasta. Spotkanie 
rozpoczęło się w sali sesyjnej Rady 
Miasta od krótkiej prelekcji Emilii 
Bryś, zajmującej się promocją mia-

sta. Wyjaśniła ona uczniom, 
jaka jest różnica między urzęd-
nikiem a  radnymi i  krótko 
opowiedziała o  swojej pracy. 
Następnie  oprowadzi ła 
uczniów po urzędzie i opowie-
działa, czym zajmują się urzęd-
nicy, pracujący w poszczegól-
nych wydziałach. Młodzież 
zobaczyła salę ślubów i bogate 
archiwum dokumentów, zgro-
madzonych w Urzędzie Stanu 
Cywilnego. Następnie ucznio-
wie w sali sesyjnej spotkali się 
z zastępcą burmistrza, Micha-
łem Popławskim, który opo-
wiedział o  specyfice swojej 
pracy oraz szczegółowo odpo-
wiedział na liczne pytania, 
dotyczące m.in. jakości na-

szych dróg i  chodników. Była to 
udana wizyta.    K. Urbaniak

Projekty
W roku szkolnym 2013-14 w  ra-
mach projektu edukacyjnego „Włącz 
się. Młodzi i media”, nasi uczniowie 
realizowali m.in. zadanie polegają-
ce na zaprojektowaniu kampanii 
społecznej. Zaproponowany przez 
nauczyciela temat i zarazem hasło 
kampanii: „To tylko chwila, sprzątaj 
po pupilach” przypadł młodzieży 
do gustu i tak powstały konkretne 
pomysły: ulotki, plakaty, slogany 
i teksty promujące ideę oraz zwra-
cające uwagę na konieczność sprzą-
tania psich odchodów przez właści-
cieli tych zwierząt. Powstał też blog. 
Niedawno na drzwiach wejściowych 
na lubońskim osiedlu pojawiły się 
ulotki, w których wykorzystano pla-
kat zaprojektowany przez Antoninę 
Kwiatkowską w  ramach naszego 
projektu.    M. Madajczyk-Głowacka

Zwycięzcy
13 stycznia odbył  się etap szkolny 
Miejskiego Konkursu Ekologicznego. 
Wzięło w  nim udział 25 osób. Do 
etapu miejskiego zakwali�kowali się: 
Julia Rypińska (1 g), Patrycja Ciem-
noczołowska (1 f), Justyna Kledzik 
(3 h), Mateusz Gawrysiak (2 g), Szy-
mon Bójko (2 g). Uczniowie ci, pod 
opieką Joanny Taberskiej i Krzyszto-
fa Dzydzana, do 16 marca przygotu-
ją �lm lub prezentację na temat „Co 
robimy w naszym mieście dla ochro-
ny środowiska”.    J. Taberska

Podziękowanie
Nasza szkoła wzięła udział w Tygo-
dniu Edukacji Globalnej 2015. 
W  akcji „Równość – od słów do 
czynów” uczestniczyło ponad 150 
instytucji, m.in. szkoły, licea ogól-
nokształcące, zespoły szkół, biblio-
teki, przedszkola, organizacje poza-
rządowe, koła naukowe działające 
na uczelniach wyższych. G 2 otrzy-
mało podziękowanie za nasze dzia-
łania. Koordynowane były one przez 
Agatę Budzyńską.

n
Wojciech Byczkowski – �nalista Wojewódz-
kiego Konkursu Geogra�cznego

n
Witold Taisner  �nalista Konkursu Wiedzy 
Obywatelskiej i Ekonomicznej

n
Zaproszenie na charytatywny maraton zumby dla Patrycji z Gimnazjum nr 2
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Mosina
W sobotę, 9 stycznia II zespół orli-
ków grał w Mosinie, dokąd przyby-
ło 8 zespołów: UKS Śrem, Polonia 
Środa, Kamionki, Szkółka Drajera, 
UKS Jedynka i dwa zespoły z Mo-
siny. Drużyna Jedynki w meczach 
grupowych zremisowała z Mosiną 
i Kamionkami 0:0 oraz przegrała ze 
Środą 0:1. W meczu o 5. miejsce, 
po remisie 1:1 pokonała w rzutach 
karnych 3:2 Szkółkę Drajera. W me-
czu �nałowym UKS Śrem pokonał 
Środę. Na zakończenie turnieju 3 
czołowe zespoły otrzymały medale, 
a zespoły puchary. Były statuetki za 
wyróżnienia i  indywidualne. 
Wszystkie drużyny dostały kalen-
darz Mosiny na 2016 rok. Organi-
zator zapewnił posiłek i napoje.

Zwycięstwo w Murowanej Go-
ślinie
31 stycznia orliki Jedynki zagra-
ły w  Murowanej Goślinie o  pu-
char Burmistrza miasta. Przyby-
ło 8 zespołów: Astra i LKS Kro-
toszyn, Sparta Oborniki, UKS 

Śrem Galaktikos Poznań, 2 ze-
społy gospodarzy i  Jedynka. 
W meczach grupowych Jedynka 
pokonała LKS Krotoszyn 4:0, 
Concord 2:1 i   zremisowała 
z  Obornikami 0:0. W  półfinale 
nasz zespól ograł Astrę Krotoszyn 
3:1, a w drugim półfinale Obor-
niki, po rzutach karnych poko-
nały UKS Śrem. W finale Jedyn-
ka ponownie spotkała się z Obor-
nikami i  znowu był remis 1:1, 
a o zwycięstwie w turnieju zade-
cydowały rzuty karne. Nasz 
bramkarz obronił dwa strzały 
przeciwnika i  wygraliśmy 2:1, 
zostając zwycięzcą turnieju. 
W meczu o 3. miejsce Śrem po-
konał Krotoszyn 3:0. Jedynka 
wręczała wszystkim zespołom 
kalendarze i  foldery klubu. Or-
ganizator zapewnił napoje, posi-
łek i poczęstunek dla opiekunów 
zespołów. Puchary, statuetki i me-
dale wręczał burmistrz miasta 
wraz z organizatorami. Nagrodę 
indywidualną dla najlepszego za-
wodnika otrzymał Jeremi Osuch 

Halowe granie Jedynki
Zespoły orlików i młodzików Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Jedynka” zagrały w styczniu w turniejach halowych w Mosinie, 
Luboń Cup w LOSiR-ze i Murowanej Goślinie

z  Jedynki. Opiekunami orlików 
na turniejach byli Lech Bartko-
wiak i Hieronim Twardosz. Trans-
port zapewnili opiekunowie i ro-
dzice chłopców.

Młodziki
W dwóch turniejach w  Mosinie 
i Murowanej Goślinie zagrały rów-
nież młodziki. Mimo ambitnej po-

stawy większości chłopców, zespół 
nie odnotował sukcesów. Zremiso-
wali dwa mecze, a pozostałe prze-
grali. Opiekunami zespołu byli Piotr 
Wilczyński i Dawid Paprocki. Trans-
port na turnieje samochodami za-
pewnili rodzice.
W lutym Jedynka zagra w turniejach 
w Kicinie, Środzie i Śremie

UKS Jedynka

n
Zwycięska drużyna UKS Jedynka z pucharem burmistrza Murowanej Go-
śliny   fot. H. Twardosz

Z trudnymi, śnieżno-lodowymi 
warunkami zmierzyli się 16 stycz-
nia biegacze, którzy podjęli wyzwa-
nie długodystansowych biegów 
zimowych Warta Challenge Mara-
thon & Half. Na dystansie półma-
ratonu oraz maratonu zawodnicy 
rywalizowali już w trzecim z pięciu 
biegów organizowanych co roku 
zimą przez Sport Chllenge – Fun-
dację Wspierania Aktywności Fi-
zycznej w nadwarciańskich lasach 
koło Poznania. W imprezie może 
wziąć udział tylko 200 zawodni-
ków.
Motywację biegaczy podnosił gość 
specjalny – Artur Kujawiński 
(pierwszy poznaniak, który ukoń-
czył Spartathlon), towarzyszący 
uczestnikom na trasie półmarato-
nu. Spośród tych, którzy podjęli 
największe wyzwanie, czyli poko-
nanie dwóch pętli (dystans mara-
tonu), na metę pierwszy wbiegł 
Mar iusz  Pr us  z   czas em 
3h 17min 28s. Drugie miejsce na-
leżało do Sławomira Kryszto�aka 
(3:34:56), a trzecie do  Zbigniewa 
Adamczaka (3:35:57). Trasę mara-
tonu przebiegł też Marcin Meller 
z Lubońskiego Klubu Biegacza.
Spośród pań na najwyższym 
miejscu na podium stanęła Jo-
lanta Witczak (4:06:40), 2. miej-
sce wywalczyła Małgorzata Jac-
kowiak (4:11:32), a 3. Wiesława 

Karkowska (4:39:41). Maraton 
wspólnie (w sztafecie) przebiegli 
także z dobrym wynikiem Grze-
gorz Smoczyk i  Piotr Dyczko 
(3:43:29). Z kolei w półmaratonie 
1. miejsce wśród mężczyzn wy-
walczył Sławomir Marszałek 
(1:29:55), 2. Andrzej Marszałek 
(1:31:39), a 3. Paweł Górczyński 
(1:33:29). Wśród kobiet w pół-
maratonie zwyciężyła Katarzyna 
Benedykcińska (1:45:40), pozo-
stawiając za sobą Adę Szajdak 
(1:55:35) i  Magdalenę Hanysz 
(1:56:42).
Na dystansie półmaratonu walczy-
li tez zawodnicy nordic walking. 
Wśród mężczyzn na podium sta-
nęli Krzysztof Skiba (2:22:20), Ro-
man Woroch (2:26:07) oraz Woj-
ciech Kolasa (2:29:33), a  spośród 
pań – Anna Zaczyńska (2:28:33), 
Małgorzata Janczyk (2:29:32) i Jo-
anna Łukaszewicz (2:49:28).
Na szyjach wszystkich, którzy 
ukończyli Warta Challenge Mara-
thon & Half zawisły krążki z „olim-
pijskiej” kolekcji Finisher, tym 
razem w czarnej oprawie z wień-
cem dębowych liści. Dwa następne 
biegi na dystansie półmaratonu 
i maratonu odbędą się 6 lutego i 5 
marca (bieg �nałowy). Informacje:  
www.WARTACHALLENGE.com

WCM

Zimowy maraton
Trzeci bieg Warta Challenge Marathon & Half z udziałem 
lubonianina Zawodniczka Lu-

bońskiego Klubu 
Tenisa Stołowego 
(LKTS) Luvena Lu-
boń – Joanna Dry-
gas – zajęła 2. 
miejsce 
w  III  Grand Prix 
Wielkopolski w ka-
tegorii seniorek. 
Zawody odbyły się 
w  niedzielę, 10 
stycznia w  Pozna-
niu. Pozostali re-
prezentanci LKTS 
Luvena Luboń, 
także zaprezento-
wali się bardzo do-
brze. 3. miejsce 
zajął Adrian Spy-
chała. Rewelacyjnie 
zagrała kadetka 
Maja Zielińska, to-
cząc zwycięskie 
i  wyrównane me-
cze z zawodniczka-
mi I-ligowymi.
W imprezie uczestniczyło 63 za-
wodników z  wielkopolskich klu-
bów. W rywalizacji seniorek zwy-
ciężyła reprezentantka I-ligowej 
Stelli Niechan Gniezno – Paulina 
Nowacka, przed Asią Drygas oraz 
Moniką Jacek (KS Stella Niechan 
Gniezno).
W rywalizacji seniorów mistrzem 
został reprezentujący TTS Trze-
meszno Mateusz Margraf. Na dru-
gim stopniu podium stanął Jakub 
Cembrowicz (UKS Nałęcz Ostro-

róg), a na najniższym Adrian Spy-
chała z LKTS Luboń.
Kolejną imprezą w Wielkopolsce dla 
seniorów będą Mistrzostwa Wiel-
kopolski, które odbędą się 21 lutego 
w Poznaniu. Stanowią eliminacje do 
Indywidualnych Mistrzostw Polski 
Seniorek i Seniorów.

