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TEMAT MIESIĄCA

Na mniej nas nie stać!
Pod względem dzietności Polska 
zajmuje 216. miejsce na 224 kra-
je świata! W naszym kraju staty-
stycznie jedna kobieta rodzi 1,3 
dziecka. Tymczasem wskaźnik za-
pewniający prostą zastępowalność 
pokoleń to 2,1 dziecka na kobie-
tę. Od liczby i struktury ludności 
w danym kraju zależą natomiast 
bezpośrednio: stabilność budżetu 
i systemu emerytalnego, poziom 
konsumpcji i siła państwa. 
W 2016 r. rząd chce wydać na re-
alizację programu „Rodzina 500+” 
17 mld zł, a w roku przyszłym – 
22,5 mld. Szacuje się, że skorzysta 
z nich ok. 2,7 mld dzieci (Wiel-
kopolska otrzyma do końca roku 
ponad 1,6 mld zł, przeznaczonych 
dla blisko 349 tys. pociech). Prze-
kazane pieniądze mają zwiększyć 
popyt i napędzić PKB (Produkt 
Krajowy Brutto) – nawet do 0,5% 
rocznie. Podstawą sukcesu pro-
gramu mają być kompleksowe 
działania wspierające rodzinę 

(m.in. kontynuacja sukcesywnego 
zwiększania miejsc w żłobkach, 
ułatwianie kobietom powrotu na 
rynek pracy, uelastycznianie czasu 
pracy) oraz zmiany gospodarcze 
na wielu płaszczyznach. Program 
„Rodzina 500+” to rewolucyjne 
przewartościowanie roli, jaką dla 
państwa ogrywa stanowiący je 
naród.
Warto zaznaczyć, że kraje Unii 
Europejskiej hojnie wspierają ro-
dziny. Średnia bezpośredniej po-
mocy państw UE w zakresie ulg 
na dzieci i świadczeń rodzinnych 
wynosi 9 819 zł rocznie (najwię-
cej w  Luksemburgu – 39  218  zł 
na dziecko w  roku). Za Polską 
(2 224 zł) są tylko: Grecja, Litwa, 
Rumunia i Bułgaria. Teraz każde 
drugie i  kolejne dziecko w  pol-
skiej rodzinie otrzyma dodatkowo 
6 000 zł rocznie, a w mniej zamoż-
nej, również pierwsze lub jedyne.
(Na podst. „Rodzina 500+” – Dorota 
Łosiewicz – „wSieci” nr 7, 2016)

HS

MOPS poprowadzi
Póki nie wpłyną wnioski, trudno 
przewidzieć, ile lubońskich rodzin 
skorzysta z programu, który zacznie 
funkcjonować od 1 kwietnia. Jolan-
ta Pieprzycka – dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
(MOPS) – placówki wyznaczonej 
przez Burmistrza do obsługi „500+” 
w  30-tysięcznym Luboniu – liczy, 
że będzie ich od 2,5 do 3,5 tysięcy, 
a środki tra�ą do 3-4 tys. dzieci. To 
wielkości zaledwie szacunkowe, nie 
wiadomo bowiem, ilu mamy nieza-
meldowanych mieszkańców i  jaką 
liczbę pociech posiadają. Ta przy-
puszczalna wielkość obejmuje oko-
ło 1190 rodzin z ok. 1800 dziećmi, 
które już korzystają ze świadczeń 
rodzinnych. Pomimo że „Rodzina 
500+” jest programem pomyślanym 
nie jako plan pomocowy dla naj-
biedniejszych, lecz jako wzmacnia-
jące rodzinę wparcie w wychowaniu, 
za najpewniejszych jego odbiorców 
można uznać familie niedostatecz-
nie uposażone. W  2015  r. MOPS 
odnotował ich 395. Tyle lubońskich 

rodzin (965 osób) korzystało z po-
mocy �nansowej, dysponując mie-
sięcznie dochodem na osobę 514 zł 
i mniej, lub nieznacznie więcej.

Luboń się gotuje
W pierwszym roku na obsługę pro-
gramu Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej gmina otrzyma 
2% wydatkowanych środków (w 
kolejnych latach – 1,5%). Część 
z  nich już spłynęła do Lubonia 
(45 625 zł). To pieniądze potrzebne 
na przygotowanie nowych stano-
wisk pracy, na druk formularzy 
wniosków, zakup komputerów 
i  oprogramowania zsynchronizo-
wanego z używanym przez MOPS 
programem świadczeń rodzinnych 
TOP-TEAM. W wyniku konkursu, 
ogłoszonego w lutym i rozstrzygnię-
tego na początku marca, przyjęto 2 
osoby (zgłosiło się 11). Przy rekru-
tacji na nowe stanowiska kierowa-
no się znajomością „Ustawy z dnia 
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci” oraz usta-
wy o  świadczeniach rodzinnych, 

500+ lokalnie
Rusza program „Rodzina 500+”. Jak z niego skorzystać w Luboniu?

w której występuje podobny system 
rozliczania dochodów. Od 11 mar-
ca pracownicy byli szkoleni na oko-
liczność nowych przepisów. Li-
cząc  się z  okresem wzmożonej 
pracy związanej z przyjmowaniem 
wniosków, MOPS wydłuży godziny 
urzędowania biura podawczego 
w swojej siedzibie przy ul. Źródla-
nej 1 i nawiązał kontakt z Ośrod-
kiem Kultury przy ul. Sobieskiego, 
by ułatwić składanie dokumentów 
mieszkańcom odległego Lasku (dni, 
godziny i  miejsca dostarczania 
wniosków o  ustalenie prawa do 
świadczenia „Rodzina 500+” poda-
jemy dalej).

PORADNIK

Bezwarunkowe wsparcie
Środki z  programu „500+” mają 
częściowo pokryć wydatki związane 
z wychowaniem dziecka, opieką nad 
nim i zaspokojeniem jego potrzeb 
życiowych. Każda rodzina z mini-
mum dwojgiem dzieci do lat 18 
otrzyma 500 zł na drugą i kolejną 
pociechę, niezależnie od dochodu. 
Pieniądze te są wolne od podatku, 
nie bierze  się ich pod uwagę przy 
ustalaniu prawa do innych świad-
czeń (pomoc społeczna, alimenty, 
świadczenia rodzinne, dodatki 
mieszkaniowe) i nie podlegają eg-
zekucji komorniczej. Rodziny o ni-
skich dochodach otrzymają wspar-
cie także na swoje pierwsze (najstar-
sze w rodzinie) lub jedyne dziecko 
wtedy, gdy spełnia kryterium do-
chodowe – 800  zł netto na osobę 
(lub 1 200 zł, gdy wychowuje dziec-
ko niepełnosprawne; wymagane 
orzeczenie). Świadczenie będzie 
wypłacane rodzicom, opiekunom 
prawnym lub faktycznym. Przysłu-
guje bez względu na stan cywilny 
rodziców, również rodzinom nie-
pełnym i  osobom pozostającym 
w  nieformalnych związkach. 
W przypadku rodziców rozwiedzio-
nych liczy się faktyczna opieka nad 
dzieckiem. Jeśli dzielą się opieką nad 
swoją pociechą, oboje otrzymają 
świadczenie proporcjonalnie do 
wymiaru tej opieki. Jeżeli rodzina, 
oprócz dzieci z poprzednich związ-
ków, ma jeszcze wspólne dziecko, 
do jej składu wliczane są wszystkie 
dzieci. Rodzinie mieszkającej zagra-
nicą świadczenie będzie wypłacane, 
jeśli nie przysługuje jej tam wspar-
cie o podobnym charakterze (chyba 
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TEMAT MIESIĄCA
że przepisy przewidują inaczej). 
O wystąpieniu z wnioskiem o świad-
czenia rodzinne w  innym państwie 
UE tamtejszy organ informuje mar-
szałka województwa w Polsce, a ten 
powiadamia gminę.

Kto nie dostanie
Nowe świadczenie nie przysługuje, 
jeżeli dziecko pozostaje już w związ-
ku małżeńskim (jest to możliwe od 
17. roku życia). Nie otrzymają go też 
rodzice, kiedy ich pociecha 
została umieszczona w insty-
tucji zapewniającej całodo-
bowe utrzymanie (np. ośro-
dek opiekuńczy, wychowaw-
czy) albo w pieczy zastępczej. 
Nie może na nie liczyć rów-
nież pełnoletnie dziecko, 
które uzyskało prawo do 
świadczenia wychowawczego 
na własną pociechę.

Po pierwsze, wniosek
Aby otrzymać 500 zł lub wię-
cej, należy przede wszystkim 
złożyć wniosek. Można to 
zrobić dopiero od 1 kwietnia. 
Nie trzeba się jednak spieszyć, 
bo są na to 3 miesiące. Nawet 
jeśli skierujemy wniosek 1 
lipca br., i tak dostaniemy wy-
płatę z  wyrównaniem od 
kwietnia. W  kolejnych miesiącach 
świadczenie będzie wypłacane od mie-
siąca, w którym rodzice złożą wniosek. 
Do programu można dołączyć w każ-
dym momencie. Warunkiem wypłaty 
świadczenia jest jednak złożenie po-
prawnie wypełnionej dokumentacji. 
Jeśli coś trzeba będzie uzupełnić lub 
poprawić, MOPS wyśle powiadomie-
nie. Formularze wniosków są już do-
stępne w siedzibie Ośrodka przy ul. 
Źródlanej 1, na www.mops-lubon.pl 
oraz na portalu Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i  Polityki Społecznej: www.
mpips.gov.pl. Jeśli ubiegamy  się 
o  wsparcie wychowawcze na drugie 
i  kolejne dziecko, wystarczy złożyć 
sam wniosek z podaniem podstawo-
wych danych dotyczących rodziny. 

MOPS sprawdzi je w systemie powią-
zanym z PESEL-em. Chęć otrzymania 
świadczenia również na pierwsze 
dziecko wymaga udokumentowania 
dochodów przez wszystkich jej człon-
ków (małżonkowie, rodzice dzieci, 
faktyczni opiekunowie dziecka, za-
mieszkujące z nimi i pozostające na 
ich utrzymaniu dzieci w wieku do 25. 
Roku życia, a  także pociechy, które 
ukończyły 25 lat, ale legitymują  się 
orzeczeniem o znacznym stopniu nie-

pełnosprawności, jeżeli w związku z tą 
niepełnosprawnością przysługują 
określone świadczenia). Przy ustalaniu 
prawa do pieniędzy na pierwszy okres 
(od 1 kwietnia 2016 do 30 września 
2017 r.) będą brane pod uwagę docho-
dy za rok 2014. Potem procedura 
będzie już dotyczyć jednego roku – od 
1 października do 30 września (skła-
danie wniosków – od 1 sierpnia). Dla 
okresu 2017-2018 ma obowiązywać 
dochód rodziny za rok 2016. Na for-
mularzu wniosku znajdują się szcze-
gółowe pouczenia i wyjaśnienia.

Gdzie i kiedy składać?
Wnioski można składać osobiście, 
listem poleconym lub drogą elektro-
niczną. Głównym punktem przyjmo-

wania dokumentów w tradycyjnej 
postaci będzie od 1 do 15 kwietnia 
Ośrodek Pomocy Społecznej przy 
ul. Źródlanej 1, pomocniczo punkt 
w Ośrodku Kultury przy ul. Sobie-
skiego 97. W ramce na str. 4 poda-
no szczegóły na temat miejsc i ter-
minów.
W formie elektronicznej dokumen-
ty można składać za pomocą por-
talu utworzonego przez ministra do 
spraw rodziny: empatia.mrpips.gov.

pl (konieczne będzie 
uwierzytelnienie) oraz 
systemu udostępnionego 
przez Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych PUE 
(Platforma Usług Elek-
tronicznych) – należy 
posiadać konto. Można 
też skorzystać z krajowej 
bankowości elektronicz-
nej (placówki spełniają-
ce wymogi w tym zakre-
sie umieszczono na 
stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej mini-
stra do spraw rodziny). 
Pierwszym bankiem, 
który udostępnił możli-
wość składania wnio-
sków online,  jest 
PKO BP.

Wniosek przez e-konto
Wystarczy posiadać konto interne-
towe w PKO Bank Polski lub Inte-
ligo z  dostępem do bankowości 
elektronicznej. Po zalogowaniu 
odpowiednia zakładka pokieruje 
do wniosku „500+”. Po kliknięciu 
ukaże się formularz do wypełnienia 
z podpowiedziami, co i gdzie na-
leży wpisać. Klient może wybrać 
konto, na które będzie otrzymywał 
pieniądze – w PKO BP lub w innej 
placówce. Dodatkowe dokumenty 
należy załączyć jako fotografie. 
Bank wyśle wszystko 
w  formie elektronicz-
nej do systemu admi-
nistracji publicznej.
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Szacuje się, że z programu „500+” skorzysta w Luboniu od 
2,5 do 3,5 tysiąca rodzin. Dla rozwoju rodziny, która w spo-
łeczeństwie jest najważniejsza, program będzie niebaga-
telnym wsparciem. Powszechnie wiadomo, że takie będą 
przyszłe pokolenia, jakie rodziny   fot. Mariusz Marszałkie-
wicz
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Wypłaty

Na wydanie decyzji i pierwszą wy-
płatę MOPS będzie miał 3 miesiące, 
licząc od dnia złożenia prawidłowo 
wypełnionego wniosku. Po 1 lipca 
br. środki powinny być przekazywa-
ne w ciągu miesiąca. Przepisy prze-
widują dogodną dla rodziców formę 
odbioru pieniędzy – przelew lub 
gotówkę. Zdaniem dyrektor luboń-
skiego MOPS-u, w warunkach naszej 
placówki nie jest możliwe operowa-
nie tak dużymi pieniędzmi w bezpo-
średnim obrocie (miesięcznie ok. 
1,5 miliona zł). Jedyną formą wypła-

ty będzie przelew. MOPS apeluje 
o dołączanie do wniosków informa-
cji o  numerze konta. Prowadzi też 
rozmowy z bankami na temat kart 
przedpłaconych Prepaid dla osób nie 
posiadających kont w bankach.

Kontrola wydawania?
W przypadku sygnałów o marno-
trawieniu pieniędzy w  rodzinie 
można będzie przeprowadzić wy-
wiad środowiskowy. Jeśli ten po-
twierdzi nieprawidłowości, MOPS 
będzie mógł zamienić gotówkę na 
pomoc rzeczową (jedzenie, leki, 
opłata za przedszkole czy żłobek). 
Niewpuszczenie pracownika socjal-
nego do domu ma być traktowane 
jako odmowa przyznania pieniędzy 
lub wstrzymanie wypłaty. Zdaniem 
dyrektor MOPS-u, zmiana decyzji 
w  stosunku do osób, którym już 
przyznano środki, w  praktyce jest 
jednak bardzo trudna i w Luboniu 
rzadko stosowana. Niełatwo jest 
bowiem udowodnić, że publiczne 
pieniądze są marnotrawione. Sze-
fowej lubońskiego ośrodka znany 
jest zaledwie 1 przypadek, kiedy 
pieniężne świadczenia rodzinne 
zamieniono na rzeczowe.
Trzeba wiedzieć, że wszelkie zmia-
ny mające wpływ na prawo do 
świadczenia wychowawczego nale-
ży niezwłocznie zgłosić w MOPS-ie. 
Nienależnie pobrane pieniądze trze-
ba będzie bowiem zwrócić i to z od-
setkami.

500+ lokalnie
Qn Punkt nr 1 – MOPS (ul. Źródlana 1), 

biuro podawcze – poniedziałki 8-18, wto-
rek – piątek 7-18 – dla wnioskujących 
na pierwsze i kolejne dzieci, czyli speł-
niających kryterium dochodowe 800 zł 
na osobę lub 1200  zł, jeśli członkiem 
rodziny jest dziecko niepełnosprawne 
i mające ustalone prawo do świadczeń 
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
na okres XI 2015 – X 2016. Obowiązuje 
jedna kolejka przy wejściu B.
Qn Punkt nr 2 i 3 – MOPS, pokój nr 11 

na parterze – poniedziałki 8-18, wto-
rek- piątek 7-18 – dla wnioskujących 
na pierwsze i kolejne dzieci, czyli speł-
niających kryterium dochodowe 800 zł 
na osobę lub 1200 zł, jeśli członkiem ro-
dziny jest dziecko niepełnosprawne nie 
mające ustalonego prawa do świadczeń 
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
na okres XI 2015 – X 2016. Obowiązuje 
jedna kolejka przy wejściu A. W  po-
koju będą 2 stanowiska przyjmowania 
wniosków.
Qn Punkt nr 4 – Ośrodek Kultury (ul. 

Sobieskiego 97) – 1 kwietnia w godz. 

11-15 oraz 5, 7, 12, 14 kwietnia (wtor-
ki i czwartki) w godz. 12-17 – wnio-
skujący, dla których dogodna jest 
lokalizacja i  godziny przyjmowania 
dokumentów.
Qn Punkt nr 5 – MOPS, sala konferen-

cyjna na parterze – 1 kwietnia w godz. 
8-18 i  4 kwietnia w  godz. 8-18 oraz 
od 5 do 15 kwietnia w  godz. 15-18 
– dla osób wnioskujących na drugie 
i kolejne dzieci, czyli niezależnie od 
dochodu rodziny. Obowiązuje kolej-
ka przy wejściu A, niezależna od ko-
lejki do punktu 2 i 3. W pozostałych 
godzinach osoby te składają wnioski 
w punktach 1, 2, 3.
Qn Dodatkowo wnioski będą przyjmo-

wane w soboty: 2, 9 i 16 kwietnia w sie-
dzibie MOPS w pokoju nr 11, wejście 
A, w godz. 9-14.
Qn Poza wymienionymi okresami wnio-

ski można składać w  siedzibie MOPS 
w godzinach funkcjonowania biura po-
dawczego, tj. w poniedziałki 10-18, wto-
rek- piątek – 7-15.

MOPS

5 punktów obsługi wniosków 500+

Firma Patron Plus 
– ochrona, sprzątanie i inne usługi – 

obchodzi 20-lecie działalności

W związku z jubileuszem zatrudnimy 
kilkunastu pracowników na szczególnych 
warunkach fi nansowych – do prac 
porządkowych oraz ochroniarskich

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
tel. 61 8 351 206 lub kom. 669 889 940

Zgłoszenia od pon. do pt. w godz. 9-13

Prezes Stanisław Wojski

Wszystkim Kontrahentom, Pracownikom fi rm oraz Mieszkańcom 
Patron Plus życzy zdrowych, wesołych Świąt Wielkanocnych

Gdzie po informacje?
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, ul. Źródlana 1, tel. 695 555 136 
lub 695 555 172 (od poniedziałku 
do piątku w godz. 7-15); infolinia 
Wojewody Wielkopolskiego – 
61 854 11 77 (czynna od godz. 10); 
infolinia Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i  Polityki Społecznej – 
22 529 06 68

HS

Czytaj też sondaż na str. 27.

n
Obsługą programu „Rodzina 500+” 
w Luboniu będzie się zajmował Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej przy ul. Źródlanej 1   
fot. Hanna Siatka

Przed 1 kwietnia pracownicy biura po-
dawczego MOPS-u przy ul. Źródlanej 1 
pomogą wypełnić wniosek.
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DOBRE, BO... 
Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

Podjeżdżam pod rozświetlony bu-
dynek Gimnazjum nr 1 w Luboniu. 
Trudno zaparkować. Rzędy aut. 
Przeważają dobre marki, w dobrym 
i bardzo dobrym stanie. Nie wiem, 
kto nimi przyjechał? Nauczyciele 
rodzice, a  może gimnazjaliści ? 
Zapewne niektóre z nich należą do 
włodarzy miasta. Dlaczego do 
nich? O  tym napiszę później. 
Wchodzę do hallu. Witają ucznio-
wie. Bardzo uprzejmi, pod dyskret-
nym okiem nauczycielek. Kierują 
mnie do szatni. W hallu stoliki, jak 
w  kawiarni, bo jest tu kawiarnia, 
ciastkarnia, cukiernia w  jednym. 
Obsługiwana przez uczennice. 
Wszędzie czysto, schludnie, ele-
gancko. Młody człowiek proponuje, 
że zaprowadzi mnie na miejsce im-
prezy „głównej”, postanawiam dojść 
sam. Długi korytarz, trochę jak 
w podziemiu, tajemniczo. Tylko dla 
mnie, bo mijani młodzi ludzie po-
ruszają się tędy normalnie. Na koń-

cu sala gimnastyczna. Domyślałem 
się, mijając szatnie, też czyste, dwie 
z nich zamienione na garderoby dla 
artystów. Bez przesady można ich 
tak nazwać. Występują na rozświe-
tlonej scenie. Ciemności zaś kryją 
niemały tłum widzów. Jedni siedzą, 
inni stoją, chodzą. Mijam uśmiech-
nięte twarze, ładne, tryskające mło-
dością, ale już z odrobiną dorosło-
ści, a  może wręcz dojrzałością. 
Czuje  się atmosferę wesołości, 
zabawy, ale i podniecenia scenicz-
nego. Wszak odbiorcami są rówie-
śnicy i  dorośli, szkolna społecz-
ność. Bardzo życzliwa. Oklaskuje 
popisy koleżanek, kolegów, nauczy-
cieli i, co warto szczególnie pod-
kreślić, rodziców. Czekają stłocze-
ni na swoją kolej. Poprzebierani, 
wyglądają niecodziennie. A wystę-
py zachwycają różnorodnością. 
Taneczne, śpiewane, grane, aktor-
skie, także komputerowe i �lmowe 
prezentacje. Dowcipne, życzliwie 

Dobre, bo integracyjne

Władza gra w gimnazjum
krytyczne wobec szkol-
nej rzeczywistości. Peł-
ne ciepła i zadowolenia. 
Na widowni aplauz, 
żadnych gwizdów czy 
niestosownych komen-
tarzy i   okrzyków. 
W ciemnościach spoty-
kam zastępcę burmi-
strza. Pytam o godzinę 
występu, który mnie tu 
sprowadził. Mówi, że za 
osiem minut. Dziwi się, 
że to zdarzenie sprowa-
dziło mnie do gimna-
zjum. Nie wiem, czy 
szczerze, bo ciemno. 
I rzeczywiście przycho-
dzi ten moment, na któ-
ry czekali chyba wszyscy i ja także. 
Zespół rokowy, którego frontmenką 
jest burmistrz Małgorzata Machal-
ska. Grają i śpiewają władze miasta, 
radni i chyba nauczyciele. Widow-
nia wiwatuje, wykonawcy  się kła-
niają. Dyrekcja szkoły nagradza 
„złotą płytą”. Wszystko jak na po-
ważnym festiwalu. Zespół tymcza-
sem zachwyca nie tylko muzycznie, 
ale i  estetycznie. Stroje, fryzury, 

niecodzienne. Styliza-
cje odważne i frywol-
ne. Bis zasłużony. 
Zabawa biegnie dalej. 
Już na scenie kolejni 
wykonawcy. Tym ra-
zem są to mamy, nie 
ustępujące wdziękiem 
córkom i synom, na-
wet można odnieść 
wrażenie, że niewiele 
starsze, choć rozum 
podpowiada, że star-
sze o  pokolenie. 
I znów młodzież. Wy-
chodzę dyskretnie, 
mijając rozbawionych 
ludzi. Zostaje w  pa-
mięci ich radosny 
nastrój. To świetna 
impreza. Tak na mar-
ginesie, zastanawiam 

się, czy byłaby możliwa w ośmiolat-
ce? Musiałaby mieć inny charakter. 
To jednak duża różnica wieku, za-
interesowań, możliwości, między 
uczniami klasy pierwszej i  ósmej. 
Wszak to koncert walentynkowy, 
a to samo narzuca treść i styl. Wy-
maga wiekowej predyspozycji do 
pierwszych, młodzieńczych drgnień 
serca. Może  się mylę, ale tak to 
czuję i  sądzę, że lepiej pracować, 
by gimnazja stały się takimi miej-
scami dojrzewania, niż cofać refor-
mę. Choć nigdy nie kryłem kry-
tycznego stosunku do sposobu 
przeprowadzenia reformy gimna-
zjalnej. Można myśleć, że gimna-
zjum w Luboniu jest przykładem 
dobrej reformy. Obym miał rację. 
Tego życzę całej jego społeczności 
– owym trzem podmiotom szkoły 
– uczniom, nauczycielom, rodzi-
com, choć oczywiście zdaję sobie 
sprawę że codzienność niesie też 
trudne sprawy wychowawcze. Taki 
to piękny zawód. Powinni wykony-
wać go najlepsi. Chcę wierzyć, że 
tak właśnie jest w Luboniu. W takim 
dobrym nastroju wychodzę i odjeż-
dżam, mam w  uszach i  w  oczach 
atmosferę oddalającego  się gdzieś 
obrazu gimnazjalnego koncertu.

Jerzy Nowacki

n
Władze miasta w rockowym anturażu: 2. od lewej – burmistrz Małgorzata Machalska – gi-
tara prowadząca i wokal, 1. z lewej Hieronim Gawelski, od prawej śpiewają: Dorota Franek 
z Michałem Popławskim, Katarzyna Ekwińska i Karolina Wilczyńska-Kąkol, za nimi z gitarą 
wiceburmistrz Mateusz Mikołajczak, na perkusji poza sceną grał Paweł Wolniewicz

n
Kankan w męskim wykonaniu gimnazjalistów
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Podczas corocznej wystawy „Budma” 
odbywającej się na terenie Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich (MTP), 
tym razem od 2 do 5 lutego, w pierw-
szych dwóch dniach, w  pawilonie 
7 MTP odbywały się Mistrzostwa Polski 
Młodych Dekarzy. Konkurs jest organi-
zowany co dwa lata. Drużyna młodych 
dekarzy z �rmy „Dach-Serwis” z ul. No-
wej w Luboniu, w konkurencji do lat 26 
i kategorii „dach skośny” zajęła I miejsce 
i  tym samym uzyskała tytuł Mistrzów 

Polski. Skład zwycięskiego zespołu to: 
Dariusz Jurga, Oskar Sworek oraz men-
tor drużyny – Tomasz Jurga. Konsekwen-
cją wyczynu lubonian będzie reprezen-
towanie naszego kraju na 26. Mistrzo-
stwach Świata Młodych Dekarzy, które 
decyzją Międzynarodowej Federacji 
Dekarzy IFD, odbędą się 25-29 paździer-
nika w Warszawie. Młodzi, zdolni deka-
rze będą  się zmagali w  3  kategoriach 
konkursowych: dachy strome, metalowe 
i płaskie.       (I)

Dobre, bo mistrzowskie

Dekarze z Lubonia

Dekarscy Mi-
strzowie Polski 
z �rmy „Dach-
-Serwis” z ul. 
Nowej 
w Luboniu: To-
masz Jurga 
(mentor druży-
ny, właściciel 
zakładu), Dariusz 
Jurga (syn z ul. 
Walki Młodych) 
i Oskar Sworek 
z Poznania

W niedzielę, 28 lutego 
rano, na skraju poło-
żonej za autostradą 
ulicy prowadzącej do 
Auchan (przedłużenie 
ul. Niezłomnych), 
przechodnie znaleźli 
martwego borsuka. 
Dorodny, prowadzący 
nocne życie drapieżnik 
został prawdopodob-
nie potrącony przez 
przejeżdżający tędy 
w  ciemności samo-
chód. Spacerowicze 
powiadomili policję 
i zwierzę zostało usu-
nięte z jezdni.
Z nastaniem mrozów 
borsuk zasypia w no-
rze. W dniach ocieple-
nia ten wszystkożerny 
ssak budzi się i wycho-
dzi, by zaspokoić pra-
gnienie lub coś złowić. 
Tak było pewnie i tym 
razem. Jak jednak lu-
biący okolice lesiste 
osobnik znalazł  się 
w tym miejscu, pozo-
stanie tajemnicą.

(S)

Dobre, bo niespotykane

Borsuk w mieście

n
Piękny okaz borsuka (osiągają wagę 
20 kg i więcej) na jezdni drogi pro-
wadzącej do Auchan, w okolicy 
wiaduktu autostradowego przy ul. 
Kościuszki. Najbliższe podmokłe, 
zalesione tereny, które mogą być 
ostoją tych zwierząt, to tzw. szach-
ty, położone w głębi ul. Niezłom-
nych   fot. Hanna Siatka

n
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W samo południe, we wtorek, 9 lu-
tego, w  sali bankietowej „Jan  III 
Sobieski” odbyła się kolejna uroczy-
stość, podczas której miasto uczci-
ło małżeństwa z 50-letnim i dłuż-
szym stażem. Honory gospodarza 
spotkania pełnił kierownik USC – 
Cezary Biderman, który na wstępie 

powitał wszystkich uczestnikówi, 
a następnie zwrócił się do jubilatów 
m.in. tymi słowy: Pięćdziesiąta i ko-
lejne rocznice małżeńskie to wasze 
świadectwo, że słowa przysięgi, któ-
rą wiele lat temu złożyliście – docho-
wujecie. Szanujecie to słowo wypo-
wiedziane uroczyście wobec siebie 
nawzajem, wobec rodziny, wobec 
przyjaciół, a  także i  może przede 
wszystkim wobec Boga. Jesteście dla 
nas wszystkich przykładem… W 
części o�cjalnej zaplanowano także 
inne wkomponowujące się w nastrój 
przemówienia. Przed wręczeniem 
medali (przyznaje je Prezydent RP 
na wniosek wojewody) i okoliczno-
ściowych dyplomów, burmistrz 
Małgorzata Machalska, w  imieniu 
Prezydenta RP, pracowników Urzę-
du Miasta i własnym skierowała do 
par ciepłe słowa. Pogratulowała im 
wytrwałości w związku przez długie 
lata i podkreśliła, że bez wątpienia 
było warto. Życzenia i  gratulacje 
złożyła jubilatom również przewod-
nicząca Rady Miasta – Teresa Zyg-
manowska. Po uhonorowaniu zło-
tych par odznaczeniami (szmarag-
dowe otrzymały je pięć, diamento-
we 10, a żelazna 15 lat temu, teraz 
wręczono im pamiątkowe dyplomy, 
kwiaty i kosze słodyczy), uczestnicy 
uroczystości przy kawie i łakociach 
z zainteresowaniem wysłuchali mu-
zycznie utalentowanych nastolatek 
– sióstr Jagody i Mai Świdzińskich 
(szerzej czytaj o nich: „WL” 11-2015, 
s.  32). W  specjalnie przygotowa-

nym, okolicznościowym programie 
artystycznym najpierw Jagoda gra-
ła na gitarze klasycznej, a  po niej 
Maja na skrzypcach. Po młodych 
artystkach radosną atmosferę pod-
trzymywał niezawodny zespół „Ton”, 
od lat uświetniający uroczystości 
dla długoletnich par, na początku 

marca uhonorowany statuetką Siew-
cy Roku w kategorii Kultura. Wy-
konując swoje dobrze znane utwo-
ry, zespół porwał do tańca niejedną 
parę. Jubilaci, dla których uroczy-
stość przygotowano, zgodnie pod-
kreślali, że były to dla nich przyjem-
ne chwile, które na zawsze zacho-
wają w pamięci.
Szanownym Jubilatom gratulujemy 
z serca i życzymy wielu jeszcze ra-
zem spędzonych w zdrowiu i szczę-
ściu lat. Jednocześnie informujemy, 
że tegoroczne pary godne odzna-
czenia i uhonorowania można zgła-
szać w  Urzędzie Stanu Cywilnego 
w lubońskim magistracie – do koń-
ca maja br.

PAW

Lista jubilatów
22 pary odznaczone „Medalem za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
(w nawiasie podano datę ślubu): 
Janina Kazimiera i  Edward Bart-
kowiakowie (24.04.1965 r.), Jadwi-
ga Kazimiera i Ryszard Jan Dopie-
rałowie (17.04.1965  r.), Janina 
Kazimiera i  Stanisław Kazimierz 

Dobre, bo jubileuszowe

Złoci, szmaragdowi, diamentowi i żelaźni
Jubileusze lubońskich małżeństw 2015

Gulikowie (29.08.1965 r.), Krysty-
na i   Kazimierz Hojanowie 
(29.05.1965  r.), Maria i  Włodzi-
mierz Stefan Jaśkowiakowie 
(18.04.1965 r.), Janina i Stanisław 
Kędziorowie (19.12.1965 r.), Maria 
i Czesław Kęsiccy (12.03.1955 r.), 
Helena i Czesław Kazimierz Kuba-

sikowie (9.10.1965 r.), Kry-
styna Maria i  Andrzej Ry-
s z a r d  K y c l e r o w i e 
(27.02.1965 r.), Zo�a i Bog-
dan Zdzisław Leonarczyko-
wie (6.02.1965  r.), Anna 
Krystyna i  Remigiusz Ma-
kulscy (17.07.1965 r.), Mi-
rosława Kazimiera i Euge-
niusz Władysław Mikołaj-
scy (2.10.1965  r.), Bożena 
Kazimiera i  Bogdan Kazi-
m i e r z  O t o c c y 
(17.04.1965  r.), Bogdana 
Kazimiera i Kazimierz Ple-
wowie (28. 02. 1965 r.), Ka-
zimiera i  Jerzy Kazimierz 
Połczyńscy (21.08.1965 r.), 
Antonina i Mieczysław Po-

trawiakowie (18.12.1965 r.), Irena 
i Bolesław Kazimierz Raczkowscy 
(8.05.1965  r.), Sabina Wiktoria 
i  Jan Reszkowie (20.11.1965  r.), 
Ewa i   Antoni  Stolarzowie 
(4.07.1965 r.), Maria Grażyna i Jan 
Uhrynowie (14.08.1965  r.), Irena 
i   Z enon Wło d arcza kow ie 
(3.05.1956 r.), Kazimiera i Zdzisław 
Kazimierz Zboralscy (2.10.1965 r.).

Ponadto w  uroczystości wzięły 
udział dwie pary: Maria Julianna 
i  Jerzy Kazimierz Tomaszewscy 
(24.12.1965 r.) oraz Walentyna Ma-
ria i Antoni Stanisław Wandasowie 
(27.11.1965 r.), którym medale zo-
staną wręczone nieco później, po 
ich przysłaniu przez kancelarię Pre-
zydenta RP.
Pary uhonorowane dyplomami (10): 
Za 55-lecie pożycia małżeńskiego 
(Szmaragdowe Gody) – Daniela 
i  Henryk Kierculowie, Henryka 
i Mieczysław Fajferowie, Irena i Ta-
deusz Bartkowiakowie, Krystyna 
i  Józef Kachelowie, Władysława 
i  Józef Napierałowie; Za 60-lecie 
pożycia małżeńskiego (Diamentowe 
Gody) – Maria i Henryk Piotrowscy, 
Anna i Józef Pokropowie, Longina 
i Piotr Krawczykowie, Helena i Al-
bin Rogalowie; Za 65-lecie pożycia 
małżeńskiego (Żelazne Gody) – 
Zo�a i Edward Adamscy.

Uhonorowane pary chętnie pozo-
wały do wspólnego zdjęcia z pania-
mi Burmistrz i Przewodniczącą 
Rady Miasta oraz Kierownikiem 
USC (wszyscy z łańcuchami funk-
cyjnymi )   fot. Paweł Wolniewicz

n

n
Nie tylko jubilaci zachwycali się 
występem utalentowanej Jagody 
Świdzińskiej, w tle muzycy z zespo-
łu „Ton”   fot. Paweł Wolniewicz

n
Miło płynął czas w Sali bankietowej Jan III Sobieski   fot. Paweł Wolniewicz
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Hanna Marcinkowska – wicedy-
rektor Gimnazjum nr 1 z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi – otrzymała 
Nagrodę Ministra Edukacji Naro-
dowej za wybitne osiągnięcia 
w pracy dydaktycznej i wychowaw-
czej. W  2001  r. uzyskała stopień 
nauczyciela dyplomowanego. Po-
siada kwali�kacje do nauczania: 
matematyki, języka niemieckiego 
oraz informatyki. W 2005 r. otrzy-
mała Medal Komisji Edukacji Na-
rodowej oraz nagrodę Prezydenta 
Miasta Poznania za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze, po-
nadto nagrody burmistrza w 2011, 
2013, 2015 r. Uzyskała tytuł „Na-
uczyciela z Klasą” w ramach akcji 
organizowanej przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej. Od 2010 r. 

jest ekspertem MEN w  sprawie 
awansu zawodowego nauczycieli. 
Otrzymała wyróżnienie w Konkur-
sie 2000 – „Co osiągnęliśmy, ku 
czemu zmierzamy?”, publikowała 
w  „Językach Obcych w  Szkole”. 
Opracowała programy autorskie. 
Od 2007 r. jest współorganizatorem 
Konkursu „Pitagorejczycy” wraz 
z UAM w Poznaniu. W ciągu wie-
lu lat pracy miała laureatów kon-
kursów matematycznych i  j. nie-
mieckiego na szczeblu wojewódz-
kim i ogólnopolskim. Opracowała 
projekty badawcze z  uczniami, 
ukazujące zastosowanie wiedzy 
matematycznej w  praktyce. Była 
koordynatorem projektów badaw-
czych na Festiwalu Młodych Na-
ukowców E(x)plory 2013. Jest au-

torką wielu działań inno-
wacyjnych. Brała udział 
w  tworzeniu polskiej 
wersji platformy Intel Te-
ach Advanced Online. 
Stworzyła projekt inter-
dyscyplinarnej ścieżki 
edukacyjnej dla uczniów 
i  nauczycieli. Pracowała 
w Instytucie Badań Edu-
kacyjnych przy testowa-
niu narzędzi edukacyj-
nych z matematyki w pro-
jekcie Entuzjaści Edukacji 
– 2015. Brała udział 
w  projekcie „Aktywna 
Edukacja” CEO – 2014. 
Była pomysłodawcą orga-
nizacji Mistrzostw Powia-
towych w Boccia. W ple-
biscytach uczniowskich 
wygrywała w kategoriach: 
„Przyjazna dłoń”, „Najlep-
sza atmosfera na lekcji” 
i „Autorytet wiedzy”.

A.M.

Dobre, bo docenione

Wybitny dydaktyk

n
Hanna Marcinkowska (z lewej) – uhonorowana 
Nagrodą MEN przez wojewodę Zbigniewa Ho�-
manna (z prawej)

Witold Taisner – uczeń klasy 3  h 
Gimnazjum nr 2 – został laureatem 
Wojewódzkiego Konkursu Histo-
rycznego. 27 lutego świetnie pora-
dził sobie z trudnym testem w ostat-
nim etapie zmagań. Witek przygo-
towywał się do konkursu pod kie-
runkiem Katarzyny Urbaniak.

J. Walczak

Dobre, bo uzdolnione

Laureat – historyk

Utalentowany Witold Taisner 
z Gimnazjum nr 2. W ub. miesiącu 
pisaliśmy o jego udziale również 
w �nale Konkursu Wiedzy Obywa-
telskiej i Ekonomicznej („WL” 02-
2016, str.  53)

n

W niedzielę, 6 mar-
ca,  przed każdą 
mszą. św. rozprowa-
dzano w para�i Jana 
Pawła  II ozdoby 
wielkanocne. Mister-
nie wykonane kolo-
rowe zające, jajka 
i kurczęta przygoto-
wały panie: Magda, 
Danuta, Czesława 
Z enia ,  Wioletta 
i  Grażyna. Wielka-
nocne cacka cieszy-
ły się sporym zainte-
resowaniem. Dochód 
z  ich sprzedaży zo-
stanie przeznaczony 
na wakacje dla mini-
strantów i scholi.

WS

Dobre, bo społeczne

Inicjatywa parafialna

n
Styropianowe jajka panie pokryły ciętą, opalaną 
wstążką, składaną w trójkąty metodą Karczocho-
wa   fot. Władysław Szczepaniak
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CO NOWEGO

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

PANORAMA  HANDLU  I  USŁUG

Przy ul. Wojska Polskiego 5A (obok Cen-
trum Ogrodniczego) otwarto Aptekę „Or-
chidea”, gdzie można zakupić leki gotowe 
i  recepturowe. Punkt czynny jest od pn. 
do pt w  godz. 8  –  19, w  soboty  9  –  13.   
fot. Paulina Sawicka

Nowy, niezależny warsztat mechanicz-
ny PAPIS naprawiający wszystkie marki 
samochodów, powstał na ul. Armii Po-
znań 37 w miejscu, gdzie poprzednio był 
Mitsubishi Serwis. Czynny od poniedziałku 
do piątku godz. 8-19 oraz w soboty godz. 
8-14; tel. 618 13 16 40.

Przy ul. Sobieskiego 9 otwarto punkt „Ubez-
pieczyciel24.pl”, przeniesiony z ul. Sobie-
skiego 88. Oferuje usługi takich towarzystw 
ubezpieczeniowych jak m.in.: MTU, ERGO 
HESTIA, Proama, Allianz, Liberty Direct. 
Na miejscu można podpisać umowę obej-

mującą ubezpieczenie na życie, nieruchomości, samochodu, �rmy etc. 
Więcej na www.ubezpieczyciel24.pl

Przy ul. Powstańców Wlkp.  79 (skrzy-
żowanie z ul. Żabikowską) funkcjonuje 
„Emar” Butik, oferujący m.in.: odzież 
damską, torebki i apaszki. Czynny od pn. 
do pt. w godz. 10 – 17, a w sob. 9 – 14.   
fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Wschodniej 23a/59 otwarto restau-
rację „Wschodnia Sushi” (wjazd od ul. Mi-
zerki). Serwuje się tu: rolki wegetariańskie, 
zupy, nigiri, hosomaki, gunkan, sashimi, 
futomaki, grill spicy futomaki, futo ten roll, 
tempura roll, date maki, California maki, 
grill California oraz słodkości i napoje. Potrawy również na zamówie-
nie telefonicznie (z dostawą) – tel.  570 866 116. Restaurację można 
odwiedzić z czworonogiem. Jest czynna od wt. do sob. w godz. 12-22, 
w niedziele 13-18.   fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Dworcowej 12 (okolice Fabrycznej) 
zaczęła funkcjonować Hurtownia Motory-
zacyjna „Gordon” (oddział Luboń) z czę-
ściami samochodowymi, wyposażeniem 
warsztatowym, akcesoriami i chemią samo-
chodową. 
Jest czyn-

na od pn. do pt. w godz. 8-18, w sob. 8-14. 
(www.gordon.com.pl; tel. 61 839 24 14 
i 507 034 749).   fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Żabikowskiej 47 (obok kwiaciarni 
„Szafran”) otwarto damsko-męski salon fry-

zjerski „Sharp cut” czyn-
ny od pon. do pt. w godz. 
9 – 19, w sob. 8 – 15 z peł-
nym zakresem usług. Wię-
cej informacji na stronie: 
www.fryzjerlubon.wix.com/sharpcut, przez którą 
można zarezerwować termin wizyty (patrz też re-
klama str. 13)   fot. Paulina Sawicka

Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

w Luboniu
INTERMARCHÉ ŻYCZY PAŃSTWU WSPANIAŁYCH I PEŁNYCH RADOŚCI 

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH SPĘDZONYCH W RODZINNYM GRONIE

Twaróg
sernikowy
Jana
1 kg

Kawa Jacobs
500 g

Olej Kujawski
1 l

Coca-cola
2,25 l

* Promocja na
n/w produkty

obowiązuje 
od 22 do 26 marca 
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Piąty tom „Rocznika Historycznego 
Lubonia” (RHL) – to kolejna książ-
ka o charakterze kronikarsko-histo-
ryczno-kulturalnym traktująca 
o naszym mieście, przypominająca 
wydarzenia i  ich jubileusze, ludzi 
itd.
Spośród opracowywanych tematów 
w 5. tomie są:
- 25 LAT WŁADZY SAMORZĄ-
DOWEJ W LUBONIU – Obszernie 
potraktowana historia najnowsza 
lokalnego samorządu, tworzenie 
w  1989  r. lubońskiego Komitetu 
Obywatelskiego, pierwsze po wojnie 
demokratyczne wybory do samo-
rządu gminy i dane dotyczące sied-
miu kadencji Rady Miasta Luboń 
od 1990 r. do 2015 r., wsparte so-
cjologiczno-porównawczą sondą 
przeprowadzaną co pięć lat w cyklu 
„Wyobrażenia 1990 r., a rzeczywi-
stość”.
- PRO MEMORIA (ZMARLI W 
2015 r.) – Ku pamięci, noty biogra-
�czne osób publicznych, które ode-
szły w minionym roku, a były zwią-
zane z naszym miastem.
- KALENDARIUM LUBONIA – 
zawiera zebrane z  różnych źródeł 
informacje o jubileuszach zdarzeń 
mających miejsce w latach kończą-
cych się na „5”, więc tych, których 
okrągłe – setne i dziesiąte – roczni-

ce przypadły w  2015  r. Na końcu 
KRONIKA wydarzeń z 2015 r.
Zadanie wsparte �nansowo przez 
Miasto Luboń.