Piotr Ciszak

Po III Grand Prix Wielkopolski Jo-
anna Drygas awansowała do turnie-
ju Grand Prix Polski Seniorek i Se-
niorów, rozegranego 15-17 stycznia 
w Łomży, gdzie zajęła lokatę 25-32.

Druga w Wielkopolsce

n
 Joanna Drygas z LKTS-u – zdobywczyni 2. miejsca 
w III Grand Prix Wielkopolski Seniorek   fot. A.Zieliń-
ska
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Orlik E1
16 stycznia zespół Szkoły Futbolu 
Luboń wziął udział w prestiżowym 
turnieju Futbolsport.pl Polibuda Kids 
Cup. W  turnieju wzięło udział 12 
drużyn. Po doskonałym występie, 
podopieczni trenera Leszka Balcer-
ka zdobyli I miejsce w prestiżowym 
turnieju rozgrywanym w  hali Po-
litechniki Poznańskiej i  wygodnie 
rozsiedli się na mistrzowskim tro-
nie, choć początek zmagań wcale na 
to nie wskazywał. Zespół orlików 
rozkręcał się powoli, ale spokojnie 
awansował do fazy �nałowej. Tam 
w ćwierć�nale, głównie za sprawą 
niezawodnego Mikołaja Konika, 
odprawił z  kwitkiem rywali, choć 
pojedynek trzymał w  napięciu do 
ostatnich sekund. Podobnie w walce 
o �nał – tutaj także dał o sobie znać 
Miki, a  doskonałą partię rozegrał 
Maciej Ciszewski, który w  całym 
turnieju skapitulował tylko 3 razy. 
Finał to prawdziwa wojna nerwów. 
Szybko zdobyta przez Szkołę Futbolu 
bramka dała pewne poczucie kom-
fortu, ale zespół przeciwny – Lechia 
Kostrzyn, prowadzony przez wybit-
nego taktyka Kamila Osiora – nie za-
mierzał tanio sprzedać skóry. Chłop-
cy z podpoznańskiej miejscowości 
rzucili się do huraganowych ataków, 
neutralizowanych przed doskonale 
grającą obronę, w której prym wiódł 
Wojciech Książkiewicz. Wydawało 
się, że taka skromna, jednobramko-
wa zaliczka wystarczy. Nic bardziej 
mylnego. W samej końcówce, na 10 
sekund przed końcem pojedynku 
przed bramką Szkoły Futbolu jak 
spod ziemi wyrósł napastnik Lechii 
i, pomimo fantastycznej obrony 
Macieja Ciszewskiego i heroicznego 
wślizgu Wojciecha Książkiewicza, 
zdołał wpakować piłkę do siatki. 
W konkursie rzutów karnych, który 
można określić mianem pojedynku 
bramkarzy (obaj golkiperzy bronili 
wyśmienicie) lepszy okazał się Ma-
ciej i zwycięstwo Szkoły Futbolu sta-
ło się faktem. Zwycięski zespół zagrał 

w  następującym składzie: Maciej 
Ciszewski, Wiktor Kocur, Wojtek 
Ksiażkiewicz, Karol Plenzler, Kamil 
Smoczyk, Mikołaj Konik, Patrycja 
Pacyńska, Patryk Wasiela, Milan 
Madaj, Maciej Kliszewski. Królem 
strzelców turnieju, z dorobkiem 8 
tra�eń, został Mikołaj Konik.
Drugi zespół Szkoły Futbolu, po 
dobrej grze, uplasował  się na 10. 
miejscu. Zagraliśmy w  tej ekipie 
w składzie: Kuba Wojtkowiak, Lu-
cjan Szeszuła, Hubert Werwiński, 
Kacper Bajer, Wojtek Kubala, Woj-
tek Małecki, Oliwia Owczarczak, 
Mateusz Michalak, Maks Zając, Jan 
Ratajczak. Na wyróżnienie zasłużyli 
szczególnie: autor dwóch goli – Lu-
cjan Szeszuła oraz Jakub Wojtkowiak, 
który popisał się kilkoma znakomi-
tymi paradami.

Żaki F1
W niedzielę,18 stycznia w prestiżo-
wym turnieju Futbolsport.pl Polibu-
da Kids Cup, rozgrywanym w hali 
Politechniki Poznańskiej, rywali-
zowały żaki Szkoły Futbolu. Zespół 
przystąpił do gry w najsilniejszym 
zestawieniu, osłabiony jedynie bra-
kiem kontuzjowanego Pawła Owczar-
czaka. W pierwszym spotkaniu nasi 
zawodnicy urządzili sobie festiwal 
strzelecki, wysoko pokonując Wartę 
Śrem 4:0. Hattrickiem w tym meczu 
popisał się Marcel Kaczmarek. Dru-
gi mecz to, po raz kolejny, moment 
dekoncentracji, który bezlitośnie wy-
korzystali rywale z SPN Szamotuły, 
zwyciężając 1:0. Był to piłkarski „naj-
niższy wymiar kary”, bo w bramce SF 
brylował Wiktor Obremski – gdyby 
nie jego interwencje, rezultat mógłby 
być zdecydowanie inny. W ostatnim 
meczu grupowym nasi zawodnicy 
stanęli na wysokości zadania i po-
konali drużynę Unii II Swarzędz po 
bardzo dobrej, zespołowej grze, zaj-
mując ostatecznie II miejsce w grupie 
C. W ćwierć�nale los rzucił Szkołę 
Futbolu prosto w ramiona bojowo 
usposobionej Nielby Wągrowiec, 

która przypuściła istny szturm na 
bramkę Wiktora Obremskiego. Nasz 
bramkarz dokonywał cudów między 
słupkami, broniąc w fenomenalny 
i sobie tylko znany sposób kolejne 
strzały rywali. Na minutę przed 
końcem wydawało się, że będzie-
my świadkami konkursu rzutów 
karnych, ale gracze z  Wągrowca 
znaleźli w końcu sposób na naszego 
golkipera i  zasłużenie awansowali 
do pół�nału. W  kolejnym meczu 
nasz zespół ponownie pokazał się 
z dobrej strony, pokonując rywali 2:0 
i stanął do pojedynku o V miejsce 
przeciwko Unii I Swarzędz. Szkoła 
Futbolu rozpoczęła ten mecz od 
mocnego uderzenia, a dokładniej od 
uderzenia z rozpoczęcia gry Witol-
da Szeszuły i po 3 sekundach pro-
wadziła 1:0. Potem do głosu doszli 
rywale, aplikując żakom trzy gole. 
Sygnał do walki dał Marcel Piotrow-
ski, zdobywając gola kontaktowego, 
ale przeciwnicy odpowiedzieli po 
raz kolejny. Podopieczni trenera 
Mikołaja Kłodzińskiego nie spuścili 
jednak głów, ambitnie walcząc, czego 
efektem była bramka kontaktowa. 
Nie udało się, niestety, wyrównać 
i mecz zakończył się wynikiem 3:4, 
a  żaki po dobrym występie zajęły 
VI miejsce. Najlepszym bramkarzem 
turnieju jednogłośnie wybrano Wik-
tora Obremskiego z naszego zespołu.

Orlik E2
W niedzielę, 24 stycznia orliki E2 
rywalizowały w kolejnej edycji tur-
nieju FutbolSport.pl Polibuda Kids 
Cup. Pomimo osłabień spowodowa-
nych feriami, zespół stanął do walki 
w bojowych nastrojach. Szansę gry 
otrzymał także urodzony w  roku 
2007 Marcel Kaczmarek, który za 
zaufanie odwdzięczył się trenerowi 
zdobyciem pięknej bramki. Orliki 
jak burza przeszły zmagania gru-
powe, inkasując komplet punktów, 
aczkolwiek w  pierwszym meczu, 
wygranym zaledwie 1:0, do końca 
drżeliśmy o wynik. Drużyna jednak 

szybko się rozkręcała i w kolejnym 
pojedynku dał o sobie znać Mikołaj 
Konik, aplikując rywalom kolejne 
gole. Pokonaliśmy zatem Lotnika 
Poznań 3:1 oraz drużynę Akademii 
Piłkarskiej Mały Piłkarz 1:0, choć 
w tym ostatnim meczu trwało istne 
oblężenie bramki przeciwników. 
W ćwierćfinale turnieju zmierzy-
liśmy się z drużyną Juniora Kozie-
głowy, która najpierw wykorzy-
stała błąd całej naszej defensywy, 
a potem… dała sobie strzelić trzy 
bramki, za sprawą niezawodnego 
Mikołaja Konika i Lucjana Szeszu-
ły, który w  polu karnym wyrósł 
jak spod ziemi i pewnym strzałem 
przypieczętował awans do pół�na-
łu. W stre�e medalowej znalazły się 
cztery najlepsze zespoły, a orliki 
w walce o finał stanęły w szranki 
z zespołem Chrobrego Gniezno. 
Ten niezwykle wyrównany mecz 
trzymał w napięciu od początku 
do końca. Już w  pierwszej akcji 
meczu prowadzenie dał Szkole 
Futbolu Mikołaj Konik i, gdy 
wydawało się, że nasi zawodni-
cy spokojnie kontrolują przebieg 
meczu, pozornie niegroźny strzał 
z niemal połowy boiska poszybo-
wał ponad rękawicami Kuby Wojt-
kowiaka i mieliśmy remis. Chwilę 
później nasz bramkarz zrehabilito-
wał się jednak, doskonale broniąc 
dwukrotnie w sytuacji sam na sam, 
pierwszy – obrona nogą silnego 
strzału z najbliższej odległości – to 
był majstersztyk! Na minutę przed 
końcem zadaliśmy cios i SF awan-
sowała do �nału turnieju. W �nale 
tra�liśmy na Wielkopolskę Komor-
niki – drużynę, która awansowała do 
grupy mistrzowskiej w rozgrywkach 
WZPN. Mecz wyrównany, bez kla-
rownych sytuacji strzeleckich z obu 
stron. Ani jedni, ani drudzy nie po-
tra�li przechylić szali zwycięstwa na 
swoją stronę i po 10 minutach gry 
sędzia zadecydował, że o  wyniku 
rozstrzygnie seria rzutów karnych. 
Te lepiej wykonywali zawodnicy 
z Komornik i sięgnęli po złoto, a na 
szyjach zawodników Szkoły Futbo-
lu zawisły krążki w kolorze srebra.