Piotr P. Ruszkowski
redaktor RHL

Rocznik historyczny

n
Okładka wydanego przez Stowa-
rzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Forum Lubońskie” wraz z redakcją 
„Wieści Lubońskich” tomu 5. Rocz-
nika Historycznego Lubonia. For-
mat B5, 344 strony, cena 20 zł   
oprac. Piotr P. Ruszkowski

Nabierają tempa wznowione prace 
nad modernizacją linii kolejowej 
E-59 Poznań-Wrocław. Na luboń-
skim odcinku przystąpiono do wy-
miany torowiska tuż za dworcem 
w kierunku południowym. Zdjęto 
stare tory, podkłady, wybrano kil-
kadziesiąt centrów gruntu oraz za-
brano się za obiekty infrastruktury 
znajdujące się pod torowiskiem. Na 
wysokości Zakładów Chemicznych 

pod przyszłym torowiskiem budu-
je się nowy przepust dla wód opa-
dowych. Wschodnim torem mkną 
pociągi, na zachodnim trwają prace 
modernizacyjne

Tunel
Rozebrano już, nieczynny od kilku 
lat, tunel bezkolizyjnego przejścia 
dla pieszych w przedłużeniu ul. Fa-
brycznej – na razie, by zachować 

płynność ruchu pociągów, je-
dynie cześć znajdującą się pod 
torowiskiem zachodnim (od 
strony ul. Dworcowej). Nowy 
tunel ma być bardziej przyja-
zny od poprzedniego, obskur-
nego, brudnego i  ciągle mo-
krego. Od strony zachodniej, 
z  kierunku dworca, wcho-
dzić się będzie do niego łagod-
ną pochylnią o długości około 
40  m. Druga strona (wejście 
od ul. Armii Poznań), oprócz 
schodów, zostanie wyposażona 
także w windę.
Mając na uwadze zaplanowaną 
już przyszłą modernizację i po-
szerzenie ul. Armii Poznań 
(drogi wojewódzkiej 430) oraz 
wyburzenie wszystkich domów 
znajdujących  się obecnie po-
między drogą a torami kolejo-
wymi, należy żałować, że nie 
zaplanowano wyjścia dla pie-
szych od razu z  drugiej 
(wschodniej) strony ulicy. 
Przypomnijmy, że część bez-
kolizyjnego przebiegu przyszłej 
trasy 430 już jest realizowana 
– wiadukt w  Łęczycy (tuż za 
granicą Lubonia). Wśród po-
s tu l atów mieszkańców 
wschodniej części miasta, nie 
pozbawiony sensu wydaje się 
też pomysł budowy zamiast 
nowego, odtwarzanego tunelu, 
przedłużenia dopiero co od-

Modernizacja PKP cd.

danego podziemnego przejścia 
z dworca na peron 2. Z pewnością 
rozwiązanie to pomogłoby także 
lansowanej od jakiegoś czasu kon-
cepcji aglomeracyjnej – większego 
wykorzystania kolei do komunika-
cji z Poznaniem. Czy władze Lubo-
nia wykażą się skutecznością i po-
myślą o  nowych, bardziej przyja-
znych rozwiązaniach komunikacyj-
nych, czy podobnie jak w przypad-
ku wiaduktu w  ul. Powstańców 

Wlkp. pozostaną na przyzwoleniu 
odtworzenia jedynie zużytej infra-
struktury i parametrów z końca XIX 
wieku? Może warto burzę mózgów 
oraz entuzjazm skierować na przy-
szłościowe, nowoczesne myślenie 
o  zorganizowaniu przestrzeni na 
miarę XXI wieku. Doskonałą okazją 
wydają się wszczęte prace nad no-
wym Studium zagospodarowania 
przestrzennego miasta.

PPR

n
Rozebrana cześć tunelu przejścia dla pie-
szych, gdzie powstanie nowy. Problem wód 
gruntowych na czas budowy rozwiązują 
pompy. Na drugim planie (nad kablami) 
widać przekrój starego tunelu pod torami 
od strony ul. Armii Poznań   fot. Piotr P. Rusz-
kowski
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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)

W poprzednim numerze „Wieści 
Lubońskich” dość szczegółowo 
przedstawiliśmy informacje, co zo-
stanie wykonane w tym roku w ra-
mach budowy ulicy Wschodniej 
w Nowym Centrum Lubonia – za-
dania finansowanego w  połowie 
z „Programu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej”. 
Nowe Centrum Lubonia jest zbu-
dowane na terenie gliniastym. Wil-
gotny okres oraz wzmożony ruch 
ciężkiego sprzętu budowlanego 
powoduje tworzenie  się warstwy 

mazi, nieprzyjemnej szczególnie dla 
pieszych i pojazdów osobowych.

Od zachodu
W zupełnie innym miejscu, niż 
nastąpiło uroczyste, a  właściwie 
symboliczne wkopanie łopat, roz-
poczęto (już na poważnie) uzbra-
janie terenu ulicy Wschodniej. 
Począwszy od ul. Okrzei, na prze-
dłużeniu ul.  Cieszkowskiego, tuż 
przy budynku przedszkola publicz-
nego „Tęczowa Kraina” wykarczo-
wano drzewa i krzewy oraz przy-
stąpiono do budowy, w przyszłym 
pasie drogowym, kanalizacji desz-
czowej. Rurami PCV o przekroju 
500  mm rozpoczęto układanie 
kolektora deszczówki do przyszłe-
go ronda – skrzyżowania z al. Jana 
Pawła II. Dalej przekrój kolektora 
będzie mniejszy. Ziemię z  wyko-
pów składuje  się na nieużytkach 
przy al. Jana Pawła  II, w  pobliżu 
skrzyżowania z ul. Pułaskiego, tu 
też gromadzony jest piasek do wy-
pełniania gruntu w pasie ułożone-
go kolektora. Warto zaznaczyć, że 
docelowo, po uzbrojeniu w kolek-
tor burzowy ul.  Wschodniej, zo-
stanie usunięte prowizoryczne 
odwodnienie NCL, podłączone 
obecnie do kolektora w ul. Kona-
rzewskiego. To rozwiązanie powo-
dowało notoryczne podtapianie 
jezdni i posesji w pobliżu skrzyżo-
wań ul. Dworcowej z ul. Konarzew-
skiego i  z  Fabryczną, o  czym, po 
większych opadach, wielokrotnie 
pisaliśmy.
Wkroczenie ekip budowlańców 
w  obszary, na których już odby-
wa  się ruch, będzie  się wiązać 
z utrudnieniami komunikacyjnymi. 
Odbyło się w tej sprawie spotkanie 
z mieszkańcami, o którym czytaj na 
str. 29.

Ruszyła budowa ul. Wschodniej

n
Od zachodu – układanie kanalizacji desz-
czowej i studni rewizyjnych w pasie ul. 
Wschodniej na wysokości bloków 27 i 28. 
Warunki atmosferyczne sprzyjają pra-
com. Jak dotąd nie ma też kłopotów 
z wodami gruntowymi   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

Od wschodu
Rozpoczęto także porządkowanie 
dotychczasowego pasa „zieleni” 
w południowej części ul. Wschod-
niej, przy asfaltowym odcinku od 
ul. Żabikowskiej do ul. Kopernika. 
W odległości 1 m od jezdni ułożono 
krawężniki 1,5-merowego chodnika, 
a także wjazdów na posesje domków 

jednorodzinnych. Przypomnijmy, 
że po przeciwnej – północnej – stro-
nie tego już asfaltowego odcinka 
ul. Wschodniej będzie prawie 3-me-
trowej szerokości pas zieleni, 
2,5-metrowa ścieżka rowerowa 
i 2-metrowy chodnik.

PPR

n
Od wschodu – na ul. Wschodniej, na przedłużeniu Wojska Polskiego, zaczę-
to porządkować szeroki, ponad 5-metrowy pas zieleni. Ułożono krawężniki 
chodnika i wjazdów na posesje   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Od 26 lutego przy ul. Dworcowej 11 
(przy Fabrycznej) funkcjonuje sklep 
„Żabka Cafe”, w której oprócz zro-

bienia zakupów, można zjeść ciasto, 
pieczywo, kanapki, zapiekanki i hot 
dogi oraz napić  się gorącej kawy, 
czekolady czy herbaty. Jest też moż-
liwość doładowania telefonu i  za-
płacenia rachunków w tzw. „Zielo-
nym Okienku”. W  dniu otwarcia 
w  godz. 12-17 gości witano pajdą 
chleba wiejskiego ze smalcem 
i ogórkiem oraz pączkami, rozda-
wano też cukierki. Dzieciom, 
uczestniczącym w grach i konkur-
sach z  nagrodami, towarzyszył 
klown i bańki mydlane. Całą impre-
zę nadzorował Dj Martines. Sklep 
zaprasza w godz. 6-23.

P.S.

Kolejna Żabka

n
W dniu otwarcia wejście do sklepu przystro-
jono zielonymi i żółtymi balonikami. Dla 
dzieci przygotowano gry i zabawy   fot. Pauli-
na Sawicka

„WL”: Nie jest Pani z zawodu bi-
bliotekarką, czymże przekonała 
Pani do siebie komisję konkurso-
wą, wybierającą dyrektora Biblio-
teki Miejskiej?
A.B.: Moje dotychczasowe doświad-
czenie zawodowe – byłam wcześniej 
rzecznikiem prasowym, odpowiada-
łam za promocję miasta, a przez ostat-
nie trzy lata za Wydział Organizacyj-
ny Urzędu Miasta – pozwala mi 
wierzyć, że podołam temu wyzwaniu. 
Chcę być dyrektorem – menadżerem. 
Pracownicy są tu zawodowymi biblio-
tekarzami. Ja będę odpowiedzialna za 
sprawne kierowanie.

„WL”: Po co miastu biblioteka?
A.B.: Placówki kulturalne nie przy-
noszą dochodów, przeciwnie trochę 
kosztują. Niematerialnym zyskiem 
jest zadowolenie mieszkańców, dzie-
ci dorosłych, seniorów. Upowszech-
nianie czytelnictwa wśród dzieci 
będzie jednym z  najważniejszych 
zadań.

„WL”: To będzie bardziej bibliote-
ka czy dom kultury?
A.B.: Nowoczesna biblioteka, która 
oprócz wspaniałego katalogu ksią-
żek, jest też instytucją kultury. Nie 
tylko w sensie tradycyjnym, ale tak-
że z uwzględnieniem nowoczesnych 
technologii, odpowiadających bar-
dziej młodemu odbiorcy.

„WL”: A Pani jaką książkę lubi?
A.B.: Ja lubię zapach nowowyda-
nej książki. To niezwykłe wraże-

nie chciałabym przekazać naj-
młodszym czytelnikom, jako 
pozytywne emocje związane 
z tym miejscem.

„WL”: Jaki księgozbiór powinna 
zaoferować lubonianom Biblioteka?
A.B.: Bardzo różnorodny. Chcę, 
żeby czytelnik znalazł to, czego szu-
ka, co mu sprawia przyjemność.

„WL”: Czy za publiczne pieniądze 
powinno się propagować nie tylko 
liczebność, ale i poziom czytelnic-
twa?
A.B.: Biblioteka ma zadania 
edukacyjne, ale nie za każdą 
cenę. Duży budżet na zakupy 
pozwala połączyć te dwa zada-
nia. Mogę kupować książki ocze-
kiwane przez czytelników i  te, 
które trzeba i warto mieć w księ-
gozbiorze.

„WL”: Kto będzie decydował o za-
kupach?
A.B.: Pracownicy i przez nich czy-
telnicy. Będę też kontynuować spo-
tkania z autorami i krytykami lite-
ratury?

„WL”: Czy będzie miejsce dla kla-
syki?
A.B.: Oczywiście.

„WL”: Czy dużo Pani czyta? Co 
ostatnio?
A.B.: Sporo. Teraz Krzysztofa Kło-
potowskiego – „Geniusz Żydów na 
polski rozum”. Szukam źródeł tego 
geniuszu na polu artystycznym, na 
przykład w muzyce, dyrygenturze.

„WL”: Jakie są Pani najbliższe pla-
ny w Bibliotece?
A.B.: Stworzenie nowoczesnego 
miejsca dla dzieci. Takiego kącika 
swobodnego kontaktu z  książką. 
Połączenia zabawy i czytelnictwa?

„WL”: Czy może się Pani odnieść 
do przeszłości  Biblioteki 
w Luboniu?
A.B.: Nie sądzę, by było to koniecz-
ne. Uważam, że Elżbieta Stefaniak 
będzie jawiła się jako dobra organi-
zatorka życia kulturalnego Lubonia, 

dobrze wspominana przez czytelni-
ków, użytkowników Biblioteki.

„WL”: Czym byłby świat bez ksią-
żek?
A.B.: Trudno mi to sobie wyobrazić, 
bo wyobraźnia to książka.

Rozmawiał: Jerzy Nowacki

O konkursie na stanowisko dyrek-
tora Biblioteki Miejskiej czytaj na 
str. 41

Będę odpowiedzialna za sprawne kierowanie
Rozmowa z Agnieszką Begier – nową, zjawiskową dyrektor Biblioteki Miejskiej

n
Nowa dyrektor Biblioteki Miejskiej, 
następczyni Elżbiety Stefaniak – 
Agnieszka Begier   fot. Mariusz 
Marszałkiewicz

Agnieszka Begier urodziła się w Po-
znaniu. Od 2000  r. mieszka 
w  Luboniu. W  2004  r. ukończyła 
Wyższą Szkołę Zarządzania Banko-
wości w  Poznaniu, uzyskując tytuł 
magistra administracji. Praktykę ab-
solwencką odbywała we Francji, w �r-
mie transportowej. Później współpra-
cowała z klubem Blue Note, Wielko-
polskim Urzędem Wojewódzkim, 
Międzynarodowymi Targami Poznań-
skimi, także jako tłumacz i lektor. Od 
2005 r. była sekretarką burmistrzów 
Lubonia, później rzecznikiem praso-
wym, odpowiadała za promocję mia-
sta, a przez ostatnie 3 lata kierowała 
Wydziałem Organizacyjnym Urzędu 
Miasta. W lutym br. wygrała konkurs 
na dyrektora Biblioteki Miejskiej 
w Luboniu.    (JN)
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Mimo zimowej przerwy w rozgryw-
kach piłkarskich, na miejskim sta-
dionie przy ul. Rzecznej zaszły 

zmiany. Jak nas poinformował spe-
cjalista do spraw organizacji imprez 
Marek Giese, przeprowadzono 
modernizację budynku, by popra-
wić jego funkcjonalność. Wyre-
montowano szatnie wraz z częścio-
wo zniszczonymi podłogami oraz 
pomieszczenia sanitarne z  prysz-
nicami. Wymieniono instalację 
elektryczną i przeprowadzono mo-
dernizację ogrzewania. Zespół szat-
ni zapewnia teraz komfortowe wa-
runki do organizacji treningów 
i  meczów mistrzowskich. Dzięki 
wymianie instalacji elektrycznej 
możliwe jest ekonomiczne zużycie 
energii i  zaspokojenie potrzeb 
wszystkich użytkowników obiektu. 
Podobnie jest z modernizacją ogrze-

Rzeczna po modernizacji

Jedna z odre-
montowanych 
szatni – pod-
wieszany su�t, 
podłoga i ścia-
ny w kafelkach   
fot. Władysław 
Szczepaniak

n
Wielostanowiskowa, nowa łaźnia    
fot. Władysław Szczepaniak

wania. Inwestycję przeprowadzono 
zgodnie z obowiązującymi norma-
mi i  przepisami, uwzględniając 
przede wszystkim bezpieczeństwo 
użytkowników obiektu oraz opty-

malne dostosowanie do wymogów 
związanych z organizacją rozgrywek 
sportowych.

Władysław Szczepaniak

n

Powstaje luboński fragment ścieżki 
pieszo-rowerowej na tzw. szachtach, 
wokół stawu Edy. W 2013 r. Luboń 
umówił się z Radą Osiedla Świer-
czewo, która walczy o przekształce-
nie glinianek w park, że w 2015 r. 
zrealizuje odcinek od ul. Niezłom-
nych (staw Edy jest jednym z  40 
akwenów różnej wielkości na tym 
unikatowym terenie). Wnioskodaw-
cą przyłączenia  się do wspólnej 
inwestycji w Radzie Miasta Luboń 

była wówczas radna, a  dziś bur-
mistrz – Małgorzata Machalska. 
Świerczewo, pozyskawszy dwukrot-
nie granty z kasy miejskiej Pozna-
nia, wybudowało w 2014 r. ponad-
kilometrową, asfaltową, oznakowa-
ną trasę „Dookoła Edy”, uzbrajając 
ją w małą architekturę (ławki i kosze 
na śmieci). Od strony osiedla na 
Świerczewie powstał nawet taras 
widokowy, z którego można podzi-
wiać zbiornik, a dalej położone za 
nim nasze miasto. Pod koniec ub. 
roku ruszyła budowa ok. 300-me-
trowego odcinka ścieżki od strony 

Lubonia. Od ul. Niezłomnych 
w stronę stawu Glabisa oraz w kie-
runku ul. Świerczewskiej wytyczo-
no przebieg trasy i  ułożono już 
krawężniki. Realizacja inwestycji 
zaplanowanej na 2015  r. została 
przerwana z uwagi na warunki po-
godowe i będzie kontynuowana tej 
wiosny. Koszt budowy ścieżki wy-
nosi 217 503 zł.

HS

Dookoła Edy

n
Miejsce, w którym stykają się luboński odcinek ścieżki z poznańskim – wi-
dok od ul. Świerczewskiej. W głębi – nieutwardzony jeszcze luboński frag-
ment w kierunku ul. Niezłomnych   fot. Hanna Siatka

n
Koniec lubońskiej inwestycji. Dalszy, około 200-metrowy odcinek trasy 
„Dookoła Edy” w kierunku stawu Glabisa nie został jeszcze przez nikogo 
zagospodarowany   fot. Hanna Siatka

n
Z błotnistego, trudnego do przebycia terenu wzdłuż przyszłej ścieżki 
pieszo-rowerowej chętnie korzystają amatorzy quadów, w tym przypad-
ku rodzinnie   fot. Hanna Siatka
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SÓL W OKU
Sprawy, które rażą, bolą, przeszkadzają, bulwersują, nominowane przez czytelników do lubońskiego tytułu „Sól w oku” 

Zawiadomieni o dzikim wysypisku 
śmieci w Lasku na Kocich Dołach, 
nie spodziewaliśmy się takiego wi-
doku. Obrazek jak z  lat 80-90, gdy 
powszechną praktyką było wyrzuca-
nie odpadów w najbliższą dziurę, na 
grunt niczyj lub w lokalnie umówio-
ne miejsce. Po asortymencie odpa-
dów widać, że to nie najbiedniejsi 
osobnicy homo sapiens urządzili tu 
sobie wysypisko, lecz ludzie z  roz-
machem korzystający z  dobro-
dziejstw cywilizacyjnych świata. 
Zastanawiający jest mechanizm ta-
kiego zachowania w sytuacji, gdy za 
drobną stałą opłatą kilkunastu  zł 
miesięcznie od osoby, dużo łatwiej 
worek z odpadami wrzucić do kubła, 
który mogę mieć pod nosem, na 

Cywilizacyjna refleksja

Worki ze świeżymi, regularnymi 
śmieciami bytowymi w zagajniku 
przy ulicy o wdzięcznej nazwie 
Leśna (ostatnia przy południowo-
-wschodniej granicy Lubonia) praw-
dopodobnie rozszarpane dodatko-
wo przez psy lub inne dzikie zwie-
rzęta z sąsiadującej otuliny Wielko-
polskiego Parku Narodowego   
 fot. Piotr P. Ruszkowski

Obok, nieco głębiej, w stronę cieku 
zasilającego malownicze jezioro staro-
rzecza Kocie Doły, śmieci częściowo już 
zmineralizowane. „Kłują w oczy” rozkła-
dające się setki lat, wyroby ludzkości 
– plastiki. Niedługo budząca się do 
życia niezmordowana roślinność za-
maskuje ślady pozostawione przez 
osobniki najwyżej stojące w rozwoju, 
nie tylko ewolucyjnym, życia na Ziemi   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Składowanie ziemi i konstrukcji do wykonania budowy ul. Wschodniej przy al. 
Jana Pawła II pokazuje, że jest to kolejna nieudana, nieprzemyślana inwestycja... 
Samochody przewożące piasek, naruszają konstrukcje lamp, które niedawno mia-
sto stawiało z naszych pieniędzy – podatników. Ponadto niszczą elewacje budynku 
mieszkalnego błotem, które w tym miejscu powstaje.    Elz

List do redakcji

Budują i niszczą

Koleiny po 
kołach cięż-
kiego sprzętu 
tuż przy latar-
ni. Wywrotka 
zrzuca ziemię, 
nie zważając 
na słup 
oświetlenio-
wy

Korzystający ze ścieżki 
rowerowej na ul. Polnej 
i Poznańskiej skarżą się, 
że po stronie trasy dla 
jednośladów nie ma 
oświetlenia. Podczas 
jazdy wczesnym rankiem 
i wieczorami jest bardzo 
niebezpiecznie. Kto 
zadba o to, by ta nowa, 
ładna trasa była przyja-
zna i używana?

Ładnie, ale ciemno

n

Pojazdy, które wybiorą się do No-
wego Centrum Lubonia (NCL), 
rzadko kiedy wyjadą stąd czyste – 
takie, jak tu przybyły. Szczęściarze 
zabiorą jedynie na kołach glinę, ci 
co zaparkują auto na dłuższy czas 
– budulec gniazd jaskółczych, be-
żowo-szarą glinkę mogą mieć już 
na lakierze, szybach, a nawet dachu. 
Przyczyną nie są ptaki zwiastujące 
wiosnę, lecz inni użytkownicy dróg 
centrum (w tym budowniczy od-
cinka ul. Wschodniej), którzy, czę-
sto niechcący, wpadając w maziste 

wyboje, muszą chlapać błotem. Do 
redakcji tra�ają głosy radykalne, nie 
tylko z NCL domagające się, w imię 
sprawiedliwości społecznej, obniże-
nia podatków dla obywateli miasta 
zamieszkałych przy drogach wiej-
skich, czyli nieutwardzonych! Po-
stulaty te, by były skuteczne, propo-
nujemy kierować także bezpośred-
nio do Urzędu Miasta – Burmistrza 
– konstruktora budżetu oraz swoich 
radnych, w których kompetencji jest 
m.in. przyjmowanie stawek podat-
kowych.  (I)

Znakowany w śródmieściu

Stały bywalec centrum Lubonia 
z widocznymi jego śladami. Zdjęcie 
wykonano przed Przychodnią Leka-
rza Rodzinnego, gdzie rzadko które 
auto nie jest ochlapane błotem. 
Inspiracją do tego materiału praso-
wego są także zdjęcia pojazdów 
oraz obuwia (niestety, złej jakości) 
nadesłane do naszej rubryki „Zgad-
nij co to”. W tym wypadku – Zgadnij 
gdzie to możliwe?   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

n

posesji, i  o  odbiór 
wszystkich odpadów 
nie muszę się już mar-
twić, bo to teraz usta-
wowy obowiązek gmi-
ny. Ile wysiłku, braku 
komfortu, wymaga np. 
gromadzenie śmieci, 
następnie pod przykry-
ciem nocy władowanie 
ich do samochodu i wy-
wiezienie w „las”. Komu 
dziś potrzebna taka ad-
renalina? Chyba, że jest 
to założenie błędne, bo 
sprawcami procederu 
są okoliczni mieszkańcy 
ul. Leśnej czy Łąkowej. 
To wydaje  się mało 
prawdopodobne, bo kto 

n

n

n

chciałaby 
mieszkać przy 
wysypisku swo-
ich śmieci, a 
i posiadanie de-
klaracji śmieciowych oraz kubłów 
zostało chyba już dokładnie spraw-
dzone przez Straż Miejską. Pozostaje 
przeprowadzenie śledztwa po śladach 
znajdujących  się w  odpadach (np. 
korespondencji, rachunkach itp.), 
zastosowanie monitoringu leśnego 
(dziś już powszechnie stosowanego 
przez Straż Leśną czy inne gminy) 
lub wynajęcie psa policyjnego, który 
wytropi złoczyńcę. Dokładne wy-
sprzątanie opisywanego miejsca i wy-
wóz śmieci może kosztować kilka 
tysięcy złotych.

PPR
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rekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) 
w Poznaniu.
Deweloper, który dostrzega pro-
blem, wstrzymał budowę i wystąpił 
do RDOŚ z wnioskiem o zgodę na 
odłowienie i przeniesienie żab z te-
renu planowanej budowy. Wybrał 
już nawet specjalistę, który zaj-
mie się przenosinami, a nawet za-
deklarował pomoc. Obecnie sprawa 
jest na etapie uzyskania decyzji 
RDOŚ, do wydania której niezbęd-
ne jest wskazanie miejsca, dokąd 
żaby zostaną przeniesione, oraz 
zgoda właściciela terenu. Płazy, zda-
niem specjalistów, należy zinwenta-
ryzować, następnie schwytać pod 
nadzorem doświadczonego herpe-
tologa i, z zachowaniem przepisów 

o  ochronie gatunkowej, przenieść 
do odpowiedniego dla nich zbior-
nika. Po przeprowadzeniu tych dzia-
łań przyrodnicy zalecają wygrodze-
nie terenu inwestycji za pomocą 
płotka uniemożliwiającego kolejnym 
płazom przedostanie się na „oczysz-

czony” obszar. Trwa po-
szukiwanie nowego 
zbiornika w  promieniu 
kilku kilometrów od 
obecnych siedlisk. We-
dług przyrodników, naj-
lepsze dla żab są miejsca, 
w  których woda płytko 
zalega pod powierzchnią. 
Gdyby zaistniała potrze-
ba pogłębienia terenu, 
deweloper jest skłonny 
skierować tam swój 
sprzęt. Nie mogą to być 
zbiorniki zarybione, bo 
ryby zjadłyby kijanki. 
Dogodne, płytkie wody 
lub wyschnięte miejsca 
na Kocich Dołach nie 
wchodzą w grę, bo Nad-
leśnictwo Babki nie chce 
tam wpuścić żab.
Przeniesienie płazów na-
stąpi po uzyskaniu przez 
inwestora niezbędnych 

zgód. Jeśli uda  się znaleźć odpo-
wiednie miejsce i  uzyskać decyzję 
RDOŚ (kpa przewiduje na nią mi-
nimum 30 dni), operacja mogła-
by  się zacząć na przełomie marca 
i kwietnia. Czas działa w tym przy-
padku na korzyść przedsięwzięcia, 
ponieważ na razie płazy (nie wia-
domo jeszcze, jakie gatunki) hiber-
nują. Zanim formalności zostaną 
załatwione, zdążą  się wybudzić. 
Wystarczy kilka nocy pod rząd 
z temperaturą ok. 5oC, by stały się 
aktywne. Wówczas, jak twierdzi 
specjalista, przenosiny mogą  się 
odbyć w  ciągu zaledwie jednego 
dnia. Zbiornik zostanie kilkakrotnie 
przeczesany siecią.

HS

GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Inwestycję opisaliśmy 
w ub. miesiącu na str. 10. 
Przez lata w wykopie pod 
fundamenty wykonanym 
w 2009 r., wody gruntowe 
utworzyły staw z charak-
terystyczną roślinnością 
i głośno godującymi wio-
sną żabami. Dziki, ogro-
dzony teren polubiły też 
kaczki krzyżówki i mylo-
ne z  jaskółkami jerzyki. 
Obserwując rozpoczęcie 
prac, mieszkańcy śród-
mieścia traktujący to 
miejsce jako atrakcję 
przyrodniczą, powiado-
mili poznańskie koło Klu-
bu Przyrodników, które 
zajmuje  się m.in. inter-
wencjami dotyczącymi 
natury. Przedstawiciel 
koła przybył 15 lutego do 
Lubonia i przeprowadził 
wizję lokalną. Wraz z lu-
bonianką, która w trosce o przyro-
dę zainicjowała interwencję oraz 
powiadomiła Urząd Miasta, przybył 
następnie do redakcji „Wieści Lu-
bońskich”, by sprawę nagłośnić. 
W rozmowie z mieszkańcami eko-
log dowiedział się, że w zbiorniku 
o powierzchni ok. 1400 m2 zaobser-
wowali wcześniej ponad 100 żab. 
Stwierdził, że staw stwarza dogodne 
warunki dla bytowania płazów – 
posiada bardzo różnorodną geo-
morfologię i różny stopień wypeł-
nienia wodą, co jest warunkiem 
sprzyjającym płazom preferującym 
głębokości od 1-10 cm (max 
30  cm). Obecność pałki wodnej 
(Typha sp.) wskazuje, zdaniem 
przyrodnika, na to, że woda stagnu-

je w tym miejscu od kilku lat. Zwie-
rzęta mogą tam obecnie hibernować 
w warstwie mułu lub pod liśćmi.
Wszystkie krajowe płazy podlegają 
prawnej ochronie gatunkowej (roz-
porządzenie Ministra Środowiska 
z 6 października 2014 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt – 
Dz.U. 2014 poz. 1348 – oraz art. 52 
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody 
z 16 kwietnia 2004 r.). Zabrania się 
m.in. umyślnego zabijania, niszcze-
nia ich jaj lub form rozwojowych, 
transportu, niszczenia siedlisk lub 
ostoi, będących ich obszarem roz-
rodu, wychowu młodych, odpo-
czynku, migracji lub żerowania. 18 
lutego Klub Przyrodników zgłosił 
lubońską sprawę w Regionalnej Dy-

Żaby wstrzymały budowę!
Wznowiona w lutym br. po 8 latach inwestycja przy ul. Wschodniej 19 w Nowym Centrum Lubonia, 
została wstrzymana. Zanim ruszą prace, trzeba przenieść siedliska zwierząt, które zdążyły stworzyć 
w tym miejscu swoisty ekosystem!

n
W ciągu kilku lat wykop pod fundamenty bloku przy ul. Wschodniej 19, wypełniony wodami 
gruntowymi, stał się ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Teraz, zgodnie z prawem, trzeba 
je przenieść w inne miejsce   fot. Hanna Siatka
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GORĄCE TEMATY

By upamiętnić Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

w  na terenie byłego niemieckiego 
obozu karno-śledczego w Żabikowie 
odbył się 1 marca uroczysty apel ku 
ich czci, zorganizowany przez luboń-
skie władze samorządowe i Związek 
Strzelecki „Strzelec”. Atmosfera była 
podniosła i pełna zadumy. Przy po-
mnikach stanęli harcerze ze zniczami. 
Przed Ścianę Śmierci przemaszero-
wały poczty sztandarowe: Związku 

Strzeleckiego „Strzelec”, 5. Drużyny 
Harcerzy „Orion” im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Żabikowie, Miasta, para�i 
św. Barbary w Luboniu, Gimnazjów 
nr 1 i 2 oraz Ochotniczej Straży Po-
żarnej. W przemarszu uczestniczyli 
także m. in. przedstawiciele du-
chowieństwa – siostry służebniczki 
Maryi i księża oraz licznie przybyli 
mieszkańcy, w  tym młodzi. Ode-
grano hymn narodowy. Przybyłych 

przywitała prowadząca uroczystość 
kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia 
i Kultury Urzędu Miasta – Romualda 
Suchowiak. W swoim wystąpieniu 
burmistrz Małgorzata Machalska 
zwróciła się głównie do licznie zgro-
madzonej młodzieży, podkreślając, 
że jest ona pierwszym pokoleniem, 
które uczy się o Żołnierzach Wyklę-
tych na lekcjach historii. Przedstawiła 
w skrócie okoliczności historyczne, 
w  których ci patrioci walczyli po 

II  wojnie o  rzeczywistą wolność 
Polski i  jej suwerenność, stając na 
drodze narzuconego nowego systemu 
politycznego. Następnie zabrał głos 
poseł na Sejm RP – Szymon Szyn-
kowski vel Sęk, przybyły do Lubonia 
z Poznaniu, gdzie odby-
ły  się podobne uroczy-
stości. Podkreślił liczny 
udział Polaków w  tych 
obchodach i przypomniał 

Więź z Wyklętymi

n
Strzelcy, harcerze i młodzież – pokolenie, które jako pierwsze może jawnie 
mówić o żołnierzach Armii Krajowej i bohaterach zaangażowanych w wal-
kę o rzeczywistą wolność i niezawisłość po II wojnie światowej   fot. Rafał 
Wojtyniak

n
Przemarsz pocztów sztandarowych    fot. Rafał Wojtyniak

n
Podczas apelu pamięci. Od lewej prowadząca uroczystość Romualda 
Suchowiak, wzywający do apelu sierżant Marcin Żurek, burmistrz Małgo-
rzata Machalska i gimnazjalny zespół muzyczny, nagłaśniany z samocho-
du    fot. Robert Wrzesiński

Dr Kazimierz Grenda urodził  się 
w 1906 r. w Toruniu, był nauczycie-
lem geogra�i w lubońskiej SP 3. Od 
1937  r. do wybuchu wojny pełnił 
funkcję kierownika szkoły. Organi-
zował harcerstwo, także w Luboniu, 
i jego struktury na szczeblu Poznań-
-Powiat, gdzie był komendantem 
hufca i harcmistrzem. Wojna rzuci-
ła go do Warszawy, gdzie współpra-
cował z  Główną Kwaterą Szarych 
Szeregów („Pasieką”). Przyjął pseu-
donim „Granica”. Powierzono mu 
m.in. funkcję wizytatora chorągwi 
harcerskich z  terenu zachodniej 
Polski (także dzisiejszego Lubonia). 
Później został zastępcą kierownika 

Wydziału Zachodniego. Podczas 
Powstania Warszawskiego, po 
śmierci hm. Edwarda Zurna, 23 
sierpnia został szefem Kwatery 
Głównej Szarych Szeregów („Pasie-
ki”). Zainicjował powstańczą Har-
cerską Pocztę Polową. W Muzeum 
Powstania Warszawskiego Kazimie-
rzowi Grendzie poświęcono specjal-
ne miejsce (czytaj: „WL” 09-2007, 
str. 7). Po upadku Powstania, „Pa-
siekę” zreorganizowano i  przenie-
siono do Krakowa, jej szefem nadal, 
aż do rozwiązania 3.01.1945 r., po-
został Kazimierz Grenda. Po roz-
wiązaniu  Ar mi i  Krajowej 
19.01.1945 r., kontynuował działal-

Lokalni Wyklęci
Kierownik lubońskiej szkoły, organizator harcerstwa, powstaniec 
warszawski, szef Kwatery Głównej Szarych Szeregów, inicjator 
powstańczej Harcerskiej Poczty Polowej, od 1945 r. komendant 
i organizator Okręgu Łódzkiego niepodległościowej organizacji 
konspiracyjnej – Zrzeszenia WiN (Wolność i Niezawisłość), 
aresztowany przez UB, skazany na karę śmierci, ciężko chory – 
zwolniony warunkowo w 1956 r., zmarł w 1959 r. Spoczywa na 
dębieckim cmentarzu przy ul. Bluszczowej. Swoją bezwarunkową 
miłość do wolnej Polski, jak wielu niezłomnych żołnierzy, 
przepłacił życiem. Zapomniany?

ność niepodległościową w kon-
spiracyjnych organizacjach 
sprzeciwiających się wprowa-
dzaniu systemu komunistycz-
nego w  Polsce. We wrześniu 
1945  r. został komendantem 
Okręgu Łódzkiego Zrzeszenia 
WiN (Wolność i Niezawisłość). 
W czasie kilku miesięcy skom-
pletował zarząd WiN-u, powo-
łał i obsadził dowództwo sze-
ściu obwodów (Pabianice, 
Łowicz, Koluszki, Radomsko, 
Tomaszów Mazowiecki, Zduń-
ska Wola). Został aresztowany 
w Łodzi 18.11.1946 r. Na po-
czątku 1947  r. (15.01.1947  r.) 
przed Wojskowym Sądem Re-
jonowym w  Łodzi, podczas 
pokazowego procesu, za kiero-
wanie łódzkim Zrzeszeniem 
WiN zmierzającym do usunię-
cia przemocą organów władzy 
oraz zmiany ustroju państwa 
polskiego, kolportaż nielegal-
nych czasopism i broszur Kazimie-
rzowi Grendzie wymierzono karę 
śmierci. Następnie Sąd Wojskowy 
zmienił wyrok na karę 15 lat wię-
zienia oraz pozbawienie praw pu-
blicznych i obywatelskich na lat 5. 

Ciężko schorowanego zwolniono 
go warunkowo w  marcu 1956  r. 
(dokładnie 60 lat temu). Zmarł po 
ciężkich cierpieniach 10.03.1959 r. 
w wieku zaledwie 53 lat. Spoczywa 

cd.  
na str. 
18

Kazimierz 
Grenda 
1906-1959 
(pseudonim 
„Granica”) 
na ostatnim 
przed wojną 
zdjęciu, 
wśród 
uczniów 
VII klasy 
rocznika 
1925 r. 
W mundur-
ku harcer-
skim na 
pierwszym 
planie roz-
poznajemy 
Andrzeja 
Budzińskie-
gon

cd.  
na str. 
18
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GORĄCE TEMATY

Lokalni Wyklęci

cd.  
ze str. 
17

na dębieckim cmentarzu przy ul. 
Bluszczowej.
Postać Kazimierza Grendy została 
odkryta dla Lubonia przed 10 laty, 
w  sierpniu 2005  r., przez „Wieści 
Lubońskie” – „O�ara stalinizmu”, 
str. 24. Informacje o  tym niezwy-

n
Zaniedbana mogiła dra Kazimierza Grendy na cmentarzu przy ul. Blusz-
czowej w Poznaniu (zaledwie kilka kilometrów od Lubonia) znajduje się 
przy końcu głównej alejki cmentarza, odnaleziona przez „Wieści Luboń-
skie” (czytaj: „WL” 03-2009, str. 4) – spękana, rozpadająca się lastrykowa 
płyta nagrobkowa nie nadaje się do remontu i wymaga wymiany. Stroik 
i ozdoby świadczą o gwiazdkowej jeszcze dekoracji. Część wypalonych 
dawno zniczy z naklejkami wskazuje, że pochodzą od harcerzy z Żabiko-
wa. W Narodowym Dniu Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, 1 marca, mogi-
łę zasłużonego lubonianina odwiedziła jedynie ekipa „Wieści Lubońskich”. 
10 marca przypadła 57. rocznica śmierci, a niebawem – 15 kwietnia – bę-
dziemy obchodzić 110. rocznicę urodzin Kazimierza Grendy. Może warto 
z większą troską pomyśleć o tym zasłużonym lubonianinie?   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

1 kwietnia niedaleko dawnej przystani 
kajakowej nad Wartą zostanie oddany do 
użytku nowoczesny hotel, spełniający 
wszystkie standardy europejskie. Zoba-
czymy w nim piękną pływalnię, przezna-
czoną nie tylko dla mieszkańców Lubonia. 
Będą się w niej odbywały również mię-
dzynarodowe zawody pływackie. Ozdobą 
obiektu będzie unikalna architektura sal 
restauracyjnych, konferencyjnych i estra-
dowych. W dniu otwarcia hotelu, w go-
dzinach popołudniowych, dla mieszkań-
ców Lubonia zostanie wystawiony spek-
takl operetkowy „Wesoła Wdówka” Fran-
ciszka Lechara (liczba miejsc ograniczo-
na), a wieczorem, gdy zapadnie zmierzch, 
będzie można obejrzeć „Straszny Dwór” 
Stanisława Moniuszki. Nie lada gratka 
czeka również na kibiców. Do sali ban-
kietowej zostaną zaproszeni w tym dniu 
działacze i zawodnicy sportowi wszystkich 
klubów w Luboniu. Jak się nieo�cjalnie 
dowiedzieliśmy, gościem fanów piłki noż-
nej będzie prezes PZPN – Zbigniew Bo-
niek, który dwóm młodym zawodnikom 
wręczy powołania do młodzieżowej re-
prezentacji Polski, po jednym z Luboń-
skiego Klubu Sportowego i Stelli Luboń! 
Imprezę poprowadzi znany wszystkim 
Piotr Reiss. Do zobaczenia 1 kwietnia 
w Hotelu „Olimp”!

Władysław Szczepaniak

Hotel „Olimp” nad Wartą

n
Nowy luboński hotel „Olimp” 
nad Wartą w kształcie żaglówki   
fot. Władysław Szczepaniak

W piątek, 11 marca, we wczesnych 
godzinach popołudniowych, 
w warsztacie samochodowym przy 
ul. Topolowej (skrzyżowanie z So-
bieskiego) wybuchł groźny pożar. 
Niestety, zarówno warsztat jak 

i znajdujące się w nim samochody 
uległy całkowitemu spaleniu. Ogień 
przedostał się też na położony w po-
bliżu budynek mieszkalny. Dzięki 
ambitnej postawie strażaków, którzy 
w pierwszej kolejności zabezpiecza-

li domy przed rozprze-
strzenianiem się płomieni, 
uszkodzenia były niewiel-
kie. Dwie osoby odniosły 
lekkie rany. Przyczyny 
pożaru badał na miejscu 
technik kryminalistyki 
i  policja. Nie są na razie 
znane, podobnie jak stra-
ty, które będzie można 
określić później. W akcji 
gaszenia pożaru brały 
udział 2 zastępy strażaków 
z  lubońskiej OSP, zastęp 
ze Szkoły Aspirantów Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
z  Dębca oraz Jednostka 
Ratowniczo-Gaśnicza nr 7 
z Poznania.

WS

Groźny ogień w Lasku

n
Gaszenie warsztatu przy ul. Topolowej   fot. Władysław Szczepaniak

n
Sąsiedni budynek mieszkalny również objęto 
akcją gaśniczą   fot. Władysław Szczepaniak

kłym człowieku można znaleźć też 
w książce 200 lat oświaty w Luboniu 
(str.  251) oraz: w  „WL” 10-2011, 
str. 35 – „Re�eksja”; „WL” 12-2011, 
str. 31 – „Zmiany niechlubnych pa-
tronów ulic” i  innych wskazanych 
w tekście.