Leszek Balcerek

Uroczystymi podsumowaniami 
oraz wręczeniem upominków 
uczestnikom zakończyły się tur-
nusy Zimowych Warsztatów Spor-

towych LOSiR 2016. Uczestnicy 
mieli okazję brać udział w  zaję-
ciach z  piłki nożnej, hip-hopu, 
taekwondo, gimnastyki korekcyj-

Ferie w LOSiR-ze

nej oraz w  zajęciach plastycznych. Nagrody 
wręczali zastępca Burmistrza – Mateusz Miko-
łajczak – oraz prezes LOSiR Sp. z o.o – Zbigniew 
Trawka (dla 1. turnusu) i burmistrz Małgorzata 
Machalska (2.  turnus), która poprosiła dzieci 
o zademonstrowanie nabytych w trakcie pobytu 
w LOSiR-ze umiejętności.

Promocja LOSiR

Uczestnicy płatnych 
warsztatów zimowych 
podczas ferii w LOSiR-ze

n

Prestiżowe wygrane Szkoły Futbolu
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Obóz w Janikowie
Od 23 do 30 stycznia trampkarze 
Stelli Luboń (rocznik 2001) prze-
bywali na zimowym obozie przy-
gotowawczym do rundy wiosennej 
2015-2016 w  Janikowie. Rozegrali 
3 mecze towarzyskie na pełnowy-
miarowym boisku, dwa w hali oraz 
jeden na boisku typu „Orlik”, a obóz 
zakończyli turniejem halowym OSiR 
Cup Janikowo 2016. Pierwszym prze-
ciwnikiem trampkarzy był zespół 
Unia Janikowo, a mecz, ze względu 
na zły stan boiska, odbył się na or-
liku. Grano 4 x 20 minut. Tramp-
karze Stelii pokonali rówieśników 
z  Janikowa 7:2. Kolejne spotkanie 
rozegrano na pełnowymiarowym 
boisku ze sztuczną nawierzchnią 
w  Inowrocławiu, a przeciwnikiem 
była drużyna Noteci Inowrocław. 
Trwało 2 x 40 minut, Stella pokona-
ła Noteć 6:1. Bramki zdobyli: Jakub 
Sobczyk – 4 oraz Szymon Kalinow-
ski i Patryk Łukaszewski po 1. Na-
stępnie lubonianie udali się na mecz 
do Barcina, gdzie mieli rozegrać 
spotkanie kontrolne z Dębem Bar-
cin, również na pełnowymiarowym 
boisku, ale niestety, po raz kolejny 
pogoda spłatała �gla i  grano (3  x 
30 minut) w barcińskiej hali wido-
wiskowo-sportowej. Stella odniosła 
okazałe zwycięstwo 20:4. Pod ko-
niec tygodnia odbyło się spotkanie 
rewanżowe z Unią Janikowo już na 
pełnowymiarowym boisku i po raz 
kolejny udało się ograć Unię Jani-
kowo, tym razem 5:0, po bramkach 
Szymona Rajczyka (3) oraz Huberta 
Sobonia i  Jakuba Łukaszewskiego 
(po 1). Jeszcze tego samego dnia 
wieczorem zawodnicy Stelli zagrali 
towarzysko w hali z Notecianką Pa-
kość. Uzgodniono, że mecz będzie 
trwał 3 x 30 minut i chociaż rywal 
okazał się trudnym przeciwnikiem, 
znowu zawodnicy z Lubonia zwycię-
żyli, tym razem 6:4 (bramki: Jakub 
Łukaszewski – 3 oraz Jakub Sobczyk, 
Mateusz Marciniak i Patryk Łuka-
szewski – po 1). W sobotnie przed-
południe odbył się Halowy Turniej 
OSiR Cup Janikowo  2016. Stella, 
po wygranych meczach z  Notecią 
Inowrocław 5:1, Błękitnymi Inowro-
cław 4:0, Kujawianką Strzelno 2:1 
i Goplanią Inowrocław 3:0 zagrała 
w �nale, w którym przeciwnikiem 
była Unia Janikowo. Niestety, tym 
razem lubonianie musieli uznać 
wyższość gospodarzy. Przegrali 1:4 

(zmęczenie zawodników po tygo-
dniowym obozie, co zauważyli rów-
nież inni trenerzy). Na zakończenie 
obozu w Janikowie rozegrano mecz 
kontrolny 2 x 35 minut na natural-
nym boisku z Cuiavią Inowrocław. 
Po porażce w  turnieju OSiR Cup 
zawodnicy pokazali, że potra�ą dać 
z siebie wszystko nawet po dużym 
wysiłku, i pokonali Inowrocławian 

1:0 po bramce Łukaszewskiego. Obóz 
w Janikowie można uznać za udany. 
Zawodnicy wykonali plan założony na 
8-dniowy okres przygotowawczy. Nie 
liczyliśmy na zwycięstwa w każdym 
meczu, bo był to naprawdę trudny 
obóz. Chcieliśmy przede wszystkim 
pracować nad wytrzymałością i siłą, 
i to nam się udało.

Turniej Stelli w Komornikach
16 i 17 stycznia zorganizowaliśmy 
2 turnieje halowe piłki nożnej – 
pierwszy w hali w Komornikach, 
drugi – w  lubońskim LOSiR-ze. 
W pierwszym turnieju chłopcy ze 
Stelli rywalizowali w 2 grupach po 
4 drużyny, łącznie 8: TMS Stella 
Luboń, UKS Kopernik Poznań, 
Warta Poznań, Unia Swarzędz, MKS 
Trzemeszno, Notecianka Pakość, 
Junior Koziegłowy, Spójnia Białe 
Błota. Turniej nosił nazwę głów-
nego sponsora: „Violetta-Grafik 
Polska”. Firma zafundowała medale, 
puchary i dyplomy. Mecze stały na 
dobrym poziomie i każdy mógł wy-
grać z każdym. Do najlepszego, 4. 
turnieju awansowali: Stella Luboń, 
Warta Poznań, Unia Swarzędz oraz 
UKS Kopernik. Nasza drużyna po 
zajęciu 1. miejsca w grupie, trafiła na 
Wartę Poznań i, niestety, uległa jej 
wyraźnie 5:2. W drugiej parze UKS 
Kopernik zagrał z Unią Swarzędz. 

Stella Luboń Lepszy okazał się Kopernik, który 
wygrał 2:0 i awansował do finału. 
W  meczu o  3. miejsce drużyna 
gospodarzy (Stella) pokonała Unię 
Swarzędz 2:1. Był bardzo zacięty 
i pełen emocji do samego końca. 
9 sekund przed finałem bramkarz 
Stelli – K. Bryński – złapał piłkę 
poza polem karnym, za co został 
wyrzucony z boiska, a Unia wyko-
nywała rzut wolny sprzed pola kar-
nego. Na nasze szczęście Unia źle 
rozegrała ten przywilej i mogliśmy 
cieszyć się z 3. miejsca w turnieju. 

W finale spotkały się zespoły UKS 
Kopernik i  Warty Poznań. Mecz 
też stał na bardzo wyrównanym 
poziomie, chociaż optyczną prze-
wagę uzyskała drużyna Koperni-
ka, która grała od początku bar-
dzo agresywnie i wysoko, z czym 
piłkarze Warty nie mogli sobie 
poradzić. Ostatecznie spotkanie 
zakończyło  się wynikiem 4:2 dla 
Kopernika. Warto zaznaczyć, że 
w grupie nasza drużyna pokonała 
zwycięzcę turnieju 4:1. Wszystkim 
drużynom i trenerom serdecznie 
dziękujemy za przybycie.

W LOSiR-ze
17 stycznia rozegraliśmy turniej „Vio-
letta Cup” rocznika 2005. Wystąpiło 
10 zespołów orlików w dwóch gru-
pach, grupa A: UKS Jedynka Luboń, 
AKS Chorzów, Lech Poznań, Orlik 
Darłowo i LKS Pępowo. Grupa B: 
Warta Poznań, UKS Śrem, Akademia 
Reissa, MKS Debrzo i Stella Luboń. 
Po raz kolejny zawitała na nasze 
zawody zaprzyjaźniona drużyna 
AKS Chorzów, a także UKS Orlik 
Darłowo, którego prezesem jest 
Wojciech Polakowski – były zawod-
nik klubów ekstraklasowych, m.in. 
Groclinu Grodzisk Wielkopolski. 
Chłopcy rywalizowali w 2 grupach 
po 5 zespołów. Mecze były bardzo 
ciekawe, padało w nich wiele bramek 

(łącznie – 94). W najlepszej czwór-
ce znalazły się: Lech Poznań w grze 
z Akademią Reissa (mecz o wejście 
do �nału zakończył się wynikiem 
0:0 w  karnych, lepsi okazali  się 
zawodnicy Akademii, wygrywa-
jąc 0:2). W drugim meczu o �nał 
spotkały  się Warta Poznań z  Dą-
broczanką Pępowo. Zakończył się 
również wynikiem 0:0, w karnych 
lepsi okazali się zawodnicy Warty, 
którzy wygrali 3:2. Finał należał 
również do Warty Poznań (3:1), 
a drużyna z Pępowa wygrała z Le-
chem Poznań 2:0, pokazując, że 
nie tylko wielkie drużyny mogą 
zwyciężać i  dobrze grać w  piłkę. 
Zespół Jedynki pokonał 3:1 w gru-
pie zespoły z Chorzowa i Darłowa, 
a przegrał 0:2 z Lechem i Pępowem, 
zajmując 3. miejsce. W meczu o 5-6 
miejsce Jedynka przegrała z UKS 
Śrem 1:2. TMS Stella znalazła  się 
na 10. miejscu.
Wszystkim rodzicom dziękujemy 
za pomoc w organizacji turniejów, 
szczególnie głównemu sponsoro-
wi – firmie „Violetta-Grafik” i jej 
właścicielowi – Józefowi Kurzoko-
wi – za zakup medali, pucharów 
oraz dyplomów. Również firmom: 
„Mir-Bud” – za ufundowanie na-
gród rzeczowych, „Kogucik” – za 
poczęstunek dla trenerów i gości 
oraz firmie „Szybka Pizza” – za 
przygotowanie posiłków dla wszyst-
kich uczestników. Serdeczne po-
dziękowania dla Andrzeja Dyrcza, 
kierownika AKS Chorzów, który 
już po raz czwarty był gościem 
turnieju organizowanego przez 
nasz klub. Dziękujemy również za 
przybycie Wojciechowi Polakow-
skiemu, dzięki któremu nasz turniej 
zyskał prestiż i mogliśmy zobaczyć 
najlepsze drużyny z Wielkopolski, 
i nie tylko. Podziękowanie również 
dla wiceprezesa Szymona Dorny 
za pomoc w organizacji turniejów.
 Dawid Paprocki

27 lutego zapraszamy na turniej do 
hali LOSiR od godz.  9. Nasi mali 
adepci futbolu będą uczestniczyć 
w turnieju rocznika 2008-2009, or-
ganizowany przez TMS Stella Luboń, 
Szkołę Podstawową nr 1 oraz rodzi-
ców. Wstęp wolny.