PPR

o specjalnym liście, który do ostat-
nich, jeszcze żyjących bohaterów 
z tamtych lat – generałów: Podhor-
skiego, Flisiaka i Górskiego – skie-
rował minister obrony narodowej 
– Antoni Macierewicz.
Sierżant Związku Strzeleckiego – 
Marcin Żurek – uroczyście odczytał 
Apel Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
w  rocznicę mordu dokonanego 
przez komunistyczny aparat znie-
wolenia na członkach IV komendy 
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, 
aby przywołać pamięć żołnierzy 
podziemia niepodległościowego 
walczących o ojczyznę wolną, nie-
podległą i demokratyczną: żołnierzy 
podziemnego Wojska Polskiego ze 
wszystkich formacji niepodległo-
ściowych, bohaterskich konspirato-
rów i  partyzantów, którzy stawili 
opór hitlerowskiemu i sowieckiemu 
okupantowi, obrońców kresów Rze-
czypospolitej, żołnierzy organizacji 
„Wolność i  Niezawisłość”, Ruchu 
Oporu Armii Krajowej i  innych 
poakowskich struktur i oddziałów, 
wojskowych i cywilnych konspira-

torów tworzących struktury Naro-
dowych Sił Zbrojnych Narodowej 
Organizacji Wojskowej, Narodowe-
go Zjednoczenia Wojskowego, V 
i VI Wileńskiej Brygady AK, o�ar 
skazanych na śmierć i zamordowa-
nych w więzieniach. Podczas odczy-
tywania wzywanych, członkowie 
Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
kilkakrotnie wznosili okrzyk: „Cześć 
ich pamięci!”. Pamięć wszystkich 
wyczytanych uczczono minutą ciszy 
przy dźwięku syreny. Młodzież 
z Gimnazjów nr 1 i 2 zaprezento-
wała krótki, ambitny program arty-
styczny, a proboszcz para�i pw. św. 
Barbary – ks. kan. Bernard Cegła 
zainicjował odmówioną przez obec-
nych Koronkę do Miłosierdzia Bo-
żego. Delegacje złożyły wiązanki 
przed Ścianą Śmierci. W  imieniu 
władz miasta kwiaty ponieśli: bur-
mistrz Małgorzata Machalska, prze-
wodnicząca RML – Teresa Zygma-
nowska oraz zastępcy burmistrza: 
Mateusz Mikołajczak i Michał Po-
pławski.

Robert Wrzesiński

cd.  
ze str. 
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womocnym postanowieniem Sądu 
Okręgowego w  Poznaniu został 
zobowiązany do sprostowania nie-
prawdziwej informacji w  trakcie 
kampanii wyborczej (czytaj: „WL” 
– Informator wyborczy, str.  37) 
i który nieco później przepraszał za 
brud kampanii wyborczej (czytaj: 
„WL” 12-2014, str. 17). Oczywistym 
dla mnie jest, że ślubując wcześniej 
„obowiązki radnego sprawować 
godnie, rzetelnie i uczciwie, ma-
jąc na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców”, czu-
ję się zobowiązany i nie mogę 
tego pozostawić bez odzewu. 
Otóż moim skromnym zdaniem, 
nie trzeba być politologiem, żeby 
stwierdzić, że nie może być takich 
samych uchwał (zwłaszcza pod-
jętej przed trzema laty na Mazow-
szu i odrzuconego ostatnio pro-
jektu w Luboniu), mogą być, co 
najwyżej podobne w treści, 
o czym próbowałem przekonać 
Jakuba w trakcie rozmowy tele-
fonicznej w dniu posiedzenia 
KOP (po godz. 22) – niestety, bez 
skutku. Oświadczam, że podczas 
posiedzenia KOP poinformowa-
łem jej uczestników o rozporzą-
dzeniu nadzorczym Wojewody 
Mazowieckiego z grudnia 2013 r., 
w którym, w ocenie organu nad-
zoru, uchwała m.in. „we wskaza-
nym zakresie została podjęta 
z przekroczeniem granic kompe-
tencji rady gminy, bowiem bez-
pośrednio i rażąco ingeruje 

w kompetencje przysługujące 
wójtowi gminy w mocy ustawy 
oraz, że prowadzenie przez Bur-
mistrza elektronicznego rejestru 
umów nie mieści się w zakresie 
kompetencji rady gminy”. Innymi 
słowy uważam, że zarzucanie mi 
mówienia nieprawdy jest niepo-
rozumieniem i dużym wypacze-
niem tego, co się działo podczas 
obrad komisji, której przewodni-
czę. Ponadto rzetelność radnego 
i dziennikarska nakazuje, żeby 
wspomnieć (dodając, że tego typu 
uchwały przyjęto również 
w Tłuszczu, Poznaniu i Ostrowie 
Wielkopolskim), iż w wymienio-
nych miastach rejestr nie funkcjo-
nował oraz o miejscowościach na 
terenie Polski, w których nie dzia-
ła. Pragnę podkreślić, że intencją 
mojej refleksji jest zwrócenie 
uwagi opinii publicznej, jak moż-
na manipulować jej odczuciami 
za pośrednictwem niezależnej 
prasy. Mimo wszystko życzę Ja-
kubowi Bielawskiemu osiągania 
sukcesów na niwie politycznej, 
niekoniecznie manipulując opinią 
publiczną i uprawiając PR na ła-
mach niezależnego miesięcznika 
mieszkańców. Jednocześnie nie-
odparcie nasuwa się pytanie – 
w jaki sposób podobne komenta-
rze przyczyniają się do rozwoju 
naszego miasta i nas – jego 
mieszkańców?

Paweł Antoni Wolniewicz

mobilizację do powstałej w Związku 
Radzieckim armii Berlinga i zdele-
galizował struktury podziemne. 
Postawiło to poza prawem żołnierzy 
Polskiego Państwa Podziemnego, 
którzy chcąc uniknąć aresztowania, 
śmierci, wywózki na Sybir przecho-
dzili do nowej partyzantki, kry-
jąc się w lasach.
W Warszawie, 1 sierpnia 1944 roku 
wybuchło powstanie. Heroiczna 
walka toczyła się w osamotnieniu. 
Stalin dążąc do upadku powstania 
warszawskiego zatrzymał armię na 
linii Wisły, czekając aż miasto się 
wykrwawi. Po 63 dniach walki – 
skapitulowało. W  styczniu 1945 
roku Armia Czerwona wyzwoliła 
Warszawę. Dowódca Armii Krajo-
wej ogłosił jej rozwiązanie. Konfe-
rencja pokojowa w Jałcie usankcjo-
nowała nowy porządek polityczny.
Żołnierze Wyklęci nie złożyli broni. 
Wiosną, 1945 roku pomiędzy Odrą 
a Bugiem walczyło 160 leśnych od-
działów. Żołnierze prowadzili bra-
tobójczą walkę, liczyli na to, że Pol-
ska odzyska niepodległość, że to 
pomyłka, że taki stan musi się prze-
cież skończyć. Część żołnierzy  się 
ujawniła. Ginęli wtedy bez śladu lub 
tra�ali do więzień. Ostatni żołnierz 
wyklęty – Józef Franczak pseudonim 
Lalek – zginął w walce w 1963 roku.

W latach 1945-56 przez szeregi 
podziemia niepodległościowego 
przeszło około 200 000 osób. Żoł-
nierze ci ginęli jako zdrajcy ojczy-
zny, bandyci, sprawcy ludobój-
stwa. Skazywani byli, tak jak ge-
nerał August Emil Fieldorf pseu-
donim „Nil”, na postawie tych 
samych przepisów, co hitlerowcy 
zbrodniarze wojenni. Żołnierze ci 
musieli zginąć, bo stali na drodze 
wprowadzeniu systemu komuni-
stycznego w Polsce. Przez lata, aż 
do 1989 roku, komunistyczne wła-
dze starały  się wszelkimi sposo-
bami zdyskredytować ich jako 
żołnierzy i  wymazać pamięć ich 
walki o wolność – stąd symbolicz-
nie nazywamy ich „Żołnierzami 
Wyklętymi”.
Wśród żołnierzy byli również bar-
dzo młodzi ludzie. Inka Danuta 
Siedzikówna – sanitariuszka w od-
dziale Łupaszki (mjr Zygmunta 
Szyndzielarza) miała zaledwie 17 
lat, gdy po torturach w więzieniu, 
nie zdradzając swoich kolegów i do-
wódcy, zginęła zamordowana strza-
łem w głowę. Przed śmiercią mó-
wiła: Mogło zginąć tak wielu, lepiej 
że ja jedna umrę. Powiedzcie mojej 
babci, że zachowałam się jak trzeba.
Patrząc na młodzież obecną na lu-
bońskim apelu poległych Żołnierzy 
Wyklętych jestem przekonana, że 
będzie ona umiała w różnych sytu-
acjach swego życia „zachować  się 
jak trzeba”.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

SAMORZĄD

1 marca obchodziliśmy 
Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. 
Z inicjatywą uczczenia tego 
dnia w  naszym mieście 
wystąpili młodzi ludzie ze 
Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” w  Luboniu. 
Przygotowując przemówie-

nie na ten dzień, zdałam sobie spra-
wę, że nasza młodzież jest pierw-
szym pokoleniem, które uczy się lub 
będzie się uczyć o Żołnierzach Wy-
klętych na lekcjach historii. Ważne 
jest, aby zechcieli z tej możliwości 
skorzystać. Jestem przekonana, że 
tak będzie, widząc jak wielu mło-
dych ludzi wzięło czynny udział 
w przygotowaniu apelu poległych.
Pokoleniu dziadków naszej mło-
dzieży i tym z rodziców, którzy zda-
wali maturę przed 1989 rokiem, nie 
było dane poznać prawdy o tej czą-
stce historii powojennej Polski, je-
żeli nie miało się w swoich rodzi-
nach powstańca warszawskiego czy 
żołnierza Armii Krajowej. Chyba, 
że ktoś był uczniem odważnego 
nauczyciela historii, który mówił: 
w tym semestrze nie będziemy prze-
rabiać programu z  podręcznika, 
i który dyktował na podstawie taj-
nych publikacji z tak zwanego dru-
giego obiegu.

Milczenie i kłamstwa o historii tam-
tych czasów trwały niemal pół wieku. 
Zaczęło się w 1944 roku, kiedy przez 
Polskę przechodził front II wojny świa-
towej i Armia Radziecka, pokonując 
Niemców, zajmowała nasze ziemie. 
Polacy nie wiedzieli, bo było to wów-
czas tajemnicą, że nasze losy zostały 
przesądzone na konferencji w Tehera-
nie, gdzie alianci podzieli Europę na 
strefy wpływów, a Polska – na łasce 
i niełasce Stalina – stała się terytorium 
podległym Związkowi Radzieckiemu. 
Nasz rząd, po klęsce wrześniowej miał 
swoją siedzibę w Londynie. W Polsce, 
w  konspiracji działały liczne grupy 
zbrojne, na bazie których w 1942 roku 
powstała Armia Krajowa. Kiedy Ro-
sjanie wkroczyli do Polski, Stalin po-
wołał w 1944 roku całkowicie podległy 
mu Polski Komitet Wyzwolenia Na-
rodowego. Po pokonaniu Niemców, 
przejmując pełnię władzy, musiał po-
konać tych, którzy stali mu na drodze 
– żołnierzy Armii Krajowej i legalne 
władze Polskiego Państwa Podziem-
nego podległe rządowi Rzeczypo-
spolitej w Londynie. Nastały aresz-
towania, wywózki i mordy dokony-
wane przez sowiecki NKWD (Ludo-
wy Komisariat Spraw Wewnętrznych 
ZSRR) i polski UB (Urząd Bezpie-
czeństwa). PKWN (Polski Komitet 
Wyzwolenia Narodowego) ogłosił 

Z notatek burmistrza

Rozmawiajmy o historii Polski

Z ogromnym zaskoczeniem, zdzi-
wieniem i niesmakiem przeczytałem 
„Komentarz do bieżących spraw 
samorządowych” radnego Jakuba 
Bielawskiego opublikowany na 
str.  19 lutowego wydania „Wieści 
Lubońskich” – miesięcznika, który 
od kilku lat współredaguję. Miano-
wicie w jednym z akapitów komen-
tarza autor nazwał „rejestr umów 
sprawą polityczną” (dotyczy prowa-
dzenia przez Burmistrza rejestru 
umów zawieranych przez miasto 
– od red.), co jest dla mnie oczywi-
stym absurdem. Można bowiem 
próbować upolityczniać wszystko 
i wszystkich, ja natomiast nie mam 
w  tym doświadczenia. W  przeci-
wieństwie bowiem do autora ko-
mentarza nigdy nie należałem do 

żadnej partii politycznej i staram się 
od polityki, w  rozumieniu Jakuba 
Bielawskiego, trzymać jak najdalej. 
Ponadto, pracując na rzecz naszego 
miasta, przede wszystkim jego 
mieszkańców, czuję  się samorzą-
dowcem w  szerokim tego słowa 
znaczeniu, a nie politykiem. Praw-
dopodobnie znając wcześniejsze 
zachowania i komentarze radnego, 
ten – podobnie jak poprzednie – 
przemilczałbym, ale w dalszej jego 
części przeczytałem, że podczas 
posiedzenia Komisji Organizacyjno-
-Prawnej (KOP) powiedziałem rze-
komo nieprawdę. Paradoksalnie, 
z  szybkością światła pomyślałem, 
że mówienie nieprawdy zarzuca mi 
radny, który nie tak dawno, bo 
przed niespełna dwoma laty, pra-

Refleksja radnego
Bycie radnym zobowiązuje
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niej. Pisaliśmy o niej w poprzednim 
numerze „WL”. Pierwszy etap pla-
nowany jest do lata, a drugi do po-
łowy przyszłego roku. Zastępca 
burmistrza, Michał Popławski prze-
widuje, że trzeba będzie dołożyć do 
kwoty przetargowej, wynoszącej 
2,8 mln zł, około 200 tys. za usunię-
cie pozostałości materiałów budow-
lanych, pozostawionych w  ziemi 
przez developerów. Całość wyniesie 
więc ok. 3 mln. Może jednak trochę 
więcej. W budżecie zarezerwowano 
5,2 mln, zostanie więc 1,8 mln. Do 
tego trzeba dodać 1,4 mln z dotacji 
otrzymanej na ten cel. Można  się 
spodziewać około 3 mln zł oszczęd-
ności na inne inwestycje. O sposób 
wydania tych pieniędzy już zabie-
gają i radni, i mieszkańcy. Justyna 
Dajewska przyszła upomnieć  się 
o ul. Kozińskiego. Dowiedziała się, 
że trzeba poczekać do października, 

po złożeniu stosownego wniosku. 
Wydaje się jednak, że to tylko ułuda, 
bowiem za te pieniądze miasto chce 
zbudować odcinek alei Jana Paw-
ła II, od Wschodniej do Konarzew-
skiego. A  jeśli wystarczy środków, 
rozpocząć budowę tej ulicy w kie-
runku Pułaskiego, bez określenia 
końcowego zakresu prac. Zostaną 
przerwane, gdy skończą się pienią-
dze. Radni, woleliby z budżetu zbu-
dować samą jezdnię, a  chodniki 
przy partycypacji wspólnot miesz-
kaniowych. Może starczyłoby na 
cały odcinek do Pułaskiego. Plan 
zaprezentowany przez Michała Po-
pławskiego wstępnie poparło 8 rad-
nych, 2 było przeciw a 1 się wstrzy-
mał. Decyzja zapadnie jednak do-
piero w październiku. Tymczasem 
budowa Wschodniej już trwa. Za-
częło  się też niezadowolenie jej 
mieszkańców. Projekt ulicy, wysta-
wiony do wglądu i opinii zgodnie 
z  przepisami, chyba nie dotarł 
w  wystarczającym stopniu do 
wszystkich zainteresowanych. Nie-
którzy dopiero teraz zgłaszają swo-
je oczekiwania. A  to dodatkowe 

SAMORZĄD

Nie ma w  tym wielkiej przesady, 
skoro to właśnie wtedy Rada zade-
cyduje o przyjęciu, lub nie, wnio-
sków dotyczących ulic i chodników 
do przyszłorocznego budżetu. 
Wnioski wpływają od mieszkańców 
i  od radnych, po dyskusji, część 
z nich będzie przyjęta. Tak wygląda 

procedowanie ważnych dla miesz-
kańców inwestycji miejskich. Dla-
czego? Z kilku przyczyn. Po pierw-
sze z  powodu ograniczonej i, od 
razu to powiedzmy, dalece niewy-
starczającej kwoty pieniędzy na ten 
cel. Po drugie z konieczności prze-
strzegania obowiązujących procedur 
(projekt, konsultacje, decyzja Rady, 
zgoda powiatu, przetarg, umowa, 
realizacja). Mam wrażenie, że wy-
mieniłem wszystkie, niezbędne do 
wykonania kroki. Żeby ująć inwe-
stycję w przyszłorocznym budżecie, 
trzeba zacząć o niej decydować dzi-
siaj. Na niektóre ulice ludzie czeka-
ją od dawna, więc jeden rok jeszcze, 
to, jak się wydaje, żaden problem. 
Nic bardziej błędnego. Co do jednej 
inwestycji, podzielonej na dwa eta-
py realizacji, można mieć pewność, 
że już zaczęła  się w  tym roku. To 
oczekiwana budowa na ul. Wschod-

Rewolucja październikowa w Luboniu
Gdyby streścić jednym zdaniem wielogodzinne obrady Komisji Komunalnej Rady Miasta Lubonia, to 
brzmiałoby ono: wszystko okaże się w październiku

n
Justyna Dajewska upomniała się o ulicę 
Kozińskiego   fot. Jerzy Nowacki

cd.  
obok

Zarządzeniem z  8  lutego br. bur-
mistrz Małgorzata Machalska po-
wołała Komisję ds. zabytków i re-
witalizacji w  składzie: Mateusz 
Mikołajczak (przewodniczący), 

Henryka Grygier-Konewka, Mał-
gorzata Kasprzak, Diana Kraso-
wiak, Dorota Molińska, Agnieszka 
Perz, Mikołaj Tomaszyk, Anna 
Wieczorek i  Paweł Wolniewicz. 

Nowa komisja

n
Podczas spotkania Komisji, od lewej siedzą: Dorota Molińska, Małgorzata Machalska, Mateusz Mikołajczak, 
Agnieszka Perz, Mikołaj Tomaszyk, Adam Machalski, Anna Gruszecka, Małgorzata Kasprzak, Anna Wieczorek i Dia-
na Krasowiak   fot. Paweł Wolniewicz

Gremium spotkało  się po raz 
pierwszy w piątek, 4 marca, w sali 
sesyjnej lubońskiego magistratu. 
Podstawę pracy Komisji stanowi 
„Gminny Program Opieki nad za-
bytkami Miasta Luboń na lata 
2014-2017”, a do jej zadań należy: 
podejmowanie działań mających 
na celu m.in.: wyeksponowanie 

poszczególnych zabytków oraz 
obiektów znajdujących się w Gmin-
nej Ewidencji Zabytków (także 
walorów krajobrazu kulturowego); 
uwzględnienie uwarunkowań 
ochrony zabytków przy sporzą-
dzaniu i  zmianie miejscowych 
planów zagospodarowania prze-
strzennego oraz Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego na-
szego miasta; wspieranie działań 
zmierzających do pozyskania 
środków finansowych na opiekę 
nad zabytkami. Podczas spotka-
nia omówiono sprawy organiza-
cyjne i wytyczono priorytety pra-
cy. Na pierwszy ogień poszła kon-
cepcja rewitalizacji Domu Włoda-
rza w byłym folwarku Augusta hr. 
Cieszkowskiego.

PAW

Czy Burmistrz Lubonia dysponu-
je ciałem doradczym w  postaci 
gminnej komisji urbanistyczno-
-architektonicznej, co wynika 
z art. 8 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym? 
Czym  się ona zajmuje, na jakie 
decyzje ma wpływ, co wypracowa-
ła? Jaki był skład osobowy tego 
gremium w poprzedniej kadencji, 
a jaki jest obecnie? Proszę podać 
funkcje członków komisji i  ich 
kompetencje. Komu to ciało pod-
lega oraz jak jest rozliczane i  ile 
rocznie kosztuje?   
 (K.W.)

Odp.: Burmistrz posiada organ 
doradczy, jakim jest Miejska Ko-
misja Urbanistyczno-Architekto-
niczna. GKU-A – Gminna, a wła-

ściwie, Miejska Komisja Urbani-
styczna-Architektoniczna, jako 
organ doradczy Burmistrza, jest 
powoływana przez Burmistrza 
i działa od 2003 r. Głównym ob-
szarem (wymóg ustawowy) jej 
działania jest OPINIOWANIE pro-
jektów planów miejscowych, „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
rozwoju przestrzennego miasta 
Luboń” oraz uczestnictwo w ocenie 
aktualności opracowań urbani-
stycznych. Opinie Komisji są wy-
magane, ale nie wiążące. Dodatko-
wo, na życzenie Burmistrza, zaj-
muje  się doradzaniem w  innych 
kwestiach związanych z problema-
tyką urbanistyczną lub architekto-
niczną. W  okresie 13. lat współ-
pracy skład Komisji ulegał zmianie. 
Obecna Komisja działa w oparciu 

Mieszkańcy pytają 

Doradcy od planów?
o Zarządzenie Nr 19/2007 Burmi-
strza Miasta Luboń z  28 lutego 
2007  r. (zmienionego Zarządze-
niem Nr 29/2012 z 13.07.2012 r.) 
w składzie czteroosobowym. Troje 
członków to osoby z uprawnienia-
mi architektonicznymi i  urbani-
stycznymi, będące członkami izby 
urbanistów lub architektów, zawo-
dowo pracują w obszarze planowa-
nia przestrzennego i budownictwa. 
Sekretarzem Komisji jest Kierow-
nik Wydziału Planowania Rozwo-
ju i  Ochrony Środowiska. Suma-
ryczna dieta za posiedzenie wyno-
si 1300 zł, tj. 500 zł dla przewod-
niczącego i po 400 zł dla członków 
(dwie osoby). Sekretarz nie pobie-
ra diety. W 2015 r. odbyło się tylko 
jedno posiedzenie dotyczące za-
opiniowania projektu planu miej-
scowego „Żabikowo Północ – I 
etap”.

Hubert Prałat
kierownik WPRiOŚ

Od redakcji: W marcu 2007  r. 
skład MKA-U przedstawiał  się 
następująco: Eryk Sieiński (prze-
wodniczący) – architekt, współ-
właściciel Biura Projektowego 
ESPLAN; Hubert Prałat (sekre-
tarz) – kierownik Wydziału Za-
gospodarowania Przestrzennego 
i  Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta w  Luboniu; Małgorza-
ta Kędziora – architekt, Miej-
ska Pracownia Urbanistyczna 
w  Poznaniu; Hanna Rapalska-
-Kaczmarek – architekt, własna 
działalność projektowa w Puszczy-
kowie, członek Gminnej Komisji 
Urbanistyczo-Architektonicznej 
w Puszczykowie; Wojciech Szyguła 
– własna działalność projektowa, 
członek Polskiego Związku Inży-
nierów i Techników Budownic-
twa Oddział w Poznaniu. Umowę 
z członkami Komisji podpisano 
wówczas na 2 lata.
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SAMORZĄD 
miejsca parkingowe, to znów drugi 
wjazd. Skoro nie uczynili tego w sto-
sownym terminie, to zmiany pro-
jektu nie będą łatwe. Mieszkańcy 
Wschodniej w celu ułatwienia ocze-
kiwanych rozwiązań chcą nawet 
partycypować w  kosztach zmian. 
Część decyzji podejmie miasto 
w porozumieniu z wykonawcą bu-
dowy, chyba szybciej niż w paździer-
niku. Jest więc nadzieja.
Komisja długo „pochylała się” 
w  dyskusji nad potrzebami wielu 
innych ulic. Powtarzały się propo-
zycje rozwiązań, które w  dużym 
skrócie można ująć następująco: 
najpierw zbudować te ulice, które 
obiecano już bardzo dawno; lub te, 
których stan zagraża bezpieczeń-
stwu; wykupić na podstawie spec 
ustawy niezbędne grunty, które po-
siadają nieuregulowany stan prawny 
(a jest ich w Luboniu bardzo dużo); 

zaplanować inwestycje wieloletnie, 
skoro nie ma budżetowych możli-
wości budowy w  ciągu jednej ka-
dencji; budować przy partycypacji 
wspólnot; planować inwestycje, na 
które można dostać dotacje ze-
wnętrzne, zacząć wreszcie budować 
tam, gdzie są największe zapóźnie-
nia. Do wszystkich zgłoszonych 
potrzeb będzie można wrócić do-
piero w  październiku. Potrzeby te 
są ogromne i ciągle oddalane w cza-
sie. Świetlana przyszłość musi znów 
poczekać. To może chociaż „załata-
nie dziur”, nierzadko dosłowne. To 
jest możliwe i  będzie wykonanie 
siłami miejskiego przedsiębiorstwa. 
I  co najważniejsze, nie będzie ko-
nieczności czekania do październi-
ka.

Obserwator Luboński
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Zwyczajem jest, że Komisja Promo-
cji i  Rozwoju Regionalnego Rady 
Powiatu w  Poznaniu odbywa wy-
jazdowe posiedzenia w poszczegól-
nych gminach. Jedno z nich miało 
miejsce we wtorek, 16 lutego, w Mu-
zeum Martyrologicznym w Żabiko-
wie. Komisja (w niej lubonianin – 
Zbigniew Jankowski), na czele 
z przewodniczącym – Mirosławem 
Wielochem oraz wiceprzewodni-
czącą Rady Powiatu – Małgorzatą 
Halber – była zainteresowana spra-
wami naszego miasta, przede 
wszystkim w aspekcie działalności 
promocyjnej. W  spotkaniu wzięli 
udział: burmistrz Małgorzata Ma-

chalska, jej zastępca – Mateusz Mi-
kołajczak, Emilia Bryś zajmująca się 
promocją miasta, dyrektor muzeum 
– dr Anna Ziółkowska oraz radni 
RML: Andrzej Okupniak i  Paweł 
Wolniewicz. Gości powitali włoda-
rze Lubonia – Małgorzata Machal-
ska i Mateusz Mikołajczak, po czym 
Emilia Bryś przedstawiła multime-
dialną prezentację na temat naszego 
miasta. Potem wywiązała się dysku-
sja, w  której poruszano kwestie 
m.in. gospodarki, sportu i kultury 
dotyczące Lubonia. Na koniec 
dr  Anna Ziółkowska oprowadziła 
gości po muzeum.

PAW

Komisja PP w muzeum

n
Po muzeum gości oprowadziła dr Anna Ziółkowska   fot. Paweł Wolniewicz

Zgodnie z  uchwałą Rady Powiatu 
w tej nowej organizacji musiało się 
znaleźć 4 wskazanych przez nią jej 
przedstawicieli. Wśród wybranych 
znaleźli się Grażyna Głowacka (PO), 
Tomasz Jerzy Pawłowski (PiS) i  2 
radnych ze Stowarzyszenia „Nieza-
leżni dla Powiatu”, tj. Małgorzata 
Halber (wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu) i Marek Lis (przewodni-
czącego Komisji Polityki Społecznej 
i  Ochrony Zdrowia). Oprócz wy-
mienionych w  PRDPP zasiada 4 
przedstawicieli Zarządu Powiatu, 
wskazanych przez Zarząd, tj. Roma 
Czysz, Zygmunt Jeżewski, Elżbieta 
Tonder i  Tomasz Skupio oraz 8 
przedstawicieli różnych organizacji 
pozarządowych prowadzących dzia-
łalność statutową na terenie Powia-
tu Poznańskiego, wyłonionych pod-

czas Zebrania Wyborczego 2 lutego 
br. Zostali nimi: Iwona Janicka 
(Fundacja Aktywności Lokalnej – 
Puszczykowo), Aleksandra Mazurek 
(Stowarzyszenie Gmina Pobiedziska 
w  Europie – Pobiedziska), Beata 
Depczyńska (Stowarzyszenie Pomo-
cy Osobom Niepełnosprawnym 
„Wspólna Droga” – Luboń), Wła-
dysław Harasimowicz (Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania 
Progres – Komorniki), Tomasz Łęc-
ki (Stowarzyszenie Dzieje – Muro-
wana Goślina), Gniewko Niedbała 
(Ochotnicza Straż Pożarna w Pusz-
czykowie), Stanisław Smektała (Klub 
Tenisa Stołowego „Net” Mielno – 
Czerwonak), Tomisław Stefaniak 
(Fundacja Stworzenia Pana Smole-
nia – Mosina).

Mariusz Frąckowiak

Rada dla pożytku
Zarząd Powiatu w Poznaniu powołał na 2-letnią kadencję 
16-osobową Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego 
(PRDPP) z udziałem lubonianki

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

Apel

W październiku ub. roku informo-
waliśmy o złożonej przez ówczesnego 
radnego Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego, obecnie posła na Sejm 
RP – Bartłomieja Wróblewskiego – 
interpelacji dotyczącej uciążliwości 
lotniska wojskowego w Krzesinach 
dla mieszkańców Lubonia oraz wy-
stosowaniu pisma nt. bezpiecznego 
przejścia dla pieszych i rowerzystów 
pod wiaduktem kolejowym przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich (czy-
taj: „WL” 10-2015, str. 26). Poniżej 
przedstawiamy konsekwencje tych 
działań

Lotnisko
Ustosunkowując się do pytań zawartych 
w interpelacji, Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego odpowiedział, 
że zgodnie z informacjami będącymi 
w posiadaniu Departamentu Środo-
wiska Urzędu Marszałkowskiego, 
Regionalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska nałożył na zarządzającego 
lotniskiem, tj. na Wojskowy Zarząd 
Infrastruktury w Poznaniu, obowią-
zek prowadzenia ciągłych pomiarów 
hałasu w środowisku. Zarządzający 
lotniskiem rozpoczął prowadzenie 
tych pomiarów w  lipcu ub. roku. 
Ponadto nałożono na zarządzającego 
lotniskiem obowiązek sporządzenia 
i przedłożenia przeglądu ekologicz-
nego dla obiektu w Krzesinach, który 
powinien być przedłożony w ciągu 
4 miesięcy po roku wykonywania 
pomiarów. Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego będzie mógł utwo-
rzyć w drodze uchwały obszar ogra-
niczonego użytkowania dla lotniska 
wojskowego Poznań-Krzesiny, jeśli 
z kompletnego przeglądu ekologicz-
nego będzie wynikać konieczność 
utworzenia takiego obszaru.

Wiadukt
Odnośnie wykonania bezpiecznego 
przejścia dla pieszych i rowerzystów 

pod wiaduktem kolejowym – w od-
powiedzi Dyrektor Regionu Za-
chodniego PKP Polskich Linii 
Kolejowych SA (PLK SA) poin-
formował, że w 2008  r. luboński 
magistrat podpisał z PLK SA po-
rozumienie, na podstawie którego 
przygotowano do wspólnej reali-
zacji budowę nowego wiaduktu 
kolejowego przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich, który umożliwił-
by sprawną komunikację w  tym 
rejonie miasta. Na kilka tygodni 
przed ogłoszeniem postępowania 
przetargowego Urząd Miasta Lu-
boń poinformował PKP, iż wyco-
fuje się z wcześniejszych ustaleń. 
Ponadto PKP PLK SA informują, 
że władze naszego miasta mają 
możliwość zainicjowania budowy 
bezpiecznego przejścia pieszo-ro-
werowego przy wiadukcie. W tym 
celu, po uzyskaniu zapewnienia fi-
nansowania, powinny się zwrócić 
z pisemnym wnioskiem do Zakła-
du Linii Kolejowych w Poznaniu, 
celem uruchomienia stosownej 
procedury.

Re�eksja
Nieodparcie nasuwa  się pytanie, 
dlaczego w  obliczu tak wielkiej, 
kolejowej inwestycji, jaką jest mo-
dernizacja linii kolejowej Wrocław-
-Poznań, nasze miasto ma zapewnić 
�nansowanie przebudowy należącego 
do PKP, wyeksploatowanego, leci-
wego wiaduktu. Jeszcze przed jego 
remontem rozmawiałem z jednym 
z wykonawców, który bez wahania 
stwierdził, że wyburzenie starego 
i wybudowanie nowego wiaduktu 
pochłonęłoby o wiele mniej czasu, 
a przede wszystkim byłoby tańsze.
Poseł Bartłomiej Wróblewski wy-
raził gotowość udziału w dalszych 
negocjacjach, zmierzających do roz-
wiązania wyżej opisanych kwestii.

PAW

Odpowiedzi na interwencje
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ale za sprawą państwa zaangażo-
wania, na co bardzo liczę. (…) mam 
nadzieję, że to będzie też punkt 
kontaktu z  władzami samorządo-
wymi, z problemami mieszkańców, 
które będą tra�ały za naszym po-
średnictwem być może do pani Bur-
mistrz, ale też za pośrednictwem 
pani Burmistrz i Urzędu do mnie, 
jako do posła. Jestem, tak jak dekla-
rowałem 11 listopada, chętny, by we 
wszystkich sprawach samorządo-
wych, w których będę mógł się przy-
dać jako poseł, przydawać się.
Lokal pobłogosławił proboszcz pa-
ra�i pw. św. Jana Pawła II – ks. Pa-
weł Dąbrowski. Biuro będzie dyżu-
rować w  czwartki, w  godz. 11-13 
oraz w  poniedziałki od 16-18, 
a z udziałem posła – w poniedział-
ki, przynajmniej raz w  miesiącu. 
Szymon Szynkowski vel Sęk będzie 
częściowo partycypował w kosztach 
utrzymania lokalu.
Dalsza część uroczystości, którą 
prowadziła Jolanta Korcz, odby-
ła  się w  Hotelu „Max” przy ul. 
Kościuszki. Obecni byli poseł Sta-
nisław Piotrowicz, ks. Pawła Dą-
browskiego, burmistrz Małgorza-
ta Machalska, jej zastępca – Ma-
teusz Mikołajczak, wójt Komornik 
– Jan Broda, adwokaci, grono 
profesorskie, przedsiębiorcy, ho-
norowy prezes Stowarzyszenia 
„Solidarni w Prawdzie i Miłosier-
dziu” – Edmund Kostrzewski, 
radni Lubonia, Komornik, Pozna-
nia, Powiatu Poznańskiego, przed-
stawiciel gminy Czerwonak oraz 

członkowie Klubu „Gazety Pol-
skiej”. Poseł Stanisław Piotrowicz 
mówił o swojej karierze politycz-
nej i  przedstawił istotę sporu 
o  Trybunał Konstytucyjny. Bur-
mistrz Małgorzata Machalska wy-
raziła zadowolenie, że wśród po-
słów są osoby z doświadczeniem 
samorządowym (Szymon Szyn-
kowski vel Sęk był wcześniej rad-
nym Rady Miasta Poznania). Za-
uważyła też, że wśród posłów jest 
wielu prawników. Wyraziła radość, 
że S. Szynkowski deklaruje pomoc 
miastu. Przekazała mu zdjęcie naj-
starszego pomnika w  Luboniu – 
„Siewcy”, wyrażając nadzieję na 
wspólne sianie dobra. Dla zgro-
madzonych wystąpili z koncertem 
uczniowie Gimnazjum nr 1 – Wik-
toria Ratajczak (śpiew) i  Albert 
(gitara).

Robert Wrzesiński
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Jak to jest z tym mieszkaniem ko-
munalnym Pani przewodniczącej 
Rady Miasta, o którym dowiedzia-
łem  się w  ostatnich „Wieściach 
Lubońskich”? Dostała je od Kura-
torium czy nie?   (p)

Odp.: Wobec sugerowanego przez 
redakcję „Wieści Lubońskich” zain-
teresowania mieszkańców tematem 
mieszkania zajmowanego przez 
Panią Teresę Zygmanowską, obecną 
Przewodniczącą Rady Miasta Lu-
boń, chcę się odnieść do twierdzeń 
zawartych w artykule „Mieszkanie 
przewodniczącej RML”, odpowiada-
jąc jednocześnie na kolejne pytanie 
skierowane do Burmistrza za po-
średnictwem „WL”. Tak, jak wcze-
śniej informowałam, Pani Teresa 
Zygmanowska otrzymała przydział 
mieszkania jako mieszkania funk-
cyjnego, służbowego, z  racji bycia 
nauczycielem. Podstawą i  warun-
kiem przydziału nie była wysokość 
dochodu. Moja dotychczasowa wy-
powiedź była nieścisła jedynie o tyle, 
że decyzję w  sprawie przydziału 

podjęło nie kuratorium, a inspektor 
oświaty (gminny dyrektor szkół) 
działający na podstawie zarządzenia 
Ministra Oświaty i  Wychowania 
z dnia 3 stycznia 1983r. w sprawie 
dysponowania i  administrowania 
nauczycielskimi zasobami mieszka-
niowymi w resorcie oświaty i wy-
chowania oraz pobierania czynszu 
i opłat z tytułu najmu lokali miesz-
kalnych w budynkach szkół i innych 
placówkach oświatowo-wychowaw-
czych oraz w domach nauczyciela. 
W grudniu 1983 r. Pani Teresa Zyg-
manowska, wówczas jako nauczy-
cielka Szkoły Podstawowej nr  2 
w Luboniu, podpisała umowę najmu 
lokalu przy ul. Sobieskiego  59 
w  Luboniu. Mieszkanie to zostało 
w 2001 r. zamienione na zajmowane 
obecnie przez Panią Teresę Zygma-
nowską, mieszkanie w budynku przy 
ul. Rydla 27G. W budynku przy ul. 
Sobieskiego  59, w  tzw. domu na-
uczyciela, znajdowało się 9 miesz-
kań, które były wynajmowane, po-
cząwszy od 1976 roku, jako miesz-
kania tzw. funkcyjne, nauczycielom 

z lubońskich szkół i przedszkoli. Na 
działce, na której znajduje się budy-
nek, do roku 2000 r. funkcjonowała 
Szkoła Podstawowa nr 4. Pierwsze 
przydziały odbywały się na podsta-
wie decyzji Naczelnika Miasta w po-
rozumieniu z Miejskim Dyrektorem 
Szkół. Administratorem budynku 
w  owym czasie było Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Pozna-
niu, Oddział w  Mosinie, Zakład 
w Luboniu. Od 1983 r. zasady przy-
działu mieszkań funkcyjnych dla 
nauczycieli regulowały przepisy 
wspomnianego już zarządzenia Mi-
nistra Oświaty i Wychowania, a de-
cyzję podejmował inspektor oświaty. 
Wszystkie mieszkania w  budynku 
przy ul. Sobieskiego 59 były miesz-
kaniami służbowymi, tzw. funkcyj-
nymi od 1983 r. do 1995 r., a przy-
działy tych mieszkań były w  gestii 
Zespołu Ekonomiczno-Administra-
cyjnego Szkół w Luboniu. Admini-
stracja w budynku z mieszkaniami 
była prowadzona przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-

munalnej w  Mosinie, Zakład 
w  Luboniu. Od lutego 1995  r., po 
likwidacji Zakładu Miejskiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
w Luboniu administrację budynku 
przejęło Biuro Majątku Komunalne-
go w Luboniu. Od tego czasu miesz-
kania funkcjonowały jako mieszka-
nia komunalne. W latach 2000-2001 
Miasto Luboń, w ramach zawartych 
porozumień i umów oraz planu in-
westycyjnego, powiększyło swój za-
sób mieszkaniowy o  mieszkania 
w nowych budynkach: przy ul. Nie-
podległości  33 (16 mieszkań) i  ul. 
Rydla 27G (8 mieszkań ), wyburzo-
ny został również budynek miesz-
kalny przy ul. Żabikowskiej  66 (6 
mieszkań). Przydziały do nowych 
mieszkań otrzymywały rodziny, któ-
re były umieszczone na liście miesz-
kaniowej na 2001  r. oraz rodziny, 
które mieszkały w budynku przezna-
czonym do rozbiórki. Przydziału 
trzech lokali w budynku na ul. Rydla 
27G dokonano w ramach zamiany.
W takim trybie, w oparciu o decyzję 
Komisji Mieszkaniowej z  dnia 
12.07.2001 r., otrzymała mieszkanie 
Pani Teresa Zygmanowska, oraz inni 
lokatorzy dotychczas zajmujący lo-
kale przy ul. Sobieskiego 59 i Sien-
kiewicza 19. Zwolnione przez Panią 

Mieszkańcy pytają

Mieszkanie Przewodniczącej cd.

cd.  
obok

Poseł PiS Szymon Szynkowski vel 
Sęk ma przy u. Leśmiana  8 
w Luboniu filię swojego poznań-
skiego biura poselskiego. Jej uro-
czyste otwarcie odbyło  się 15 
lutego. Gospodarz powitał Jolan-
tę Korcz, która została jego asy-
stentką oraz posła Stanisława 
Piotrowicza. Wyjaśnił, że szybkie 
tempo otwarcia biura w Luboniu 
wynika m.in. z tego, że osiągnął 
w  naszym mieście szczególnie 
dobry wynik wyborczy, co nastą-
piło dzięki staraniom państwa 
Jolanty i Roberta Korczów. Nie-
bagatelne znaczenie dla pomysłu 
uruchomienia biura miała inicja-
tywa i chęć z ich strony. Posłowie 
PiS mają biuro w  Luboniu od 
2006 r. Robert Korcz pełni w lo-

kalu przy ul. Leśmiana rolę asy-
stenta europosła PiS – Ryszarda 
Czarneckiego.
W dalszej kolejności nowy gospo-
darz powitał Janusza Musiała – 
kanclerza Wyższej Szkoły Pedago-
giki i  Administracji w  Poznaniu 
oraz Filipa Żelaznego – przewod-
niczącego Klubu Radnych PiS Po-
wiatu Poznańskiego, którym rów-
nież dziękował za udział w sukcesie 
wyborczym. Na uroczystość dotar-
ły też mama posła i burmistrz Mał-
gorzata Machalska.
– Tutaj w  Luboniu będziemy  się 
spotykać, mam nadzieję, możliwie 
często. To biuro, mam nadzieję, 
będzie żywe nie tylko za sprawą 
mojej aktywności, do której będę 
chciał jak najwięcej się przykładać, 

Otwarcie biura poselskiego  
Szymona Szynkowskiego vel Sęk

n
Podczas otwarcia biura poselskiego przy ul. Leśmiana 8   fot. Robert Wrze-
siński

n
Burmistrz Małgorzata Machalska w towa-
rzystwie zastępcy Mateusza Mikołajczaka 
przekazuje parlamentarzyście z PiS-u 
obraz „Siewca”. W tle, przy okrągłych sto-
łach w hotelu „Max”, goście zaproszeni na 
poczęstunek z okazji otwarcia biura posel-
skiego   fot. Robert Wrzesiński
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Teresę Zygmanowską mieszkanie, 
z uwagi na jego specy�kę, tj. bezpo-
średnie wejście do jednego z pokoi 
z ogólnego (tzw. wspólnego) kory-
tarza, pozwoliło na zaspokojenie 
potrzeb jednej z rodzin, dla której 
ważne było posiadanie mieszkania 
z wydzielonym pokojem z wejściem 
z korytarza ogólnie dostępnego.
Nieprawdziwe są twierdzenia anoni-
mowego byłego radnego, jakoby Pani 
Teresa Zygmanowska otrzymała przy-
dział mieszkanie na mocy decyzji 
burmistrza Kaczmarka z pominięciem 
listy oczekujących i  kryteriów. Pani 
Teresa Zygmanowska otrzymała przy-
dział mieszkania w 1983 r. Jedynym 
kryterium było wykonywanie zawodu 
nauczyciela. Obecnie zajmowane 
mieszkanie otrzymała w wyniku za-
miany w 2001 r. O fakcie otrzymania 
przydziału mieszkania przy ul. Sobie-
skiego 59 i jego zamiany na mieszka-
nie przy ul. Rydla 27G Pani Teresa 
Zygmanowska informowała publicz-
nie na sesji Rady Miasta Luboń 
w dniu 23 lipca 2015 r., odpowiadając 
na pytanie zainteresowanego tą kwe-
stią radnego Pana Marka Samulczyka. 
Dziwi zatem przywoływanie przez 
anonimowego radnego (przytaczane 
w  artykule „WL”) faktu nieistnienia 
w 1983 r. budynku komunalnego przy 
ul. Rydla, gdy tymczasem nigdzie (ani 

w  wypowiedzi Pani Teresy Zygma-
nowskiej, ani moich) nie było dotych-
czas mowy o  tym, że Pani Teresa 
Zygmanowska otrzymała w 1983 roku 
przydział mieszkania przy ul. Rydla. 
Dokonywanie zamiany mieszkań po-
między lokatorami w żaden sposób 
nie zmniejsza liczby dostępnych 
mieszkań dla osób oczekujących na 
mieszkanie komunalne. Nie można 
zatem mówić, że zamiany dokonano 
z  pominięciem listy oczekujących. 
Przy zamianie mieszkanie, które 
już się posiada, nie stosuje się kryte-
riów decydujących o jego przydziale.
Mam nadzieję, że po tak obszer-
nych wyjaśnieniach, zaspokoiłam 
ciekawość wszystkich mieszkańców 
i  czytelników „WL” zainteresowa-
nych tą kwestią. W przypadku ja-
kichkolwiek dalszych pytań, po-
nownie uprzejmie proszę o kiero-
wanie ich bezpośrednio do mnie. 
Wszystkim nam życzę, aby w  na-
szym Mieście skończyło się zadawa-
nie anonimowych pytań, pisanie 
anonimowych listów, zniesławiają-
cych poprzez formę i treść (zniesła-
wiających do tego stopnia, że trzeba 
je w prasie cenzurować) w sprawach 
konkretnych osób, wymienianych 
z imienia i nazwiska.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Od redakcji
Ciekawe na jakiej podstawie pani burmistrz Małgorzata Machalska 
w pierwszym zdaniu imputuje „Wieściom”, jakoby to nie mieszkańcy, 
lecz prasa interesowała się mieszkaniem pani Teresy Zygmanowskiej? 
Zaprzeczamy tym niesprawiedliwym sugestiom, co nie oznacza, że nie 
będzie potrzeby kontynuowania przez redakcję tematu nadanego przez 
mieszkańców.

Działająca przy Burmistrzu Lubonia 
Rada Gospodarcza za jeden z prio-
rytetów uznała promocję i wspiera-
nie przedsiębiorczości w  naszym 
mieście. Chcemy realizować ten cel 
poprzez:
Qn organizowanie w  miarę możli-

wości bezpłatnych, o wysokim po-
ziom merytorycznym, szkoleń dla 
przedsiębiorców i ich pracowników 
oraz osób planujących działalność 
gospodarczą,
Qn prezentację sylwetek lubońskich 

przedsiębiorców w cyklu: „Moja de-
�nicja sukcesu w  działalności go-
spodarczej”,
Qn opracowanie bezpłatnego kata-

logu �rm działających w  Luboniu 
z podziałem na branże i zakres te-
matyczny działalności,
Qn udzielanie odpowiedzi na pytania 

przez specjalistów z zakresu prawa, 
podatków, rachunkowości,
Qn w zakładce na stronie WWW 

Urzędu Miasta: „Będzie się dzia-
ło” – informowanie o  planowa-
nych szkoleniach, misjach, tar-
gach, konferencjach itd. organizo-
wanych przez Radę Gospodarczą, 
Urząd Miasta, naszych partnerów: 
organizacje samorządowe z Wiel-
kopolski i innych regionów kraju, 
instytucje rządowe itd.
Rada Gospodarcza składa  się 
z  powołanych przez Burmistrza 
Lubonia przedsiębiorców, na-
ukowców, przedstawicieli osób 
działających w organizacjach sa-
morządowych. Nasz wolny czas 
chcemy poświęcić na skuteczne 
działania, dlatego prosimy o zgła-
szanie uwag, sugestii, oczekiwań 
na adres: rada.gospodarcza.lu-
bon@gmail.com. Zapraszamy do 
współpracy!
Prosimy wszystkich przedsiębior-
ców zameldowanych w  Luboniu 
o zgłaszanie istotnych dla ich �rm 
zdarzeń, którymi chcieliby się po-
chwalić na łamach forum Rady 
Gospodarczej na podany wyżej 
adres mailowy. Zachęcamy też do 

uzupełniania definicji sukcesu 
w cyklicznych wywiadach, wypo-
wiedziach. Zapraszamy zarówno 
�rmy z  długim stażem na rynku, 
jak i niedawno powstałe, które po-
konały pierwsze bariery w drodze 
do sukcesu.

Pytania i odpowiedzi
Prosimy o  zgłaszanie pocztą elek-
troniczną pytań związanych z po-
datkowymi i prawnymi aspektami 
prowadzenia działalności gospodar-
czej. Nasi partnerzy – lokalni przed-
siębiorcy specjalizujący  się w  po-
szczególnych branżach – będą suk-
cesywnie udzielać odpowiedzi.

Katalog przedsiębiorstw
Z inicjatywy Rady Gospodarczej, 
burmistrz Małgorzata Machalska 
zaprasza wszystkich prowadzących 
działalność gospodarczą do zgła-
szania swoich firm do tworzonego 
Katalogu Przedsiębiorstw. Prosimy 
o  takie informacje, jak: nazwa 
firmy, adres, wskazanie branży 
w jakiej dana firma działa, dodat-
kowo kilka słów kluczowych bliżej 
opisujących rzeczywistą działal-
ność, np.: pranie tapicerki samo-
chodowej, czyszczenie dywanów 
itd. Dane kierować na podany 
wyżej adres mailowy.

Będzie się działo
W kwietniu planujemy bezpłatne 
szkolenie na temat: „Ubezpieczenie 
zdrowotne na co dzień, czyli o wyż-
szości koloru zielonego nad czer-
wonym”. Szkolenie jest kierowane 
do pracowników i  pracodawców. 
Wykład poprowadzi członek Rady 
Gospodarczej – Karol Chojnacki – 
oraz pracownicy wielkopolskiego 
oddziału NFZ. Chętnych prosimy 
o zgłaszanie się na adres: rada.go-
spodarcza.lubon@gmail.com. O ter-
minie i miejscu szkolenia poinfor-
mujemy na stronach www.

Maria Chaber
przewodnicząca Rady Gospodarczej

Forum Rady Gospodarczejcd.  
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Władze Lubonia, wzorem coraz 
większej liczby samorządów, po-
stanowiły włączyć mieszkańców 
w proces decydowania o wydatko-
waniu części miejskich pieniędzy. 
Ruszają przygotowania do pierw-
szej, pilotażowej edycji.
– Liczymy, że Budżet Obywatelski 
zaktywizuje i zintegruje mieszkań-
ców wokół spraw lokalnych – mówi 
Małgorzata Machalska, Burmistrz 
Lubonia – Mam nadzieję, że dzięki 
temu będzie zrealizowanych wiele 
ciekawych i potrzebnych projektów.
Do maja są planowane prace nad 
określeniem zasad Lubońskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2016. 
I chociaż zasady organizacyjne są 

w większości wspólne, każdy tego 
typu projekt posiada własną, lo-
kalną specy�kę.
– Zapraszamy organizacje poza-
rządowe, radnych miejskich, spo-
łeczników i każdego, komu Luboń 
leży na sercu, do współtworzenia 
zasad naszego Budżetu Obywa-
telskiego – apeluje Piotr Izydor-
ski, luboński radny – Chciałbym, 
żeby był to wspólny projekt, który 
maksymalnie zaangażuje różnych 
partnerów. Dzięki temu, będziemy 
mogli mówić o sukcesie – podkre-
śla Piotr Izydorski.
Burmistrz Miasta zamierza w marcu 
powołać Zespół ds. Lubońskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2016, 

w  którym znajdą  się lubońscy 
radni, urzędnicy, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych oraz 
chętni mieszkańcy. W  pracach 
zespołu będzie również uczestni-
czył dr Maciej Milewicz, ekspert 
w zakresie tematyki budżetu oby-
watelskiego. Na najbliższe spotka-
nie Zespołu, które odbędzie  się 
21 marca o  godzinie 18 w  sali 
sesyjnej Urzędu Miasta Luboń, 
zapraszamy wszystkich chętnych 
mieszkańców, przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych, wspól-
not, spółdzielni mieszkaniowych, 
grup nieformalnych i mediów.
Po opracowaniu zasad nastąpi etap 
zgłaszania projektów i  spotkań 

informacyjnych z mieszkańcami, 
w lecie wery�kacja projektów, a we 
wrześniu głosowanie.
Dotychczas w Wielkopolsce zreali-
zowano budżet obywatelski w 22 
miejscowościach, a z czego 3 w po-
wiecie poznańskim (Swarzędz, 
Kórnik, Czerwonak).

Szczegółowych informacji udzielają: 
Emilia Bryś, Urząd Miasta Luboń,  
emilia.brys@umlubon.pl, tel. 
697 630 628; Piotr Izydorski, Rada 
Miasta Luboń, p.izydorski@wp.pl, 
tel. 660 728 971.

W Luboniu rusza Budżet Obywatelski!
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Miasto wspólnie ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Lubonianka” 
przystąpiło do inwestycji, która 
ma pomóc rozładować problem 
komunikacyjny na zatłoczonym 
odcinku ul. Sikorskiego przy pa-
wilonach handlowych i  banku 
PKO  BP. Od lat parkujące przy 
sklepach samochody zastawiają 
część wąskiej jezdni i  chodnik. 
Przez większość dnia, w obawie 
przed kolizją podczas mijania, 
kierowcy przejeżdżają tędy „wa-
hadłowo”, przepuszczając auta 
poruszające  się z  naprzeciwka. 
Na tym odcinku drogi znajdu-
ją się dodatkowo wyjazdy z par-
kingów – osiedlowego i położo-
nego przy banku.
Spółdzielnia przygotowała pro-
jekt, a miasto go zrealizuje. Po-
mysł przewiduje powiększenie 
istniejącego parkingu przy blo-
ku z adresem: ul. Sikorskiego 1 
– o 10 miejsc postojowych. Sa-

mochody będą z  niego wyjeż-
dżać przy bistrze „Jar”, włącza-
jąc się do ruchu za newralgicz-
nym odcinkiem drogi. Wycięto 
już drzewa, które rosły na traw-
niku przy jezdni. Przez ten pas 
zieleni przebiega granica grun-
tów Lubonianki i miasta, które 
jest właścicielem drogi. W  bu-
dżecie miejskim zarezerwowano 
na inwestycję około 30  tys.  zł. 
Jeśli suma okaże się niewystar-
czająca, spółdzielnia, zdetermi-
nowana, by ukończyć przedsię-
wzięcie, być może znajdzie środ-
ki na ten cel.
Przewidziany termin realizacji 
– do końca listopada br. Jeśli 
inwestycja ta nie poprawi sytu-
acji, następnym zabiegiem będzie 
prawdopodobnie ustawienie zna-
ku zakazu postoju na newralgicz-
nym odcinku – przy pawilonach 
i banku PKO BP.

HS

Luźniej na Sikorskiego

n
Pas zieleni przeznaczony na przesunięcie parkingu i zwiększenie liczby 
miejsc postojowych. Na razie wycięto tu kilka drzew   fot. Hanna Siatka

- Ile kosztuje wyrównywanie ulic 
w Luboniu, np. Kopernika, i jak się 
to liczy ?    (tel.)

Odp.: Informuję, że stawka za rów-
nanie wynosi 32 grosze za 1  m2. 
Obecnie w  zarządzie miasta jest 
36 km dróg nieutwardzonych wy-
magających równania. W związku 
z  powyższym w  budżecie miasta 
przewiduje się średnio 2,8 równania 
na ulicę rocznie.

- Kiedy wreszcie będzie utwar-
dzony brakujący fragment ul. 
Morelowej pomiędzy Wojska 
Polskiego i  Buczka, który jest 
ważnym połączeniem dla pie-
szych i  samochodów z  osiedli 
przy ul. Buczka? Nawet chodni-
ka tu nie ma.    (tel.)

Odp.: Informuję, że w  planach 
inwestycyjnych na najbliższy rok 
nie przewiduje się budowy wnio-
skowanego odcinka. W budżecie 
miasta na rok 2016 zarezerwowa-
no środki na budowę oświetlenia 
na ww. odcinku. W celu zminima-
lizowania uciążliwości, szczególnie 
w ruchu pieszym, ulica Morelowa 
została utwardzona w sposób do-
raźny.

- Czytam na temat utwardzania 
ulic w  ostatnich pytaniach do 
władz i oczom nie wierzę. Brak 
pomysłu, a  sztampowa odpo-
wiedź, dla mnie, który miesz-
kam ponad 60 lat, jest skanda-
liczna! Czy są normy na głębo-
kości dziur w jezdniach? Więk-
szość z nich ze względu na stan 
techniczny powinna być za-
mknięta!!!    (Ch)

Odp.: W sprawie utwardzenia 
pozostałych ulic oraz dziur 
w  jezdniach dróg nieutwardzo-
nych nie można obecnie podać 
terminów budowy kolejnych od-
cinków (poza ulicą Wschodnią 
oraz Źródlaną). W celu przepro-
wadzenia równania ulicy, uprzej-
mie proszę o  zgłoszenia telefo-
niczne do Urzędu Miasta – Wy-
dział Spraw Komunalnych, co 
pozwoli na możliwe najszybsze 
zlecenie wykonania prac.

- Pytanie do radnych z  Lasku 
i burmistrza. Kiedy będą asfalto-
wane lub brukowane ulice na Ko-
cich Dołach i która będzie pierw-
sza?    (tel.)

Odp.: Jak już wcześniej informo-
waliśmy, w planie inwestycyjnym 
Miasta Luboń na rok 2016 prze-
widziana jest budowa ulicy 
Wschodniej (zakończono proce-
durę przetargową, podpisano 
umowę na wykonanie) oraz frag-
mentu ulicy Źródlanej. Dodatko-
wo w roku 2016 Miasto przystąpi 
do sporządzenia projektów budo-
wy ulic: Żabikowskiej (od Jana III 
Sobieskiego do Mariana Buczka), 
ul. Dojazdowej i  fragmentu ul. 
Rydla (od Dojazdowej do 1 Maja) 
oraz ul. Dworcowej (od Grzybowej 
do Podgórnej). Plany inwestycyj-
ne na kolejne lata będą przedmio-
tem obrad Komisji Komunalnej 
oraz Sesji Rady Miasta Luboń 
w 2016 r. Dodatkowo w tegorocz-
nym budżecie (2016) przewidzia-
no środki na sporządzenie projek-
tu odwodnienia (kanalizacja desz-
czowa) ulic: Spokojnej, Wawrzy-
niaka oraz Rutkowskiego. 

Mateusz Olejniczak
Wydział Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Drogi, drogi…

Budowa chodników
Qn Rozpoczęto prace projektowe zwią-

zane z budową chodników w ciągu 
ulic: Jesiennej, Wiosennej, Wczasowej, 
Malinowej, Kalinowej, Kasztanowej 
i Sienkiewicza.
Qn Trwa przygotowanie procedury 

związanej z udzieleniem zamówienia 
publicznego bez zastosowania usta-
wy PZP (prawo zamówień publicz-
nych – od red.) na budowę chodnika 
w ul. Żytniej.

Przygotowania do przetargów:
Trwa przygotowanie do ogłoszenia 
zamówienia publicznego w  trybie 
przetargu nieograniczonego na wy-
konanie prac dostosowujących bu-
dynek Szkoły Podstawowej nr 2 do 
wymogów przepisów przeciwpoża-
rowych oraz budowy odcinka ul. 
Źródlanej.

Budowa odcinka kanału
Miasto jako inwestor zastępczy 
spółki AQUANET SA prowadzi 
prace projektowe budowy kanali-
zacji sanitarnej w ul. Armii Poznań 
– Kolonia PZNF. Biuro projektowe 
uzyskało od Wojewody Wielko-
polskiego decyzję o pozwoleniu na 
budowę odcinka kanału sanitar-
nego w ul. Armii Poznań i ocze-
kuje na pozwolenie na budowę 
drugiego odcinka od Starosty Po-
znańskiego.
 UML

Inwestycje komunalne w lutym

Pomimo próśb, bieżące informacje 
o inwestycjach komunalnych nie 
docierają do redakcji. Powyższe 
spisano ze strony WWW Urzę-
du Miasta.

W styczniowym numerze „Wieści 
Lubońskich” b.r. na str.  27 za-
mieszczono artykuł „Kierowco 
zwolnij!”. W  uzupełnieniu do 
tegoż materiału pragnę nadmie-
nić, iż wspomniane w nim progi 
zwalniające na ul. Hugona Koł-
łątaja zostały zamontowane jako 
następstwo poniżej opisanych 
czynności.
Będąc pomysłodawcą, złożyłem 
jako radny pismo do wiceburmi-
strza Mikołaja Tomaszyka o posa-
dowienie spowalniacza ruchu 
w ww. ulicy. Do pisma dołączyłem 
podpisy mieszkańców, które zebra-

łem osobiście, pukając od drzwi do 
drzwi. Następnie został opracowa-
ny projekt zmiany stałej organizacji 
ruchu, który wymagał uzgodnienia 
w Starostwie Powiatowym. W or-
ganie I instancji przyjęto bez uwag. 
W II organie należało nanieść po-
prawki, co uczyniono. Udało  się 
przy okazji umieścić znaki ogra-
niczające prędkość oraz lustro dla 
bezpieczeństwa. Cała procedura 
do ostatecznego montażu trwała 
blisko rok.

Paweł Krzyżostaniak
wiceprzewodniczący  
Rady Miasta Luboń

Od pomysłu do efektu
Radny Paweł Krzyżostaniak „uzbroił” ulicę, przy której mieszka, 
w spowalniacze, znaki i lustro
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pozostałych, chyba że jest w posia-
daniu przedsiębiorcy – wówczas 
znajduje zastosowanie stawka wła-
ściwa dla nieruchomości związa-
nych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.
W sytuacji wyodrębnienia lokali 
w budynku mieszkalnym, „jedno-
rodny” przedmiot opodatkowania 
– budynek – rozpada się na mniej-
sze części – nieruchomości lokalo-
we. Przedmiotem podatku nie jest 
już budynek mieszkalny, ale po-
szczególne lokale. Jeżeli jest to lokal 
użytkowy – garaż niebędący we 
współwłasności – to podatek płaci 
jego właściciel wg stawek pozosta-
łych albo – gdy jest przedsiębiorcą 
– wg stawek najwyższych. Gdy garaż 
stanowi przynależność do lokalu 
mieszkalnego, to powinien być opo-
datkowany łącznie z lokalem miesz-
kalnym z  zastosowaniem stawek 
mieszkalnych.

Wspólna część
Nowe przepisy usuwają dotych-
czasową lukę prawną dotyczącą 

określenia przedmiotu opodatko-
wania części wspólnej nierucho-
mości, która skutkowała tym, że 
część powierzchni wspólnej pod-
legała wyłączeniu z opodatkowa-
nia. Podatek będzie teraz nalicza-
ny od całości wspólnych części 
nieruchomości i obciążać wszyst-
kich współwłaścicieli w stosunku 
odpowiadającym ich udziałowi 
w danej nieruchomości wspólnej.

Nieużywane
Nowelizacja wprowadza zmianę 
w  definicji dotyczącej związku 
budynków, budowli i  gruntów 
z działalnością gospodarczą. Od 
1 stycznia br. do tej kategorii nie 
są zaliczane: budynki, budowle 
lub ich części, w odniesieniu do 
których została wydana ostatecz-
na decyzja organu nadzoru bu-
dowlanego nakazująca rozbiórkę 
niewykończonego lub nieużytko-
wanego obiektu nie nadające-
go się do remontu, wykończenia 
lub odbudowy i uporządkowania 
terenu. Decyzja musi określać 
terminy przystąpienia do tych 
robót oraz ich zakończenia.

(S)

LUDZKIE SPRAWY 

Nowości od 2016 r.
Qn Jeżeli wysokość zobowiązania po-

datkowego na dany rok podatkowy 
nie przekracza 6,10 zł, to decyzja nie 
zostaje wydana.
Qn Podatek od nieruchomości, który 

nie przekroczy 100 zł jest płatny jed-
norazowo w terminie do 15 marca.

Garaże – inaczej
Poczynając od 1 stycznia 2016  r. 
zmieniono reguły opodatkowania 
garaży wielostanowiskowych – lo-
kalu użytkowego w budynku miesz-
kalnym wraz z gruntem stanowią-
cym odrębny przedmiot własności. 
Właściciele takich garaży płacą od 
nich podatek samodzielnie, w kwo-
tach wyliczonych z uwzględnieniem 
ich udziałów we własności takiego 
lokalu. Zniesiono solidarny obowią-
zek podatkowy płacenia podatku 
przez wszystkich współwłaścicieli. 
Przedsiębiorcy płacą podatek wg 
stawek najwyższych (tj. 22,86  zł), 
a pozostali współwłaściciele wg sta-
wek pozostałych (tj. 6,30  zł). Jeśli 
więc ktoś kupuje miejsce parkingo-

we w odrębnym akcie notarialnym 
z założoną księgą wieczystą – nie-
zależnie od zakupu mieszkania – ma 
zastosowanie stawka jak dla budyn-
ków lub ich części pozostałych (dużo 
wyższa od stawki właściwej dla 
mieszkań). Podatnicy, którzy kupu-
ją mieszkanie i jednocześnie przy-
należne miejsce postojowe, podpi-
sując jeden akt notarialny, płacą 
w  obu przypadkach podatek wg 
niskiej stawki, właściwej dla budyn-
ków lub ich części mieszkalnych.
Nic się nie zmieniło w opodatko-
waniu innych garaży niż nierucho-
mości lokalowe w budynku miesz-
kalnym. Jeżeli przedmiotem jest 
budynek mieszkalny, w  którym 
garaż jest jednym z  pomieszczeń 
(obok kuchni i pokoju), to do ca-
łego budynku – „jednorodnego” 
przedmiotu opodatkowania – na-
leży zastosować stawkę przewidzia-
ną dla budynków mieszkalnych. 
Jeżeli garaż jest samodzielnym bu-
dynkiem niemieszkalnym, to wów-
czas należy od niego zapłacić po-
datek wg stawki dla budynków 

Podatek od nieruchomości

W niedzielne przedpołudnie, 21 
lutego, w zeschłych zaroślach nasy-
pu ul. Unijnej w pobliżu zejścia do 
budynków przy ul. Źródlanej, moż-
na było wypatrzeć wózek do zaku-
pów. Porzucony sklepowy pojazd 
pochodził prawdopodobnie z  po-

bliskiego Centrum Handlowego 
„Pajo”, gdzie na parkingu, kosze 
stoją pod wiatami bez zabezpiecze-
nia. Komuś znudził  się popisowy 
rajd i zakończył go 300 metrów od 
startu. Cóż, nie wszyscy poważnie 
podchodzą do handlu.  (Z)

Daleko zaparkował

n
Porzucony przy ul. Unijnej wózek sklepowy (z prawej)   fot. Hanna Siatka

Na całej długości ulicy Okrzei od 
zachodniej strony brakuje koszy na 
śmieci. Dostajemy sygnały, że przy-
dałyby  się szczególnie w  rejonie 
przedszkola „Tęczowa Kraina”. Ro-
dzice odbierający dzieci niekiedy 
częstują pociechy łakociami lub za-
spakajają ich pierwszy głód. Mają 
problem, co zrobić z opakowaniem 
np. po lizaku czy batonie. Włożenie 
do kieszeni klejącego się lub pobru-
dzonego czekoladą, nie jest dobrym 
rozwiązaniem. Gdyby były kosze na 
śmieci, problem by nie istniał, a dzie-
ci można by wtedy uczyć popraw-
nych zachowań w miejscach publicz-
nych. Ludzie dziwią się, że kosze na 
śmieci są np. na nieutwardzonej, 
pozbawionej chodnika, małej osie-
dlowej uliczce Fiołkowej, a  nie ma 
ich przy przedszkolu?

(I)

Wychowawczo

n
Ulica Okrzei w okolicy przedszkola pu-
blicznego pozbawiona koszy na śmieci   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Pas drogowy na końcu ul. Żytniej, który zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania ma służyć samochodom do zawracania, odgrodzono od 
ruchu. Mieszkańcy skarżą się, że 1/3 drogi obsiano trawą i zabezpieczono 
suchymi gałęziami, przez co manewrowanie jest utrudnione. Pytają, czy 
prywatnie można zagospodarować pas drogowy?

(N)

Sposób na drogę

Problem bezpośrednio na granicy Lubonia z Łęczycą. Z prawej – pas drogi 
obsiany trawą z przeszkodami przy jezdni.   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
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Ale cyrk!
W poniedziałek, 29 lutego z jedy-
nym – wieczornym – spektaklem 
wystąpił w  Luboniu polski Cyrk 
„Korona”. Wcześniej zaprezento-
wał się w Poznaniu, co spotkało się 
z pikietą obrońców zwierząt pro-
testujących przeciwko tresurze. 
Cyrk dał występ w stolicy Wielko-
polski pomimo że 16 lutego prezy-
dent miasta – Jacek Jaśkowiak – 
wydał zarządzenie w sprawie zaka-
zu organizowania przedstawień 
cyrkowych z  udziałem zwierząt 
w Poznaniu. Zarządzenie dotyczy 
jednak nieruchomości miejskich 
i  należących do Skarbu Państwa, 
tymczasem „Korona” rozbiła na-
miot na gruncie prywatnym. 
W  Luboniu cyrk tradycyjnie wy-
korzystał niezagospodarowany 
teren (prywatny) w centrum miasta 
przy ul. Pułaskiego (skrzyżowanie 
z Kochanowskiego). Pomimo wy-
sokich cen biletów (np. 120 zł ro-
dzinny), na brak widzów chyba nie 
narzekano, o czym świadczyła licz-
ba samochodów zaparkowanych 
na czas spektaklu na ul. Kochanow-
skiego i Mizerki.    (S)

Usuną azbest
Wydział Spraw Komunalnych Urzę-
du Miasta Luboń przypomina 
mieszkańcom o możliwości uzyska-
nia pomocy przy demontażu i od-
biorze wyrobów zawierających 
azbest z terenu nieruchomości. Od 
2002  r., we współpracy ze Staro-
stwem Powiatowym jest realizowa-
ny 30-letni „Program usuwania 
azbestu oraz wyrobów zawierają-
cych azbest na terenie Powiatu Po-
znańskiego”. Za pośrednictwem 
Urzędu Miasta, po złożeniu wnio-
sku, można otrzymać do�nansowa-
nie na usunięcie azbestu z posesji 
w wysokości 100% (do końca roku 
2012 dotacja wynosiła 70%, a udział 

własny wnioskodawców 30%).  
O do�nansowanie mogą się ubiegać 
właściciele i użytkownicy wieczyści, 
nieprowadzący działalności gospo-
darczej, spółdzielnie i  wspólnoty 
mieszkaniowe, jednostki organiza-
cyjne zaliczane do sektora �nansów 
publicznych, Polski Związek Dział-
kowców. Wniosek o do�nansowanie 
można pobrać w  Urzędzie Miasta 
Luboń, pl. E. Bojanowskiego  2 
w  Wydziale Spraw Komunalnych, 
pokój 101 lub na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta Luboń (www.
bip.gov.pl). Wnioski rozpatrywane 
będą według kolejności ich wpły-
nięcia do urzędu. Ostateczny termin 
składania wniosków to 31 sierpnia 
2016 r.   

Wydział Spraw Komunalnych UML

Bezpłatne czipowanie psów
Miasto podpisało umowę z Gabi-
netem Weterynaryjnym przy ul. 
Siostry Faustyny 1 dotyczącą czi-
powania psów należących do 
mieszkańców Lubonia wraz z wpi-
saniem rekordów do Bazy Danych 
Safe-Animal na rok 2016. Reje-
stracji psa można dokonać w w.w. 
gabinecie od poniedziałku do 
piątku w godz. 16.30-20. Właści-
ciel musi mieć przy sobie: doku-
ment tożsamości i aktualne świa-
dectwo szczepienia psa przeciw 
wściekliźnie lub książeczkę zdro-
wia psa z odpowiednią adnotacją. 
Na zabieg zwierzę przyprowadza 
osoba pełnoletnia.
Obowiązek znakowania psów wpro-
wadzono uchwałą w sprawie przy-
jęcia „Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta Luboń” i  uchwałą 
w sprawie „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Mia-
sta Luboń”.   

Wydział Spraw Komunalnych UML

Krótko W sprawie A/H1N1
Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Poznaniu informuje, że 
od 1 stycznia do 17 lutego br. na 
terenie Poznania i powiatu poznań-
skiego zarejestrowano ogółem 42 
potwierdzone laboratoryjnie przy-
padki zachorowań na grypę A/
H1N1, w tym 30 osób hospitalizo-
wanych i 12 leczonych ambulatoryj-
nie. Zgłoszono 8 zgonów pacjentów 
szpitali poznańskich, w  tym u  7 
w  badaniach laboratoryjnych roz-
poznano wirus grypy A/H1N1, a 
u  jednego wirus grypy typu B. 
Wszystkie zgony były spowodowa-
ne powikłaniami chorób przewle-
kłych.    C. Staszewska (PSSE)

Dopalacze wśród modeli
5 lutego kontrolerzy Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej we 
współpracy z  funkcjonariuszami 
Komendy Policji w Poznaniu prze-
prowadzili kontrolę w obiekcie han-
dlowym wskazującym na sprzedaż 
środków zastępczych, zwanych do-
palaczami. W ofercie sklepu przy ul. 
Niegolewskich w Poznaniu, oprócz 
kilku artykułów modelarskich i mo-
deli do sklejania, znajdowały się pro-
dukty o nazwach: imitacja sztuczne-
go śniegu i  imitacja mchu irlandz-
kiego. W związku z uzasadnionym 
podejrzeniem, że środki te stwarzają 
zagrożenie dla zdrowia i życia poten-
cjalnych nabywców, 20 sztuk zostało 
zabezpieczonych do badań laborato-
ryjnych. Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Poznaniu wydał 
decyzję zatrzymania oraz wycofania 
ze sprzedaży powyższych środków 
celem przeprowadzenia oceny i ba-
dań oraz zaprzestania prowadzenia 
działalności handlowej jednej ze 
spółek. (Od red. – sposób radzenia 
sobie z problemem dopalaczy – god-
ny naśladowania w Luboniu!!!).   

C. Staszewska (PSSE)

Opłata za psa
Na konto Urzędu Miasta wpłynęło 
w  ub. roku 8  984,50  zł z  tytułu 

opłaty za posiadanie psa. Uzyskane 
środki przeznaczono w  szczegól-
ności na utrzymanie czystości. 
Opłatę pobiera  się od właścicieli 
zwierząt (bez wezwania) w wyso-
kości 35 zł za jednego psa, do 31 
marca (w ciągu roku – 14 dni od 
powstania obowiązku podatkowe-
go). Z  obowiązku są zwolnione: 
osoby o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności, jeśli posiadają jed-
nego psa i niepełnosprawni z tytu-
łu posiadania psa asystującego; 
osoby w wieku powyżej 65 lat pro-
wadzące samodzielnie gospodar-
stwo domowe (jedno zwierzę); 
podatnicy rolni (nie więcej niż dwa 
psy); właściciele psów ze schroniska 
dla zwierząt w Przyborówku pro-
wadzonego przez Fundację „Radość 
Psiaka” (podstawą jest umowa ad-
opcyjna zawarta z Fundacją).
Wpłaty można dokonać na konto nr 
87 9043 1038 3038 0018 5244 0001 
lub za pośrednictwem inkasentów 
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Mia-
sta.
W tym roku Urząd zamierza zaku-
pić z  tych środków kolejne „psie 
toalety” oraz do�nansować powsta-
nie wybiegu dla psów.    (S)

Walentynki country
Kowbojskie Miasteczko w Luboniu 
zaprosiło 13 lutego zakochane pary 
i samotne osoby na zabawę walen-
tynkową w klimacie Dzikiego Za-
chodu. Muzykę zapewnił DJ Jack. 
Składano zamówienia na dedyko-
wane, wybrane utwory dla uko-
chanym i  singli, poszukujących 
swojej drugiej połówki. Po potań-
cówkach gospodarz zaproponował 
karaoke i  zainteresowani mogli 
wykazać się swoimi zdolnościami 
wokalnymi. Nieśmiali śpiewali 
w gronie przyjaciół lub nucili tek-
sty piosenek pod nosem. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali od burmi-
strza kowbojskiego miasteczka 
pamiątkowe upominki. Hulanka 
trwała do białego rana.

Zbigniew Henciel

Przed pięcioma miesiącami pisa-
liśmy o imponującej solidarności 
mieszkańców ul. Bukowej i  naj-
bliższej okolicy, którzy zwołując 
„pospolite ruszenie”, nie dopuści-
li do wybudowania w sąsiedztwie 
swoich domostw 30-metrowego 
masztu, będącego stacją bazową 
telefonii komórkowej sieci PLUS 
(Polkomtel) – czytaj: „WL” 10-
2015, str. 3. Obecnie sprawa ante-
ny wróciła jak bumerang, ponie-
waż – jak  się dowiedzieliśmy – 
tym razem Starostwo Powiatowe 
zatwierdziło projekt i  udzieliło 
pozwolenia na budowę niechcia-
nego przez mieszkańców masztu. 
Ponad 30 osób zebrało się 8 mar-
ca w pobliskim Gimnazjum nr 2, 
by nie dopuścić do realizacji 

przedsięwzięcia. W  spotkaniu 
wzięli również udział: burmistrz 
Michał Popławski, prezes Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia Przeciw-
działania Elektroskażeniom „Pra-
wo do życia” – Zbigniew Gezlok, 
radni Andrzej Okupniak i Paweł 
Wolniewicz oraz przedstawiciele 
inwestora – specjalista ds. przygo-
towania inwestycji z  firmy Digi-
cos-Erpol – Norbert Stec i Paweł 
Krychowiak. Podczas ponadgo-
dzinnej dyskusji (momentami 
bardzo ożywionej) strony stały 
niezmiennie przy swoich racjach. 
Przedstawiciele inwestora próbo-
wali przekonać mieszkańców, że 
budowa masztu nie jest szkodliwa 
dla środowiska, natomiast miesz-
kańcy wspierani przez Zbigniewa 

Antena jak bumerang

Gezloka i radnych, nie dawali temu 
wiary i wykluczali budowę anteny 
w proponowanej lokalizacji. Kon-
flikt interesów nadal trwa (póki 

co, mieszkańcy oczekują na decy-
zję starosty). O  jego przebiegu 
i finale będziemy informowali na 
bieżąco.  PAW

n
 Burzliwą dyskusję starał się łagodzić burmistrz Michał Popławski, wykazu-
jąc zrozumienie dla obaw mieszkańców i podkreślając, że rozwiązanie 
problemu może nastąpić wyłącznie z poszanowaniem obowiązującego 
prawa   fot. Paweł Wolniewicz
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Logo McDonald’sa świeci w nocy 
tak jasno, że nie mogę spać. Prze-
cież restauracja wtedy nie funk-
cjonuje i  można by je w  porze 
nocnej wygaszać. W tym miejscu 
od dawna jest również problem ze 
świecącym dużym billboardem 
Akropolu, o którym my, okoliczni 
mieszkańcy, a także lokalna prasa 
informowaliśmy władze miasta. 
Czy burmistrz, jako gospodarz 
Lubonia, ujmie  się wreszcie za 
nami? Poprzedni zastawiał się cze-
kaniem na ustawę krajobrazową, 
ale teraz to prawo przecież już 
obowiązuje.    (tel.)
 
Odp.: Logo firmy McDonald`s, 
a w tym wypadku również sposób 
jego uwidocznienia, jest elementem 
rozwiązania architektoniczno-bu-
dowlanego i jako taki podlegał oce-
nie organu budowlanego (Starostwa 
Powiatowego) na etapie uzyskania 
decyzji pozwolenia na budowę. Jako 
obiekt użyteczności publicznej pod-
legał również odbiorowi technicz-
nemu i dopuszczeniu do użytkowa-
nia przez Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, który oce-
niał zgodność wykonania z treścią 
projektu i pozwolenia na budowę. 
Jeżeli zastosowane rozwiązania tech-
niczne, w  tym również intensyw-
ność świecenia reklamy, budzą za-
strzeżenia lub powodują utrudnie-
nia dla osób trzecich, mogą one 
wystąpić, poprzez Burmistrza lub 
bezpośrednio, do organu kontrol-
nego, czyli Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. W kwestii 

reklamy (bilbord) �rmy Akropol 
stan prawny jest następujący: 
21.10.2013 r. Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego (PINB) wy-
dał nakaz rozbiórki, Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru budowlanego 
(WINB), decyzją z  11.12.2013  r., 
utrzymał powyższą decyzję, czyli 
podtrzymał nakaz rozbiórki; 
12.02.2014 r. Burmistrz zwrócił się 
do zobowiązanych o  wyjaśnienie, 
dlaczego rozbiórka nie jest zreali-
zowana; 04.04.2014 r. otrzymał od-
powiedź, iż jest prowadzone postę-
powanie administracyjne w powyż-
szej sprawie. W tym miejscu infor-
muję, co już przekazywano, że 
Burmistrz nie jest stroną postępo-
wania, a więc otrzymuje wyłącznie 
„informacje do wiadomości”. 
16.10.2014 r. PINB zwrócił się z do-
datkowymi pytaniami w powyższej 
sprawie i  otrzymał odpowiedź 
(21.10.2014  r.); 06.05.2015  r. Bur-
mistrz otrzymał, do wiadomości, 
powtórną decyzję WINB podtrzy-
mującą nakaz rozbiórki reklamy. 
Egzekwowanie powyższej decyzji 
leży w  kompetencji Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Poznaniu. Ustawa tzw. krajobra-
zowa weszła w życie, ale jej stoso-
wanie jest alternatywne, obowiąz-
kowe staną  się dopiero wytyczne 
ponadlokalne wynikające z audytu 
krajobrazowego opracowanego 
i przyjętego przez sejmik wojewódz-
ki, który ma na to 3 lata od wejścia 
ustawy w życie.

Hubert Prałat
kierownik WPRIOŚ

Mieszkańcy pytają

Oślepiające reklamy

Uchwałą Rady Nadzorczej 19 stycz-
nia br. Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Luboniu zatwierdziła plan remon-
tów na 2016 r. Do najważniejszych 
projektów należą:
Qn wykonanie instalacji ciepłej wody 

i likwidacja gazowych podgrzewa-
czy w budynku przy ul. Żabikow-
skiej 62 K,
Qn budowa nowego węzła centralnego 

ogrzewania dla budynków przy ul. 
Żabikowskiej 56, 58 i 60, by w przy-
szłości zlikwidować w nich podgrze-
wacze gazowe,

Qn kontynuacja naprawy i wymiany 
nawierzchni chodników na osiedlu,
Qn termomodernizacja elewacji 

tyłów bloków przy ul. Kościusz-
ki 51-55,
Qn przy współpracy z Urzędem Miasta 

planowana jest modernizacja par-
kingu przy ul. Sikorskiego 1,
Qn kontynuacja modernizacji ko-

tła w kotłowni osiedlowej w celu 
ograniczenia emisji spalin oraz 
zmniejszenia hałasu pracy urzą-
dzeń.

SM

Z „Lubonianki”
Plan remontów na 2016 r.

7 lutego po raz kolejny w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 1, z inicja-
tywy Klubu Honorowych Dawców 
„Lubonianka” zorganizowano akcję 
honorowej zbiórki krwi. Akcja cie-
szy  się dużym zainteresowaniem 
wśród dawców. Tego dnia przyszło 
89 osób. Po badaniu, do pobrania 
krwi zakwalifikowano 72 osoby, 
w tym 24 kobiety, co dało 32,400 ml. 
3 osoby wzięły udział w akcji po raz 
pierwszy. Zebrana krew trafi do 

Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa. To dzięki zaangażowaniu na-
szych lubońskich dawców krwi, 
a szczególnie panów: Zbyszka Woj-
ciechowskiego i Jerzego Zielińskie-
go, długoletnich działaczy Klubu, 
w  naszym mieście istnieje możli-
wość pozyskania tak drogocennego 
daru, jakim jest krew. Wszystkim 
organizatorom i krwiodawcom je-
steśmy za to bardzo wdzięczni.

G.A.

Zbiórka krwi w Jedynce

n
Jedna z sal SP 1 znów posłużyła krwiodawcom za miejsce zbiórki krwi

Szeroko dyskutowana ostatnio kwestia, 
która może nas dotyczyć bezpośrednio, 
to wprowadzony przez rząd dodatek 
500  zł miesięcznie na dziecko. Oto 
jak go oceniają lubonianie
Qn Większość, lecz nie bezwzględna – 

44% pytanych – odpowiedziała, że to 
dobry program. Na pytanie dodatkowe, 
dlaczego?, najczęściej padały takie m.in. 
odpowiedzi: „Rodzice będą mogli więcej 
dzieciom kupić rzeczy lub usług”, „Nie 
mam już takich dzieci, ale to dobre po-
sunięcie”, „Dają pieniądze, a jeszcze się 
nie podoba”, „Wreszcie pomyślano po-
ważnie o przyszłości Polski – jest tra-
giczna sytuacja demogra�czna!”, „Nie 
mogę słuchać oskarżeń, że miało być na 
każde, także pierwsze. Kto wsłuchiwał 
się, bez emocji, w program prezydencki 
A. Dudy i później B. Szydło, to powi-
nien wiedzieć, że realizują to, o czym 
w szczegółach mówili”, „Przeciwnicy 
polityczni życzą, by program  się nie 
powiódł, szkoda, sami nie zapropo-
nowali lepszej alternatywy”, „To roz-
sądne myślenie perspektywiczne dla 
kraju, a pieniądze zawsze będą dzielić 
ludzi”, „Pod warunkiem, że będą do-
brze spożytkowane”, „To dobra pomoc 
dla rodziny”, „Pomoże rodzicom wy-
chowywać i rozwijać zdolności dzieci”, 
„Wzrost budżetu domowego rodziny, 
to samo dobro”, „Powinny być jednak 
nałożone wymagania co do ich prze-
znaczenia i przemyślany dozór, by za-
pobiegać patologiom”, „Będzie więcej 
pieniędzy na rynku – wzrośnie popyt 
i  podaż – to może doprowadzić do 
wzrostu gospodarczego”.
Qn 10% mniej – 34% osób – twierdzi, 

że to zły program. Ci argumentowali 
m.in. tak: „Zbyt dużo biurokracji”, 
„Pierwsze dziecko jest pokrzywdzo-
ne”, „Niesprawiedliwie – albo wszyscy, 
albo nikt”, „To nieprzemyślane”, „Nie 
ma na to pieniędzy”, „Jeszcze nikt nie 
dostał, a już mataczą”, „Pomysł dobry, 
rozwiązanie niesprawiedliwe”, „Przez 
ten program możemy być drugą Gre-
cją”, „Ktoś, kto zarabia bardzo dużo, 
też dostanie, a nie potrzebuje”, „PiS 
okłamał, miało być na każde dziecko”, 
„Przecież na pierwsze dziecko są dużo 
większe wydatki”, „Będzie się szerzyć 
patologia, będą robić dzieci, by mieć 
kasę na alkohol!”, „Lepiej przeznaczyć 
te pieniądze na coś innego”, „Nie ak-
ceptuję warunków przydziału”, „Nie 

jest tak atrakcyjny, by wszyscy nagle 
chcieli się rozmnażać”, „Próg 800 zł – już 
niektórzy kombinują, by pracodawcy 
obniżyli im formalne zarobki, aby się 
załapać”, „Ucierpi budżet państwa”, „W 
połączeniu z obniżeniem wieku emery-
talnego to będzie katastrofa �nansowa”, 
„Niesprawiedliwy – tyle samo dostanie 
rodzic samotnie wychowujący dziecko 
co rodzina”, „Najbardziej skorzystają 
patologiczne rodziny wielodzietne, co 
zwiększy jeszcze patologię”.
Qn 18% nie miało zdania, część wska-

zywało i „dobry” i „zły” oraz doda-
wało m.in.: „Z jednej strony dobry, 
ale może być problem z pieniędzmi”, 
„Mnie to nie dotyczy”, „To jest jednak 
jakieś świadczenie socjalne, powinno 
być doprecyzowane”, „Oceniam 50% 
dobrze i  50% źle”, „Powinni zwięk-
szyć pomoc społeczną – dostaliby ci, 
co faktycznie potrzebują”, „To będzie 
spora suma dla wielu rodzin”, „Zasad-
niczo dobry, ale nie zawsze może być 
godnie wykorzystany”.
Qn Wśród władzy miasta większość 

– 13 na 24 pytanych (ponad 54%) – 
uznała program rządowy 500+ za do-
bry (w tym cała trójka burmistrzów). 
Troje radnych (12,5%) ocenia źle pro-
gram 500+ (P. Goryniak, A. Okupniak 
i T. Zygmanowska), a ośmioro (33,3%) 
nie miało zdania (P. Bartkowiak, Ł. Bu-
dzyński, A. Dworaczyk, K. Ekwińska, 
D. Franek, P. Izydorski, T. Kołodziej, 
P. Krzyżostaniak).
Sondaż uliczny przeprowadzili: Kry-
styna Ruszkowska, Maria Wieczorek, 
Agnieszka Witkowska, Paweł Wolnie-
wicz (także wśród radnych)

oprac. PPR

Sondaż
Czy Pani/Pana zdaniem program 500+ jest dobry czy zły?