Wszystkich chętnych chłopców 
i  dziewczynki urodzonych w  la-
tach 2008-2009, którzy chcieliby 
rozpocząć swoją przygodę z  piłką 
nożną, zapraszamy na treningi do 
Szkoły Podstawowej nr  1. Więcej 
informacji pod tel. 600 631 873.

n
Trening stellowców na obozie w Janikowie

Luboński Klub Sportowy zagra z  III-ligową Polonia Środa Wlkp. w  1/4 
Pucharu Polski poznańskiej strefy WZPN. Z tej okazji zapraszamy kibiców 
do konkursu sportowego, który będzie polegał na wytypowaniu wyniku tego 
pojedynku. Ćwierć�nał zostanie rozegrany na stadionie przy ul. Rzecznej 
5 lub 6 marca o godz. 12 (dokładny termin podamy na stronie www).
Wśród trafnych kuponów rozlosujemy oryginalną koszulkę sportową, 
którą ufundował Luboński Klub Sportowy. Kupony można przesyłać do 
redakcji lub wrzucać do niebieskich skrzynek z logo „Wieści Lubońskich” 
umiejscowionych na terenie Lubonia – do końca lutego.

Władysław Szczepaniak

Konkurs Sportowy
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Rocznik 2005
10 stycznia, w  pierwszym w  tym 
roku turnieju Luboń Cup zagrało 12 
zespołów podzielonych na 3 grupy: 
A,B,C: Warta Poznań, Concord Mu-
rowana Goślina, LKS Pępowo, War-
ta Międzychód, UKS Śrem, KKS 
Kalisz, Orzeł Międzyrzecz, Akade-
mia Leszno, Progres Gorzów, TMS 
Stella i UKS Jedynka Luboń. Po fazie 
gier grupowych, w meczach zarów-
no ćwierć�nałowych i pół�nałowych 
były aż trzy konkursy rzutów kar-
nych. Jedynka pokonała w grupie 4:0 
Wartę Poznań, zremisowała z Con-
corde 1:1 i przegrała z Pępowem 0:3, 
zajmując 3. miejsce. W  meczu 
ćwierć�nałowym grała ze zwycięzcą 
grupy C – Gorzowem. Mecz zakoń-
czył  się wynikiem remisowym 
i o awansie do pół�nału decydowa-
ły rzuty karne, które skuteczniej 
wykonała Jedynka. W  pół�nałach 
Śrem pokonał Concorda po rzutach 
karnych, a Jedynka ponownie uległa 
drużynie z Pępowa 0:2 (w pół�na-
łach grały 3 zespoły z grupy A). W �-
nale Pępowo wygrało 5:2 ze Śremem, 
a Jedynka z Concordem Murowana 
Goślina 1:0 w meczu o 3. miejsce. 
Piąte miejsce zajął zespół KKS Kalisz, 
a szóste Gorzów. Stella Luboń upla-
sowała  się na 12. Miejscu. Najlep-
szym strzelcem został Patryk Bana-
siewicz (KKS Kalisz), bramkarzem 
Jan Zdziechiwski (UKS Śrem). Za 
najlepszego zawodnika uznano bo-
hatera meczu �nałowego Adriana 
Figielka (KS Dąbroczanka Pępowo). 
Nagrodę specjalną otrzymała jedyna 
dziewczyna, Oliwia Jaśniak (UKS 
Śrem). Tradycyjnie wszyscy zawod-
nicy otrzymali medale, a  drużyny 
puchary i statuetki. Zespól Jedynki 
wręczył wszystkim zespołom oraz 
organizatorom kalendarze i  folder 
klubu na rok 2016.
Łącznie w  34 meczach padły 123 
bramki. 

Rocznik 2004
Aż z Zielonej Góry jechali zwycięz-
cy 5. turnieju Luboń Cup dla rocz-
nika 2004 (16 stycznia), w którym 
padły 122 bramki. Tę najważniejszą 
w meczu �nałowym zdobył Ksawe-
ry Kukułka z  zespołu Akademii 

Falubaz Zielona Góra. Jego drużyna 
po bardzo ciekawym meczu poko-
nała Football Academy Leszno 1:0. 
W spotkaniu o 3. i 4. miejsce zmie-
rzyły  się drużyny GKS Tarnovii 
Tarnowo Podgórne oraz KS Polko-
wice. Skuteczniejsi okazali  się za-
wodnicy z  Polkowic, zwyciężając 
2:0. Najlepszym strzelcem został 
zawodnik Akademii Falubaz – Ksa-
wery Kukułka (zdobywca 7 bra-
mek), najlepszym bramkarzem 
uznano Filipa Pusleckiego z  FA 
Leszno, natomiast tytuł MVP tur-
nieju tra�ł w ręce Oskara Leopolda 
z KS Polkowice. Wszyscy uczestni-
cy otrzymali pamiątkowe medale 
za udział oraz miejsce w turnieju, 
a  każdy zespół został nagrodzony 
okolicznościowym pucharem. Za-
grało 12 drużyn, bez udziału luboń-
skich.

Rocznik 2008
Football Academy (FA) Leszno po 
raz drugi w tym sezonie zwycięży-
ła w  Luboń Cup. 30 stycznia, po 
fazie grupowej, rozpoczęły się me-
cze pucharowe i aż 7razy dla roz-
strzygnięcia awansu do kolejnej 
rundy musiano egzekwować rzuty 
karne. Chłopcy ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1, biorący udział w inno-
wacji pedagogicznej, tra�li w grupie 
na bardzo silną ekipę z  Leszna, 
gdzie wyraźnie przegrali 4:0. 
W drugim meczu spotkali się z Tar-
nowem Podgórnym. Po bardzo 
dobrym meczu wygrali 5:0. Ostat-
nim rywalem naszej drużyny był 
zespół z Gubina. W całym meczu 
lubonianie mieli znaczącą przewa-
gę i przez dłuższy czas nie potra�li 
strzelić bramki. Udało  się to nie-
spełna 2 minuty przed końcem – 
zdobyli bramkę na 1:0. Nikt nie 
przypuszczał, że to spotkanie do-
starczy tylu emocji i zaraz po wzno-
wieniu gry, po stracie bramki, dru-
żyna z Gubina strzeliła gola wyrów-
nującego. Nasi chłopcy chyba uwie-
rzyli, że już wygrali mecz. Na 10 
sekund przed końcem, stracili 
niestety 2. bramkę i  ostatecznie 
przegrali 2:1. W następnym etapie 
tra�li na Wartę Poznań i po najlep-
szym meczu w całym turnieju, wy-

grali 2:0. Tym 
samym awanso-
wali do najlep-
szej czwórki, co 
można uznać za 
wielki sukces 
całej grupy, któ-
ra na co dzień 
trenuje w  SP  1. 
Następnym ry-
walem była dru-
żyna Poznania-
ka Poznań. Po 
bardzo zaciętej 
i  wyrównanej 
grze,  wynik 
brzmiał 1:1, co 
oznaczało rzuty 

Luboń CUP 2015-16
Cykl jednodniowych halowych turniejów piłki nożnej dzieci 
i młodzieży organizowanych przez LOSiR Sp. z o.o.

karne. W serii strzałów lepsza oka-
zała się drużyna Poznaniaka, która 
wygrała 3:2, awansując do �nału. 
Lubonianie wystąpili w  �nale po-
cieszenia, grając o 3. miejsce z Chro-
brym Gniezno. Rezultat zaciętego 
spotkania to 1:1. Znowu więc były 
rzuty karne i kolejna przegrana 3:1. 
Warto zaznaczyć, że SP  1 miała 
optyczną przewagę i kilku sytuacji 
nie wykorzystała. Bardzo dobrze 
bronił zawodnik Chrobrego Gnie-
zno, który został wybrany najlep-
szym bramkarzem turnieju. W  �-
nale drużyna z Leszna pewnie wy-
grała z  Poznaniakiem Poznań 3:1 
i po raz drugi zwyciężyła w turnie-

ju rocznika 2008-2009. Z zawodni-
ków zespołu prowadzonego przez 
trenera Dawida Paprockiego należy 
wyróżnić: I. Bartkowiaka, D. Jande-
ra, K. Marcinkowskiego i M. Misch-
ke. Najlepszym strzelcem turnieju 
okazał  się zdobywca 10 bramek 
Dawid Jazdończyk z Football Aca-
demy Leszno, najlepszym bramka-
rzem uznano Szymona Adamskiego 
z Chrobrego Gniezno. Nagroda dla 
najbardziej wartościowego zawod-
nika (MVP) tra�ła do rąk Wiktora 
Praissa z FA Leszno.

Rocznik 2006
W turnieju rozegranym 6 i 7 lutego 
zespoły z  Lubonia nie wystąpiły. 
MKS Przemysław sięgnął po puchar 
za 3. miejsce. W wielkim �nale ze-
spół FA Leszno pokonał Akademię 

Kreatywnego Futbolu 3:0. Najlep-
szym strzelcem okazał się zdobyw-
ca 5 bramek – Antoni Jabłoński 
z Tarnovii. Najlepszym bramkarzem 
uznano Aleksandra Grzybowskiego 
z  Lipna Stęszew, natomiast tytuł 
MVP – najlepszego zawodnika tur-
nieju – trafił do Jacka Luckiego 
z AKF.

Rocznik 2007 i młodsi
Po raz 7. w  tym sezonie młodzi 
piłkarze walczyli o puchary i meda-
le w ramach turniejów Luboń Cup, 
bez udziału lubonian. W meczu o 3. 
i 4. miejsce piłkarze Akademii Pił-
karskiej Reissa zwyciężyli 2:0 Polo-

nię Środa Wielkopolska. W wielkim 
�nale byłowiele emocji. Walka do 
ostatniej sekundy gry, piękne bram-
ki, proste błędy i efektowne zagra-
nia. Zespół UKS Śrem okazał  się 
w  tej piłkarskiej wymianie ciosów 
lepszy od Chrobrego Gniezno, zwy-
ciężając 3:2. Piłkarze ze Śremu zdo-
byli podwójną koronę Luboń Cup, 
zwyciężając po raz drugi w sezonie. 
Najlepszym strzelcem okazał  się 
zdobywca 6 bramek – Oliwier Ko-
walczewski z Chrobrego Gniezno. 
Najlepszym bramkarzem uznano 
Jędrzeja Dominiaka z  UKS Śrem. 
Jego kolega klubowy, Jakub Przebie-
rała, został najlepszym zawodni-
kiem. Łącznie w turnieju w 34 me-
czach padło 119 bramek.