Odpowiedzi mieszkańców

44%

18%

34%

Odmówiło 4%

Dobry

Zły

Nie ma 
zdania 18%
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Niecodzienni goście

9 lutego Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej (WTZ) przy ul. Romana 
Maya miały okazję powitać w swo-
ich progach przedstawicieli Komi-
sji Polityki Społecznej i Ochrony 
Zdrowia Rady Powiatu i Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. W tym 
samym czasie odwiedzili nas rów-
nież członkowie zarządu Stowa-
rzyszenia Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym „Wspólna Droga”. 
Goście mieli okazję zobaczyć spe-
cjalnie przygotowaną prezentację 
multimedialną, która była fotore-

lacją z procesu powstawania naszej 
placówki. Czas wizyty w udekoro-
wanych przez uczestników na tę 
okazję pomieszczeniach, umilały 
słodkości przygotowane przez pra-
cownię gospodarstwa domowego. 
Goście otrzymali również upo-
minki wykonane przez uczestni-
ków WTZ.

Festiwal niecodziennych filmów
15 lutego Dyskusyjny Klub Filmo-
wy „Wspólna Droga” rozpoczął 
próby i zdjęcia do etiudy �lmowej 
pt. „Beniu Gil szoł”. Naszą pracę 

zgłosiliśmy na „Festiwal 
Filmów nieCodziennych” 
(FFnC) w Poznaniu. Im-
preza ma zasięg ogólno-
polski, a  jej misją jest 
promowanie twórczości 
osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, które 
są zagrożone wyklucze-
niem społecznym i kultu-
ralnym. O  dalszych po-
stępach naszych aktorów 
na FFnC, będziemy infor-
mować na bieżąco na ła-
mach „WL”.

Niecodzienne wiersze
Powoli rozeznajemy zdol-
ności i  zainteresowania 
u c z e s t n i ków  W T Z . 
W  ostatnim czasie uda-

Ze „Wspólnej Drogi”

ło się odkryć literacki talent jednej 
z naszych podopiecznych. Magda-
lena Mazurek pod okiem terapeut-
ki z pracowni edukacyjnej napisa-
ła mały zbiór wierszy, który przy 
najbliższej okazji postaramy  się 
opublikować. Oczywiście prace 
Magdy wysłaliśmy na Festiwal „Sło-
wa, jak dobrze, że jesteście” Fun-
dacji Anny Dymnej. Na wyniki 
pozostaje nam poczekać do 18 
kwietnia. Za Magdę trzymamy 
kciuki i życzymy powodzenia.

Niecodzienne warsztaty
Od 18 lutego wszyscy niepełno-
sprawni członkowie naszego Sto-

warzyszenia mają okazję uczest-
niczyć w  popołudniowych zaję-
ciach terapeutycznych. Warsztaty 
te odbywają się w każdy czwartek 
w godzinach od 18 do 19.30 i obej-
mują m.in. zajęcia sportowo-ru-
chowe, fotograficzne, plastyczne, 
logopedyczne, psychologiczne, 
prowadzone przez wykwalifiko-
waną kadrę specjalistów. Jest to 
doskonała forma integracji spo-
łecznej, nabywania nowych umie-
jętności i  sprawności, rozwijania 
wiedzy na rozmaite tematy, a tak-
że sposób na sympatyczne spędze-
nie czasu wolnego.

Karolina Umerle

n
Kadr z �lmu „Beniu Gil Szoł” – przy wejściu na cmen-
tarz komunalny przy ul. Armii Poznań. W tle – bu-
dynki dawnych Zakładów Ziemniaczanych

n
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu wraz z Zarzą-
dem Stowarzyszenia „Wspólna Droga” podczas obrad w WTZ

17 lutego w sklepie medycz-
nym „Medcom” przy ul. 
Wschodniej wykwali�kowa-
ni �zjoterapeuci przeprowa-
dzili bezpłatne konsultacje 
i  badania pod hasłem: „Za-
dbaj o stopy, a podziękuje Ci 
cały organizm”. Badania stóp 
trwały cały dzień, a  najczę-
ściej występującym schorze-
niem u dzieci była stopa pła-
sko-koślawa, natomiast u do-
rosłych, w szczególności ko-
biet, dominował problem 
z tzw. halluxsem i płaskosto-
piem poprzecznym. Na pod-
stawie przeprowadzonego 

badania �zykalnego oraz przy 
użyciu podografu udzielono 
pacjentom fachowych, indy-
widualnych porad �zjotera-
peutycznych. Dotyczyły 
przede wszystkim doboru 
odpowiedniego typu wkładek 
oraz możliwości leczenia 
i wspomagania ćwiczeniami 
istniejących zmian w obrębie 
stopy. W przyszłości Medcom 
planuje przeprowadzanie po-
dobnych badań.
(patrz również strony rekla-
mowe).

PAW

Badania w sklepie

n
W ramach konsultacji i badań korzystający z nich otrzymali 
profesjonalną pomoc   fot. Paweł Wolniewicz

Do tej pory relacje pierwszeństwa na 
tych drogach były niejasne – skrzyżowa-
nie dróg równorzędnych lub skrzyżowa-
nie drogi głównej z podporządkowaną 
– wszystko zależne od postrzegania kie-
rowcy i od kierunku, z którego nadjechał.
Przecięcie (skrzyżowanie) dróg równo-
rzędnych może pozostać bez oznako-
wania tylko w kilku przypadkach:
Qn dwie drogi gruntowe (poza drogami 

twardymi)
Qn drogi twarde w  stre�e ograniczonej 

prędkości (np. Osiedlowa-Sikorskiego)

Qn drogi twarde w stre�e zamieszkania 
(np. tył NCL od ul. Pułaskiego)
Qn drogi twarde w  stre�e ruchu (dro-

gi wewnętrzne, np. teren Intermarche-
-McDonald’s)
Kierowca poruszający się nieoznako-
waną drogą twardą (bez zmiany kie-
runku), nie ma obowiązku zastana-
wiać  się czy ustąpić pierwszeństwa 
pojazdowi nadjeżdżającemu z  boku, 
czy też nie. Wyjątek stanowią 4 po-
wyższe sytuacje.

Rafał Wojtyniak

Regulacja drogowa
W pierwszej połowie lutego uzupełniono brakujące oznakowanie 
na skrzyżowaniach Chopina-Dożynkowa oraz Narutowicza-
Strumykowa. Ustanowiono Dożynkową oraz Narutowicza 
drogami podporządkowanymi

n
Przy wlocie z ul. Dożynkowej w Chopina ustawiono znak podporządkowania   
fot. Rafał Wojtyniak
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ich sytuacja poprawi się natychmiast, 
lub szybko. Kierownik budowy pro-
sił o wyrozumiałość. Zapowiedział 
zamieszczanie informacji o kolejnych 
zamknięciach za wycieraczkami sa-
mochodów. Miasto zaproponowało 
parkowanie na należącym do niego 
terenie zielonym. To wzbudziło pro-
test obrońcy zieleni, jedynego na tym 
terenie placu zabaw dla dzieci. Do-
szło do ostrej wymiany zdań między 
obrońcami zieleni a zwolennikami 

parkowania W tej sytuacji 
zaproponowano parkowanie 
poza osiedlem. To też nie 
spodobało się wszystkim. Pa-
dały propozycje innych 
miejsc, które są prywatne 
i  tylko wspólnoty mogłyby 
dogadać  się w  sprawie ich 
wynajmu z  właścicielami. 
Burmistrz zaproponowała 
bieżące poszukiwanie rozwią-
zań w  miarę postępujących 
prac. Szybko okazało się, że 
na 12 wspólnot, reprezento-
wanych na zebraniu było 
tylko 5. To dziwny brak zain-
teresowania. Mieszkańcy 
poszczególnych domów za-
bierali więc głos we własnym 
interesie, co nie ułatwiało 
podjęcia choćby prowizorycz-
nych decyzji. Było też do przewidze-
nia, że dostanie  się deweloperom. 
Jednemu za niewywiązanie  się 
z umowy z miastem na partycypację 
w kosztach budowy ulicy. Drugiemu, 
za opóźnienia w pracach budowla-
nych przy kolejnym budynku, które 
teraz komplikują dodatkowo budo-
wę ulicy. W  pierwszym wypadku 
sprawa jest w trakcie procesu sądo-
wego, w  drugim miasto nie może 
zatrzymać prac prywatnego inwe-
stora na czas swojej budowy. Raz 
jeszcze okazuje się, że prawo budow-
lane, ustawa samorządowa, praktyka 
umów z  deweloperami, odpowie-
dzialność za decyzje i  deklaracje 
„rozjeżdżają się” bardzo. Ich spraw-

ne egzekwowanie jest trudne, a na-
wet niemożliwe. To deweloperzy 
powinni zapewnić miejsca parkin-
gowe na swoich posesjach. W  bu-
dynku przy Wschodniej 27 podziem-
ne miejsce można wykupić za 
20 tys., zł, bo nie było przypisane do 
kupowanego mieszkania. Teraz 
w nowych budynkach podobno jest 
wliczone w cenę. Taki jest ten nasz 
system rynkowy. Żądano, by miasto 
zapewniło miejsca parkingowe, ar-
gumentując, że mieszkańcy osiedli 
deweloperskich są też obywatelami 
miasta. Burmistrzowie tłumaczyli, 

że nie mogą prze-
znaczyć pod 
miejsca parkin-
gowe terenów 
zielonych. Do 
głosu doszedł też 
zwykły egoizm, 
nie tylko dewelo-
perski. Sugerowa-
no, że ewentualne 
oszczędności 
i  inne środki 
miasto powinno 
przeznaczyć na 
całkowite dokoń-
czenie ulic NCL. 
Nie bardzo prze-
konywały argu-
menty burmi-
strzów, że w  ca-
łym mieście po-
trzebne są budo-
wy i  remonty, 
oczekiwane od 
dziesięcioleci. 
Była też pretensja, 
że  obietnice 

sprzed lat, budowy wspaniałego, 
nowoczesnego NCL, z  ratuszem, 
spełzły na niczym, a były powodem 
wielu decyzji o zamieszkaniu tutaj. 
Ówczesny optymizm miasta i obiet-
nice deweloperów okazały się płon-
ne. Burmistrz powiedziała stanow-
czo, że budowy ratusza, za 15 mln. zł, 
miasto nie przewiduje. Poruszono 
jeszcze kilka spraw. Konieczności 
budowy terenów sportowych dla 
młodzieży. Wniosków o do�nanso-
wanie zewnętrzne budowy dróg oraz 
wymogów stawianych przy wnio-
skach o  dotację. Zapowiedziano 
kolejne spotkania, apelowano o wy-
rozumiałość i cierpliwość.

JN
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Szkoła Podstawowa nr 2, 10 marca, 
godz. 18. Sala wypełniona po brzegi. 
Trudno wejść do środka. To miesz-
kańcy Nowego Centrum Lubonia 
(NCL) przyszli na spotkanie z bur-
mistrz Małgorzatą Machalską, jej 
zastępcą Michałem Popławskim 
i  kierującymi największą obecnie 
budową miejską – ulicy Wschodniej.
Michał Popławski zaczął od końca. 
Podparł się wstępną decyzją Komisji 
Komunalnej RML 
(patrz: „Rewolucja 
październikowa 
w Luboniu” na str. 20) 
o  przeznaczeniu pie-
niędzy zaoszczędzo-
nych na budowie ul. 
Wschodniej, na czę-
ściową budowę alei 
Jana Pawła II. Powtó-
rzył formułę o tym, że 
ostateczne decyzje, 
dotyczące zakresu 
tego przedsięwzięcia, 
zapadną w  paździer-
niku. Po tym wstępie 
przedstawił przedsta-
wicieli nadzoru bu-
dowlanego i  wyko-
n a w c ó w  u l i c y 
Wschodniej. Ryszard 
Baranek, z branży sa-
nitarnej, Wojciech 

Mikołajczyk, z  branży drogowej, 
Leszek Jurga odpowiedzialny w Urzę-
dzie Miasta za drogi. Firma DROG-
BUD wygrała przetarg na budowę 
ul. Wschodniej, za ok. 2,8  mln  zł 
i przystąpiła do pracy. Termin zakoń-
czenia tego etapu budowy przewi-
dziano na październik i po tym ter-
minie będzie znany koszt ostateczny. 
Wówczas zapadną decyzje radnych 
o  przeznaczeniu zaoszczędzonych 
środków. Jak się szybko okazało, ze-
brani byli zainteresowani przede 
wszystkim sprawą miejsc parkingo-
wych na czas budowy ulicy. Tu wy-
szły na plan pierwszy dwa problemy: 
czy uda  się dojechać jak najbliżej 
domu i  czy wystarczy miejsca dla 
wszystkich parkujących? Dał o sobie 
znać podział na tych, którzy korzy-
stają teraz z  garaży podziemnych 
i tych, którzy parkują na zewnątrz. 
Jest oczywistością, że miejsca będzie 
mniej i na czas budowy konieczne 
jest znalezienie innych możliwości 
pozostawienia auta. Prace będą pro-

wadzone etapami, tak, aby nie two-
rzyć wszędzie jednocześnie trudno-
ści z dojazdami i parkowaniem. Jest 
oczywiste, że nie obędzie  się bez 
utrudnień i niedogodności. Prezen-
tacja planów projektowych miała 
ułatwić zrozumienie problemu i wy-
obrażenie skali prac, jednak nie speł-
niła oczekiwań i  przestano na nią 
zwracać uwagę. Głównym celem 
spotkania, jak można się było domy-

ślić, było uprzedzenie mieszkańców 
o  trudnościach komunikacyjnych, 
oczywistych przy budowie ulicy. Jak 
niezamierzony żart brzmiały uwagi 
dotyczące konieczności prowadzenia 
prac ziemnych przy budowie drogi, 
które skomplikują przejazd i parko-
wanie. Kierownik budowy, człowiek 
konkretny i przekonujący, nie tylko 
posturą, zapowiedział, że główne 
prace potrwają dwa letnie miesiące, 
w dwóch etapach, podzielonych na 
dwutygodniowe, całkowite zamknie-
cie odcinków, w  takim cyklu koń-
czone. Stwierdził, pewnie nie bez 
racji, że najlepiej byłoby na ten czas 
wyjechać i  w  ten sposób uniknąć 
kłopotów i niedogodności, a umoż-
liwić jednoczesne wykonanie nie-
zbędnych prac. Rozwiązanie nie 
spodobało się, więc szukano innych. 
Kierownik budowy stanowczo wy-
kluczył możliwość poruszania się po 
świeżej nawierzchni betonowej i wy-
kopkach. Mieszkańcy, co zrozumia-
łe, chcieli uzyskać zapewnienie, że 

O Wschodniej z mieszkańcami

Spotkanie w sprawie komunikacji w śródmieściu pod-
czas budowy ul. Wschodniej cieszyło się wyjątkowym 
zainteresowaniem   fot. Jerzy Nowacki

n

n
Za stołem prezydialnym – przedstawiciele wyko-
nawcy, nadzoru budowlanego i Burmistrz Lubonia   
fot. Jerzy Nowacki
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W pierwszej dekadzie marce przy 
ul.  Poniatowskiego  20 (II  piętro 
budynku Lekarza Rodzinnego) 
otwarto biuro „DudaPomoc po Po-
znańsku”, które obejmuje zasięgiem 
gminy Luboń, Puszczykowo i Ko-
morniki. Jest czynne w każdy pierw-
szy poniedziałek miesiąca w godz. 
od 17.30 do 19.
„DudaPomoc po Poznańsku” po-
wstała z inicjatywy posła Bartło-
mieja Wróblewskiego, a jej biura 
działają w  stolicy Wielkopolski 
i w powiecie. Jest inicjatywą spo-
łeczną, zainspirowaną hasłem 
pomocy prawnej, przedstawio-
nym w  czasie kampanii prezy-
denckiej przez obecnego Prezy-
denta RP – Andrzeja Dudę. Opie-

ra  się o  zasadę wolontariatu, 
a więc dobrowolnej i bezpłatnej 
pracy świadczonej przez radców 
prawnych, adwokatów oraz dok-
torów prawa. Działalność kon-
centruje  się na interwencji, 
a w szczególności na udzielaniu 
wsparcia w  sprawach, gdzie jest 
widoczna ludzka krzywda i nie-
sprawiedliwe traktowanie przez 
organy stosujące prawo.
Z prawnikami współpracującymi 
z  biurem w  Luboniu można  się 
umówić przez koordynatora Mo-
nikę Andrzejaszek – kierownika 
biura poselskiego Bartłomieja 
Wróblewskiego, tel. 537 536 194,  
pomocprawna@bartlomiejwroblewski.pl.

PAW
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Dlatego
Nie dlatego że wstałeś z grobu
nie dlatego że wstąpiłeś do nieba
ale dlatego że Ci podstawiono nogę
że dostałeś w twarz
że Cię rozebrano do naga
że skurczyłeś na krzyżu jak czapla szyję
za to że umarłeś jak Bóg niepodobny do Boga
bez lekarstw i ręcznika mokrego na głowie
że najchętniej nie modliłeś się pod su�tem
za to że miałeś oczy większe od wojny jak polegli
w rowie z niezapominajką
dlatego że brudny od łez podnoszę Ciebie stale we mszy
jak baranka wytarganego za uszy

ks. Jan Twardowski

Prawda Wielkiej Nocy nie jest opowieścią o wzniosłym, „nie-
biańskim” czynie. To, co się wtedy zdarzyło, zdarzyło się napraw-
dę, i nie mieni się kolorami pisanek, nie błyszczy w wiosennym 
słońcu, nie śpiewa anielsko i nie pachnie białym obrusem. Miłość 
do dziś nie jest kochana.
Prawdy Wielkiej Nocy w każdym domu, miejscu pracy i służby

życzy Redakcja

Sukces – to według słownika języka 
polskiego: pomyślny wynik jakiegoś 
przedsięwzięcia, osiągnięcie zamie-
rzonego celu lub/ i zdobycie sławy, 
majątku, wysokiej pozycji itp. Suk-
ces w  działalności gospodarczej 
opisywany jest w różny sposób, ale 
nie będziemy tu przytaczać goto-
wych de�nicji. Proponujemy pytać 
lubońskich przedsiębiorców, co dla 
nich oznacza słowo „sukces”, w jaki 
sposób udało się go osiągnąć, jaki-
mi spostrzeżeniami chcą się podzie-
lić z innymi.

Dziś przedstawiamy pierwszy z wy-
wiadów, przeprowadzony z  Miro-
sławą Osiecką – współwłaścicielką 
firmy „Wszystko dla ogrodu” 
z ul. Parkowej.

Rada Gospodarcza: Czy może nam 
Pani przybliżyć początki działal-
ności swojej �rmy?
Mirosława Osiecka: Moja �rma 
powstała w  1968  r. Za dwa lata 
obchodzimy 50-lecie. Nigdy nie 
planowałam działalności w branży 
ogrodniczej, nie wiedziałam nawet, 
że lubię zajmować się roślinami. To 
mój mąż mnie zainspirował i  po 
tylu latach nadal ta praca sprawia 
mi dużo radości.

RG: Wszystkim zdarzają się wzlo-
ty i upadki, chwile lepsze i trochę 
gorsze. Jaka jest Pani recepta na 
to, aby przezwyciężyć kryzys?
M.O.: Bardzo źle wspominam rok 
1991. Wtedy załamał  się rynek 
i z trudem udało nam się przetrwać. 
W tym samym roku spotkała mnie 
też osobista tragedia. Zmarł mój 
mąż. Uważam jednak, że wszystko 
co nas spotyka, ma swój sens i  to 
pozwala mi przetrwać trudne chwi-
le. Poza tym jestem niepoprawną 
optymistką i mam silną osobowość. 
Z  porażek staram  się wyciągać 
wnioski na przyszłość. Trudne 
chwile pomaga mi też przetrwać 
moja pasja – turystyka.

RG: Co oznacza dla Pani sukces 
w działalności gospodarczej? 
M.O.: Uważam, że o sukcesie moż-
na mówić, jeżeli nie cofamy się, 
tylko stale rozwijamy swoją działal-
ność. Sukces to też zadowolenie 
klienta i  rentowność pozwalająca 
na utrzymanie i dalszy rozwój. Bar-
dzo ważna jest też równowaga po-

między pracą a  czasem na życie 
prywatne, na dbanie o  zdrowie 
swoje i swojej rodziny. Bo szczęście 
rodzinne przekłada się też na sukces 
w działalności gospodarczej.

RG: Gdy osiągnęła Pani sukces, 
czy odczuła Pani, że zakończył się 
pewien etap w życiu?
M.O.: Nie. Świat się stale zmienia, 
pojawiają się nowe wyzwania. Trze-
ba nadążać za nowymi trendami, 
jeżeli chce się utrzymać na rynku.

RG: Co Pani zdaniem ułatwia 
osiągnięcie sukcesu?
M.O.: Jak mówiła moja babcia – 
tak  się zachowuj, żeby nikt przez 
ciebie nie płakał. Ja jestem z dziada 
pradziada Wielkopolanką, wiec ta-
kie rzeczy jak uczciwość, termino-
wość, solidność wyniosłam z  ro-
dzinnego domu.

RG: Kilka rad dla młodych przed-
siębiorców…
M.O.: Wyznaczyć sobie cel. Jeżeli 
jest jasno określony, jego realizacja 
nie jest trudna. Śledzić rynek, ob-
serwować konkurencję, brać udział 
w  targach, giełdach, szkoleniach, 
żeby poznawać nowe trendy. W mo-
jej branży inspiracją są Niemcy, 
Czesi, Słowacy oraz, pomimo aktu-
alnych problemów, przedsiębiorcy 
z Ukrainy, którzy stale wprowadza-
ją nowe rozwiązania. Znaleźć sobie 
hobby, które będzie odskocznią 
i pomoże przetrwać kryzysy.

rozmawiała: Maria Chaber

Definicja sukcesu
Cykl wywiadów pod hasłem: „Moja de�nicja sukcesu 
w działalności gospodarczej” przygotowanych przez Radę 
Gospodarczą Lubonia

„DudaPomoc” w Luboniu

n
Budynek przy ul. Poniatowskiego 20, w którym na II piętrze otwarto biuro 
„DudaPomoc po Poznańsku”   fot. Paweł Wolniewicz

Magdalena Woźniak-Patej
Radna Rady Miasta Luboń
Serdecznie zapraszam wszystkich Mieszkańców na 
mój dyżur 4 kwietnia 2016 r. godz. 16-18 w Ośrod-
ku Kultury w Luboniu przy ul. Sobieskiego 97.
Kontakt:
Tel. 692 118 020
e-mail: magdalena.wozniak_patej@rmlubon.pl
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Mirosława Osiecka wśród kwiatów 
w swojej �rmie „Wszystko dla ogrodu” 
przy ul. Parkowej   fot. Władysław 
Szczepaniak

Wielkanoc 2016
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Kobietami są burmistrz, sześć 
radnych, a  wśród nich prze-

wodnicząca Rady Miasta. Wpraw-
dzie to mniejszość, ale jaka znaczą-
ca. Zwykle interesujemy  się nimi 
w  kampanii wyborczej, albo przy 
okazji załatwiania, lub narzekania 
na niezałatwienie, jakiejś sprawy. 
Rzadko zastanawiamy się, co myślą 
o sobie i swoim życiu, o dochodze-
niu do aktywności samorządowej, 
o  swojej roli w  domu, rodzinie, 
mieście. W marcu postanowiliśmy 
porozmawiać z nimi i opisać, tro-
chę odświętniej. Co ciekawe, a może 
symptomatyczne, prawie wszystkie 
wspominają, że zaczynały aktywność 
społeczną w szkolnym samorządzie. 
Jak ważne jest wychowanie w poczu-
ciu odpowiedzialności za wspólno-
tę? Czy bez niego trudno zrozumieć 
rolę, jaką odgrywają w  dorosłym 
życiu publicznym i ideę samorząd-
ności w ogóle?

Małgorzata Machalska  
– Przywódczyni
Burmistrz Miasta Luboń

Jak zawsze elegancka, energiczna, 
uśmiechnięta, otwarta. Od dziecka 
była przywódczynią. W szkole, naj-
pierw w Luboniu, potem w Pozna-
niu i na studiach. Skończyła prawo 
z powodów pragmatycznych, cho-
ciaż używa wiedzy prawniczej także 
w działalności społecznej, na przy-
kład pomaga radzie parafialnej. 
Jeśli proboszcz potrzebował pomo-
cy w  załatwieniu różnych formal-
ności, dlaczegóż nie miałaby wyko-
rzystać swojej wiedzy? Po studiach 
pracowała w  banku, a  gdyby tam 
została, zarabiałaby więcej niż 
w  gminie. Jednak, po urodzeniu 
trzeciego dziecka wybrała drogę 
własnej działalności, powadziła kan-
celarię prawną. Powód był dla niej 
oczywisty – chciała być bliżej rodzi-

ny, opiekować  się dziećmi, bo ro-
dzina jest dla niej bardzo ważna. 
Dzieci, mąż, także wspólnota, para-
�a. Jako osoba wierząca uznawała 
za naturalne udzielanie się w życiu 
para�i. Żachnęła się, gdy zasugero-
wałem, że może to być poczytane 
jako zachowanie koniunkturalne. 
Jeżeli może mieć wpływ na funk-
cjonowanie para�i, to chce go mieć, 
bo czuje się współodpowiedzialna 
za tę wspólnotę. Wartości duchowe 
są dla niej ważne – „Człowiekowi 
wierzącemu jest w  życiu łatwiej, 
prościej, tego jestem pewna”. „Po-
stępowanie według przyjętych zasad 
czyni życie lepszym, bo ma się swo-
je miejsce, w którym człowiek czu-
je się bezpiecznie”. Mówi to z takim 
przekonaniem, że nie śmiem mieć 
wątpliwości. Syn wybrał drogę ka-
płaństwa. Jest szczęśliwa z tego wy-
boru. Mówi, że nie odczuwa jego 
braku bardziej, niż wówczas, gdyby 
wybrał życie świeckie w innym mie-
ście. Jedynie staranniej planują wa-
kacje, aby móc je spędzać w piątkę. 
Ma jeszcze dwoje młodszych dzieci. 
Jeżdżą razem po Polsce, bo jest 
piękna! W Luboniu spędziła dzie-
ciństwo, młodość i  dorosłość, tu 
zawsze znajdowała miejsce na ak-
tywność. Mimo bardzo rodzinnego 
usposobienia, chciała robić coś dla 
innych, działać publicznie. Gdy jej 
najmłodsza córka osiągnęła pewną 
samodzielność, postanowiła kandy-
dować do Rady Miasta i  konse-
kwentnie, w następnej kadencji, na 
burmistrza Lubonia. Przyjęła za 
zasadę, że w tej pracy, jak w każdej 
innej sferze życia, będzie trzymać się 
prawdy i to realizuje. Postępowanie 
w pracy zgodne z takimi zasadami, 
może trudne i wymagające, w grun-
cie rzeczy wiele ułatwia, bo jest ja-
sne, przejrzyste. Teraz, gdy jest 
burmistrzem, ma bardzo mało cza-
su dla rodziny. Każdą wspólną go-
dzinę wykorzystuje na ważne spra-
wy rodzinne. Nie marnuje jej na 
błahostki. Rozmawia z  dziećmi 
o wszystkim, co istotne. Działa też 
na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Jest członkiem zarządu stowarzy-
szenia pracującego w  Poznaniu. 
Współorganizuje wyjazdy dla dzie-
ci poszkodowanych przez los. Jest 
to dla niej bardzo ważne. Muzyka 
towarzyszy wszystkim jej aktywno-
ściom. Gra na gitarze, czasem śpie-
wa przy ognisku, czasem wystąpi na 
szkolnej scenie, w zespole „gminno-
-nauczycielskim”, jako gitarzystka 
i wokalistka. To wymaga dystansu 
do samego siebie i swobody w kon-
taktach z ludźmi, może nawet pew-

Miasto kobiet
W tym mieście rządzą kobiety! I to po raz pierwszy w 62-letniej 
historii Lubonia. Przypomnijmy, że na początku samorządów 
w 1990 r. (przed 25 laty) nie było żadnej przedstawicielki płci 
pięknej w lubońskiej władzy. Z okazji Dnia Kobiet przedstawiamy 
7 pań, według hierarchii, mających wpływ na decyzje 
administracyjne – wykonawcze (burmistrz) i uchwałodawcze 
(Rada Miasta) – w Luboniu. Sześć pierwszych jest z ugrupowania 
„Forum Obywatelskie Luboń”, jedna z Lubońskiej Inicjatywy 
Obywatelskiej (LIO)

nego ryzyka w konfrontacji z mło-
dzieżową widownią. Taki wizerunek 
kłóci mi się z obrazem osoby zde-
cydowanej, raczej nie lubiącej sprze-
ciwu, jakie wynoszę z  obserwacji 
posiedzeń Rady Miasta. Twierdzi 
jednak, że jestem w błędzie, bo dys-
kusja, nawet ostra jest dla niej mo-
tywująca, nie denerwuje, nie irytu-
je. Choć przyznaje, że lubi postawić 
„na swoim”. Nie lubi argumentów 
ad personam, obrażania przeciwni-
ków. Nie myśli o sobie jako wzbu-
dzającej niepokój podwładnych 
szefowej i nie ma takiego zamiaru. 
W kobietach widzi większą zdolność 
do współpracy i rolę tonującą w ży-
ciu publicznym, mniejszą skłonność 
do konkurowania. Ich udział w ży-
ciu publicznym i zawodowe aspira-
cje uważa za oczywiste i potrzebne. 
Gdyby jednak kobieta chciała speł-
niać się wyłącznie w życiu rodzin-
nym, uznałaby to za naturalne. Ceni 
sobie przyjaźnie, życie towarzyskie, 
na które, mówi to z żalem, brakuje 
czasu, także na codzienne gotowa-
nie. Przyszłość nie zapowiada zmia-
ny, bo ma ambicje na kolejną ka-
dencję. Ma jednocześnie świado-
mość możliwości powrotu do swo-
jego, wyuczonego zawodu, co do-
daje pewności w  sprawowaniu 
funkcji i jak sądzę, odwagi w podej-
mowaniu decyzji, nawet niepopu-
larnych, mogących mieć negatywny 
wpływ na reelekcję, do której wszak 
jeszcze dużo czasu. Dziś marzy 
o spójnym układzie komunikacyj-
nym miasta, z  ładem urbanistycz-
nym, tak trudnym do poprawienia 
wobec tego, co już jest w przestrze-
ni publicznej. Chce miasta przyja-
znego dla mieszkańców i po prostu 
ładnego. Czy to jest jej najważniej-
sza życiowa rola, nie wie, bo jeszcze 
wszystko może się wydarzyć.

Teresa Zygmanowska  
– Niewyczerpalna
Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

Ma łzy w oczach, gdy mówi o nie-
dawno otwartych warsztatach tera-
pii zajęciowej. Mówią, że nie szczę-
dziła sił i  zdrowia na ten remont. 
Gruz wynosiła na własnych plecach. 
Razem z mężem aktywnie zaanga-
żowali  się w  to dzieło. Tak o  tym 

opowiada, że łatwo pojąć, jak wiel-
kie miało to dla nich znaczenie. Bo 
pomoc niepełnosprawnym w osią-
ganiu chociażby podstawowych 
umiejętności radzenia sobie w życiu, 
to wielka sprawa. Od razu widać, że 
to nie jest dla Teresy Zygmanowskiej 
doświadczenie obce. Całe dorosłe 
życie dźwiga je w sobie. Ma niepeł-
nosprawnego syna. Może właśnie 
dlatego tak dobrze rozumie trudną 
sytuację innych. „Było mi łatwiej” 
– mówi – „bo zawsze miałam przy 
sobie męża, byliśmy we dwoje”. Ra-
zem nieśli obowiązek i przeznacze-
nie. To, jak sadzę, zaważyło na ca-
łym jej życiu. Nie tylko osobistym, 
najbardziej prywatnym, rodzinnym, 
ale także na postawie zawodowej 
– pedagoga – a dziś, radnej. Zało-
żyli stowarzyszenie w  2003  roku, 
miała dobre przygotowanie zawo-
dowe, teoretyczne, ale też osobiste, 
matki, a  to, jak sama mówi, coś 
zupełnie innego. Działanie stowa-
rzyszenia to wielka sprawa, ale rów-
nie ważne jest spełnienie zawodowe. 
Zawsze chciała być nauczycielką 
i została, choć nie od razu. Mogła 
być księgową, gdyby nie szczęśliwe 
zbiegi okoliczności i pomocna dłoń, 
doceniająca jej zdolności i powoła-
nie. Uczenie, wychowywanie musi 
być pasją, bez niej nie można wy-
konywać z radością i poświęceniem 
pracy nauczyciela. Warto było. Na-
grodą jest obserwowanie rozwoju 
rosnących, dojrzewających młodych 
ludzi. Cieszenie się ich sukcesami. 
Później trudno jej przyszło zrezy-
gnowanie z uczenia na rzecz dyrek-
torowania. Tu także zdecydowały 
okoliczności i  zaufanie przełożo-
nych. Na emeryturze, jeśli to słowo 
oddaje ten stan rzeczy, jest Przewod-
niczącą Rady Miasta. Skąd bierze 
siłę na taka aktywność? Pracuje 
w  trzech komisjach, na obrady 
czwartej – komunalnej – przycho-
dzi, bo chce wiedzieć, co się dzieje 
w  najważniejszej i  najtrudniejszej 
dziedzinie gminnej materii. Drobna 
z postury osoba, pełna energii i chę-
ci do działania. Z burmistrz Małgo-
rzatą Machalską znają się od lat. To 
była relacja między dyrektorką szko-
ły a  przewodniczącą Rady Rodzi-
ców. Nic dziwnego, że rozumieją się 
i szanują. Trochę tylko odwróciły się 
role. Początki nie były łatwe, ale 
szybko weszła w  rytm działania. 
Wcześniej pilnie przesłuchała na-
grania z sesji i przeczytała protoko-
ły z poprzedniej kadencji. Odrobiła 
lekcje bardzo starannie. Teraz co-
dzienny kontakt z  mieszkańcami 
jest też świetnym źródłem wiedzy 
o mieście. A tego, w tej pracy, nigdy 
dosyć.

Katarzyna Ekwińska  
– Bliska znajoma
Przewodnicząca Komisji Budżetu 
i Finansów

Tam, gdzie mieszka, zna wszystkich 
i oni ją znają. Od urodzenia wśród 
swoich. Trochę ucieka przed mó-
wieniem o sobie, jest skromna, może 
nawet skrępowana i zaniepokojona. 
Ale to nie znaczy wcale, że nie jest 
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zdecydowana w  planach i  oczeki-
waniach. „Chciałabym, żeby ulice 
mojego okręgu były tak piękne, jak 
w innych miejscach”. Zadowolenie 
daje skwerek zaprojektowany przez 
syna i okolice stadionu, także sam 
stadion. Chciałaby ożywić tereny 
nad Wartą, przystań, tramwaj rzecz-
ny, cieszy ją każde marzenie. Widać 
w oczach, że nie jest to upozowana 
radość. Szczerość intencji i postawy 
obecna jest cały czas w naszej roz-
mowie. Także wtedy, gdy mówi 
o  swoim życiu prywatnym. Jest 
mamą czwórki dzieci. Najstarszy syn 
ma 27 lat, jest architektem, aż trud-
no w to uwierzyć, gdy się patrzy na 
jej młodą twarz. „Szybko założyłam 
rodzinę. Może dlatego, że ukończy-
łam liceum u urszulanek” – żartuje. 
Do podstawówki chodziła u siebie, 
w Luboniu. Z tą szkołą była związa-
na przez wiele lat, jako uczennica, 
matka i działaczka Rady Rodziców. 
W tym czasie była też praca infor-
matyka, poważny projekt służący 
księgowości. Ale wraz z mężem nie 
chcieli, by zbyt długo siedziała przy 
komputerze, wychowując dzieci. 
Oprócz najstarszego syna ma jeszcze 
trzy córki, najmłodszą – czternasto-
letnią. Wybrali działalność gospo-
darczą. Mają sklep ze sprzętem do-
mowym RTV-AGD. I choć konku-
rencja jest bardzo duża, dają radę. 
Mają klientów, którzy kupili sprzęt 
nawet 22 lata temu i  z  uznaniem 
mówią, że działa do dziś. To spra-
wia, że może znów coś kupią. Za-
wsze była dobrze zorganizowana. 
Nie umie stać z boku, została radną 
i rodzina przyjęła to dobrze, bo gdy 
mama jest zadowolona, to dzieci 
także. Ma nadzieję, że są dumne z jej 
działalności publicznej i nabrały też, 
z  konieczności, więcej samodziel-
ności. Nie jest mama typową, nado-
piekuńczą, Także mąż, który na 
początku był może trochę zaniepo-
kojony, bo zawsze miał rolę domi-
nującą, nabrał przekonania, że jest 
to dla nich wszystkich ważne, życio-
we doświadczenie. To przykład do-
brze rozumianego równouprawnie-
nia. Czy mąż o  tym wie – pytam. 
„Nie wiem” – odpowiada ze śmie-
chem. Przestała być perfekcyjną 

panią domu. Bardzo pomagają jej 
dzieci. Bo przecież nosi na sobie 
dużą odpowiedzialność. Uważa, że 
okręgi jednomandatowe dają bli-
skość kontaktu z  wyborcami, jej 
codziennymi znajomymi. Rozmowa 
z nimi jest bardzo ważna, a zgłasza-
ne potrzeby zobowiązują do podję-
cia starań o załatwienie problemu. 
Zwłaszcza, że każda zmiana na lep-
sze cieszy ich wszystkich razem, bo 
ludzie lubią mieć wpływ na decyzje 
gminy, na wydawane publiczne pie-
niądze. Ma poczucie, że zmienia 
rzeczywistość najbliższej okolicy 
i całego Lubonia. Człowiek ma po-
trzebę zmieniania, ale wolimy wy-
tykać błędy, niż cieszyć się osiągnię-
ciami. To trochę boli, ale takie jest 
życie radnego. Jeszcze nie usłyszała 
pretensji wyborców i pracuje, by na 
nie zasłużyć.

Dorota Franek 
– Listonoszka życia
Przewodnicząca Komisji Sfery Spo-
łecznej

Nie wymyśliła tego. Ale pomysł 
uznała za świetny. Zgłosiła i prze-
prowadziła go. Teraz lodówki w do-
mach ludzi samotnych przechowu-
ją… koperty, a  w  nich wszystkie 
niezbędne informacje dla ratowania 
życia. To jest „koperta życia”. Uśmie-
cha się z zasłużoną satysfakcją.
Mieszka tu, w Lasku, od urodzenia, 
to jej mała ojczyzna, od 51 lat w tym 
samym domu. Tu mieszkają przyja-
ciele, rodzina, z nimi i ich proble-
mami wzrastała, pracowała i  teraz 
chce to wspólne życie zmieniać na 
lepsze. To nie jest dla Doroty Franek 
banał. Tak myśli o  swoim Lasku, 
o szkole do której chodziła, w której 
uczy. O swoich synach, których bar-
dzo kocha i jest z nich dumna, któ-
rych wychowała na laskowych pa-
triotów. Zna tu wszystkich prawie, 
choć ciągle ich przybywa, wprowa-
dzają się kolejni ludzie. Potra� bez 
trudu powiedzieć, gdzie kto miesz-
ka. Zna też ich problemy. Denerwu-
je ją ludzkie gadanie, że tu nic się 
nie zmienia. Zmienia  się bardzo 
dużo, ale za mało wobec potrzeb 
i  aspiracji. Pamięta przecież, jak 
wyglądał Lasek za jej dzieciństwa 
i  później, jeszcze nie tak dawno. 

Miasto kobiet Chciałaby, żeby ludziom mieszka-
ło się tu dobrze, coraz lepiej. Ulice, 
chodniki, oświetlenie – banalne, ale 
niezbędne dla dobrego samopoczu-
cia i bezpiecznego poruszania się. 
Dlatego w dyskusji z radnymi ostro 
stawia te sprawy. Na narzekania 
innych radnych, tych z  Żabikowa 
lub centrum, że kilka ulic ciągle jest 
nie zrobionych, mówi stanowczo 
i nie bez żalu, że u niej tylko kilka 
jest zrobionych. Nie może być mowy 
o zrównoważonym rozwoju Lubo-
nia, dopóki Lasek nie dorówna do 
innych dzielnic miasta. Na pytanie, 
czy jest bardziej nauczycielką, czy 
radną, bez wahania wybiera swój 
zawód. Radną jest z sercem, ale to 
inna aktywność, wynikająca niewąt-
pliwie z  poczucia zobowiązania 
wobec ludzi, z  którymi mieszka 
w  Lasku, we wspólnej publicznej 
przestrzeni, aby czynić ją lepszą. 
Zgodnie dochodzimy do wniosku, 
że bardzo dotkliwe jest, w  naszej 
zbiorowej świadomości, lekceważe-
nie przestrzeni wspólnej, jakby nie 
była ważna, jakby warte troski było 
tylko to, co jest prywatne. Mieszka 
przy bardzo ruchliwej ulicy, wręcz 
tranzytowej, pozwalającej obserwo-
wać wnikliwiej potrzeby jej miesz-
kańców, niedostatki bezpieczeństwa 
i braki wygody. Przede wszystkim 
jednak jest nauczycielką i  bardzo 
ceni sobie tę pracę. Jej wielka satys-
fakcja to wychowywanie. Przez 
trzydzieści lat pracy pedagogicznej 
i wielu, czasem trudnych chwil, nie 
doznała karygodnej obojętności 
rodziców. Może to jej zasługa, umie-
jętność współpracowania z  rodzi-
nami zwłaszcza w sytuacjach zagro-
żeń. Nie tylko o pracy nauczyciela 
mówi z zaangażowaniem, z radością 
opowiada o  budynku szkolnym. 
Udziela się w para�i i ma to sobie 
za dobre. Żałuje, że już nie organi-
zują festynów para�alnych w Lasku. 
Zabrakło miejsca, a były to spotka-
nia pożyteczne, integrujące i bardzo 
ważne nie tylko dla miejscowej spo-
łeczności. Wiara jest dla Doroty 
Franek bardzo ważna. To motor 
działania. O wszystkim mówi pro-
sto, bezpośrednio, szczerze i prze-
konująco. W rozmowie towarzyszy 
nam pies, stary, trochę otyły labra-
dor, widać, że bardzo lubiany. On 
też świadczy dobrze o właścicielce.

Katarzyna Frąckowiak  
– Konkretna realistka
Przewodnicząca Komisji Ochrony 
Środowiska

Zna  się na materiałach budowla-
nych. Handluje nimi. Na uwagę, że 
to może męskie zajęcie, odpowiada, 
że czuje  się w nim bardzo dobrze 
i potra� to robić. Pracuje głównie 
z  mężczyznami. Połowę życia, jak 
mówi, spędziła w  „Luboniance”, 
a teraz mieszka w Lasku. Jest jedną 
z  jego aktywnych mieszkanek. To 
właśnie życie tutaj było impulsem 
do działania na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Ma nadzieję, że po nasy-
ceniu się „wszelkimi dobrami” „Lu-
bonianki”, Nowego Centrum Lubo-
nia, centrum handlowego, a nastąpi 

to wkrótce, przyjdzie czas na Lasek 
i wreszcie spełni się marzenie – uli-
ce w Lasku będą takie, jak w całym 
Luboniu. A jakie powinny być, wie 
doskonale. Mieszka w dolnym La-
sku oddzielonym torami, to powo-
duje duże kłopoty z przemieszcza-
niem się, ogranicza dostęp do in-
stytucji publicznych, handlu, ma 
wpływ na bezpieczeństwo dzieci, 
w  ich drodze do szkoły i  domu. 
Marnowanie czasu odgrywa tu 
wielką rolę. Topogra�a miasta nie 
ułatwia zmiany na lepsze. Rozwój 
nie zawsze poprawia sytuację 
mieszkańców. Duży ruch na drodze 
powiatowej powoduje, że budowa-
ny most nad torami, to wielka i po-
trzebna inwestycja, ale jednocze-
śnie oddala  się budowa równole-
głej, bocznej drogi, mającej ułatwić 
mieszkańcom włączenie  się do 
ruchu. Nie rozwiązuje więc ich 
codziennych kłopotów. Ułatwienie 
dla mieszkańców Poznania, Pusz-
czykowa, Mosiny, będzie utrudnie-
niem dla miejscowych. Taki los tu 
mieszkających, zdopingował ją do 
aktywności. Gdy wprowadziła  się 
tutaj, od razu uderzyły ją duże róż-
nice w jakości życia w jednym, nie-
dużym, mieście. Postanowiła zmie-
rzyć  się z  kłopotami, próbować 
zmieniać, zamiast narzekać. Zaczę-
ła działać społecznie, założyła ko-
mitet telefoniczny, bo nie mogła 
zrozumieć, dlaczego nie może prze-
nieść swojego telefonu z bloku do 
nowego miejsca zamieszkania. De-
nerwowały ją też niezrozumiałe 
zakazy budowania, brak planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Była orędowniczką zbudowania do 
końca ulicy Dworcowej. Nie od 
razu miała ambicje startowania do 
Rady. Była osobą nową, nie znaną 
tutaj i nie myślała, że otrzyma kie-
dyś taki mandat zaufania. Przez 
pierwszą kadencję nauczyła  się 
dużo, do drugiej startowała już 
w pełni świadomie. Wiedziała, co 
chce osiągnąć. Rejon Kocich Dołów 
musi w końcu mieć swój czas, wie-
rzy w to niezmiennie. Marzenia też 
ma dosłownie przyziemne i realne: 
odwodnienie ulic, wybrukowanie 
ich i  upiększenie. Stara  się skupić 
na tym, co ważne, dobrze organizo-
wać swój czas, dzieląc go między 
obowiązki rodzinne, pracę i  dzia-
łalność radnej. Wszystko można 
pogodzić. Ma trzy córki. Myśli, że 
akceptują jej działania. Cieszą się jej 
aktywnością. Popierają wolę doko-
nywania zmian, służących wszyst-
kim.
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Karolina Wilczyńska-Kąkol  
– Nowoczesna z powołania
Radna RML

Zawsze oryginalnie wystylizowana. 
Mówi, że ubiera  się spontanicznie 
i  być może zbyt „młodzieżowo”. 
Chce, by uczniowie także w jej po-
wierzchowności widzieli osobę bli-
ską, na czasie. Czuje się, dzięki tej 
pracy, bliska młodzieży, młodsza. Jest 
w  tym pewnie szczypta kokieterii, 
bo wygląda i  zachowuje  się mło-
dzieńczo. „Ugrzeczniony strój, to nie 
mój styl” – dodaje stanowczo. Chcia-
ła być archeologiem, dziś już nie wie 
dlaczego. Została matematykiem 
i nauczycielem, jak jej mama. Uczy-
ła  się w  tej samej szkole, w  której 
później pracowała, a nawet przejęła 
klasę po mamie. Na studiach liczeb-
nie przeważały kobiety, ale matema-
tycznie mężczyźni. Mówi to bez fe-
ministycznej niechęci, raczej z uzna-
niem. Dziś uczy w szkole, w której 
realizuje się w pełni. Nie tylko jako 
nauczyciel i wychowawca, także jako 
opiekun działań artystycznych. Od 
matematyki blisko jest do muzyki. 
Może dlatego jest muzykalna, pobie-
rała lekcje fortepianu, nawet ukoń-
czyła pierwszy stopień szkoły mu-
zycznej. Toteż w duszy coś gra i ta 
muzyka przenosi się na wychowan-
ków. To uczniowie z jej klasy zało-
żyli „Antygrawitację” – zespół roc-
kowy – później dołączyli także inni. 
Grają coraz lepiej, zdobywają nagro-
dy na przeglądach, pojadą do Irlan-
dii na nagrania pod kierunkiem fa-
chowców. Jest z nich dumna. A już 
kolejny zespół tegorocznych absol-
wentów i uczniów – „No Name” – 
zaczyna swoją przygodę z muzyką. 
To ważna część pracy z  młodymi, 
rodzaj przekazywania pasji. Wystą-
piła na szkolnym koncercie jako 
wokalistka w  zespole „pani bur-
mistrz”. Z dystansem mówi: „Wiem, 
że do kitu śpiewam, ale to jest dru-
gorzędne. Mamy dystans do siebie, 
byliśmy bardziej na luzie, niż nasi 
uczniowie”. Myśli o  sobie jako na-
uczycielce z  powołania i  uważa, 
wbrew powszechnej opinii, że takich 
jest większość w jej szkole. Gdy jest 
pasja, mniej ważne są zarobki, ale nie 
narzeka, bo uważa, że nauczyciel 
dyplomowany, a takim jest, zarabia 
całkiem przyzwoicie. Praca 
z  uczniem uzdolnionym, pilnym, 
wybitnym jest przyjemnością, ale 
sukces ucznia słabszego daje wielką 
satysfakcję, radość. Pracuje w  do-
brym gimnazjum i  to rzutuje na 

opinię o  reformie gimnazjalnej 
w ogóle. Cofnięcie reformy uznałaby 
za błąd, być może nawet skutkujący 
odejściem z zawodu. To mocno po-
wiedziane. Byłoby szkoda. Startowa-
ła do Rady Powiatu z  listy „Nieza-
leżnych dla Powiatu”, zrobiła dobry 
wynik, przyczyniający się do zbioro-
wego sukcesu. Myśli o  sobie jako 
o  osobie dobrze zorganizowanej, 
której wystarcza czasu na bycie na-
uczycielka, radną, matką, żoną. Męż-
czyźni są potrzebni w życiu, w szko-
le, w  kraju. Równouprawnienie 
w szkole jest faktem, ale ma świado-
mość braku równych zarobków i po-
zycji w  wielu innych miejscach. 
Chciałaby realizować różne marze-
nia. Od tych publicznych, na pierw-
szym miejscu o porządnych ulicach 
w  Lasku, do tych prywatnych – 
o  spacerze ulicami starej Hawany. 
Trochę tych związanych z Luboniem 
już  się udało zrealizować. Nie po-
przestanie na tym, będzie dopomi-
nać  się nadal, bo to jest ambicją 
i  powinnością. A  w  publicznym 
działaniu, jak w wychowywaniu mło-
dych, liczą się zasady, szacunek dla 
drugiego człowieka, nic nie uspra-
wiedliwia odejścia od zasad.

Magdalena Woźniak-Patej 
– Aktywna
Radna RML (jedyna kobieta z ugru-
powania opozycyjnego – LIO)

Należy do najmłodszego pokolenia 
radnych. Ma za sobą jedną samo-
rządową kadencję z lat 2006-2010. 
Potem był czas na dzieci. Ma dwóch 
synów. Przerwa w gminnej polityce 
była tyle uzasadniona, co oczywista 
i  radosna. Powrót jednak godny 
odnotowania. To był wyraz zaufania 
wyborców i dobrej pamięci dla ak-
tywności i postawy, jaką zaprezen-
towała wcześniej, jako radna. Chcia-
ła być dziennikarką, może nawet 
chce nadal. Skończyła Wyższa Szko-
łę Umiejętności Społecznych w Po-
znaniu. Odbyła praktyki w  radio 
i telewizji. Wspomina, że radiowcy 
narzekali na jej tembr głosu i dykcję. 
Niby nie tak dawno, a jednak dzisiaj 
nie byłoby z tym problemu. Może 
to lepiej, że obniżenie zawodowej 
poprzeczki nie było jej udziałem. 
Ciągle jednak jest jej bliskie dzien-
nikarstwo pisane. Całe lata współ-
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pracowała z „Wieściami Luboński-
mi”. Nigdy nie odeszła z  „Wieści 
Lubońskich”. Nadziei na kontynu-
owanie tej współpracy w przyszłości 
nie traci. Może nawet ważniejsza 
staje się jej publicystyka historyczna 
i współpraca z wydawanymi przez 
Stowarzyszenie „Forum Lubońskie”, 
„Rocznikami Historycznymi Lubo-
nia”. W  najnowszym, który uka-
zał  się właśnie, jest jej tekst o  25 
latach samorządności lubońskiej. 
Część tej historii, to także praca 
radnej Magdaleny Woźniak-Patej. 
Obwodnica Polna – Poznańska to 
jej oko w głowie i niewątpliwa za-
sługa. Ulica Poznańska wyglądała 
jak jedna wielka kałuża. W  2007 
roku ruszyły środki pomocowe 
z Unii Europejskiej i wtedy pojawi-
ła się możliwość realizacji tego am-
bitnego projektu. W  europejskiej 
współpracy jest, jej zdaniem, szan-
sa realizowania takich przedsię-
wzięć. Duża wówczas, jak i  teraz, 
„reprezentacja Lasku” w  Radzie 
Miasta, do której należy także Mag-
dalena Woźniak-Patej, okazała  się 
skuteczna. Ruszyła inwestycja, ale 
gdyby nie było środków unijnych, 
nie byłoby tej drogi. Radna namawia 

mieszkających w Luboniu, żeby tu 
płacili podatki, to jest przecież tak-
że ich interes. Zachęca również do 
tego nowych mieszkańców. Pomy-
słów ma mnóstwo i ich nie zabrak-
nie, gdyby tylko można było je s�-
nansować, byłaby szczęśliwa. Rada 
Lubonia działa zgodnie w interesie 
mieszkańców. Nigdy nie przenio-
sły się tutaj sejmowe spory partyjne, 
które mogłyby destrukcyjnie wpły-
wać na miejskie decyzje, jak to czę-
sto obserwujemy w Poznaniu. Za-
tem zgoda buduje. Nie bez znacze-
nia jest tez obecność w  Radzie 
dwóch byłych nauczycielek Magda-
leny. Nie tylko ze względów senty-
mentalnych. Życie rodzinne bardzo 
ją absorbuje. Wychowywanie dzie-
ci jest wielkim, bardzo ważnym, 
zadaniem. Nie mogłaby podołać 
wszystkim ambitnym planom, gdy-
by nie pomoc mamy Teresy. To do 
niej kieruje słowa podziękowania. 
Bez jej nieodzownej i nieograniczo-
nej pomocy nie byłoby możliwe 
pogodzenie wszystkich obowiązków, 
które na siebie wzięła. Dzięki mamie 
może realizować się, jako radna, 
w pracy i w rodzinie.

Jerzy Nowacki

n
Magdalena Woźniak-Patej

Zuzanna Wojewódzka to młoda, 
utalentowana �orecistka, wycho-
wanka klubu AZS AWF Poznań. 
Jest uczennicą 2. klasy Szkoły Pod-
stawowej nr 1. Jej przygoda z szer-
mierką rozpoczęła się, gdy miała 5 
lat. Do uprawiania tej dyscypliny 
zainspirowała Zuzię mama – wie-
loletnia trenerka szermierki. 
Dziewczynka kilkakrotnie była 
z  nią na treningach i  tak jej  się 
spodobało, że sama zechciała roz-
począć naukę posługiwania  się 
floretem. Szermierka to bardzo 
trudny technicznie sport i zazwy-
czaj dzieci zaczynają ćwiczyć 
w wieku 10 lat, dlatego Zuzia jest 
aktualnie w najniższej kategorii – 
zuch. Na zawodach startuje zawsze 
około 30-40 osób i  odbywają  się 
w pełni profesjonalnie. Zawodnicy 
muszą posiadać specjalne bluzy, 
plastrony, maski, rękawice, spodnie, 
kamizelkę i  przewód podłączony 
do prądu, który sygnalizuje do-
tknięcie przez �oret. Na treningach, 

oprócz samej 
walki, dzieci 
mają  wiele 
ćwiczeń ogól-
norozwojo-
wych, kształcą 
koordynację 
ruchową, 
szybkość 
i  zwinność. 
Do najwięk-
szych sukce-
sów Zuzi nale-
ży 1. miejsce 
na zawodach 
w Drzonkowie 
w  2015  r. i  5. 
lokata w Byd-
goszczy 
w roku bieżą-
cym. Zuzia 
mówi, że chciałaby trenować szer-
mierkę jak najdłużej, a w przyszło-
ści być może pójść w ślady mamy 
i zostać trenerem.

Agnieszka Witkowska

Mała florecistka

n
Zuzia Wojewódzka – utalen-
towana �orecistka z SP 1

Drogie Przedstawicielki Płci Pięknej, 
z okazji Waszego święta życzymy Wam, 
abyście zawsze czuły się kochane i pięk-
ne, abyście znały swoją wartość i swoje 
prawa, szczypty romantyzmu w prozie 
życia; życzymy Wam mężczyzn, którzy 
będą Was rozumieć, zawsze udanych za-
kupów, odwagi do realizacji celów i naj-
bardziej skrywanych marzeń.

Redakcja

z okazji Waszego święta życzymy Wam, 

ne, abyście znały swoją wartość i swoje 

życia; życzymy Wam mężczyzn, którzy 
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W ub. miesiącu na str. 31 zamieściliśmy pierwsze tegoroczne 
prośby lubońskich rodziców o wsparcie rehabilitacji ich dzieci 
poprzez przekazanie 1% naszego podatku należnego �skusowi. 
Podaliśmy też nazwy 3 lubońskich organizacji pożytku publicz-
nego, dla których możemy przekierować ów 1%. Dziś publiku-
jemy apel mamy Michała Mazura, któremu towarzyszymy od 
2013 r. (czytaj „WL” 01-2013, str. 29). 

Dla Michała
Michał ma 13 lat i jest uczniem Gimnazjum nr 2 
w Luboniu. Urodził się z brakiem obu przedra-
mion i prawego podudzia. Świetnie sobie radzi, 
ale potrzebuje kosztownego oprotezowania. 
Dlatego zwraca się z prośbą do Państwa o przekazanie 1% po-
datku dochodowego za rok 2015 na konto fundacji, która zgo-
dziła się pomóc w po-
zyskaniu środków na 
zakup protez. Dzięku-
jemy!
Dane, które należy 
wpisać w zeznaniu po-
datkowym: STOWA-
RZYSZENIE CEN-
TRUM WSPOMAGA-
NIA I REAHABILI-
TRACJI OSÓB NIE-
PEŁNOSPRAWNYCH 
„BRATEK” Organiza-
cja Pożytku Publiczne-
go nr KRS 0000066678 
ul. Szydłowska 14a, 
60-651 Poznań Ko-
niecznie z  dopiskiem: 
„Michał Mazur”
Wystarczy 1%, aby po-
móc. (S)

LUDZIE / HISTORIA

Regina Auguściak
(1913 – 2016)

Zmarła na początku marca 
br., przeżywszy 102 lata. 
Urodziła się 16 listopa-
da 1913  r. w  Kleczko-
wie w woj. warszawskim. 
Po ukończeniu szkoły 
podstawowej marzyła 
o  dalszej edukacji, ale 
z powodów rodzinnych 
musiała pozostać na roli. 
W 1938 r. wyszła za mąż. 
Po wkroczeniu Sowietów, 
Kraj Rad wchłonął tery-
torium, gdzie mieszkała. 
W marcu 1940 r. wraz 
z 8-miesięczną córeczką, siostrą i szwagrem wywie-
ziono ją na Sybir (męża nie było wtedy w domu. Pod-
czas nieludzkiej podróży na daleki Wschód straciła 
córkę. Ciężko pracowała w rejonie Ałma Aty, głodo-
wała i spała w szałasie. W 1946 r. wróciła do rozsza-
browanego domu w Kleczkowie i do męża. Urodziła 
córkę i syna. Jej mąż też przeżył piekło. Aresztowano 
go za przynależność do Armii Krajowej, za co 7  lat 
spędził w więzieniu. Przeprowadzili się do Poznania, 
bo państwo ludowe potrzebowało domu i ziemi, któ-
re zamieszkiwali. Potem wybudowali dom w Luboniu 
przy ul. Mickiewicza 12, gdzie pani Regina mieszkała 
do śmierci. Mąż zmarł w 1982 r.    (S)

O pani Reginie Auguściak pisał obszernie w marcu 2005 r. na 
str. 24 nieżyjący już dziś inny Sybirak z Lubonia – Romuald 
Przybylak – w artykule z cyklu „Skazani na Sybir – dlaczego?”

Realizując funkcję kronikarskiego odnotowywania i przypominania ważnych zda-
rzeń dotyczących Lubonia, prowadzimy rubrykę „Kalendarium lubońskie”. Przed-
stawiamy fakty, które miały miejsce w konkretnych miesiącach 5, 10, 15... lat temu.

Kalendarium lubońskie
marzec – okrągłe rocznice

155 lat temu
Qn 19 marca 1861 r. w Berlinie urodził się 

drugi syn hr. Augusta Cieszkowskiego – 
August Adolf Józef. (junior).   (11, s. 116)
Qn 24 marca 1861  r. na zapalenie płuc 

zmarła żona Augusta Cieszkowskiego – 
Halina, imieniem której hrabia nazwał 
potem ufundowaną przez siebie Szkołę 
Rolniczą w Żabikowie.   (11, s. 118)

150 lat temu
Qn Do końca marca 1866 r. w Żabikowie 

przebywał Radecki – pierwszy admini-
strator folwarku, przyjęty na to stanowi-
sko przez hr. Augusta Cieszkowskiego.   
(11, s. 125)
Qn W marcu 1866 r. sołtys Tritt odebrał 

opłatę (5 talarów) dla gminy lubońskiej 
za dzierżawę placu nad Wartą pod budo-
wę cegielni dla folwarku żabikowskiego..   
(11, s. 136)

140 lat temu
Qn 27 marca 1876 r. przy udziale Juliusza 

Aua, Emila Karlińskiego i Zarządu Cen-
tralnego Towarzystwa Gospodarczego, 
z części zysku Szkoły Żabikowskiej dla 
jej wspomagania założono „Spółkę Ak-
cyjną Haliny”.   (11, s. 159)

110 lat temu
Qn 6 marca 1906 r., z uwagi na zły stan, 

inspektor budowlany z Poznania zamknął 
kryty słomą budynek I Szkoły nr 2 przy 
ul. Żabikowskiej. Dzieci najpierw po-
zostawały w domach na przedłużonych 
wakacjach, a  potem przeniosły  się do 
odremontowanych ze środków gminy 
szkolnej pomieszczeń w budynku byłej 
poczty żabikowskiej przy dzisiejszej ul. 
Powstańców Wlkp., wydzierżawionych 
od hr. A. Cieszkowskiego. (13, s. 142)
Qn W marcu 1906 r. powstał projekt no-

wego obiektu przemysłowego na terenie 
fabryki drożdży – drożdżownia, dziś me-
lasownia.   (1, s. 41)

95 lat temu
Qn 7 marca 1921 r. władze województwa 

poznańskiego podjęły uchwałę znoszącą 
z dniem 1 kwietnia 1921 r. parytetycz-
ną gminę szkolną w  Luboniu, tworząc 
w  jej miejsce katolicką gminę szkolną.   
(13, s. 220)

75 lat temu
Qn W marcu 1941   r., w  imieniu para�i 

w Żabikowie, pastor E. Geiersberg pod-
pisał z  Ewangelickim Zakładem Dia-
konisek w Poznaniu reprezentowanym 
przez pastora Otto Reimanna, umowę 
o dzierżawię od 1 marca 1941 r. pasto-
rówki z ogrodem na mieszkanie dla pa-
stora Waltera i jego rodziny.   (13, s. 284)

60 lat temu
Qn W marcu 1951 r., w odpowiedzi na za-

rządzenie Ministra Rolnictwa z 26.02.1951 r. 
w sprawie przekazywania majątków rolnych 
na rzecz Powiatowych Rad Narodowych, 

Uniwersytet Poznański wydał oświadcze-
nie, że folwark żabikowski jest majątkiem 
doświadczalnym przeznaczonym na cele 
naukowe.   (11, s. 192)
Qn 31 marca 1951 r. zamknięto biuro par-

celacji, które zajmowało się podziałem 
folwarku żabikowskiego na rzecz budowy 
Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, a 3 kwiet-
nia struktury administracyjne państwa 
ludowego przejęły folwark. Ostatnie prace 
parcelacyjne (do 31.03.1951 r.) prowadził 
prof. Konstanty Stecki  (11, s. 187, 192)

60 lat temu
Qn 16 marca 1956  r. młodzież Szkoły 

Podstawowej nr 1 wysłuchała transmisji 
radiowej z pogrzebu zmarłego 12 marca 
1956  r. w  Moskwie Bolesława Bieruta.   
(13, s. 299)
Qn W marcu 1956 r. przedwojenny kierownik 

i nauczyciel Szkoły nr 3 – Kazimierz Grenda 
– został warunkowo zwolniony z więzienia, 
do którego tra�ł w 1946 r. za działalność 
przeciw ustrojowi socjalistycznemu i skazany 
na karę śmierci. Opuścił więzienie bardzo 
chory, w 1959 r. zmarł.   (13, s. 253)
40 lat temu
Qn 1 marca 1976 r. obecny współwłaści-

ciel spółki „Luvena” SA (dawniej zakłady 
Chemiczne) – Jerzy Dzidowski – został 
zastępcą głównego księgowego – kierow-
nikiem działu.   (6, s. 129)
Qn Pierwsza barka, która podczas inau-

guracji sezonu żeglugowego przypłynęła 
25 marca 1976 r. do poznańskiego portu 
handlowego nad Wartą, wiozła ok. 500 ton 
fosforytów ze Szczecina do Zakładów Na-
wozów Fosforowych w Luboniu.   („Głos 
Wielkopolski” 25.03.2015)

35 lat temu
Qn 11 marca 1981 r. Włodzimierz Gaw-

roński przestał być Naczelnikiem Lubo-
nia (powołany w 1974 r.). Wcześniej (od 
1970 r.) był najmłodszym przewodniczą-
cym Prezydium Miejskiej Rady Narodo-
wej w województwie (w 1970 r. miał 25 
lat).   (8; „WL” 12-1994, s. 10)

30 lat temu
Qn 12 marca 1986 r. powstało Koło nr 61 

Polskiego Związku Emerytów Rencistów 
i  Inwalidów w  Luboniu. Obecnie pro-
wadzi je Zo�a Skok-Łukomska.   („WL” 
04-2003, s. 20)
Qn 13 marca 1986 r., na zebraniu miesz-

kańców nieruchomości przyległych do 
cieków wodnych w Luboniu, zwołanym 
z inicjatywy Urzędu Miejskiego w sali 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Lubonian-
ka” przy ul. Żabikowskiej, powołano 
Spółkę Wodną Miasta Luboń. W skład 1. 
zarządu weszli: Stanisław Butka (prze-
wodniczący do dziś), Władysław Czy-
sty (zastępca), Adam Czyż (sekretarz). 
Spółkę wpisano do rejestru spółek 
wodnych woj. Poznańskiego.   („WL” 
11-1994, s. 7)
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Medalik – „płaski krążek z  wizerunkiem 
Chrystusa, Matki Boskiej lub świętych, 
noszony na szyi” – tyle Encyklopedia. Dla 
osób wierzących to coś więcej niż „płaski 
krążek”, a metal z którego jest wykonany, 
nie stanowi miernika ich wiary. Zawieszo-
ny na szyi, jest w pewnym sensie niemą modlitwą, 
bliską sercu oznaką wiary i prośbą o wstawien-
nictwo przed Panem Bogiem.
Motywacja przy wyborze wizerunku świętych na 
medalikach jest różna. Kierowcy zawieszają w swo-
ich samochodach medaliki ze św. Krzysztofem – 
ich patronem. Wizerunki świętych – patronów 
grup lub profesji – widnieją na innych. Przedmio-
ty naszych rozważań możemy podzielić na kilka 
grup. Są medaliki misyjne, odpustowe, kanoniza-
cyjne, tzw. koronatki czy też z konsekracji kościo-
łów. Można też wyodrębnić grupę medalików 
patriotycznych. Przedstawiają postacie związane 
z Polską, wydarzenia polityczne, a także pokazują 
wielkie przywiązanie narodu do wiary swoich 
przodków. Należy przypomnieć, że w  czasach 
zaborów sprzedaż, a  w  szczególności wybijanie 
medalików, było ograniczone, a  w  niektórych 
prowincjach – całkowicie zabronione. Rozpo-
wszechnienie noszenia medalików wśród wszyst-
kich grup społecznych świata katolickiego nastą-
piło za sprawą „cudownego medalika” z wizerun-
kiem Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia. 
Objawienia tego doznała św. Katarzyna Labouré 
(właśc. Zoe Labouré) ze Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego a  Paulo w  Paryżu 
w 1830 r.
Medaliki przedstawione na zdjęciach znaleziono 
i znajdują się w Luboniu. Zostały wybite w XIX w. 
prawdopodobnie przed rokiem 1887.

Stanisław Kostka
Na pierwszym widzimy postać św. Stanisława 
Kostki, ur. w 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu, 
zm. 1568 r. w Rzymie. Na odwrocie św. Alojzy 
Gonzaga, ur. w 1568 r. w Lombardii, zm. 1591 r. 
w Rzymie. Obaj święci oddawali posługę w no-
wicjacie zgromadzenia ojców jezuitów w Rzymie. 
Kanonizowani w tym samym dniu przez papieża 
Benedykta XIII w 1726 r.

MB Gietrzwałdzka
Drugi medalik przedstawia objawienie Matki 
Boskiej w Gietrzwałdzie w 1877 r. Wieś Gietrz-
wałd pod Toruniem, jeszcze przed nastąpieniem 
objawień, była uważana za bastion polskości 
i katolicyzmu na Warmii. Rewers medalika w pię-
ciu wersach przedstawia życzenie Matki Boskiej 
podczas drugiego objawienia.

MB Nieustającej 
Pomocy
Kolejny medaliki 
Matki  Boskiej 
Nieustającej Po-
mocy (MBNP) 
znaleziony w  La-
sku, został przez 
właścicieli pozło-
cony i stanowi te-
raz ważną pamiąt-
kę rodzinną. Po 
okresie zapomnie-
nia, w drugiej po-
łowie XIX  w. sze-
rzy  się kult Matki 
Boskiej NP. Przy-
pomnijmy - ikona 
przybyła w XIV w. 
z Krety do Rzymu 

otaczana była czcią przez trzy stulecia, po czym 
zaginęła. Odnaleziona została przez redempto-
rystę o. M. Marchii i w 1865 r. i umieszczona 
w  kościele pw. św. Alfonsa Liguori w  Rzymie 
– założyciela w 1732 r. w Neapolu zakonu Re-
demptorystów – Zgromadzenia Najświętszego 
Odkupiciela (CSSR). Do Polski – Warszawy 
zgromadzenie w 1787 r. sprowadził św. Klemens. 
Dziś w  naszym kraju zgromadzenie to znane 
jest m.in. jako twórcy w 1991 r. i prowadzący 
Radio Maryja oraz dzieła przy nim powstałe 
takie jak np.: Telewizja Trwam, czy Wyższa 
Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toru-
niu. W 1867 r. obraz Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy zostaje koronowany. Pierwsze medali-
ki wybijano od 1865  r. z  okazji przeniesienia 
obrazu MBNP.
By zgłębić treści zamknięte w medalikach, moż-
na to uczynić przeglądając literaturę na ten temat, 
katalogi czy strony Internetowe. Można zobaczyć, 
ile dodatkowych treści mieści się w tych małych, 
płaskich krążkach, jak określa medaliki encyklo-
pedia. Dla wielu przez lata medalik stanowił 
rzeczywisty znak opatrzności i wstawiennictwa, 
świadectwo wiary, ucieczkę w  beznadziejnych 

sytuacjach. Ich trwanie przez stulecia jest nieza-
przeczalnym znakiem naszej wiary i pokolenio-
wych tradycji. Sięgnijcie Państwo do zakamarków 
rodzinnych pamiątek, a z pewnością w niejednej 
szu�adzie, kartonie po babci znajdziecie nie 
tylko medalik po przodkach. Może przyjdzie na 
to czas podczas zbliżających się świąt – życzymy 
tego?

Romuald Komischke i PPR

Przypominamy o aktualnym dla wszystkich: śro-
dowisk lokalnych historyków, „poszukiwaczy 
skarbów”, prywatnych znalazców lub kolekcjone-
rów – zaproszeniu na łamy „Wieści Lubońskich”. 
Zachęcamy do dzielenia się znaleziskami z terenów 
dzisiejszego Lubonia. To nasz drobny przyczynek 
do odkrywania i wzbogacania lokalnej historii.

HISTORIA

25 lat temu
Qn 6 marca 1991  r. powstała lubońska grupa 

Anonimowych Alkoholików „Avanti” (działa 
w Ośrodku Kultury przy ul. Sobieskiego).
Qn W marcu 1991 r. przy ul. Sikorskiego 44 po-

wstał Bank Komercyjny „Posnania” (dziś w tym 
miejscu sklep (Biedronka”).   („WL” 05-1991, s. 1)
Qn W marcu 1991 r. władze Lubonia opubliko-

wały „Raport o stanie miasta w chwili przejęcia 
od poprzednich władz”.   (8)
Qn W marcu 1991 r. wyłoniono nowego kierow-

nika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Luboniu – Elżbieta Brzozowska   („Raport 
o stanie miasta” – „WL” 06-1994, s. 5)

20 lat temu
Qn 2 marca 1996  r. uroczyście przekazano do 

użytku nową salę gimnastyczną w Szkole Pod-
stawowej nr 2 wraz z Poradnią Psychologiczno-
-Pedagogiczną (skrzydło „D”).   („WL” 03-1996, 
s. 1; 13, s. 197)
Qn 8 marca 1996 r. „Wieści Lubońskie” zostały 

nagrodzone przez Stowarzyszenie Gmin Regionu 
Wielkopolski jako najlepszy miesięcznik lokalny.   
(„WL” 03-1996, s. 5)
Qn W marcu 1996 r. powstało Towarzystwo Bam-

brów Poznańskich.   (25, s. 189)

15 lat temu
Qn 4 marca 2001 r. mieszkanka Lubonia – Ma-

nuela Michalak – weszła do I edycji programu 
telewizyjnego typu reality show stacji TVN – „Big 
Brother” (Wielki Brat).   („WL” 03-2001, s. 3)
Qn 22 marca 2001 r. Rada Miasta podjęła uchwałę 

o powołaniu kierownika Urzędu Stanu Cywil-
nego w Luboniu (wcześniej obowiązki te pełnił 
Burmistrz). Kierownikiem USC została Wiesława 
Voelkel.   (10, XXXII/169/2001).
10 lat temu
Qn W marcu 2006 r. na łamach „Wieści Luboń-

skich” opublikowano pierwszy szeroki biogram 
przedwojennego lekarza z Żabikowa, katyńczyka 
– Edmunda Moenke.   (17, s. 11)

5 lat temu
Qn 17 marca 2011 r. Rada Miasta uchwaliła Miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Luboń „Żabikowo Centrum-Południe”.   
(„WL” 12-2015, s. 18)

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

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

oprac. HS
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Pamiątki nie tylko rodzinne
Treści zamknięte w medalikach

n
Medalik Matki Boskiej 
z Gietrzwałdu, miedź, 
owal 23 x 19,1 mm, gru-
bości 1,3 mm z wyłama-
nym uszkiem. Na awersie 
przedstawia scenę obja-
wienia oraz napis: NAJŚ.  
PANNO  W  GIETRZWAŁ-
DZIE  PRZYCZYŃ  SIĘ   ZA  
NAMI, na rewersie róża-
niec oraz przypomnienie: 
MÓDLCIE  SIĘ  ŻARLIWIE  
NA  RÓŻAŃCU     fot. Piotr 
P. Ruszkowski

Medalik miedziany owalny o wy-
miarach 26,2 x 19,1 mm, grubości 

1,3 mm przedstawia z jednej strony 
św. Stanisława Kostkę i napis: S.  
STANISLAS DE KOSTKA ...(NIECZY-
TELNE), z drugiej strony św. Alojzy 
Gonzaga i napis: S.  LOUIS  DE  GON-
ZAGUE   fot. Piotr P. Ruszkowski

n

n
Medalik duży o średnicy 32 mm, grubości 3,3 mm, 
znaleziony w Lasku na Kocich Dołach. Pochodzi 
z XIX w. Awers przedstawia charakterystyczny wize-
runek ikony Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, na 
którym cztery święte postacie: Maryja (opisana: 
MP-ΘΥ - Maryja - Matka Boga), Dzieciątko Jezus 
(ICXC - Jezus Chrystus) oraz archaniołów - Michała 
(ΟΡМ) i Gabriela (OΡГ). Na obwodzie napis: SANCTA  
MARIA  DE  PERPETUO  SUCCURSU / ORA PRO NO-
BIS (Święta Mario Nieustającej Pomocy / Módl się za 
nami). Rewers przedstawia św. Alfonsa Liguori 
z jego atrybutami: różańcem w ręku, krzyżem i bi-
skupią mitrą. Obwiedny napis: SANCTE  ALPHONSE  
MARIA  DE  LIGUORI / ORA PRO NOBIS (Święty Al-
fonsie Maria Liguori / Módl się za nami)    
fot. Piotr P. Ruszkowski
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Na pierwszym poziomie wieży 
kościoła św. Barbary znajduje się 

wąskie przejście do pomieszczenia 
nad bocznym chórem (małym). 
Jest zawsze ciemne, kojarzone jako 
magazyn dachówek, cegieł, desek 
i innych rupieci. Przy okazji sprzą-
tania wieży uporządkowano również 
i te zakamarki. Po oświetleniu wnę-
trza i wyniesieniu niepotrzebnych 
przedmiotów, można było dokładnie 

zobaczyć podłogę. Aby ograniczyć 
powstawanie zacieków na chórze 
(spowodowanych nieszczelnym 
dachem), podłogę pomieszczenia 
okryto niegdyś papą. Pomiędzy jej 
fragmentami można zaobserwować 
jakieś dziwne kontrastowe drewnia-
ne rzeźbienia.
W 2010  r. przełożono cały ko-
śc ie lny  dach,  w ymieniono 
i wzmocniono niektóre krokwie 
i łaty. Skoro źródło zacieków zli-
kwidowano, można było usunąć 
papę z  podłogi pomieszczenia. 
Okazało się, że belki podłogowe 

to te same, które niegdyś znajdo-
wały  się we wnętrzu kościoła 
ewangelickiego. Na starym, czar-
nobiałym zdjęciu widać poziome 
belki i schodzące do nich z sufitu 
– pionowe. Wszystkie z kontra-
stowymi rzeźbieniami. Gdyby nie 
ta stara fotografia, można by się 
długo zastanawiać, jakie było 
uprzednie zastosowanie i lokali-
zacja belek.

Podczas gruntownego remontu 
w 1951 r. (już pod zarządem kato-
lików), belki zostały usunięte z wnę-
trza świątyni. Ułożono je nad bocz-
nym chórem i  przybito od spodu 
deski, by utworzyć su�t. Z  obser-
wacji wynika, że za czasów ewan-
gelików pomieszczenia nad bocz-
nym chórem nie było. Aktualnie, 
znajdując się w kościele, nie można 
zaobserwować tych mody�kacji, bo 
są doskonale zamaskowane. Mały 
�lar na chórze oraz wypełnienie 
łuku pomiędzy dużymi filarami 
wcale nie są murowane, jakby  się 

Tajemnice kościoła św. Barbary
Z czego zbudowano balkon chóru w bocznej nawie świątyni? Historia pewnego pomieszczenia

na pierwszy rzut oka wydawało. Od 
strony pomieszczenia widać, że jest 
to atrapa z drewna, słomy i zaprawy. 
Ściana jest otynkowana, ale to nie 
dziwi, bo niektóre ściany na strychu 
również są tynkowane. Tutaj dodat-
kowo ściana i łuk zostały pomalo-
wane na biało. Mało tego, �lary 
przenikające z wnętrza kościoła do 
tego pomieszczenia również są ma-
lowane i  posiadają wypro�lowane 
gzymsy. W obu �larach wybito nie-
regularne otwory i osadzono rzeź-
bione belki. Kolejne zostały ułożone 
w  poprzek i  oparte na murze ko-
ścielnym. Razem tworzą konstruk-
cję nośną podłogi, a zarazem su�tu 
bocznego chóru. Otwór wejściowy 
do pomieszczenia jest bardzo wąski 
(ok. 50x100 cm). Został wykonany 
poprzez przebicie 90-centymetrowej 
ściany wieżowej (brzegi są nieregu-
larne).
Powyższe fakty świadczą o  tym, 
że pomieszczenie nie zostało uję-
te w  planach budowy kościoła 
ewangelickiego. Pozostaje pytanie 
– jak niegdyś wyglądał sufit ko-
ścioła w tym miejscu? Z pomocą 
przychodzą białe ślady i  otwory 
po gwoździach. Od góry na kro-

kwiach znajdują się łaty z dachów-
kami, a od spodu musiał być wy-
konany sufit z  desek. Podczas 
malowania sufitu farba została 
wessana pomiędzy deski i osadzi-
ła się na krokwiach, tworząc białe 
linie widoczne do dziś. Pozostałe 
sklepienie kościoła jest kolebkowe 
z lunetami (połączenie nawy głów-
nej i bocznej) i nieosadzone bez-
pośrednio na krokwiach, ale utwo-
rzone z desek, trzciny i zaprawy. 
Na łukach (pasach) sklepiennych 
rozciągniętych pomiędzy filarami 
nie było dawniej żadnych zdobień 
w postaci wypukłych obrysów czy 
małych rombów – wewnątrz po-
mieszczenia łuk jest gładki.

W kościele ewangelickim istniały 
prawdopodobnie cztery poziome 
belki o długości 10,5 m oraz tyle 
samo pionowych o długości 3,5 m 
(czarnobiała fotogra�a dokumen-
tuje jedynie fragment nawy głów-
nej). Belki są koloru zielonego, nie 
licząc żółtych i czarnych rzeźbień 
wypukłych. Posiadają przekrój 
kwadratowy lub ośmioboczny nie-
foremny (kwadrat ze ściętymi 
wierzchołkami). Do dziś zachowa-
ły się dwie belki o długości 4,5 m 
oraz pięć o długości 2,5 m, w tym 
dwie z charakterystycznym rozsze-
rzeniem, otworem i  klinami po-
zwalającymi na łączenie belki pio-
nowej z poziomą.

Rafał Wojtyniak

n
Wnętrze kościoła ewangelickiego przed I wojną światową. Pomiędzy 
oknami przy pilastrach (symulacjach kolumn) – wyraźnie widoczne belki 
poziome, a pośrodku kościoła – odchodzące od nich pionowe   ze zbiorów 
Przemysława Maćkowiaka

n
Niedostępne, nieużytkowe pomieszczenie 
nad bocznym chórem. Rzeźbione belki (z 
pierwotnego kościoła, wskazane na archi-
walnym zdjęciu) stanowiące belki stropo-
we (poziome), do których przybito deski 
su�towe chóru bocznego. Po lewej – wy-
pełnienie łuku pomiędzy �larami. Na środ-
ku – deski przeznaczone do bezpiecznego 
poruszania się po pomieszczeniu    
fot. Rafał Wojtyniak

n
Wnętrze kościoła św. Barbary – stan obecny. Na potrzeby wyjaśnienia, na 
zdjęciu białym konturem specjalnie oznaczono wypełnienie łuku podczas 
remontu kościoła w 1951 r. oraz lokalizację nieużywanego pomieszczenia 
nad chórem bocznym (pokazane obok)   fot. Rafał Wojtyniak

n
Głowica �laru przy chórze bocznym z pro�lowanym gzymsem, w którą wmonto-
wano belki. Po prawej widoczny kwadratowy otwór w poziomej, rzeźbionej, malo-
wanej barokową zielenią belce kościoła ewangelickiego, w który wchodziła piono-
wa belka do sklepienia (patrz zdjęcie archiwalne)   fot. Rafał Wojtyniak



3/2016

37

KULTURA

W siedzibie głównej Muzeum Mar-
tyrologicznego w Żabikowie zosta-
ła otwarta wystawa czasowa pt. 
„Kątem oka”, na którą składają się 
prace studenta Uniwersytetu Arty-
stycznego w  Poznaniu – Dawida 
Marszewskiego. Prace te, nawiązu-
jące w swojej tematyce do Holokau-
stu, były wcześniej eksponowane 
w  oddziale naszego Muzeum 
w Chełmnie nad Nerem.
Dawid Marszewski urodził  się 
w 1991 r. w Kole, gdzie z wyróż-
nieniem ukończył Państwowe Li-
ceum Sztuk Plastycznych. Obrazy 
tworzące wystawę pt. „Kątem oka” 
są częścią pracy licencjackiej, któ-
rą D. Marszewski realizował 
w pracowni prof. Janusza Marci-
niaka na Wydziale Malarstwa Uni-
wersytetu Artystycznego w Pozna-
niu. Obecnie kontynuuje naukę na 
tej uczelni na studiach magister-
skich, pełniąc jednocześnie obo-
wiązki asystenta w XII Pracowni 
Malarstwa. Dawid Marszewski jest 
stypendystą Rektora Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu, Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz Prezesa Rady Mini-
strów. Otrzymał nagrodę „Exklu-
zivPrize2013” przyznaną przez 
magazyn, „Exkluziv”, a także wy-
różnienie na Międzynarodowym 
Triennale Sztuki Filmowej. Był 
trzykrotnie nominowany do Ogól-

nopolskiej Nagrody Artystycznej: 
„Nowy Obraz – Nowe Spojrzenie”. 
Był także finalistą m.in. Biennale 
Sztuki Młodych „Rybie Oko  8”, 
konkursu malarskiego im. F. Eibi-
scha oraz konkursu fundacji „Trzy 
Mosty”. W swoich pracach posłu-
guje się malarstwem, performance, 
instalacją i filmem.
O wystawie „Kątem oka” autor prac 

mówił: Pamiętam z  dzieciństwa 
wyprawy rodzinne do różnych 
„atrakcyjnych” miejsc, wśród których 
było oddalone 10 kilometrów od 
mojej miejscowości Chełmno. W ro-
dzinnym albumie zachowały się 
zdjęcia z tych wypraw. Na jednym 

z nich stoję w letnim ubraniu; prawą 
ręką trzymam Tatę za rękę, a drugą 
wskazuję w  kierunku wyłaniają-
cej  się w  oddali polany. Stoimy 
w okolicy wielkiego monumentu. Są 
tu ścieżki spacerowe, lapidarium 
z macew przywiezionych z Turku, 
krzewy dzikiej róży i małe muzeum. 
A  ja na zdjęciu wyciągam rękę 
i  wskazuję na drugą polanę. Tam 

dalej już nie, tam nic nie ma – 
brzmi mi dzisiaj jakby odpowiedź 
na moje pytanie. To zdanie sta-
nie się w przyszłości tytułem moje-
go dwustronnego obrazu ukazują-
cego idylliczny, sztampowy krajo-
braz, z  ukrytą mapą wykopalisk 

archeologicznych po drugiej stronie. 
Polana lasu rzuchowskiego to „tylko 
harmider takiej ciszy, tylko tumult 
pustkowia, zbity tłum nikogo”. Te 
oksymorony zaczerpnięte z wiersza 
„Co jest” Jerzego Ficowskiego zapeł-
niają dziś dziurę moich wątpliwości, 
zaspokajają dziecięcą ciekawość. Na 
drugiej polanie odbywało się cało-
palenie, Holocaust w  Chełmnie. 
Ficowski za pomocą słowa nazywa 
to, co od dzieciństwa było moją 
intuicją, a co wyczuwa się przejeż-
dżając trasą 473 z Koła do Łodzi. 
W przyszłości miejsce to ponownie 
wróci do mojego życia, ale już nie 
jako „obiekt turystyczny”, lecz prze-
strzeń, której poświęciłem cykl 
malarski.
Wśród prac na wystawie, znajdu-
je się także obiekt, który powstał 
specjalnie na wystawę w Żabiko-
wie. Jest to obrobiony fragment 
asfaltu drogowego, z umieszczoną 
na nim hebrajską inskrypcją „po 
nikbar” (tu spoczywa), umieszcza-
ną na żydowskich macewach, 
wszak autostradowy obóz pracy 
przymusowej dla Żydów w Żabi-
kowie (niem. Reichsautobahnlager 
Poggenburg bei Posen), w  dużej 
mierze służył do budowy drogi 
Frankfurt/O-Poznań, która prze-
biega tuż za ogrodzeniem muze-
alnym.
Wystawa będzie eksponowana 
w siedzibie głównej Muzeum Mar-
tyrologicznego w  Żabikowie do 
połowy września br.