Marek Giese
LOSiR

n
Młodzi zawodnicy Stelli (rocznik 2005) z prezesem Dawidem 
Paprockim, na turnieju Luboń Cup w LOSiR-ze 10 stycznia

n
Chłopcy z SP 1 z rocznika 2008 podczas turnieju Luboń Cup w LOSiR-ze. 
W najbliższym czasie zagrają w turniejach halowych: 07.02.2016 w Kon-
stantynowie Łódzkim; 13.02.2016 w Gubinie; 20.02.2016 w Środzie Wlkp. 
oraz w Gnieźnie.

n
W turnieju dla rocznika 2004 wystąpiła drużyna Falubaz  z Zielonej Góry
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Qn 01.01 – z terenu nieogrodzonej 
posesji przy ul. Wirowskiej skra-
dziono rower marki Trek (straty: 
2 000 zł).
Qn 01.01 – samobójstwo przy ul. 

Kopernika (czytaj obok).
Qn 04.01 – przy ul. Leśmiana nieznany 

sprawca uszkodził zaparkowane tam 
samochody Honda i Ford, przecinając 
wszystkie opony (straty: 2 000 zł).
Qn 05.01 – przy ul. Sobieskiego, wy-

korzystując nieuwagę mieszkańca 
Puszczykowa, skradziono mu z kie-
szeni kurtki telefon komórkowy 
(straty: 900 zł).
Qn 05.01 – przy ul. Dojazdowej za-

trzymano nietrzeźwego kierowcę 
(1,3 promila).
Qn 07.01 – przy ul. Żabikowskiej 

nieznany sprawca uderzył pięścią 
w twarz jednego z pasażerów auto-
busu komunikacji miejskiej.
Qn 07.01 – mieszkanka ul. Sikorskiego 

zgłosiła, że w okresie świąteczno-no-
worocznym, nieznany sprawca przy 
użyciu danych z jej karty płatniczej 
dokonał nieuprawnionych transakcji 
na terenie Brazylii (straty: 1 867 zł).
Qn 08.01 – przy ul. Kurowskiego 

z  niezabezpieczonego samocho-
du, skradziono telefon komórkowy 
(straty: 700 zł).
Qn 08.01 – przy ul. Sobieskiego za-

trzymano mieszkańca Poznania pro-
wadzącego samochód pod wpływem 
środków odurzających.
Qn 13.01 – skradziono citroena przy 

ul. Sikorskiego (straty: 23 800 zł).
Qn 13.01 – zgłoszono kradzież ręka-

wów foliowych i drewnianych palet 
na terenie �rmy „Luvena” przy ul. 
Romana Maya.
Qn 13.01 – przy al. Jana Pawła  II 

zatrzymano mężczyznę kierujące-
go pojazdem, pomimo posiadania 
orzeczonego przez sąd zakazu.
Qn 14.01 – z niestrzeżonego parkin-

gu przy ul. Żabikowskiej skradziono 
samochód Audi (straty: 20 000 zł).
Qn 14.01 – zgłoszono, że przy ul. 

Sikorskiego 15-letni wyrostek pobił 
o rok starszego lubonianina, który 
doznał stłuczeń, otarcia naskórka 
i złamania korony zęba.
Qn 14.01 – przy ul. Żabikowskiej 

zatrzymano mężczyznę kierujące-
go pojazdem, pomimo posiadania 
zakazu sądowego.
Qn 14.01 – przy ul. Osiedlowej nie-

trzeźwy mężczyzna (0,8 promila) 
znieważył, używając słów wulgarnych, 
lubońskich policjantów (mężczyzna 
był wcześniej notowany).

Qn 16.01 – przy ul. Dębieckiej nie-
znany sprawca ukradł poznaniance 
torebkę z gotówką i dokumentami.
Qn 17.01 – na stacji Orlen przy ul. 

Sobieskiego nieznana kobieta ukra-
dła telefon komórkowy należący do 
lubonianina (straty: 1 350 zł).
Qn 17.01 – przy ul. Wschodniej po-

licjanci zatrzymali nietrzeźwego  
kierowcę (1,5 promila).
Qn 17.01 – przy ul. Podgórnej za-

trzymano nietrzeźwą kobietę (2,2 
promila) kierującą pojazdem.
Qn 18.01 – nieznany mężczyzna nie 

wywiązał się z umowy najmu sprzę-
tu �rmy „Partner Servis” przy ul. 
Granicznej i  przywłaszczył sobie 
wypożyczony kärcher „Puzzi” (stra-
ty: 3 000 zł).
Qn 21.01 – przy ul. Kościuszki poli-

cjanci zatrzymali mieszkańca Pusz-
czykowa, który kierował samocho-
dem, pomimo posiadanego zakazu.
Qn 21.01 – przy ul. Konarzewskie-

go zatrzymano grupę poznaniaków 
(trzech mężczyzn i kobietę) posiada-
jących przy sobie narkotyki.
Qn 26.01 – przy ul. Żabikowskiej 

nietrzeźwy lubonianin wybił 9 szyb 
wystawowych w budynkach usługo-
wo-handlowych (czytaj na str. 11).
Qn 28.01 – przy ul. Dąbrowskiego 

zatrzymano mężczyznę, który pro-
wadził samochód, pomimo posia-
dania zakazu wydanego przez sąd.
Qn 30.01 – rozbój w  salonie gier 

przy ul. Żabikowskiej (czytaj obok).
Qn 31.01 – przy ul. Dębieckiej luboń-

scy policjanci zatrzymali 17-latka, 
który posiadał przy sobie telefon 
komórkowy poszukiwany przez po-
znańską policję.
Qn W styczniu popełniono również 

aż 5 przestępstw internetowych.
Na podstawie danych policji

Paweł Wolniewicz

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  
116 111; www.116111.pl

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

20 stycznia ok. godz. 8.30 
przed blokiem nr  15 na al. 
Jana Pawła  II w  Nowym 
Centrum Lubonia (okolice 
ul. Konarzewskiego) do-
szczętnie spłonęła kabina 
półciężarówki z lawetą. Z na-
pisu, który zachował się na 
spalonych drzwiach wynika, 
że pojazd służył do „Kom-
pleksowej Likwidacji Szkód 
Komunikacyjnych”. Jak  się 
nieo�cjalnie dowiedzieliśmy, 
auto należało do mieszkańca 
pobliskiego budynku i praw-
dopodobnie zostało podpa-
lone. Pożar gasiła lubońska 
OSP.  (S)

Gorący ranek

n
Kabina samochodu zaparkowanego przed 
blokiem na al. Jana Pawła II doszczętnie 
spłonęła. Laweta się zachowała   fot. Hanna 
Siatka

10 stycznia o  godz.  21, w  jednym 
z mieszkań budynku komunalnego 
przy ul. Łącznej 4 wezwana na miej-
sce straży pożarna (zastęp OSP Lu-
boń oraz Szkoły Aspirantów Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Pozna-
niu) stwierdziła obecność gazu, 
wydobywającego się z butli. Dodat-
kowo strażacy stwierdzili występo-

wanie tlenku węgla. W  zimowy, 
mroźny wieczór musieli więc ewa-
kuować wszystkich mieszkańców.

Władysław Szczepaniak

Zapobiegli wybuchowi

Lokatorzy serdecznie dziękują stra-
żakom za sprawną akcję, a przede 
wszystkim za szczególną troskę 
i opiekę, którą otoczyli małe dzieci.

Oznacz swój rower
Policja zaprasza do znakowania 
rowerów, które odbędzie się w ko-
misariacie przy ul. Powstańców 
Wlkp.: 16 marca w godz. 10-13; 
22 marca 15-18 i 31 marca 10-13. 
Rowery powinny być wyposażone 
w  jedno światło pozycyjne białe 
lub żółte, element odblaskowy, co 
najmniej jeden działający hamulec 
oraz dzwonek. Osoba, która chce 
przystąpić do programu powinna 
mieć z sobą dowód osobisty i ewen-
tualnie dowód zakupu roweru. 
Konieczne jest też uczestnictwo 
osoby pełnoletniej w  przypadku 
znakowania rowerów dzieci.   (PAW)

W niedzielę, 24  stycznia powia-
domieni o  zdarzeniu poznańscy 
policjanci przybyli w okolice „Li-
dla” na tzw. Klinie Dębieckim, 
gdzie znaleźli zwłoki młodego 
mężczyzny. Okazał  się nim nie-
spełna 18-letni mieszkaniec Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Lubonian-

ka”. Jak doszło do przedwczesnej 
śmierci młodego lubonianina, jest 
na razie tajemnicą. Prowadzący 
postępowanie policjanci odma-
wiają udzielenia szczegółowszych 
informacji ze względu na dobro 
śledztwa.

PAW

Tajemnicza śmierć

W okresie od lipca do grudnia ub. 
roku z terenu �rmy „Luvena” skra-
dziono 324 tony saletry potasowej. 
Jak to się stało, że stwierdzono brak 

tak dużej ilości tego związku che-
micznego, dochodzi obecnie pro-
kuratura.

PAW

Gdzie jest saletra?

Tragicznie zaczął się rok 2016 dla 
kobiety, która nad ranem 1 stycznia 
znalazła w  przedpokoju jednego 
z domów przy ul. Kopernika zwło-
ki 43-letniego mężczyzny powie-
szone na klamce od drzwi za po-
mocą sznura. Decyzją prokuratora 
na miejscu przeprowadzono czyn-
ności z udziałem technika krymi-

nalistyki oraz biegłego Zakładu 
Medycyny Sądowej, który stwierdził 
zgon w wyniku gwałtownego udu-
szenia (zadzierzgnięcia). Ustalono, 
że do zgonu nie przyczyniły  się 
osoby trzecie, w  związku z  czym 
zwłoki przekazano rodzinie samo-
bójcy.