Jacek Nawrocik

Wystawa czasowa w muzeum

n
Wystawa prac malarskich Dawida Marszewskiego „Kątem oka” w Muzeum 
Martyrologicznym w Żabikowie   fot. Michał Maćkowiak

Rajd z niespodzianką
W sobotę, 13 lutego piechurzy 
z Lubońskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku (LUTW) w  ramach 
zajęć Sekcji Turystyki Pieszej 
i Krajoznawczej wyruszyli w trasę 
wiodącą ulicami Lubonia. Celem 
rajdu było poznanie miasta oraz 
aktywny sposób na spędzenie wol-
nego czasu. W programie, oprócz 
przejścia pieszego, przewidziano 
pobyt w Bibliotece Miejskiej, gdzie 
na jego uczestników czekała miła 
niespodzianka. Z  okazji Święta 

Zakochanych sekcja zorganizowa-
ła rajd walentynkowy. Wyszliśmy 
na spacer z placu Edmunda Boja-
nowskiego i  ulicami: Poniatow-
skiego, Klonową, Morelową, Woj-
ska Polskiego, Wschodnią, al. Jana 
Pawła II, Pułaskiego i Okrzei do-
tarliśmy do nowej siedziby komi-
sariatu policji. Następnie ul. Po-
wstańców Wielkopolskich i Żabi-
kowską doszliśmy na metę do 
Biblioteki Miejskiej. Niespodzian-
ką była romantyczna komedia 
„Chłopak do wynajęcia” produkcji 

Z Uniwersytetu III Wieku amerykańskiej 
z 2005 r., powstała 
n a  p o d s t aw i e 
książki „Asking 
for Trouble” Eliza-
b e t h  Yo u n g . 
Główna bohaterka 
filmu wraca w ro-
dzinne strony na 
ślub swojej siostry, 
a  że nie chce 
uchodzić za osobę 
samotną, wynaj-
muje chłopaka do 
towarzystwa, któ-
ry okazał  się jed-
nak dla niej kimś 
więcej. Po długim spacerze, nieco 
zziębnięci, przy kawie, herbacie 
i ciastkach z przyjemnością obej-
rzeliśmy ten film.   

M. J. Błaszczakowie

Wykład profesora L. Teusza
1 lutego w  Galerii na Regale od-
był  się kolejny wykład sekcji lite-
racko-teatralno-�lmowo-biblio-
tecznej. Z tematem: „Zapożyczenia 
w języku polskim” zapoznał uczest-
ników Leszek Teusz. Nie ma języ-
ków bez zapożyczeń. Jest ich bar-
dzo dużo, istotnym jest historia. 
Stosunek do zapożyczeń może być 
skrajnie różny: od liberalnego (a 
więc właściwie nie uznającego 
ograniczeń), po rygorystyczny, 
w  którym odnajdujemy puryzm 
językowy. Ważnym terminem, war-

tym zapamiętania, jest internacjo-
nalizm, oznaczający wyrazy powta-
rzające się w różnych językach.

Powieści Henry’ego James’a
8 lutego Bibliotekę po raz kolejny 
odwiedził Marcin Jauksz, doktor 
UAM w  Poznaniu. Na początek 
przedstawił słuchaczom postać pi-
sarza. Przełom XIX i XX wieku był 
czasem wielkich przemian, jeśli 
chodzi o sposób odtwarzania świa-
ta w powieści. Wzrosło zaintereso-
wanie psychologią, do minimum 
ograniczono komentarze, rezygnu-
jąc też z  3-osobowej narracji. 
Uczestnicy obejrzeli fragmenty �l-
mów: „Daisy Miller” i „Europejczy-
cy”. Pan Marcin opowiedział rów-
nież o „Miłości i śmierci w Wenecji”, 
znanej również jako „Skrzydła go-
łębicy”.

n
Wykład L. Teusza dla uczestników LUTW

n
Uczestnicy rajdu walentynkowego przed domem starościny roku – Marii 
Nowakowskiej przy ul. Poniatowskiego   fot. Jan Błaszczak
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Wielka Wojna w Odwachu

Członkowie TMML wzięli udział 
w  historycznych mundurach, 

w przygotowywanym przez oddział 
poznański Telewizji Polskiej progra-
mie związanym z 97. rocznicą wy-
buchu Powstania Wielkopolskiego. 
Zaaranżowane sceny z końcowego 
okresu Wielkiej Wojny nakręcono we 
wnętrzach Muzeum Powstania Wiel-
kopolskiego 1918-1919 stanowiącego 
�lię Muzeum Walk Niepodległościo-
wych i mieszczącego się w Odwa-
chu na Starym Rynku w Poznaniu. 
Program zrealizował zaprzyjaźniony 
z naszym Stowarzyszeniem dzienni-
karz oddziału poznańskiego Telewizji 
Polskiej, Maciej Sawicki, a jego emi-
sja odbyła się 27 grudnia w paśmie 
regionalnym. Zaprezentowaliśmy się 
w mundurach w barwach 6. Pułku 
Grenadierów Grafa Kleista von Nol-
lendorfa stacjonującego w poznań-
skich koszarach przy ul. Bukowskiej. 
Formacja ta walczyła od początku 
pierwszej wojny światowej na froncie 
zachodnim, m.in. pod francuskim 
Verdun. Warto o tym wspomnieć, 
gdyż w 2016 r. obchodzimy stulecie 
tej wyjątkowo krwawej bitwy, w któ-
rej walczyło wielu Polaków. Kolejne 
sceny były związane z urodzonym 
w  Poznaniu marszałkiem polnym 
oraz późniejszym prezydentem Re-
publiki Weimarskiej – Paulem von 

Hindenburgiem, który przygoto-
wywał ofensywę mającą zdławić 
powstanie. Realizacji scen sprzy-
jała zaaranżowana we wnętrzach 
muzeum ekspozycja z okopami czy 
wyposażeniem żołnierskim.

O moście starołęckim
16 lutego 2016 r. w siedzibie oddzia-
łu poznańskiego Stowarzyszenia 
Architektów Polskich (SARP) na 
Starym Rynku odbyła  się debata 
poświęcona realizacji nowych kła-
dek na rzece Warcie i ich propono-
wanej lokalizacji. Wzięli w  niej 
udział również członkowie Towa-
rzystwa Miłośników Miasta Lubonia 
(TMML). W  spotkaniu uczestni-
czyli wiceprezydent Miasta Pozna-
nia Maciej Wudarski, Miejski Kon-
serwator Zabytków (MKZ) Joanna 

Bielawska-Pałczyńska oraz historyk 
sztuki i znawca architectura milita-
ris Przemysław Maćkowiak. Dys-
kusję prowadził krytyk architektu-
ry i dziennikarz Jakub Głaz, nato-
miast gospodarzem był prezes 
SARP Poznań – Piotr Kostka. Spo-
tkanie zdominowała kwestia kładki 
berdychowskiej i projektu wykorzy-
stania w tym celu kratownic połu-
dniowego toru mostu uforty�ko-
wanego na Starołęce zrealizowane-
go w latach 1874-1875 oraz 1903-
1910. Ze względu na swoją specy-
�czną konstrukcję wykorzystującą 
strukturę dźwigarów gerberowskich 
znalazł  się on w  wydawnictwach 
encyklopedycznych z  końca XIX 
wieku obok słynnego mostu bro-
oklyńskiego w Nowym Jorku, czy 
też przeprawy nad Monongahelą 
w Pittsburgu. Jednak po dwukrot-
nych wysadzeniach w 1939 i 1945 r. 
tylko tor południowy był poprowa-
dzony po kratownicach ulegających 
pod koniec XX wieku coraz więk-
szej degradacji. Z tego też względu 
w 2015 r. odbudowano go po no-
woczesnych przęsłach blachowni-
cowych. Mimo pierwotnego zamia-
ru wykorzystania fragmentów kra-
townic do zaznaczenia unikatowe-
go ustroju nośnego, nie zrealizowa-
no go, ze względu na dyskusyjność 
projektu. Nowym pomysłem było 

ich wykorzystanie do budowy kład-
ki berdychowskiej dającej szansę 
unikatowej konstrukcji. Przeprawa 
ma prowadzić z rejonu dawnej ga-
zowni miejskiej, poprzez Zagórze 
na Berdychowo za zlokalizowaną 
tam Politechniką Poznańską. Za tą 
opcją był zarówno wiceprezydent, 
MKZ, jak i część audytorium. Do-
datkowym argumentem było bu-
dżetowanie inwestycji związanej 
z  wykorzystaniem zabytkowych 
kratownic i  zarezerwowanymi na 
to już środkami. Moderator spotka-
nia, jak i znacząca część architektów 
opowiedziała się raczej za realizacją 
nowoczesnej konstrukcji wyłonio-
nej w otwartym konkursie, wyraża-
jącej też wątpliwości co do odpo-
wiedniego dopasowania propono-
wanej struktury do widoku Ostrowa 

Z TMML

Tumskiego. Wszystkie strony wyra-
ziły jednak chęć dalszej dyskusji 
i szukania zadowalającego rozwią-
zania będącego satysfakcjonującym 
kompromisem.

Lubonianie w „Bitwie o Żary”
5 marca członkowie TMML wzięli 
udział w historycznych mundurach 
w  inscenizacji „Bitwa o Żary” na-
wiązującej do rzeczywistych wyda-
rzeń w tym mieście w lutym 1945 r. 
Organizatorem trzeciej edycji insce-
nizacji batalistycznej walk o  Żary 
odbywającej  się pod hasłem „W 
1945 roku – 71 lat później” był Bur-
mistrz Miasta Żary, Muzeum Po-
granicza Śląsko-Łużyckiego oraz 
szereg instytucji i stowa-
rzyszeń. Wzięło w  niej 
udział około stu rekon-
struktorów z Polski oraz 
Niemiec. Nie zabrakło 
też kilkunastu pojazdów 
i motocykli, w  tym za-
bytkowego radzieckiego 
c z o ł g u  ś re d n i e go 
T-34/85 z  34. Brygady 
Kawalerii Pancernej 
w Żaganiu. Członkowie 
TMML zaprezentowa-
li  się na niej przede 
wszystkim w umundu-
rowaniu Armii Czerwo-
nej, odtwarzając o�ce-
rów sztabu wkraczają-
cych na koniec walk do 
zajętego miasta. Jednak 
nieco wcześniej odwie-

dzili jeszcze uforty�kowany most 
kolejowy na Odrze w Stanach koło 
Nowej Soli. Jest to jedna z ciekaw-
szych przepraw w  naszym kraju, 
a  zrealizowała go w  1905  r. �rma 
Beuchelta z Zielonej Góry (podob-
nie jak południowy tor uforty�ko-
wanego mostu starołęckiego w Po-
znaniu). Całkowita długość kratow-
nicowego, jednotorowego mostu 
wynosi 642 metry. Posiada on też 
najdłuższe przęsło nurtowe w Polsce 
liczące 100,01 metrów.

Przemysław Maćkowiak
prezes TMML,  

prowadzi Sekcję Historyczną
n
Pamiątkowe zdjęcie członków TMML oraz ekipy TVP Poznań w poznań-
skim Odwachu

n
Dyskusja o zabytkowych przęsłach uforty�kowanego mostu na poznańskiej 
Starołęce i kładce berdychowskiej – 16 lutego w siedzibie oddziału poznań-
skiego Stowarzyszenia Architektów Polskich. Przy stole prezydialnym od pra-
wej: gospodarz spotkania – prezes SARP Poznań Piotr Kostka, wiceprezydent 
Miasta Poznania – Maciej Wudarski, Miejski Konserwator Zabytków – Joanna 
Bielawska-Pałczyńska, prowadzący dyskusję – Jakub Głaz oraz znawca archi-
tectura militaris i prezes TMML – Przemysław Maćkowiak   fot. Aleksandra Do-
lczewska

n
Komputerowa wizja kładki berdychowskiej wykorzystującej zabytkowe 
przęsła mostu starołęckiego. Widok od strony gazowni na Zagórze, w głę-
bi z prawej Politechnika Poznańska   oprac. Demiurg

n
Członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia 
w trakcie przygotowań do inscenizacji „Bitwy o Żary” na tle 
oryginalnego radzieckiego czołgu średniego T-34/85
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Niecodzienny konwój
Kierowcy, przybyli 7 lutego na zlot 
swoimi amerykańskimi samochoda-
mi, o wyznaczonej godzinie wyruszy-
li sprzed Centrum Handlowego M1 
w Poznaniu do miasteczka kowboj-
skiego przy ul. Kwiatowej w Luboniu. 
Konwój liczący 40 pojazdów prowa-
dziła ciężarówka Kenworth. Takiego 
wydarzenia w  Luboniu jeszcze nie 
było. Wjazd na teren miasteczka kie-
rowcy sygnalizowali klaksonami i me-
lodyjnym dźwiękiem silników, prze-
nosząc duchowo mieszkańców do 
polskiej dzielnicy „Jackowo”’ w Chi-
cago. Amerykańskie krążowniki szos 
nie mogły  się pomieścić na terenie 
miasteczka, dlatego niektóre musiały 
parkować na jego obrzeżach. Przyby-
li też kierowcy z innych rejonów Pol-
ski i Europy. Goście i organizatorzy 
II  Zimowego Spotu pod nazwą 
„Amerykańska Pasja” – Maciej Waw-
rzyniak i Błażej Czudowski – zostali 
tradycyjnie powitani przez członków 
i  sympatyków westernowego mia-
steczka, z którymi musieli rytualnie 
stoczyć upozorowany pojedynek. 
Następnie wszystkich zaproszono na 
grilla przyrządzonego na ognisku pod 
drewnianym zadaszeniem. Do kow-
bojskiego dania spragnieni smakosze 
mogli zamówić u barmanki Doroty 
piwo kuflowe z  pianą po brzegi 
i usiąść w saloonie przed barem na 
drewnianym koźle z  westernowym 
siodłem. Entuzjaści amerykańskich 
samochodów oraz rodziny z dziećmi 
mieli możliwość przyswoić sobie wie-
dzę na temat historii i  świetności 
zabytkowych weteranów szos oraz 

teraźniejszych pojazdów, które mo-
żemy obejrzeć jedynie w  filmach 
i  w  programach motoryzacyjnych. 
Słuchali „ryku”’ silnika sportowej 
corvette, która przykuła uwagę ob-
serwatorów w każdym wieku. Popu-
larnością cieszyła  się ciężarówka 
Kenworth, a  w  szczególności jej 
wnętrze. Zainteresowani siadali za 
kierownicą aut i robili sobie pamiąt-
kowe zdjęcia. Wzdychali na widok 
cadillaca, chevroleta, chryslera, do-
dge, forda, jeepa, lincolna, pontiaca, 
oldsmobile i wielu innych aut. Nie-
codzienną imprezę odwiedził wraz 
z rodziną wiceprzewodniczący Rady 
Miasta i sympatyk kowbojskiego mia-
steczka – Paweł Krzyżostaniak. Fa-
scynaci amerykańskich samochodów 
tworzą zorganizowaną grupę, zachę-
cając do przyłączenia  się i  brania 
udziału w zlotach odbywających się 
w  całej Polsce. Ich zdaniem, nie 
trzeba być milionerem, by stać się 
posiadaczem samochodu zza oce-
anu, wystarczy siła woli i duże chę-
ci, a  marzenia są w  zasięgu ręki. 
Zainteresowanych zapraszamy do 
kowbojskiego miasteczka lub skon-
taktowanie się telefonicznie, zosta-
ną pokierowani dalej. W programie 
imprezy proponowaliśmy zwiedza-
nie miasteczka i drewnianych, we-
sternowych budynków pod kierun-
kiem Szeryfa, który opowiadał o ich 
przeznaczeniu. Dzieci wzięły udział 
w konkursie polegającym na wypa-
trzeniu w tłumie i aresztowaniu łotra 
z plakatu zawieszonego przy Biurze 
Szeryfa. Mamy mogły wsadzać swoje 
pociechy na mechaniczne koniki (po-

Z miasteczka country

n
Konwój samochodów amerykańskich przejeżdżający przez Luboń z cięża-
rówką Kenworth na czele   fot. Zbigniew Henciel

ny-cycle) i przemierzać dookoła mia-
steczko.

Turniej Darta
20 lutego w kowbojskim miastecz-
ku przy ul. Kwiatowej odbył  się 
turniej polegający na rzucaniu lot-
kami do tarczy. Wzięli w nim udział 
zainteresowani tą nietypową dyscy-
pliną oraz faworyci z ub. roku (do-
rośli i dzieci). Liczyła  się koncen-
tracja, skupienie i celność. Rywali-
zacja była zacięta i  pełna emocji, 
widzowie kibicowali swoim przyja-
ciołom, rodzinie i  uczestnikom. 
O wejście do �nału zaciekle walczy-
li: Robert Dziembowski, John Tesco, 
Jaśmina i  Lucky Luke, ale dalej 
przeszli tylko najlepsi. Nagroda 
główną dla zwycięzcy był Puchar 
Przechodni Prezesa Klubu Country 
Północ-Południe i skrzynka butel-
kowego piwa, a także uścisk dłoni 
burmistrza miasteczka. Organiza-
torzy imprezy nie zapomnieli o po-

zostałych uczestnikach, którym 
wręczono pamiątkowe dyplomy za 
dzielne zmagania. Na aprobatę 
i  uznanie zasługuje najmłodsza 
uczestniczka Patrycja Bartczak, 
która udowodniła, że w  sporcie 
decydują umiejętności i ogromna 
chęć rywalizacji. 1. miejsce zajęła 
dziewczyna o tajemniczym, japoń-
skim pseudonimie Nashi. Na dru-
gim zobaczyliśmy czołowego we-
terana Darta: Grandfathera, który 
za wszelką cenę ponownie zamie-
rzał zostać triumfatorem. 3. miejsce 
wywalczył Robert Rosik, dumny 
i usatysfakcjonowany. Zwyciężczy-
ni poczęstowała zgromadzonych 
graczy piwem, przy którym uczcili 
i podsumowali wydarzenie. Gości-
liśmy artystę estradowego Teo, któ-
ry swoim wokalem i  uprzyjemnił 
wieczór przy potańcówce, aż do 
wschodu słońca.

Zbigniew Henciel

Jako mieszkanka Lubonia z ramie-
nia Koła Polskiego Związku Niewi-
domych (PZN) Poznań-Wilda zo-
stałam łącznikiem między Zarzą-
dem Koła a  jego członkami (61 
osób). Bardzo szybko uświadomi-
łam sobie, odwiedzając ich w  do-
mach, że nie potrzeby materialne są 
dla nich najistotniejsze, lecz samot-
ność. Zamknięcie w czterech ścia-
nach powodujące potrzebę wyjścia 
z domu, kontakt z drugim człowie-
kiem, spotkania się z kimś, poroz-
mawiania, wymiany doświadczeń 
itp. Postanowiłam skonsolidować to 
środowisko, poszerzając o kontakty 
z  osobami spoza naszego kręgu. 
Z  takim przesłaniem, poszukując 
lokalu poprzez kontakt z przewod-
niczącym Rady Miejskiej p. Krzysz-
tofem Molińskim i  redaktorem 
naczelnym „Wieści Lubońskich” p. 
Piotrem Pawłem Ruszkowskim, tra-
�łam do dyrektor Biblioteki Miej-
skiej – pani Elżbiety Stefaniak! To 
dzięki zrozumieniu przez nią pro-

blemu i  otwartości na ludzi star-
szych oraz ich potrzeby mógł po-
wstać Klub Ludzi Niewidomych 
i Słabowidzących „Promyk”, którego 
stała się współzałożycielką i patron-
ką. Oddała nam serce, uśmiech, 
ciepło, ale przede wszystkim przy-
bliżyła dostęp do szeroko pojętej 
kultury. Comiesięczne spotkania 
spełniały potrzebę kontaktów, ale 
też ob�towały w spotkania z ludźmi 
teatru, muzyki, literatury, w wysta-
wy obrazów, spotkania z lubońskimi 
władzami, zespołami muzycznymi 
oraz cieszące się dużą popularnością 
występy dzieci i  młodzieży z  na-
szych szkół. Bardzo ważnym faktem 
było sprowadzenie do biblioteki 
kaset z  książkami mówionymi, 
a później również płyt CD z nagra-
niami oper, operetek, książek, kon-
certów. To ułatwiało nam życie – nie 
trzeba było już jeździć do Poznania, 
aby wymienić kasety. Mieliśmy 
wszystko na miejscu. Powstała sce-
na, Galeria na Regale, klimatyzacja. 

List do redakcji

Słowa wdzięczności...
Założycielka Klubu Ludzi Niewidomych i Słabowidzących 
„Promyk” dziękuje odchodzącej na emeryturę dyrektor Biblioteki 
Miejskiej – Elżbiecie Stefaniak

Należy powiedzieć o  corocznych 
spotkaniach wigilijnych (dla niektó-
rych jedynych, jakie mieli...) – nawet 
z  udziałem Telewizji Poznańskiej. 
W późniejszych latach zaczęto też 
organizować śniadania wielkanocne. 
Zawsze z udziałem księdza i w miłej 
atmosferze. Klub uczestniczył też 
w  Ogólnopolskim Konkursie Nie-
widomych „Od wiosny do wiosny” 
w Kielcach, gdzie Koło PZN Poznań 
Wilda zostało laureatem ze szcze-
gólnym wyróżnieniem dla Klubu 
„Promyk”, a pani Elżbieta Stefaniak 
otrzymała nagrodę pieniężną. Jeste-
śmy z niej dumni, bo to jej zasługa! 
Należy wspomnieć o  wycieczkach 
bliższych i dalszych, wyjazdach do 
operetki i teatrów, jubileuszach na-
szych seniorów, urodzinach i imie-
ninach, niestety, też pogrzebach – 
we wszystkich tych sprawach była 
z  nami zawsze pani Ela – pełna 
wsparcia, ciepła i miłości, znajdując 
właściwe słowa na pocieszenie i otu-
chę. W trudnych chwilach brała do 
ręki tomik poezji (najchętniej słu-
chanym autorem był ks. Jan Twar-
dowski) i z właściwym sobie wyczu-
ciem, dobierała odpowiednie wer-
sety poprawiające nam humor.
Dużo mogłabym mówić, co dla nas 
uczyniła. Teraz w  związku z  jej 
przejściem na emeryturę, chcemy 

podziękować za wszystko, co dla nas 
zrobiła... Dlatego pozwolę sobie do-
łączyć wiersz będący naszym mot-
tem, który najlepiej oddaje charak-
ter działalności naszej Eli – bo tak 
ją wszyscy nazywamy. Serdecznie 
Ci Elu dziękujemy.

Danuta Stachnik

„Mimo wszystko”
Ludzie są nierozsądni, nielogiczni, sa-
molubni – kochaj ich mimo wszystko.
Jeśli czynisz dobro, ludzie oskarżają 
cię o egoistyczne pobudki – czyń dobro 
mimo wszystko.
Jeśli osiągniesz sukces, zyskasz fałszy-
wych przyjaciół i  prawdziwych wro-
gów – osiągaj sukcesy mimo wszystko.
To, co zrobiłeś dobrze, jutro będzie za-
pomniane – rób dobrze mimo wszystko.
Uczciwość i  szczerość sprawią, że bę-
dziesz słaby – bądź uczciwy i szczery 
mimo wszystko.
To, co budujesz latami, może być znisz-
czone przez jedną noc – buduj mimo 
wszystko.
Ludzie naprawdę potrzebują pomocy, 
ale nie będą cię potrzebować, jeśli im 
pomożesz – pomagaj mimo wszystko.
Daj światu, co masz najlepszego, a dosta-
niesz od świata po głowie – daj światu, 
co masz najlepszego, mimo wszystko...
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Film o proboszczu
29 lutego odbyło się cykliczne spo-
tkanie klubu historycznego „Luboń-
skie Konwersatorium Historyczne” 
(LKH), którego tematem była kolej-
na rocznica zamordowania pierw-
szego proboszcza para�i pw. św. Jana 
Bosko – ks. Stanisława Streicha. Na 
wstępie prof. Krzysztof Moliński 
nawiązał do wydarzeń sprzed 78 lat, 
po czym Joanna Humerczyk zapre-
zentowała uczestnikom konwersa-
torium roboczą wersję dokumental-
nego �lmu, którego fabułą są tra-
giczne losy, zastrzelonego przez 
komunistę, Sługi Bożego. Po ponad 
50-minutowej projekcji wywiąza-
ła  się dyskusja nad filmem. Jej 
uczestnicy dzielili  się odczuciami 
wskazując na fragmenty, które na-
leży jeszcze dopracować. Następne 
spotkanie klubu, na które serdecznie 
zapraszamy, odbędzie się tradycyjnie 
w Bibliotece Miejskiej w poniedzia-
łek, 21 marca o godz. 18. Jego tema-
tem będą Żołnierze Wyklęci.   PAW

Śpiewać każdy może
Od ponad pół roku pierwsza środa 
miesiąca w  Galerii na Regale to 
dzień na „śpiewanki”, na które przy-

bywają miłośnicy dobrej piosenki. 
Każdy z uczestników ma wpływ na 
wybór utworów, z uwzględnieniem 
planów kalendarzowych. Wszelkie 
rocznice są znakomicie wcześniej 
przygotowane. Muzycznie nad ca-
łością czuwa Wojciech Wincenciak, 
nauczyciel zespołu wokalno-mu-
zycznego „Lubonianie” z Sekcji Kul-
tury Towarzystwa Miłośników Mia-

sta Lubonia (TMML). Ciekawostką 
jest, iż zespół działa od 1 stycznia 
2016 r. bez dotacji Urzędu Miasta 
Luboń i  jest najtańszym z  luboń-
skich stowarzyszeń, bo działa z wła-
snych funduszy, z  rent i  emerytur 
członków. Od samego początku 
przybywają z sympatykami, zapra-
szając innych mieszkańców na 
„śpiewanki”. Sami legitymują  się 
długoletnimi stażami w  wielu ze-
społach muzycznych, wnosząc swe 
długoletnie doświadczenie, m.in. 
z zespołu „Ryczka”, którego założy-
cielem był Benon Matecki. Kierow-
nik zespołu zawsze może liczyć na 
śpiewających, a są to: Felicja Sulima, 
Barbara Szymankiewicz, Miłosława 
Jerzina, Janina Rozumek, Renata 
Myszak, Zdzisława Piskorz, Franci-
szek Autoniewski i inni.
Wykonujemy niezapomniane pio-
senki, a głosy panów, na czele z Le-
chosławem Kedrą, ubogacają 
brzmienie. Pojawiają  się także 
utwory mniej znane w ciekawych 
aranżacjach, których szybko  się 
uczymy. Jak zauważyłem, repertu-
ar odpowiada żywotnym interesom 
wszystkich spragnionych inteli-
gentnej rozrywki. Staramy się mieć 

swój wkład, ćwicząc w  każdy 
czwartek w  Ośrodku Kultury 
w  godz. 15-18. Widać wyraźnie, 
jak bardzo potrzebujemy śmiechu 
i dobrej zabawy, szczególnie w wie-
ku senioralnym, a  piosenka jest 
dziełem zbiorowym. Za umożli-
wienie realizacji śpiewanek dzię-
kujemy dyrektor Biblioteki – Elż-
biecie Stefaniak. 3 lutego po raz 

Z Biblioteki Miejskiej kolejny spotkaliśmy się w Galerii 
na Regale by oddać  się wspólnej 
pasji – śpiewaniu. Tym razem 
wzięliśmy na warsztat piosenki 
harcerskie oraz, z  racji zbliżają-
cych  się walentynek, piosenki 
o miłości z lat 70. Na koniec stan-
dardowo prześpiewaliśmy piosen-
ki biesiadne. Spotkanie, jak zwy-
kle, upłynęło w miłej i przyjaznej 
atmosferze. Zapraszamy w każdą 
1 środę miesiąca.    Jan Kaczmarek

Świnka Chrumcia
3 lutego Bibliotekę Miejską 
w Luboniu odwiedził Teatr „Frajda”. 
Dzieci miały okazję zapoznać  się 
z postacią uroczej świnki Chrumci. 
Okazuje się, że główna bohaterka 
ma pewną wadę, nie lubi się myć. 
Jednak dzięki przyjacielowi Ste�o-
wi, mamie oraz dwóm szalonym 
higienistkom, Chrumcia zmienia 
swoje złe przyzwyczajenia.

Luboń czyta dzieciom
5 lutego w Galerii na Regale miało 
miejsce kolejne spotkanie z cyklu: 
„Cały Luboń Czyta Dzieciom”. Tym 
razem swoją ulubioną bajkę z dzie-
ciństwa przedstawiła maluchom 
pani Danuta Ho�mann. Po prze-
czytaniu fragmentu książki Astrid 
Lindgren, zaprezentowała  również 
wiersze swojego autorstwa. Naj-
młodsze grono słuchaczy było za-
chwycone.

Promyk
9 lutego odbyło się comiesięczne 
spotkanie ludzi niewidomych i sła-
bowidzących. Tym razem miało 
ono wyjątkowy charakter. Człon-
kowie „Promyka” przygotowali 
niespodzian-
kę dyrektor 
odchodzącej 
na emeryturę 
Elżbiecie Ste-
faniak i urzą-
dzili jej uro-
czyste poże-
gnanie. Nie 
zabrakło cie-
kawych wspo-
mnień, po-
dziękowań 
i łzawych po-
żegnań oraz 

życzeń szczęścia i  pomyślności 
w  nowym etapie życia. Wszyscy 
mamy nadzieję, że pani Ela Stefa-
niak będzie częstym gościem ko-
lejnych spotkań klubu. (List do 
redakcji z  podziękowaniami dla 
E. Stefaniak od założycielki klubu 
czytaj na str. 39)

Nigdy za późno
15 lutego miłośnicy dobrych �lmów 
mieli okazję obejrzeć �lm w reży-
serii Jonathana Demme pt. „Nigdy 
nie jest za późno”. Przedstawia hi-
storię Ricki, podstarzałej gwiazdy 
rocka, i jej próby odbudowywania 
kontaktów z rodziną. Scenarzystka 
projektu walczy ze stereotypami, 
w  czym pomaga jej niezawodna 
Meryl Streep. Prelekcję do �lmu 
oraz dyskusję po projekcji popro-
wadził tradycyjnie dr Marcin Jauksz. 
Serdecznie zapraszamy na spotkania 
Klubu Filmowego zawsze w przed-
ostatni poniedziałek miesiąca 
o godz. 19.

Śladami podróżnika
17 lutego odbyło się spotkanie au-
torskie oraz wernisaż fotogra�i Paw-
ła Leszka Klepki, który przybliżył 
zgromadzonym szczegóły swojej 
wyprawy do Amazonii. Eskapada 
„Śladami Arkadego Fiedlera – 80 
lat później” była hołdem dla osią-
gnięć wielkiego Polaka, pisarza i po-
dróżnika – Arkadego Fiedlera. 
Dzięki przepięknym zdjęciom zre-
alizowanym podczas podróży mie-
liśmy okazję na własne oczy zoba-
czyć różnorodność amerykańskiej 
fauny i �ory.

BM

n
Pożegnanie dyrektor Elżbiety Stefaniak (stoi z prawej) w Promyku

n
Wspólne śpiewanie w Bibliotece Miejskiej

Władze miasta nie informują 
obywateli o  tym, co  się dzieje 
w  bibliotece, a  na mieście aż 
huczy. Na pytania w „Wieściach” 
kierowane do Pani Burmistrz 
odpowiedzi udzielała osoba za-
interesowana. Uważam to za 
arogancję władzy i domagam się 
szacunku oraz precyzyjnych od-
powiedzi. Proszę też gazetę, by 
bardziej przyjrzała się temu, co 
tam  się działo i  dzieje!   (Nor-
bert K.)

Odp.: Wbrew temu, co Pan pisze, 
władze informują o tym, co się dzie-
je w bibliotece. W ostatnich dwóch 
miesiącach odpowiadaliśmy na ła-
mach prasy na kilkanaście pytań 
dotyczących biblioteki. W styczniu 
br. poinformowałam na stronach 
Urzędu o  ogłoszeniu naboru na 
stanowisko dyrektora biblioteki. 
W lutym, szczegółowo informowa-
łam o wynikach konkursu, zamiesz-
czając protokół z posiedzenia Ko-
misji Konkursowej oraz wyniki 
postępowania konkursowego. 

Mieszkańcy pytają

W swojej sprawie?
W związku z ogłoszonym naborem 
na stanowisko Dyrektora Biblioteki 
Miejskiej w Luboniu, 24 lutego br. 
zakończyło się postępowanie kon-
kursowe. Komisja Konkursowa za-
rekomendowała kandydaturę pani 
Agnieszki Begier, dotychczasowej 
Kierownik Wydziału Organizacyj-
nego Urzędu Miasta w  Luboniu. 
W  dniu 2 marca br. podpisałam 
z  kandydatką umowę w  sprawie 
warunków organizacyjno-�nanso-
wych działalności biblioteki oraz 
programu jej działania. 3 marca br. 
powołałam Panią Agnieszkę Begier 
na stanowisko Dyrektora Biblioteki 
Miejskiej w Luboniu. Odpowiadając 
na Pana sugestię o arogancji władzy, 

uprzejmie informuję, że zazwyczaj 
na pytania kierowane do Burmistrza 
w różnych sprawach, odpowiada nie 
burmistrz, osobiście przygotowują-
cy tekst odpowiedzi, lecz pracow-
nicy Urzędu lub placówki miejskiej, 
np. biblioteki, którzy zajmując  się 
danymi sprawami posiadają szcze-
gółową wiedzę na dany temat. Jest 
to nie arogancja władzy, lecz natu-
ralne przekazywanie zadań i kom-
petencji w  ramach sprawowania 
władzy. Wynika to m.in. z szacunku 
do mieszkańców, przejawiającym się 
w chęci udzielania im precyzyjnych 
odpowiedzi.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń
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By chwalić Boga i  powierzyć Mu 
dzieło budowy szkoły katolickiej 
w  Żabikowie, założona w  2014  r. 
lubońska Fundacja „Siewca” im. bł. 
Edmunda Bojanowskiego wraz z pa-
ra�ą św. Barbary zorganizowała 27 
lutego o  godz.  16 w  żabikowskim 
kościele pierwszy z  4. koncertów 
pasyjnych w Luboniu. Soliści: Mo-
nika Buczkowska – sopran, Kata-
rzyna Włodarczyk – alt, Chaoran 
Zuo – tenor i  Adam Kutny – bas 
oraz Chór Politechniki Poznańskiej 
„Volantes Soni” (dyrygent Paweł 
Łuczak) wraz Poznańską Orkiestrą 
Symfoniczną wykonali pod batutą 
Łukasza Łodygowskiego nagrodzo-
ne gromkimi oklaskami „Requiem 
d-moll KV 626” Wolfganga Ama-
deusza Mozarta. Ta wyjątkowa msza 
żałobna powstała na zamówienie 
w 1791 r. i  jest jednym z najwięk-
szych utworów sakralnych Mozarta, 
a zarazem jego ostatnią, niedokoń-
czoną kompozycją. Kiedy kompo-

nował „Requiem”, geniusz był już 
bardzo chory. Prowadził wyścig 
z  czasem, będąc przekonanym, że 
pisze requiem na własną śmierć. 
Choć pracował nad nim do ostat-
nich chwil życia (zmarł 5 grudnia 
1791  r., a  jeszcze dzień wcześniej 
tworzył niektóre jego wątki), nie 
zdołał ukończyć dzieła. Na prośbę 
żony Konstancji zrobili to znajomi 
kompozytorzy, Joseph Eybler oraz 
uczeń i przyjaciel rodziny – Franz 
Xaver Süssmayr. Pierwsze wykona-
nie „Requiem” miało miejsce 14 
grudnia 1793  r. pod Wiedniem, 
w posiadłości hrabiego Franciszka 
von Walsegga zu Stuppach, który 
zamówił je w lipcu 1791 r. na cześć 
swojej zmarłej żony.

Dzieło Siewcy
Budowa szkoły, o czym przed kon-
certem poinformował prezes Fun-
dacji im. bł. Edmunda Bojanowskie-
go, burmistrz Mateusz Mikołajczak, 

Uczta dla duszy i ucha

n
Niecodzienny koncert w kościele św. Barbary – chór, orkiestra i soliści. W 1. 
rzędzie 2. z lewej – lubonianka. Wszystkie miejsca siedzące zajęte, wielu 
słuchaczy stało. Wśród publiczności byli przedstawiciele władz miasta, 
a także wierni z innych lubońskich para�i   fot. Rafał Wojtyniak

n
Ekspresyjne wykonanie ostatniego dzieła W. A. Mozarta    
fot. Rafał Wojtyniak

rozpocznie się niebawem. Fundacji 
została już przekazana ziemia para-
�alna. Jest to, jak pisaliśmy w „WL” 
10-2014 na str.  4, teren dawnych 
salek para�alnych przy placu Ed-
munda Bojanowskiego 8, pomiędzy 
Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek 
NP NMP i kościołem św. Barbary, 
za opuszczoną willą, w  której po 

II wojnie światowej mieściła się ko-
lejowa przychodnia zdrowia.

HS

Organizatorem trzech kolejnych 
koncertów jest Miasto Luboń i pa-
ra�e: św. Barbary, św. Maksymiliana 
Kolbego oraz św. Jana Bosko. Szcze-
góły – patrz obok.

Kolejne koncerty pasyjne w Luboniu:
- 13 marca, godz. 13 – kościół św. Jana Pawła II – koncert wokalno-
-instrumentalny: Małgorzata Napieralska (sopran), Robert Napieral-
ski (organy); w programie kompozycje: J.S. Bacha, G.P. Pergolesiego, 
F. Nowowiejskiego, L. Boellmanna, M. Surzyńskiego
- 20 marca, godz. 17.30 – kościół św. Maksymiliana Kolbego – „Golgota 
Jasnogórska” – Joanna Lewandowska i Marcin Styczeń, tekst: Ernest Bryll
- 25 marca, godz. 16 – kościół św. Jana Bosko – „Siedem Ostatnich 
Słów Chrystusa na Krzyżu” – Józef Haydn, wielkopostne oratorium – 
Olgierd Łukaszewicz, Kwartet Świętogórski: Łukasz Nazarczyk (skrzyp-
ce), Martyna Szymkiewicz (skrzypce), Wojciech Czemplik (altówka), 
Łukasz Kurzawski (wiolonczela)

Powołana przez burmistrz Małgorza-
tę Machalską komisja konkursowa, 
większością głosów zarekomendowała 
na stanowisko dyrektora Biblioteki 
Miejskiej kandydaturę Agnieszki 
Begier, która została przez włodarza 
miasta przyjęta. Nowa pani dyrektor 
rozpoczęła pracę 3 marca. Tego dnia 
odwołano ze stanowiska Elżbietę Ste-
faniak, kierującą lubońską placówką 
od 1987  r., która złożyła wniosek 
o ustąpienie z fotela dyrektora, po-
dając jako powód osiągnięcie wieku 
emerytalnego umożliwiającego sko-
rzystanie z uprawnienia, jakim jest 
zaprzestanie pracy („WL” 01-2016, 
str. 13). W kuluarach bibliotecznych 
i  miejskich wydarzeń o  możliwo-
ści przejęcia jej obowiązków przez 
Agnieszkę Begier mówiło się jeszcze 
przed zakończeniem ogłoszonego 22 
stycznia br. konkursu.
W dwuetapowej rywalizacji wzię-
ło udział 5 kandydatów. Oprócz 

wymienionych lubonianek, do 15 
lutego swoje oferty zgłosili również: 
Władysław Garbiński – doradca 
techniczny w �rmie komputerowej 
w Mikorzynie k. Kępna, wcześniej 
prezes zarządu Administracji Domów 
Miejskich – Kępno Sp. z o.o.; Ewa 
Labrzycka – artystka z Puszczykowa, 
pracująca obecnie w salonie meblo-
wym oraz Andrzej Trzeciak – były 
dyrektor Domu Kultury w Opale-
nicy, zwolniony w 2015 r. po 20 la-
tach pracy. (Zgodnie z regulaminem 
konkursu, doświadczenie w  pracy 
w  jednostce kultury nie było ko-
niecznym wymogiem).
W skład 6-osobowej komisji kon-
kursowej weszli: dyrektor Biblioteki 
Raczyńskich w  Poznaniu – Anna 
Gruszecka, zastępca dyrektora Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej i Cen-
trum Animacji Kultury w Poznaniu 
– Iwona Smarsz, troje lubońskich 
urzędników: zastępca Burmistrza 

Wybrano menadżera, przepadł bibliotekarz
Nowym dyrektorem Biblioteki Miejskiej została Agnieszka Begier – kiedyś specjalista ds. promocji, a ostatnio kierownik Wydziału 
Organizacyjnego Urzędu Miasta Luboń. W konkursie, oprócz 3 innych kandydatów, startowała też inna lubonianka – Hanna 
Wabiszewska – długoletnia pracownica Biblioteki, były kierownik Oddziału Dziecięcego

Lubonia – Mateusz Mikołajczak 
(przewodniczący), skarbnik mia-
sta – Mirosław Stromczyński i kie-
rownik Wydziału Oświaty, Zdrowia 
i  Kultury – Romualda Suchowiak 
oraz przewodnicząca Komisji Sfe-
ry Społecznej Rady Miasta Luboń 
– Dorota Franek. 17 lutego komisja 
stwierdziła, że wszystkie zgłoszone 
osoby spełniły kryteria formalne i 24 
lutego w  godz. od 9.30 do 13.30, 
w Urzędzie Miasta, odbyły się z nimi 
rozmowy kwali�kacyjne. Kandyda-
ci przypomnieli zawarte w ofertach 
koncepcje kierowania Biblioteką 
w  Luboniu oraz odpowiadali na 
pytania członków komisji. Zgodnie 
z regulaminem, ta część konkursu 
miała pomóc w  ocenie meryto-
rycznej oraz ustalić predyspozycje 
kandydatów do objęcia stanowiska. 
W tajnym głosowaniu (zaznaczenie 
na karcie do głosowania imienia 
i nazwiska wybranej osoby), czterej 

członkowie komisji wskazali na 
widzącą siebie w  roli menadżera 
Agnieszkę Begier, jeden zaś wybrał 
Hannę Wabiszewską. Szósta z osób 
nie zaznaczyła nazwiska żadnego 
kandydata, co oznaczało wstrzy-
manie się od głosu.
Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji 
burmistrz Małgorzaty Machalskiej 
z  26 lutego, o  wyborze A. Begier 
zadecydowały: jej doświadczenie 
w pozyskiwaniu pozabudżetowych 
środków �nansowych, szeroka wie-
dza z różnych dziedzin, doświadcze-
nie w planowaniu i organizowaniu 
imprez miejskich, umiejętność kie-
rowania zespołem, zdolności mena-
dżerskie i  organizatorskie, a  także 
długoletnie doświadczenie w pracy 
samorządowej.