PAW

Samobójstwo

W sobotnią noc, 30  stycznia 
o godz. 2 do salonu gier z automa-
tami przy ul. Żabikowskiej (okolice 
Powstańców Wlkp.) wtargnęło 
dwóch mężczyzn w kominiarkach, 
którzy po sterroryzowaniu pracow-
nika i klienta, przy użyciu siekiery 
włamali  się do trzech automatów 

i  skradli z  nich nieustaloną dotąd 
sumę pieniędzy, po czym się odda-
lili. Na miejscu zdarzenia technik 
kryminalistyki zabezpieczył ślady. 
Dochodzenie prowadzą lubońscy 
i  poznańscy policjanci. Nie był to 
pierwszy rozbój w tym miejscu.
 PAW

Siekierą w automaty

W środę, 27  stycznia przy ul. ks. 
Streicha z  rąk kobiety wyrwano 
torebkę. Ponieważ, jak się później 
okazało, nie było w niej nic warto-
ściowego, ze względu na „małą 
szkodliwość czynu”, potraktowano 
zdarzenie nie jako przestępstwo, 

lecz wykroczenie. Gdyby w torebce 
znajdowały się: gotówka lub przed-
mioty o  wartości 1/4 najniższego 
obowiązującego ustawowo wyna-
grodzenia, kwalifikacja byłaby 
inna…

PAW

Wykroczenie?
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Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

Strażnicy miejscy wykonali 
w  styczniu łącznie 334 różnych 
interwencji. Ze względu na trud-
ne warunki atmosferyczne, co-
dziennie kontrolowaliśmy miej-
sca, gdzie potencjalnie mogą 
przebywać osoby bezdomne. 
Niepokojąco wzrosła, w  porów-
naniu z  analogicznym okresem 
roku ubiegłego, liczba przewie-
zionych przez nas do Izby Wy-
trzeźwień. 5-krotnie bowiem 
osoby w  stanie nietrzeźwości 
zagrażającym ich zdrowiu lub 
życiu, albo zdrowiu lub życiu 
innych, musieliśmy przewieźć do 
Poznania. Atak zimy i opady spo-
wodowały podjęcie przez nas 62 
interwencji wobec właścicieli 
nieruchomości, którzy nie dopeł-
nili obowiązku usunięcia śniegu 
z  chodnika wzdłuż posesji. Od-
notowaliśmy 25 interwencji zwią-
zanych ze zwierzętami. Jedną 
osobę ukaraliśmy mandatem kar-
nym za niezachowanie środków 

ostrożności przy trzymaniu psa. 
12 razy interweniowaliśmy na 
zgłoszenia dotyczące drażniącego 
dymu, wydobywającego się z ko-
minów. Ponadto wraz z funkcjo-
nariuszami Komisariatu Policji 
w Luboniu wystawiliśmy 3 patro-
le szkolne i  3 patrole dzielnico-
wych na osiedlu Lubonianka. 
Dokonaliśmy 19 konwojów do-
kumentów, a  także 2 konwoje 
wartości pieniężnych na potrzeby 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Z  pracownikami tej in-
stytucji dokonaliśmy 6 kontroli 
w  miejscach zamieszkania osób 
korzystających z pomocy tej in-
stytucji. 6 styczna zabezpieczali-
śmy przemarsz procesji w święto 
„Trzech Króli”, a 10 stycznia pa-
trol Straży Miejskiej dbał o bez-
pieczeństwo wolontariuszy Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy.

Paweł Dybczyński
Komendant Straży Miejskiej

Kronika 
Straży Miejskiej 
618 131 986W styczniu Ochotnicza Straż Po-

żarna odnotowała 26 zdarzeń: 11 
pożarów, 14 miejscowych zagrożeń 
oraz 1 fałszywe wezwanie. Interwen-
cje miały miejsca w  Luboniu, Po-
znaniu, Puszczykowie, na terenie 
gminy Komorniki oraz na autostra-
dzie A2.

Qn 02.01 – pożar domku letniskowego 
w Wirach (ul. Dworcowa),
Qn 03.01 – pożar elewacji na budynku 

mieszkalnym w Wirach (ul. Parkowa),
Qn 06.01 – pompowanie wody z za-

lanego mieszkania na ul. Szkolnej,
Qn 06.01 – pożar sadzy w kominie 

na ul. 11 Listopada,
Qn 07.01 – uwolnienie kota uwięzionego 

między stropem a strychem w bu-
dynku mieszkalnym na ul. Kolonia,
Qn 07.01 – pożar mieszkania na ul. 

Konarzewskiego,
Qn 07.01 – usunięcie zwisającej gałęzi 

znad jezdni na ul. Poniatowskiego,
Qn 07.01 – pożar sadzy w kominie 

na ul. Kotowo,
Qn 08.01 – towarzyszenie policji w celu 

otwarcia mieszkania na ul. Klonowej,
Qn 08.01 – pompowanie wody z za-

lanej piwnicy na ul. Długiej,
Qn 09.01 – ratowanie psa na zamar-

zniętym jeziorze w Rosnówku (ul. 
1 Maja),
Qn 10.01 – pożar w hurtowni z tek-

styliami w Poznaniu (ul. Głogowska),
Qn 10.01 – sprawdzenie przyczyny 

wyczuwalnego zapachu gazu w bu-
dynku mieszkalnym na ul. Łącznej,
Qn 12.01 – pomoc zespołowi pogo-

towia ratunkowego w  transporcie 

osoby poszkodowanej do karetki 
na ul. Żabikowskiej,
Qn 17.01 – poszukiwanie osoby za-

ginionej na terenie szacht przy ul. 
Niezłomnych,
Qn 17.01 – wypadek samochodowy 

na autostradzie A2,
Qn 20.01 – pożar samochodu na al. 

Jana Pawła II,
Qn 20.01 – sprawdzenie przyczyny 

załączenia  się monitoringu prze-
ciwpożarowego w  Komornikach 
(ul. Tulipanowa),
Qn 22.01 – sprawdzanie przy pomo-

cy mierników wielogazowych czy 
w  pomieszczeniach mieszkalnych 
nie ulatnia się tlenek węgla – Ko-
morniki (ul. Młyńska),
Qn 25.01 – gaszenie ogniska bez nad-

zoru na ul. Niepodległości,
Qn 25.01 – pożar poddasza w  bu-

dynku mieszkalnym w Puszczyko-
wie (ul. Piesza),
Qn 26.01 – gaszenie ogniska bez nad-

zoru w Poznaniu (ul. Głogowska),
Qn 26.01 – zabezpieczenie miejsca, 

w którym doszło do próby samo-
bójczej w Szreniawie (ul. Mostowa),
Qn 27.01 – sprawdzenie pomieszczeń 

miernikiem wielogazowym na obec-
ność czadu w budynku mieszkalnym 
na ul. Krasickiego, po tym, jak załą-
czył się domowy czujnik wykrywania 
tlenku węgla,
Qn 29.01 – pożar kotłowni w Głu-

chowie (ul. Komornicka),
Qn 29.01 – usunięcie plamy ropo-

pochodnej z powierzchni jezdni na 
rondzie Żabikowskim.

OSP
W debacie 3 
lutego wzięli 
udział m.in.: 
przedstawicie-
le Policji, ad-
ministracji 
rządowej, sa-
morządowej 
oraz przedsta-
wiciele insty-
tucji odpowie-
dzialnych za 
bezpieczeń-
stwo, wśród 
nich przedsta-
wiciele nasze-
go miasta – 
zastępca Ko-
mendanta Po-
licji – Dariusz 
Majewski, Komendant Straży 
Miejskiej – Paweł Dybczyński, 
pracownik magistratu – Roman 
Goliński (Obrona Cywilna) oraz 
radny Paweł Wolniewicz. Gospo-
darzem spotkania był Komendant 
Miejski Policji w Poznaniu, insp. 
Roman Kuster. Podkreślano, że 
stworzenie map zagrożeń pozwo-
li na rzetelne i czytelne zidentyfi-
kowanie i przedstawienie społecz-
nościom lokalnym, skali i rodzaju 
zagrożeń oraz instytucji współod-
powiedzialnych za zapewnienie 
bezpieczeństwa i  porządku pu-
blicznego. Najważniejszy przy 

tworzeniu mapy ma być kontakt 
ze społeczeństwem.

PAW

Mapy zagrożeń
Konsultacje społeczne w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu 
dotyczące map zagrożeń, które mają być uniwersalnym 
narzędziem służb i instytucji do zarządzania bezpieczeństwem 
publicznym

n
Luboń reprezentowali: Dariusz Majewski (przy oknie z pra-
wej) oraz za nim: Paweł Dybczyński (w mundurze) i Roman 
Goliński   fot. Paweł Wolniewicz

Qn Stu lat i jednego dnia dłużej z oka-
zji urodzin – Alinie Stach – najser-
deczniejsze życzenia wszelkiej po-
myślności, lawiny szczęścia i dużo 
zdrowia na wiele następnych lat 
życzą Zosia i Zbyszek.
Qn Stu lat i  jednego dnia dłużej 

z okazji urodzin Szeryfa Cordella 
Grandfathera Camaro życzą przy-
jaciele z Kowbojskiego Miasteczka 
w Luboniu.
Qn Wszystkiego najlepszego z oka-

zji urodzin Cordella życzą rodzice.
Qn Dla Szeryfa Cordella, z  okazji 

urodzin – życzymy Ci szczęścia i po-
myślności, by to, o czym marzysz, się 
spełniło – członkowie i sympatycy 
Kowbojskiego Miasteczka w Luboniu.
Qn Siedemdziesiąt lat – wiek imponu-

jący, szacunek u ludzi wzbudzający, 
bogactwo wiedzy i doświadczenia, 
godne z pewnością pozazdroszczenia 
– Kochanemu Mężowi, Tatusiowi, 
Dziadkowi i  Teściowi – Józefowi 
Hamrolowi – w dniu 70. urodzin 
chcemy życzyć spokoju, żadnych 
trosk i powodów do niepokoju. Dużo 
Zdrowia, samych radości i ogromu 

od bliskich miłości – żona z córka-
mi, wnukami i zięciami
Qn Wszystkiego najlepszego z oka-

zji imienin dla Doroty Przebierały 
życzą przyjaciele z  Kowbojskiego 
Miasteczka-Luboń.
Qn Wszystkiego najlepszego z oka-

zji imienin Doroty Przebierały 
życzy ukochany mąż Jack z dziećmi 
Marcinem i Natalią oraz wnukiem 
Dolarem.
Qn Dyrektorowi Szkoły Podstawowej 

nr 1  – Grzegorz Aniole – z okazji 
imienin życzymy satysfakcji z pra-
cy pedagogicznej,  realizacji celów 
postawionych przed Jedynką, ser-
decznej atmosfery w  szkole oraz 
pomyślności w życiu osobistym.
Qn Kasi Frąckowiak, z okazji imienin 

życzymy satysfakcji z odpowiedzial-
nej pracy w Radzie Miasta, spoko-
ju i dobra w rodzinie, pomyślnego 
łączenia ról życiowych i zdrowia.
Qn Maciejowi Graczowi – wyciska-

nia dni jak dobrych owoców, wia-
tru w życiowe żagle i dopisującego 
zdrówka.

Z serca
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BAW SIĘ Z NAMI

Nasza krzyżówka

Jak przesłać życzenia?
Życzenia do rubryk: „Z serca” i „Kolacja we dwoje” można kie-
rować do redakcji: e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.
pl), SMS-em [pod numer 71068 wysłać: TC.WLZSERCA.(treść 
życzeń do 160 znaków), koszt usługi – 1 zł netto (1,23 zł z VAT)] 
lub na kartkach (wrzucać do niebieskich skrzynek pocztowych na 
terenie miasta lub przynieść do redakcji, ul. Wschodnia 23A/62).

(red)

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 15 utworzą rozwiązanie, które po 
wpisaniu do kuponu należy do końca lutego, na kartce pocztowej, dostar-
czyć do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, patrz mapka str. 2) lub wrzucić 
do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści Lubońskich” na terenie miasta. 
Wśród osób, które poprawnie odgadną hasło, wylosujemy nagrodę, którą 
ufundowała �rma MALIBU z ul. Sikorskiego.
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w  poprzednim wydaniu „WL” 
brzmiało: Rozpoczął  się Nowy Rok. Nagrodę wylosowała Katarzyna 
Przybylska z ul. Uroczej w Poznaniu. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy 
w godzinach dyżurów do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Poziomo
 4.  kamrat, kolega
 7.  dział medycyny
 8.  chwyt klamrowy w zapasach
 9.  krochmal
 10.  drapieżnik afrykań-

ski z rodziny kotów
 11.  prawy dopływ Wołgi
 13.  przedstawiciel pań-

stwa za granicą
 15.  płynie w żyłach
 16.  przełęcz w Andach
 17.  bogini zwycięstwa
 18.  na głowie motocyklisty
 20.  magneto
 25.  Eugeniusz, napisał: „Ta-

jemnice Paryża”
 27.  Eden
 28.  pośrednik
 29.  mężczyzna (forma 

grzecznościowa)
 30.  podarunek
 31.  stolica Armenii
 32.  rzeka, którą przekroczył Cezar

Pionowo
 1.  niedopowiedzenie, klapa
 2.  uchatka, ssak morski
 3.  zagadnienie wymaga-

jące rozwiązania
 4.  gra w karty
 5.  febra
 6.  smaczliwka
 12.  cyrk lodowcowy
 13.  lekkie sportowe samoloty
 14.  był nim Rumcajs
 15.  rulik, motyl nocny
 19.  uprzywilejowana karta w grze
 21.  kołczan wraz z łu-

kiem i strzałami
 22.  powtarzający się w utwo-

rze po każdej stro�e
 23.  dokument kredytowy
 24.  rezultat działania
 25.  myli się tylko raz
 26.  północnoafrykań-

ski kuzyn zająca
oprac. Bernard Stachowiak

Witam cieplutko wszystkich lubią-
cych „łamać głowy”. Najpierw roz-
wiązania z poprzedniego numeru. 
Przysłowia, które należało odgadnąć 
brzmią: JAK NOWY ROK JASNY 
I CHŁODNY – CAŁY ROK PO-
GODNY I PŁODNY oraz NOWY 
ROK NASTAJE, KAŻDEMU 
OCHOTY DODAJE, a także MIE-
SIĄC STYCZEŃ – CZAS DO ŻY-
CZEŃ.
Rozwiązanie rebusu nie sprawiło 
wam chyba wielkiego kłopotu, oczy-
wiście 1 stycznia rozpoczął  się 
NOWY ROK. Mam nadzieję, że 
będzie dla wszystkich szczęśliwy. 
Spośród nadesłanych poprawnych 
odpowiedzi wylosowałam, jak zwy-
kle, trzech nadawców: Jakub Ku-
bicki, Wojtek Łukowski i Natalia 
Rożek.
Dziś nowe zadania. Najpierw zagad-
ka logiczna; przeczytaj, pomyśl 
i rozwiąż.
Niedawno obchodziliśmy Dzień 
Babci i Dzień Dziadka. Emilka, Igu-

sia i Martusia to uczennice trzech 
różnych szkół (nr  1, nr  2 i  nr  3). 
Każda z nich kupiła piękne róże dla 
swoich babć w innym kolorze (czer-
wony, różowy, żółty). Dziadkowie 
dostali czekoladki, które, jak wia-
domo, są w kolorze brązowym. Do 
jakich szkół chodzą dziewczęta, 
i  w  jakich kolorach podarowały 
swoim babciom kwiaty, skoro wia-
domo że:
Qn Igusia nie chodzi do Szkoły nr 1 

i wybrała żółte róże, choć woli ko-
lor różowy.
Qn Martusia jest uczennicą Szkoły nr 2.
Qn Uczennica ze Szkoły nr 1 nie ku-

piła kwiatów w kolorze czerwonym.
Już wiesz, w  jakim kolorze każda 
dziewczynka kupiła kwiaty?

I jeszcze rebus, którego rozwiąza-
niem jest nazwa lutowego święta:
Pozdrawiam serdecznie wszystkich, 
którzy lubią łamigłówki i  czekam 
na rozwiązania.

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
Zagadki dla DZIECI
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CO, GDZIE, KIEDY / OGŁOSZENIA

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

Qn 15 lutego, godz. 16-18 – dyżury 
radnych dla mieszkańców: T. Zyg-
manowska – Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2; P. Goryniak – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42; J. 
Bielawski – Gimnazjum nr 1, ul. Armii 
Poznań 27; K. Frąckowiak– Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 15 lutego, godz. 17.30-19 – spo-

tkanie Klubu Szachowego – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 15 lutego, godz. 18 – „Szydełkowe 

Fanaberie” zapraszają do wspólnego 
tworzenia – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 15 lutego, godz.  19 – spotkanie 

z dobrym kinem w miłej, kameralnej 
atmosferze w  Bibliotecznym Klubie 
Filmowym – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 19 lutego, godz. 16-17.30 i 17.30-

19 – Działania plastyczne dla dzieci 
„Kolorowe malowanie” pod okiem 
plastyka Przemysława Szydłowskiego – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42

Qn 20 lutego 2016r. godz. 9.15 - 10.45 
oraz 11.00 - 12.30 – „Kolorowe ma-
lowanie” – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 21 lutego, godz. 10 – rajd „Jarosła-

wiec zimą” – zbiórka przed świetlicą 
w Szreniawie (za Muzeum Rolnictwa)
Qn 27 lutego, godz. 9 – turniej piłki 

nożnej TMS Stella Luboń i SP 1 dla 
rocznika 2008-2009 – hala LOSiR, ul. 
Kołłątaja 2 – wstęp wolny
Qn 27 lutego, godz. 11 – spacer szlakiem 

architektury przemysłowej w Luboniu 
– zbiórka przed budynkiem dawnej 
szkoły elementarnej (stara SP 3), ul. 
Armii Poznań 27
Qn 27 lutego, godz. 17.30 – nabo-

żeństwo w  intencji beaty�kacji ks. 
Stanisława Streicha – kościół św. Jana 
Bosko, ul. Jagiełły 11
Qn 29 lutego, godz.  19 – spotkanie 

Klubu Miłośników (ostatni poniedzia-
łek miesiąca) – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wszystkich chętnych 
zapraszamy

Qn 2 marca, godz.  18 – „Śpiewać 
każdy może”, wspólne muzykowanie 
miłośników śpiewu (pierwsza środa 
miesiąca) – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 4 marca, godz.  12 – spotkanie 

z cyklu „Cały Luboń czyta dzieciom” – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 4 marca, godz. 16-17.30 i 17.30-19 

– „Kolorowe malowanie” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 5 marca, godz. 9.15-10.45 i 11-

12.30 – „Kolorowe malowanie” – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 5 lub 6 marca, godz. 12 – ćwierć-

�nał Pucharu Polski: LKS-Polonia 
Środa Wlkp. – stadion, ul. Rzeczna
Qn 7 marca, godz. 17.30-19 – Klub 

Szachowy – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 7 marca, godz. 18 – „Szydełkowe 

Fanaberie” – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 7 marca, godz. 16-18 – dyżury rad-

nych dla mieszkańców: A. Okupniak – 
Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
P. Bartkowiak – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42; K. Ekwińska – Gim-
nazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; K. 
Wilczyńska-Kąkol – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97
Qn 9 marca, 17-18.30 – „Wokół wy-

chowania”, comiesięczny dyżur peda-
gogiczny Anny Kurelskiej z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej (zgło-
szenia telefoniczne: 61 813 09 72) – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 11 marca, godz. 7.45 – IX edycja 

Wojewódzkiego Konkursu Matema-
tycznego „Pitagorejczycy” – aula Wy-
działu Matematyki i Informatyki, ul. 
Umultowska 87 w Poznaniu (Morasko)
Qn 12 marca, godz. 10 – Drzwi otwarte 

– Szkoła im. św. Filipa Neri, ul. Armii 
Poznań 27
Qn 14 marca, godz. 19 – Biblioteczny 

Klub Filmowy – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
Qn 15 marca, godz. 14 – Wielkanocne 

śniadanie w Klubie Ludzi Niewido-
mych i Słabowidzących „Promyk” – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn - 16 marca, godz. 10-13 – znako-

wanie rowerów – Komisariat Policji, 
ul. Powstańców Wlkp. 42
Qn - 21 marca, godz. 16-18 – dyżu-

ry radnych dla mieszkańców: Paweł 
Andrzejczak – Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2; A. Dworaczyk – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42; P. 
Izydorski – Gimnazjum nr 1, ul. Armii 
Poznań  27; H. Gawelski – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97

oprac. HS

Zabawa polega na odga-
dywaniu ciekawych 
i  charakterystycznych 
miejsc w Luboniu. Pro-
simy określić, co przed-
stawia opublikowana 
fotograf ia  i   gdzie 
obiekt się znajduje. Od-
powiedzi można przesy-
łać (również pocztą elek-
troniczną), dostarczać do 
redakcji (ul. Wschodnia 
23 a lok. 62) albo wrzu-
cać do niebieskich skrzy-
nek „Wieści Lubońskich” 
na terenie miasta. Kartki z  dopi-
skiem: „Zgadnij, co to” muszą być 
podpisane imieniem i nazwiskiem 
uczestnika konkursu. Wśród tych, 
którzy nadeślą poprawne odpowie-
dzi, rozlosujemy upominki. Prosimy 
też o nadsyłanie swoich propozycji 
(fotogra�i).
Opublikowane w ubiegłym miesią-
cu zdjęcie przedstawiało fragment 

budynku przy placu Edmunda 
Bojanowskiego, w  którym przez 
blisko 100 lat funkcjonowała ap-
teka. Spośród poprawnych odpo-
wiedzi wylosowaliśmy tę, którą 
nadesłała Barbara Szymankiewicz 
z ul. Traugutta. Po odbiór niespo-
dzianki zapraszamy do redakcji (ul. 
Wschodnia 23  a/62) w  godzinach 
dyżurów.  (red)

Zgadnij, co to?

n
Zabytkowy budynek apteki w Żabikowie   fot. Hanna Siatka

n
Zgadnij, fragment jakiego to obiektu?    
fot. Zbigniew Henciel

Zgony

Śluby
31.12.2015 r.
Qn Tomasz Skrzypek  

 i Alicja Ho�mann
09.01.2016 r.
Qn Maciej Kosin  

 i Zuzanna Kaczmarek
15.01.2016 r.
Qn Kamil Kuik  

 i Karolina Matuszak

W styczniu zawarto 4 związki 
małżeńskie. 1 para nie wyraziła 
zgody na publikację danych.

01.01.2016 r.
Qn Irena Rybak ur. 1952 r.

01.01.2016 r.
Qn Marcin Sołtysiak ur. 1972 r.

08.01.2016 r.
Qn Kazimierz Pacanowski  

 ur. 1954 r.
08.01.2016 r.
Qn Krzysztof Tuliński ur. 1960 r.

10.01.2016 r.
Qn Andrzej Dembski ur. 1946 r.

23.01.2016 r.
Qn Bolesław Jurga ur. 1931 r.

25.01.2016 r.
Qn Mieczysława Jankowska  

 ur. 1924 r.
26.01.2016 r.
Qn Bogdan Budziszewski  

 ur. 1934 r.

Jagoda Wawrzyniak
zastępca kierownika USC Luboń
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Pani mgr Urszuli Anioła
byłej wicedyrektor Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Luboniu
oraz Rodzinie

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci
MATKI
składają

Maria Nowak i Danuta Liminowicz

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere słowa wsparcia

Pani Urszuli Aniole oraz Jej Najbliższym
z powodu śmierci

Mamy
składają Grażyna Leciej i Wanda Haremza

Pani Urszuli Aniole i Panu Zbigniewowi Jankowskiemu
składamy wyrazy serdecznego współczucia

z powodu śmierci

Matki
dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu

W nocy z soboty na niedzielę, z 6 na 7 lutego 2016 r.,  
w wieku 86 lat zmarł długoletni fotoreporter prasowy

Zygmunt Ceglarek

Urodził się 30 maja 1930 r. w Poznaniu. W 1934 r. 
zamieszkał z rodziną w Żabikowie, u zbiegu ulic Ko-
ściuszki i Długiej (obecnie 11 Listopada), potem na ul. 
Mazurka. Pracę zawodową rozpoczął w Zielonej Górze. 
Był fotoreporterem „Gazety Zielonogórskiej”, współpra-
cował z Centralną Agencją Fotogra�czną. Publikował 
zdjęcia w „Świecie”, „Trybunie Ludu”, „Światowidzie”, 
dwutygodniku „Nadodrze” i  wydawnictwach tury-
stycznych. W 1974 r. powrócił do Lubonia i związał się 
z „Gazetą Poznańską”, w której pracował do 1998 r. Będąc na emeryturze dalej 
fotografował. Swoje zdjęcia prezentował na wystawach, m.in. w Bibliotece 
Miejskiej w Luboniu. Najbardziej lubił uwieczniać ludzi przy pracy i wyko-
nywać zdjęcia niepozowane.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski oraz m.in. Odznaką Honorową „Za Zasługi w Rozwoju 
Województwa Poznańskiego” (dwukrotnie) i  Odznaką Honorową Miasta 
Poznania.

Sylwetkę Z. Ceglarka przedstawiliśmy m.in. w „WL” 09-2008, str. 24.
(HS)

„(...) Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci...”
Wisława Szymborska

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere słowa wsparcia i otuchy

dla
Pana Zbigniewa Jankowskiego

z powodu śmierci

Mamy
składają

dyrekcja, grono pedagogiczne  
oraz pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu

Serdeczne podziękowanie za sprawowanie mszy św.  
i ceremonii pogrzebowej składamy  

Księdzu Kanonikowi Bernardowi Cegle,  
Księdzu Jackowi Zjawinowi  

oraz Księdzu Ryszardowi Mikołajczakowi, Rodzinie,  
Przyjaciołom, Sąsiadom i Znajomym za o�arowane  

komunie św., intencje mszalne oraz uczestnictwo  
w ostatniej drodze naszego kochanego męża, ojca, teścia i dziadka

śp. Krzysztofa Tulińskiego

składają żona z rodziną

Bóg zapłać dla wszystkich, którzy wspierali modlitwą  
i pomocą w czasie długiej i ciężkiej choroby Krzysztofa.  

Osobne podziękowania dla Zakładu Pogrzebowego  
Zbigniewa Kędziory za zorganizowanie uroczystości pogrzebowej.
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Korepetycje
Qn Matematyka, �zyka – nauczyciele, 

dojazd; tel. 532 996 938   (h-421 I-VI)
Qn Język niemiecki – korepetycje; tel. 

600 351 347   (097)
Qn Korepetycje j. angielski z dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (h-431 I-III)
Qn Korepetycje – matematyka, �zyka, 

chemia – absolwentka Politechniki; tel. 
785 602 438   (h-431 I-III)
Qn Chemia, �zyka, matematyka – ko-

repetycje, gimnazjum; tel. 785 602 439   
(h-431 I-III)
Qn Angielski, niemiecki – korepetycje 

z dojazdem do ucznia; tel. 723 517 463   
(h-431 I-III)
Qn Nauka gry na pianinie, keyboardzie, 

klarnecie, saksofonie; tel. 608 461 180   (pw)
Qn Korepetycje z matematyki i chemii, 

tel. 509 728 962   (r-035-II,III)

Praca
Qn Firma z Lubonia zajmująca się opa-

kowaniami poszukuje do pracy maga-
zyniera. Praca 2-3 razy w tygodniu po 
kilka godzin (przed południem). Upraw-
nienia na wózek widłowy mile widziane. 
Tel. 509 203 804   (m-II)
Qn Przyjmę pracowników do wykańcza-

nia domów i mieszkań; tel. 513 130 522   
(m-IX-II)
Qn Magiel elektryczny – prasowanie po-

ścieli, ręczników, obrusów. Profesjonalne 
prasowanie koszul. Możliwość odbioru 
i przywozu do Klienta! Tel. 506 171 286   
(h-I-III)
Qn Sumienna, uczciwa i dokładna pani 

posprząta mieszkanie 1x lub 2x w tygo-
dniu, Luboń i okolice; tel. 695 746 028   
(h-II)
Qn Zakład Krawiecki zatrudni do praso-

wania garniturów męskich, praca stała, 
jednozmianowa, pełen etat, Łęczyca tel. 
606 509 565   (r-II)
Qn Opiekunkę do 3-miesięcznych bliźniąt 

na 3-4 godziny dziennie zatrudnię (go-
dziny do uzgodnienia); tel. 503 605 777 
lub ellf@gazeta.pl   (r-II)
Qn Firma z Komornik poszukuje pracow-

nika magazynu. Obowiązki: za- i roz-
ładunek, przygotowywanie paczek itp.: 
wymagane prawo jazdy kat. B. (mile wi-
dziani studenci); tel. 664 435 347   (r-II)

Bezpłatne ogłoszenia drobne w sprawie pracy można kierować do 
redakcji: e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.pl) oraz na 
kartkach (wrzucać do niebieskich skrzynek pocztowych na terenie 
miasta lub przynieść do redakcji, ul. Wschodnia 23A/62).
Przypominamy, że jako bezpłatne przyjmujemy ogłoszenia, które 
dotyczą oferowania stanowiska pracy (np. przyjmę fryzjerkę, poszu-
kujemy magazyniera itp.) lub, jeśli osoba �zyczna poszukuje stałe-
go zatrudnienia (np. elektryk z prawem jazdy kat. B szuka pracy).

(red.)

Ogłoszenie o pracę

Ogłoszenia drobne
OGŁOSZENIA

Usługi
Qn Karcher: tel. 664 222 905   (m-339 II-V)
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 Malowanie, szpachlowanie, tapeto-

wanie; tel. 601 574 487   (h-013 I-VI)
Qn Usługi krawieckie; tel. 504 209 889   

(m-295-IX-II)
Qn Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrau-
liczne – złota rączka – tel. 503 712 456   
(h-435 I,II)
Qn Naprawa 24h, montaż junkersów, kotłów, 

kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101.   
(h-432 I-III)
Qn Wycinka i  przycinka drzew; tel. 

502 762 216   (r-025 II)
Qn PIT-y tanio; tel. 503  138  846   (r-

030 II-IV)

Qn Układanie płytek; tel. 502  297  179   
(r-033 II-VII)
Qn Karcher – czyszczenie: dywanów, wy-

kładzin, tapicerek meblowych i samo-
chodowych. Czyszczenie, konserwacja 
skór – auto – dom. Polerowanie, zabez-
pieczenie lakieru. Wystawiam faktury 
VAT. Tel. 600 217 065   (r-038 II)

Nieruchomości
Qn Do wynajęcia hala dwupoziomowa 

320  m2 w  Luboniu; tel. 509  127  704   
(m-29-II-III)
Qn Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam 

działkę budowlaną, uzbrojoną 700 m2 
przy jeziorze, tel. 600 322 991   (r-01 I-III)
Qn Do wynajęcia pomieszczenie magazy-

nowo-biurowe ok. 80 m2 w Luboniu, sze-
roka brama, poziom „0”; tel. 607 671 372   
(r-022 II)
Qn Sprzedam działkę budowlaną 450 m2 

przy ul. Nowej w Luboniu; tel. 601 873 765   
(r-028 II)

cd.  
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OGŁOSZENIA

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, 61 819 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
Qn PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 Kom-Lub, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 8 130 551

 wt. – pt. 14 – 18, sob. 8 – 14
Qn  Centrum Zagospodarowania Odpa-
dów – Selekt –sp. z o.o. (instalacja)

 www.selekt.toensmeier.pl, ul. Piotrowo 
Pierwsze 26/27, Czempiń 
tel. 60 282 65 41; selekt@toensmeier.pl

USŁUGI KOMUNIKACYJNE
Qn   TRANSLUB

ul. Przemysłowa 13/15, 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

– „Arnika”, ul. ks. Streicha 27,  
tel. 61 282 17 72, pn.-pt. 7.30-19, sb. 8-13

– „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 – 20, sob. 8 – 15

– „Przy Rynku”, ul. Poniatowskiego 24,  
tel. 61 810 31 28, 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 
- PKO BP – ul. Sikorskiego (24h)
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego (24h)
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59 (24h)
- CH Pajo – ul. Żabikowska 66 
- CH Factory – ul. Dębiecka 1
- CH Intermarche - ul. Żabikowska 53 
- Małpka - ul. ArmiiPoznań (Euronet 24h)

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
 Szkoła Podstawowa i Punkt Przed-

szkolny im. św. Filipa Neri ul. Ar-
mii Poznań 27,  tel. 793 130 703
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

Qn Wynajmę pomieszczenie 16 m2 przy 
gabinecie kosmetycznym. Idealnie na-
daje się na fryzjerstwo lub inne propo-
zycje; tel. 501 215 558   (ws)
Qn Sprzedam działkę 1809  m2 na uli-

cy Kotowo, tel. 532 226 165   (r-46 II)

Qn Do wynajęcia lokal 67 m2 na cichą 
działalność (plus garaż) w Luboniu na 
ul. Walki Młodych; tel. 609  911  435   
(h-63 II)

Inne
Qn Kupię auta do 10 tys. zł, umowa i go-

tówka do ręki; tel. 798 827 337   (h-
436 I-III)
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Ogłoszenia drobne

Niezależny Miesięcznik Mieszkańców, chętnie czytany od 25 lat, 
jest najskuteczniejszą prasą w ponad 30-tysięcznym mieście.
Qn Reklamuj się u nas!
Qn Zgłaszaj interwencje!
Qn Przekazuj sygnały!
Qn Zadawaj pytania władzom lokalnym!
Qn Dziel się wiedzą, informacją, spostrzeżeniami, re�eksją 

o Luboniu!
Qn Odwiedzaj nas, pisz listy, maile i dzwoń!

ul. Wschodnia 23A/62, tel. 61 810 43 35; 609 616 277; 609 616 290; 
redakcja@wiescilubonskie.pl
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