HS

O nowym dyrektorze Biblioteki Miej-
skiej czytaj na str. 13
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78. rocznica mordu – pamiętamy
27  lutego minęło 78 lat od dnia, 
w którym podczas niedzielnej Mszy 
św. dla dzieci, komunista Wawrzy-
niec Nowak zastrzelił pierwszego 
proboszcza, budowniczego para�i 

pw. św. Jana Bosko – ks. Stanisława 
Streicha. O  godz.  18 odbyło  się 
uroczyste nabożeństwo koncele-
browane przez proboszcza ks. pra-
łata Romana Kubickiego i ks. Woj-
ciecha Muellera, powołanego przez 
abpa Stanisława Gądeckiego do 
funkcji postulatora celem przygo-
towania procesu beaty�kacji ks. 
Stanisława Streicha. Poprzedziła je 
modlitwa-rozważanie istniejącej od 
8 lat przy para�i Grupy Modlitew-
nej ks. Stanisława Streicha o rychłą 
beaty�kację patrona. Na wstępie 
uroczystej liturgii ks. Roman Ku-
bicki powitał wiernych mówiąc, że 
dzień 27  lutego, niezależnie od 
roku jest datą bardzo znaczącą, 
a kolejne pokolenia wpatrzone są 
w niebo – w drogę, do której przy-
gotowywał nas zamordowany Słu-
ga Boży. W  homilii ks. Wojciech 
Mueller najpierw nawiązał do 
Ewangelii, w  której była mowa 
o drzewie �gowym nie wydającym 
owoców. Później celebrans przy-
wołał postać z  premedytacją za-
mordowanego pierwszego probosz-
cza, którego porównał do drzewa 
�gowego, rodzącego błogosławione 
owoce – m.in. inspirując do głębo-
kiej modlitwy. Po zakończeniu 
okolicznościowego nabożeństwa 
uczestnicy udali się przed kościół 
i otoczyli grób ks. Stanisława Stre-
icha, przy którym modlili się w jego 
intencji, złożyli kwiaty i  zapalili 
znicze.
O księdzu Stanisławie Streichu 
i szczegółach zamachu wielokrot-

Z parafii św. Jana Bosko

nie pisaliśmy na łamach „WL”. 
Wszystkich, którzy chcieliby po-
znać życie kapłana oraz szczegó-
ły i  okoliczności zbrodni i  po-
grzebu zachęcamy do przeczyta-
nia książek: „Luboń i okolice – 
dzieje osadnictwa i dziewięciu 
parafii” autorstwa dra inż. Sta-
nisława Malepszaka (cena 25 zł), 
3. tomu „Rocznika Historycz-
nego Lubonia”  pod redakcją 
Piotra Pawła Ruszkowskiego, 
którego jeden rozdział jest foto-
reportażem z pogrzebu ks. Stre-
icha (cena 20  zł) oraz 4. tomu 
„Rocznika Historycznego Lu-
bonia” pod tą samą redakcją, 
który przybliża sprawę ks. Stre-
icha na łamach prasy (cena 
20  zł). Te bogato ilustrowane 

książki wydane przez Stowarzy-
szenie Kulturalno-Oświatowe 
„Forum Lubońskie” są do nabycia 
w Bibliotece Miejskiej oraz w sie-
dzibie redakcji „Wieści Luboń-
skich” (w godzinach dyżurów).

Rekolekcje wielkopostne
Przez cztery dni od 28  lutego do 
2  marca w  naszej parafii odby-
wały się rekolekcje wielkopostne, 
przygotowujące do nadchodzą-
cych świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego – poświęcone Bożemu 
miłosierdziu. Nabożeństwa te 
odbywały  się o  godz. 8.30 i  18, 
natomiast pół godziny przed 
nimi odmawiano Koronkę do 
Bożego Miłosierdzia.

PAW

n
W specjalnej, oszklonej gablocie 
wystawiono na widok publiczny 
przestrzeloną sutannę i stułę, które 
miał na sobie duszpasterz w dniu 
śmierci oraz ewangeliarz, który niósł, 
by głosić dzieciom Słowo Boże   fot. 
Paweł Wolniewicz

n
Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy zgromadzili się przy grobie pierwsze-
go proboszcza. Z prawej – ks. prałat Roman Kubicki i ks. Wojciech Mueller 
– postulator w procesie beaty�kacyjnym ks. Stanisława Streicha   fot. Pa-
weł Wolniewicz

Druga płaskorzeźba
Na początku lutego w kościele przy 
ul. Źródlanej zamontowano drugą 
stację Drogi Krzyżowej – nabożeń-
stwa odprawianego w okresie Wiel-
kiego Postu, który właśnie przeży-
wamy. Autorem jest poznański 
rzeźbiarz – Jacek Nowak, którego 
dziełem jest również �gura św. Jana 
Pawła II w świątyni.    (H.G.)

Z parafii 
św. Jana 
Pawła II

n
Na balustradzie balkonu zawisła kolejna płaskorzeźba w drewnie. Przedstawia II stację Drogi Krzyżowej   
fot. Włodzimierz Wasilewski

12 lutego na strzelnicy Wojskowego 
Klubu Sportowego „Grunwald” przy 
ul. Saperskiej w Poznaniu odbyło się 
pierwsze strzelanie Lubońskiego 
Bractwa Kurkowego (LBK). W wa-
lentynkowym turnieju wzięło udział 
dziesięciu braci. W  strzelaniu do 
tarczy walentynkowej pierwsze 
miejsce zdobył Mikołaj Popławski, 
drugie – Robert Świerczyński, 
a trzecie – Dariusz Łopiński. Z ko-

lei w strzelaniu do kura zwyciężył 
Jan Strugarek, po którego strzale kur 
padł. Drugie miejsce przypadło 
w udziale kandydatowi na brata – 
Wiesławowi Strączkowskiemu, na-
tomiast trzecie – Mikołajowi Po-
pławskiemu. Po strzelaniu M. Po-
pławski wygłosił prelekcję na temat 
broni pneumatycznej.

PAW

Pierwsze strzelanie

Trzej najlepsi strzelcy do 
tarczy, od lewej stoją: 
Robert Świerczyński, 
Mikołaj Popławski i Da-
riusz Łopiński

n
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Oprócz stałych wydarzeń liturgicz-
nych i wspólnotowych w minionym 
czasie, na szczególną uwagę zasłu-
gują dwa wydarzenia – peregryna-
cja obrazu św. Józefa w naszej pa-
ra�i w dniach 28-29 stycznia oraz 
bal charytatywny zorganizowany 
przez Para�alny Zespół Caritas 30 
stycznia.

Przed wizerunkiem św. Józefa
28 stycznia w  godzinach wieczor-
nych powitaliśmy w naszej świątyni 
wizerunek św. Józefa. Kapłani wraz 
ze służbą liturgiczną procesyjnie 
wnieśli obraz do kościoła i usytu-
owali w  prezbiterium. Rozpoczę-
ła się modlitewna ceremonia powi-
tania, a  po niej eucharystia. Do 
momentu pożegnania obrazu dnia 
następnego wspólnota para�alna, 
grupy duszpasterskie, dzieci i mło-
dzież spotykały się na modlitewnym 
czuwaniu. W modlitwie przed wi-
zerunkiem św. Józefa prosili o po-
trzebne łaski dla rodzin, o  łaskę 
żywej wiary dla małżonków i  ich 

dzieci, o dojrzałe przeżywanie wia-
ry dla młodzieży. Także chorzy pa-
ra�anie podczas piątkowej Eucha-
rystii o godz. 11 uwielbili wizerunek 
św. Józefa i o�arowali swoje cierpie-
nie w intencji wzrostu wiary w ro-
dzinach naszej para�i. Na zakoń-
czenie peregrynacji odprawiono 
mszę św. a po niej zawierzono pa-
ra�ę i wszystkie rodziny opiece Pa-
triarchy z Nazaretu.

Bal
30 stycznia bawiło się 35 par z róż-
nym stażem małżeńskim. Wśród 
gości uhonorowano 7, które w ub. 
roku obchodziły swoje „okrągłe” 
jubileusze. Szanowni jubilaci zosta-
li zaproszeni przez księdza probosz-
cza na niedzielną kawę na probo-
stwo. Przy akompaniamencie panów 
Arkadiusza i  Piotra Adamskich 
w  miłej atmosferze tańca, zabawy 
i szampańskiego humoru, „nie licząc 
godzin i lat”, bawili się młodzi, star-
si i jeszcze starsi para�anie.

Anna Kaźmierczak

Z parafii św. Maksymiliana

n
Na para�alnym balu pary z jubileuszowym stażem   fot. Witold Szal

We wtorek, 9 lutego w publicznym 
przedszkolu przy ul. Klonowej 
odbył się bal karnawałowy. W sa-
lach przedszkolnych można było 
spotkać wróżki, królewny, delikat-
ne motylki, rycerzy, piratów, po-
licjantów, Spidermana, Batmana 
– nie sposób zliczyć i  wymienić 
wszystkich postaci. Rozpoznać 
dzieci było bardzo trudno. Wy-
strój sali wprowadził w  radosny 
nastrój oraz zachęcał wszystkich 

do wesołej zabawy. Dzieci świet-
nie się bawiły, uczestnicząc wspól-
nie ze swoimi paniami w  zaba-
wach tanecznych. Na sali podczas 
pląsów robiło się kolorowo, wszy-
scy bawili się wesoło, uśmiech nie 
znikał z twarzy mimo chwilowego 
zmęczenia. Dziękujemy dzieciom 
i  rodzicom za zaangażowanie 
w przygotowanie pięknych balo-
wych kreacji.

A. Świerczyńska

Z Małych Talentów

n
Balik w Przedszkolu „Małe Talenty”

Dzień Babci i  Dziadka to uro-
czystość szczególnie celebrowa-
na w niepublicznym przedszko-
lu przy ul. 11 Listopada, bowiem 
często bywa, iż jest to jedyna 
możliwość poznania i goszczenia 
dziadków naszych podopiecz-
nych. Minidrama, przygotowana 
przez grupę maluszków, miała 
na celu wprowadzić gości w do-
bry humor, a  także zaprezento-
wać umiejętności zdobyte przez 
„Biedroneczki” w  pierwszym 
semestrze. Występ, mimo ogrom-

nej tremy, wypadł zadowalająco, 
czego dowodem były otrzymane 
brawa. Uroczystość wieńczył 
słodki poczęstunek.
Jak co roku w naszym przedszko-
lu świętowaliśmy karnawał. Tym 
razem mottem przewodnim był 
świat bajek. Wśród dziewczynek 
dominowały księżniczki, a wśród 
chłopców bohaterowie z  kulto-
wych filmów animowanych. Była 
miła atmosfera, tańce oraz zaba-
wy sprawnościowe. 

D. Monarszyńska

Ze Słonecznego Zakątka

n
Karnawał w Przedszkolu „Słoneczny Zakątek”

We wtorek, 16 lutego w publicznym 
przedszkolu przy ul. Okrzei obcho-
dziliśmy walentynki. Dzięki wspól-
nym zabawom dzieci umacniały 
więzi koleżeństwa i przyjaźni. Nasz 
Walenty rozdawał baloniki w kształ-
cie serc. 
18 lutego „Skrzaty” i „Smoki” od-
wiedziły Muzeum Rogala w Pozna-

niu. Dzieci poznały recepturę mar-
cińskich rogali, legendę oraz gwarę 
poznańską. A  tego samego dnia 
„Słoneczka” i  „Motyle” zwiedziły 
Palmiarnię, gdzie poznały roślin-
ność różnych stref klimatycznych. 
Największe wrażenie na dzieciach 
zrobiły ptaszki oraz egzotyczne ryby.

D. Borysiak

Z Tęczowej Krainy

n
Dzieci z Tęczowej Krainy w Muzeum Rogala
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kandydatów przyjętych i nieprzyję-
tych – 26 maja.

Szkoły podstawowe
1. Składanie wniosków o przyjęcie 
do szkoły podstawowej wraz z do-
kumentami potwierdzającymi speł-
nienie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym –od 
15 marca do 15 kwietnia
2. Wery�kacja przez komisję rekru-
tacyjną wniosków o  przyjęcie do 
szkoły podstawowej i dokumentów, 
w tym dokonanie przez przewodni-
czącego komisji rekrutacyjnej czyn-
ności, o  których mowa w  art. 20t 
ust. 7 ustawy – do 21 kwietnia
3. Podanie do publicznej wiadomo-
ści przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwali�kowanych – 21 kwiet-
nia
4. Potwierdzenie przez rodzica kan-
dydata woli przyjęcia do szkoły 
podstawowej w postaci pisemnego 
oświadczenia – 23 – 27 kwietnia
5. Podanie do publicznej wiadomo-
ści przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyję-
tych – 29 kwietnia.
Po przeprowadzonej rekrutacji, jeśli 
szkoły nadal będą dysponować wol-
nymi miejscami, odbędzie się rekru-
tacja uzupełniająca:
1. Składanie wniosków o przyjęcie 
do szkoły podstawowej wraz z do-
kumentami potwierdzającymi speł-
nienie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę 
w  postępowaniu uzupełniającym 
– 17 – 19 sierpnia
2. Wery�kacja przez komisję rekru-
tacyjną wniosków o  przyjęcie do 
szkoły podstawowej i dokumentów, 
w tym dokonanie przez przewodni-
czącego komisji rekrutacyjnej czyn-
ności, o  których mowa w  art. 20t 
ust. 7 ustawy – do 22 sierpnia
3. Podanie do publicznej wiadomo-
ści przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwali�kowanych – 23 sierpnia 
4. Potwierdzenie przez rodzica kan-
dydata woli przyjęcia do szkoły 
podstawowej w postaci pisemnego 
oświadczenia – 23 – 25 sierpnia
5. Podanie do publicznej wiadomo-
ści przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyję-
tych – 26 sierpnia
Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury UML

OŚWIATA

Przedszkola
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 
przedszkoli wraz z  dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym – 1 – 24 marca 
2016 r.
2. Wery�kacja przez komisję rekru-
tacyjną wniosków o  przyjęcie do 
przedszkola i dokumentów, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności, 
o  których mowa w  art. 20t ust. 7 
ustawy – od 29 marca do 12 kwiet-
nia
3. Podanie do publicznej wiadomo-
ści przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych 
i  niezakwalifikowanych – do 15 
kwietnia
4. Potwierdzenie przez rodzica woli 
przyjęcia dziecka do przedszkola 
w postaci pisemnego oświadczenia 
– 15 – 20 kwietnia
5. Podanie do publicznej wiadomo-
ści przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyję-
tych – 22 kwietnia.

Po przeprowadzonej rekrutacji, je-
śli przedszkola nadal będą dyspo-
nować wolnymi miejscami, odbę-
dzie się rekrutacja uzupełniająca:
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 
przedszkoli wraz z  dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
uzupełniającym – od 25 kwietnia 
do 9 maja
2. Wery�kacja przez komisję rekru-
tacyjną wniosków o  przyjęcie do 
przedszkola i dokumentów, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności, 
o  których mowa w  art. 20t ust. 7 
ustawy – 12 – 18 maja
3. Podanie do publicznej wiadomo-
ści przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwali�kowanych – 19 maja
4. Potwierdzenie przez rodzica kan-
dydata woli przyjęcia do przedszko-
la w postaci pisemnego oświadcze-
nia – 20 – 23 maja
5. Podanie do publicznej wiadomo-
ści przez komisję rekrutacyjną listy 

Rekrutacja do przedszkoli i szkół
Terminy

Przedszkolaki z  niepublicznego 
przedszkola przy ul. Szkolnej roz-
poczęły luty od uroczystości 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Tuż 
po Nowym Roku dzieci rozpoczę-
ły przygotowania do tego wyjąt-
kowego spotkania. Uczyły  się 
piosenek, wierszyków, układów 
tanecznych, a także przygotowały 
wyjątkowe upominki. Podczas 
uroczystości, oprócz prezentacji 
programu artystycznego, dzieci 
wraz ze swoimi gośćmi brały 
udział w rozmaitych konkursach 
i  zabawach, którym jak zawsze 
towarzyszyło wiele pozytywnych 
emocji. 
W minionym miesiącu dwukrotnie 
gościliśmy artystów z Filharmonii 
Pomysłów. Podczas pierwszej audy-
cji, po niezwykłej krainie Asa-Ta-

darasice, oprowadzał nas kot Psot-
nik. Dzieci usłyszały legendy o Kra-
kowie. Pierwsza z nich opowiadała 
o smoku wawelskim, który oczywi-
ście pojawił się w sali przedszkolnej. 
Mali widzowie usłyszeli piosenki 
śpiewane przez krakowską kwia-
ciarkę. Następna legenda przywo-
łała Lajkonika, a  kolejna trębacza 
z wieży mariackiej. Na koniec spo-
tkania dzieci zaśpiewały z Lajkoni-
kiem piosenkę pt. „Krakowiaczek 
jeden” i zatańczyły ognistego kra-
kowiaka. W czasie drugiego spotka-
nia artyści przenieśli dzieci w świat 
legendy. Za sprawą kota Psotnika, 
który nauczył dzieci magicznego 
zaklęcia: „Snuj się, snuj legendo…” 
dzieci poznały postacie Lecha, Cze-
cha i  Rusa. Następnie wysłuchały 
legendy o królu Piaście i niesfornym 

Ziemowicie, a tak-
że o  poznańskich 
koziołkach.
Przedszkolaki spo-
tkały  się z  panią 
stomatolog, która 
opowiedziała im 
historyjkę o  cho-
rym ząbku i poka-
zała, jak prawidło-
wo czyścić zęby. 
Później nastąpił 
przegląd ząbków 
wszystkich dzieci. 
Dzieci odwdzię-
czyły się pani sto-
matolog za miłe 
spotkanie, wyko-
nując dla niej prze-
piękne rysunki.

A. Liebner

Z Chatki Skrzatka

n
Maluszki z Chatki Skrzatka świętują wspólną zabawą 
Dzień Babci i Dziadka fot. M. Śron

Niepubliczne 
przedszkole 
przy ul. Koper-
nika zorganizo-
wało w  lutym 
szereg cieka-
wych niespo-
dzianek. Przy-
godę rozpoczę-
liśmy od wy-
c i e c z k i  d o 
Muzeum Ar-
cheologiczne-
go, na którą 
w y brała   s ię 
grupa „Stokro-
tek”. W  salach 
czekały prezen-
tacje multime-
dialne, z  któ-
rych dowie-
dzieliśmy  się 
ciekawych informacji na temat 
życia ludzi i  zwierząt na Alasce 
i Syberii. Podczas warsztatów pla-
stycznych wykonaliśmy z różnych 
materiałów pejzaż Syberii oraz 
ubraliśmy sylwety ludzi, żyjących 
w tamtych krajach. Prace zabrali-
śmy na pamiątkę do domu.
Mali kucharze, pod bacznym okiem 
wychowawcy, uczcili Święto Pizzy, 
przygotowując swoją małą pizzę.
Kolejnym wydarzeniem był Dzień 
Serca. W tym dniu wszystkie dzieci 
przygotowały piękne prace dla swo-
ich rodziców.
Nasze przedszkolaki z okazji Świa-
towego Dnia Kota obejrzały �lm 
o rasach domowych i dziko żyjących 
kotach. Podsumowaniem był kolaż 
„kot”.

Pod koniec lutego odbyła się olim-
piada sportowa ze współudziałem 
trenerów z Akademii Reksia. Mali 
zawodnicy z wielkim zacięciem po-
konywali tory przeszkód, grali w pił-
kę nożną oraz uczestniczyli w zaję-
ciach z jogi. Na zakończenie wszyscy 
dostali medale.

M. Perlińska-Baraniak

Od 1 marca br. przedszkole „Cza-
rodziejski Ogród” uruchomiło za-
pisy dla dzieci z roczników 2010-
2014 na rok szkolny 2016-2017. 
Nasz Żłobek „Hop-bęc!” został 
zakwalifikowany do Programu 
„Maluch 2016”, w oparciu o który 
mieszkańcy Lubonia będą mogli 
skorzystać z  dodatkowej ulgi 
w płatnościach.

Z Czarodziejskiego Ogrodu

n
Maluchy z Czarodziejskiego Ogrodu podczas zajęć
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Motylowo – koncertowo
W sobotę, 6 lutego w auli Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu odbył się Koncert Cha-
rytatywny dla Darczyńców i Przy-
jaciół Hospicjum Palium, w progra-
mie którego znalazły się znane arie 
operowe, operetkowe oraz muzyka 
�lmowa. Nie mogło na nim zabrak-
nąć także wolontariuszy i opieku-
nów z SP 2. W tym roku nasz Mo-
tyli Wolontariat reprezentowali 
uczniowie kl. 6  f: Paulina, Hania, 
Kacper, Michał i  Jakub. Wolonta-
riusze byli gospodarzami koncertu.   
Szkolne Koło Wolontariatu

Fundacja „Głosem zwierząt”
Dzięki Alicji Czerwińskiej – pomy-
słodawczyni zorganizowania zbiór-
ki darów dla samotnych zwierząt 
oraz spotkania z przedstawicielem 
jednej z  fundacji, działającej na 
rzecz schronisk z powiatu poznań-
skiego, 11 lutego wraz z kl. 1 a, 1 d 
oraz podopiecznymi świetlicy wy-
słuchaliśmy prelekcji Anny Pilch-
-Mikody. Przedstawicielka Fundacji 
„Głosem zwierząt” opowiedziała 
nam o swojej pracy, losie bezbron-
nych i  nierzadko skrzywdzonych 
zwierząt oraz o  zasadach pracy 
w wolontariacie na rzecz schroniska.   
Wychowawcy świetlicy

Judo
13 lutego w  Poznaniu rozegrane 
zostały Mistrzostwa Wielkopolski 
Dzieci Młodzików, Juniorów Młod-
szych i Juniorów Judo. Zawody or-
ganizowane były przez Okręgowy 
Związek Judo. Franek Krupecki (5 c) 
zajął 2. miejsce w  kategorii dzieci 
do 45 kg. Nagrodę wręczał wicepre-
zes, Mariusz Groński. Franek jest 
zawodnikiem Akademii Judo w Po-
znaniu. Do klubu należy od 2010 r.

Tamara
15 lutego w naszej szkole pojawił się 
długo oczekiwany gość – Tamara 
Kovacic ze Słowenii. W  ramach 
programu Erasmus+ Tamara odbę-
dzie praktykę w naszej szkole jako 
asystent językowy; będzie wspierać 
uczniów i  nauczycieli. Uczniowie 
z  kl. 1-6 przygotowali specjalny 
występ powitalny. Tamara wysłu-
chała piosenek w j. polskim i angiel-

skim, obejrzała prezentację o  na-
szym kraju oraz podziwiała talenty 
taneczne uczniów.   

E. Walheim, M. Lewandowska

Niezwykła lekcja
15 lutego uczniowie kl. 4 a i  5  b 
wybrali się na wycieczkę do Labo-
ratorium Wyobraźni w  Poznaniu. 
Dzieci wzięły udział w  pokazie 
w  planetarium, w  zajęciach doty-
czących robotyki i zwiedziły wysta-
wę, na której zapoznały się z takimi 
dziedzinami nauki jak: hydrostaty-
ka i hydrodynamika, ciśnienie, elek-
tryczność, magnetyzm. Odwiedziły 
także ciemnię, która pozwala na 
obserwację zjawisk związanych ze 
światłem, takich jak np. nakładanie 
barw.    A. Mączyńska, U. Roszak

„Trzymaj formę”
19 lutego w naszej szkole odbył się 
projekt „Trzymaj formę”. W ramach 
zajęć kl. 6 e przygotowywała wspól-
nie śniadanie. Uczniowie zrobili 
zdrowe i pyszne kanapki, które póź-
niej zjedli. Silni po zdrowym posił-
ku uczniowie zajęli 2. miejsce w tur-
nieju sportowym klas.    M. Szwacki

Witamy w szkole
19 lutego Cieszkowianka po raz 
kolejny otworzyła swoje drzwi przed 
rodzicami i  ich dziećmi, które 
w roku szkolnym 2016/2017 podej-
mą obowiązek nauki. Naszym celem 
było zachęcenie przyszłych uczniów 
do włączenia się do wspólnej nauki 
i zabawy oraz zapoznanie z ofertą 
edukacyjną. Goście zbierali infor-
macje dotyczące budynku szkoły, 
planu lekcji, zajęć pozalekcyjnych 
i innych interesujących ich kwestii. 
Mogli wejść do prawie każdej sali 
i  przyjrzeć  się zajęciom przygoto-
wanym przez wychowawczynie kl. 
1-3. Zajęcia były prowadzone me-
todą projektu. Tematem przewod-
nim było zachęcenie do czytania 
lektur i innych książek. Na zwiedza-
jących czekało wiele atrakcji. Goście 
robili zakładki, miniksiążki, two-
rzyli ozdobne papiery do owijania 
i poznawali sztukę pakowania. Two-
rzyli teatrzyk cieni, bawili się w te-
atrzyki kukiełkowe, lalkowe, sami 
tworząc rekwizyty do znanych baśni 
i  dziecięcych książek. Inna klasa 
tworzyła lap-booka, z  którym 
uczniowie będą pracować na co 
dzień, aby utrwalać w atrakcyjniej-
szy sposób tabliczkę mnożenia. 
Jeszcze inni byli przebrani w  kra-
snoludki, a królowa – wychowaw-
czyni przechodziła w  sposób ba-
śniowy od zadania do zadania. 
Uczniowie dali koncert na �ażole-
tach i  tańczyli. Równie atrakcyjne 
zajęcia przygotowały panie w świe-
tlicy. Były doświadczalne wybuchy 
wulkanu i śpiewy przy gitarze, za-
bawa klockami i  tworzenie puzzli 
w  j. angielskim. Na korytarzach 
czekały atrakcje: gra w  „Bingo” 
z „Królową Elżbietą II” w j. angiel-
skim, tworzenie „Zwierzątka-Dzi-

Z Cieszkowianki

wolątka”, odrysowywanie swojej 
dłoni oraz samodzielne wykonanie 
pamiątki z Cieszkowianki – glinia-
nej „Sowy wiedzy” z logo Szkoły.   

D. Michalak, M. Kostecka

Zostań dziennikarzem
22 lutego podczas lekcji j. polskiego 
kl. 5  d i  6  c gościła dziennikarza 
sportowego – Mateusza Szymande-
rę, który zajmuje się mediami klu-
bowymi Lecha Poznań. Gość opo-
wiedział, w jaki sposób można zo-
stać dziennikarzem, jakie studia 
trzeba skończyć i  jak wyglądają 
niektóre zajęcia oraz jak ważna jest 
nauka, i  ćwiczenie poprawnej pi-
sowni. Opisał też na czym polega 
jego praca w klubie, jak się przygo-
tować np. do rozmowy z piłkarzem.   

M. Gorzyńska-Gościak

Sport
25 lutego reprezentantki SP 2 wzię-
ły udział w  międzyszkolnym tur-
nieju koszykówki w  SP  3. Każdy 
zespół rozegrał po trzy mecze 
w  trzech partiach pięciominuto-
wych. Pierwszy mecz nasze dziew-
częta zagrały z gospodarzami tur-
nieju, wygrywając 24:10. W drugim 
meczu uległyśmy zespołowi z SP 1 
– 10:12. Trzeci mecz i zwycięstwo 
nad zespołem z SP 4 (22:14) zapew-
niało nam srebrny medal w zawo-
dach. Nasza reprezentacja: Patrycja 
Ruta, Ala Nowicka, Zosia Kozłow-
ska, Julia Breszyk, Kinga Szmytka, 
Julia Bilska, Zuzia Kubiak, Martyna 
Jaskuła, Paulina Sadowska, Wero-
nika Mańczak, Gabrysia Matusz-
czak, Zuzia Waligórska.    K. Jaruga

Rajd
Liczna drużyna naszej szkoły wzię-
ła udział w 40. rajdzie zorganizowa-
nym przez PTTK z  cyklu „Bądź 
turystą w swoim mieście”. Stawili-
śmy się na trasie poświęconej 1050. 
rocznicy chrztu Polski. Wyruszyli-
śmy sprzed Katedry, następnie zwie-
dziliśmy Ostrów Tumski i  udali-
śmy się do Rezerwatu Archeologicz-
nego. Dalej trasa wiodła ul. Solną, 
Św. Wojciecha przez Al. Niepodle-
głości do mety w  Zespole Szkół 
Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Po-
znaniu. Po wspólnie zjedzonej gro-
chówce, zorganizowane zostały 

punkty sprawnościowe z nagroda-
mi. Ostatnim punktem był test wie-
dzy o Poznaniu. Miłym momentem 
było także wręczenie nam pucharu 
za zajęcie 2. miejsca za najliczniejszą 
drużynę.   

B. Kurzawska, U. Roszak, M. Szwacki

Sukcesy dziennikarskie
Redaktor naczelna gazetki szkolnej 
„Inter – odgłosy z Cieszkowianki”, 
Julia Jankowiak (6 c), opublikowała 
na stronach czasopisma „Viktor 
Junior” kolejne opowiadanie napi-
sane w ramach szkolnego projektu 
„Zaczytana Cieszkowianka”. W ra-
mach akcji organizowanej przez 
„Junior Media” pięć dziennikarek 
SP 2: Agnieszka Borowska i Domi-
nika Galińska (4 c), Kornelia Grze-
siak (4  b) oraz Joanna Przybysz 
(1 b) i Marta Przybysz (5 b) napi-
sało recenzje książek. Są one opu-
blikowane na stronie organizatora 
w zakładce Junior Krytyk.  

 A. Walenciak-Galińska

PoczytajMy w 1 b i 1 c
Odbyły się kolejne warsztaty z wy-
korzystaniem metody Kamishibai 
– tym razem w  ramach projektu 
PoczytajMy. Wybrałyśmy „Bajkę 
o orle, który myślał, że jest kogu-
tem”. Uczniowie wykonali łapacze 
snów, które w  tradycji indiańskiej 
wiesza  się nad łóżkiem lub przy 
wejściu do domu.    M. Gidaszewska

n
Franek Krupecki – wicemistrz Wiel-
kopolski w Judo

n
Uczniowie Dwójki z dziennikarzem sportowym – Mateuszem Szymanderą

n
Drzwi otwarte Dwójki
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Szanowni Rodzice/Czytelnicy, 
z  uwagi na fakt już dwukrotnego 
ukazania  się artykułów na temat 
Szkoły Podstawowej  nr  3 
w Luboniu, które godzą w jej imię 
oraz w  trosce o  jej dobro i  dobro 
naszych dzieci, my – Rada Rodzi-
ców tej placówki – pragniemy przy-
pomnieć, iż przepisy znowelizowa-
nej ustawy, które zaczęły obowiązy-
wać od 1 września 2007 r., zwięk-
szyły kompetencje rad rodziców 
w szkołach publicznych prowadzo-
nych przez organ władzy publicznej 
oraz wprowadziły obligatoryjność 
funkcjonowania rady rodziców 

w  szkołach i  placówkach publicz-
nych. Kompetencje rady rodziców 
określa przede wszystkim art.  54 
ustawy o systemie oświaty, w któ-
rym znajduje się m.in. zapis, który 
mówi, iż rada ta może występować 
do dyrektora i  innych organów 
szkoły (rady pedagogicznej, samo-
rządu uczniowskiego), organu pro-
wadzącego szkołę (czyli gminy) oraz 
organu sprawującego nadzór peda-
gogiczny (czyli kuratorium oświaty) 
z wnioskami i opiniami we wszyst-
kich sprawach szkoły. Kompetencje 
rady rodziców wynikają także z Kar-
ty Nauczyciela. Jeden z  punktów 

tego dokumentu daje radzie moż-
liwość przedstawienia opinii na 
temat oceny dorobku zawodowego 
nauczyciela stażysty, kontraktowego 
i mianowanego za okres stażu (art. 
9c ust. 6 pkt 1 i 2). Jak można za-
uważyć, po nowelizacji ustawy 
o systemie oświaty, w ręce rodziców 
złożono współodpowiedzialność za 
edukację dzieci.
Tym samym chcemy podkreślić, że 
zarówno w sprawie pana Mariusza 
Starzonka, jak i innych wymienio-
nych w przedmiotowych artykułach 
nauczycieli, oprócz Pani od plasty-
ki, która była nauczycielem w roku 
szkolnym 2014-2015, do Rady Ro-
dziców nie wpłynął żaden o�cjalny 
wniosek ani postulat, którym mo-
glibyśmy się zająć jako przedstawi-
ciele wszystkich rodziców dzieci 
Szkoły Podstawowej nr 3. Jeśli do 
Rady Rodziców wpływają wnioski, 
skargi, postulaty, to zwracamy  się 

do Dyrekcji szkoły, aby wspólnie, 
m.in. na posiedzeniach Rady Ro-
dziców, rozwiązać problemy.
Ubolewamy nad faktem próby 
obecnego sposobu załatwienia po-
ruszonego tematu przez rzekomo 
podpisaną grupę rodziców. Gorąco 
zachęcamy, aby każdy rodzic sko-
rzystał w  przypadku zaistnienia 
takiej konieczności z  możliwości 
przedstawienia swojej sprawy Ra-
dzie Rodziców. Cały skład Rady 
został wymieniony na stronie inter-
netowej naszej szkoły, a  wchodzą 
weń przewodniczący poszczegól-
nych klas.
Równocześnie jako Rada Rodziców 
wzywamy do zaprzestania publika-
cji tego typu artykułów przez ano-
nimowych rodziców bez wcześniej-
szego porozumienia się z nami.

Prezydium i Członkowie  
Rady Rodziców SP 3

(Tytuł pochodzi od redakcji)

Nic o nas bez nas
Odpowiedź Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w związku z publikacjami w „Wieściach Lubońskich” 01-2016, 
str. 51 oraz 02-2016, str. 47

Laureatka 
Małgorzata Wojsz (6 d), uczennica 
SP 1, została laureatką Wojewódz-
kiego Konkursu Języka Polskiego. 
Gratulujemy zwycięstwa i życzymy 
dalszych sukcesów.    A. Trocha

Oddział przedszkolny 0 b
Kolejny miesiąc rozpoczęliśmy 
od występu dla naszych bliskich 
z  okazji Dnia Babci i  Dziadka. 
Tańczyliśmy, śpiewaliśmy, mówi-
liśmy wiersze, podarowaliśmy 
własnoręcznie przygotowane pre-
zenty. Pamiętając o  niepełno-
sprawnych, spełniliśmy marzenie 
Julki, wykonując dla niej piękną 

książkę z  okazji urodzin. Opo-
wiadaliśmy o  krainie śniegu 
i  lodu, utrwalaliśmy nazwy dni 
tygodnia, pór roku, bawiliśmy się 
w  magiczny pociąg, w  którym 
każdy wagon to odpowiednik 
miesiąca. Obchodziliśmy Dzień 
Kota, tworząc wesołych milusiń-
skich, a  rodzice wraz z  dziećmi 
zaprezentowali nam własnoręcz-
nie wykonane koty z  różnych 
materiałów. Towarzyszyły nam 
eksperymenty związane z powie-
trzem i wodą. Poznaliśmy nowe 
techniki plastyczne np. „powie-
trzem malowane” oraz „na cukrze 
malowane”. Wspólnie muzyko-
waliśmy, śpiewając, grając na in-

Z Jedynki

n
Po prawej laureatka Wojewódzkie-
go Konkursu Języka Polskiego – 
Małgorzata Wojsz, po lewej na-
uczycielka j. polskiego – Anna 
Trocha   fot. Zbigniew Czekała

strumentach muzycz-
nych, odtwarzając 
rytmy oraz puls. Po-
szukiwaliśmy i bawi-
liśmy się dźwiękami.   

J. Gazda

Sport
Pod koniec lutego 
w SP 3 rozegrane zo-
stały Mistrzostwa Lu-
bonia w  Piłce Koszy-
kowej Dziewcząt. Po 
zaciętej rywalizacji 
nasza reprezentacja 
wywalczyła 1. miejsce.   

H. Idzikowska

Wycieczka
Uczniowie kl. 6 d pojechali 
na wycieczkę do Rogalina. 
Zwiedzaliśmy odremonto-
wany pałac, który stanowi 
oddział Muzeum Narodo-
wego w  Poznaniu. W  jego 
skład wchodzi również ga-
leria, gabinet londyński 
i wozownia. Uczniom szcze-
gólnie spodobała  się odre-
staurowana biblioteka oraz 
powozownia, w której moż-
na było podziwiać przepięk-
ne karety, sanie oraz powozy 
z ówczesnej epoki.    

H. Idzikowska
n
Mistrzynie Lubonia w koszykówce dziewcząt   fot. Zbigniew Czekała

n
Szóstoklasiści z SP 1 na wycieczce 
w Rogalinie

n
Wyróżniający się w nauce i sporcie uczniowie z SP 1, którzy 
uzyskali nagrody stypendialne za I semestr
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Ostatki
We wtorek, 9 lutego klasy drugie 
SP 3 miały wspólny bal. Do zabawy 
zabrała dzieci Królowa Laurencja 
oraz królewski Błazen. W  trakcie 
baliku odwiedziliśmy następujące 
królestwa: Królestwo Kulu-Lulu, 
Królestwo Tany-Tany, Królestwo 
Szmery-Bajery, Królestwo Baju-Ba-
ju, Królestwo Hau-Miau. W każdym 
odwiedzanym królestwie przygry-
wały nam hity dziecięcych przebo-
jów. Jak przystało na Królewski Bal 
nie obyło  się bez różnorodnych 
konkurencji m.in. w zaganianiu ba-
lonów, zadaniach na spostrzegaw-
czość, w  zabawie słuchowej pt. 
„Wielka księga bajek”. Warto dodać, 
że klasy 1 w tłusty czwartek bawi-
ły się na balu, gdzie tematem prze-
wodnim był kosmos.    M.G.

Drzwi otwarte
24 lutego odbyły się drzwi otwarte. 
Spotkanie rozpoczęło się konferen-
cją z metodykiem, Teresą Radom-
ską, na temat „Uczenia się dziecka 
w oddziale przedszkolnym i eduka-

cji wczesnoszkolnej”. Pani metodyk 
mówiła o gotowości do nauki, któ-
ra nie jest czymś, co dziecko osiąga 
automatycznie w  pewnym wieku. 
Decyduje o  niej wiele czynników, 
które zostały w przystępny sposób 
omówione. Przygotowano testy, 
które pozwoliły określić poziom 
gotowości szkolnej, aby dowiedzieć 
się, jakie umiejętności wchodzące 
w  jej skład dziecko już osiągnęło, 
a nad czym musi jeszcze popraco-
wać. Następnie przyszli uczniowie 
mogli zajrzeć do sal lekcyjnych, 
gdzie czekały na nich niespodzian-

ki. Na zajęciach kółka decupage 
dzieci poznały krok po kroku, jak 
ozdobić ceramiczną doniczkę 
w wiosenne motywy z zastosowa-
niem techniki serwetkowej oraz 
spękacza jednoskładnikowego. 
W innej sali odbywały się zabawy 
taneczne. Proste kroki taneczne, 
świetne kombinacje ruchów i mo-
tywująca muzyka stworzyły atmos-
ferę świetnej zabawy. Kółko j. fran-
cuskiego uczyło  się gry przy kole 
fortuny i wyliczankach francuskich. 
W szkolnej bibliotece można było 
obserwować młodych aktorów przy 
pracy i jednej z technik – pantomi-
nie. Zajęcia językowe odbywały się 
z  wykorzystaniem multimediów, 
tematyka z j. niemieckiego to owo-
ce i  warzywa, a  z  j. angielskiego 
pomieszczenia w domu. Klub Ma-
łego Chemika rozbudzał ciekawość 
i  pasje poznania świata poprzez 
doświadczenia. By pogimnastyko-
wać aparat mowy zaproponowano 
dzieciom śmieszne zabawy na roz-
ruszanie warg i języka oraz ćwicze-
nia oddechowe. Na koniec kółko 

kulinarne częstowało pysznymi 
naleśnikami. Drzwi otwarte to oka-
zja do poznania szkoły oraz spotka-
nia z  dyrekcją i  nauczycielami. 
Dziękujemy wszystkim przybyłym 
gościom za zainteresowanie naszą 
szkołą.    M.G.

Stroje z różnych stron
24 lutego odbył  się konkurs pt: 
„Stroje Świata”. Gościem specjalnym 
była dyrektor Leroy Merlin w Ko-
mornikach, Agnieszka Krzywicka, 
która jednocześnie ufundowała na-
grody w  postaci globusów dla 
wszystkich 26 uczestników konkur-
su. Dzieci z  kółka j. francuskiego 
zaprezentowały wspaniałe stroje 
z  różnych stron świata. Mieliśmy 
okazję m.in. posmakować zupę pro-
sto z Nowej Gwinei-Kau Kau Coco, 
naleśniki z  syropem klonowym 
z  Kanady, suszki rosyjskie czy 
szwedzkie ciasteczka. Zabawa była 
znakomita. Konkurs zakończył się 
quizem wiedzy o świecie przy kole 
fortuny.    M.Ś.

Sport
24 lutego rozegrane zostały zawo-
dy w koszykówce dziewczyn. Były 
to kolejne zawody z  cyklu Mi-
strzostw Miasta Lubonia. Do Trój-

Nowinki z Trójki ki przybyły 12-osobowe 
reprezentacje z SP 1, SP 2 
i SP 4. Na początku było 
przywitanie zawodników 
i  losowanie rozgrywek. 
System rywalizacji każdy 
z  każdym, gdzie każda 
szkoła rozegrała po 3 me-
cze. Najlepszym zespołem 
okazały  się dziewczyny 
z  SP  1, następnie SP  2, 
SP 4 i  SP 3. Dla równo-
wagi wielki sukces odnie-
śli nasi chłopcy, którzy 29 
lutego wygrali zawody 
w koszykówkę i zakwali-
�kowali się do etapu po-
wiatowego.  

 T. Czarnecki

Maraton
28 lutego rodzice, nauczyciele 
i  dzieci wsparli swoją obecnością 
charytatywny maraton zumby na 
rzecz chorej Patrycji z G 2. Życzymy 
dużo zdrowia.

Zasłużona emerytura
29 lutego późnym popołudniem 
spotkali się pracownicy szkoły, żeby 
podziękować za 30 lat pracy w Trój-
ce Marioli Kutzner, która przeszła 

na emeryturę. Dziękujemy jej za 
wytrwałość, pracowitość, poświę-
cenie, oddanie i uśmiech. Życzymy, 
by teraz nastał czas spokoju, rado-
ści, beztroski, spełnienia swoich 
marzeń i realizacji swojej pasji jaką 
jest pieczenie pysznych ciast. 
Wszystkiego dobrego życzy grono 
pedagogiczne i pracownicy obsługi 
nauczyciele i pracownicy.   

Dyrektor Grażyna Leciej 

Bądź jak doktor Dolittle 
1 marca w szkolnej bibliotece od-
był  się konkurs czytelniczy dla 
chętnych uczniów z kl. 2-4. Młodzi 
miłośnicy książek musieli odpo-
wiedzieć na kilkanaście pytań, 
dotyczących znanej lektury „Dok-
tor Dolittle i jego zwierzęta”. Oka-
zało się, że przygody Jana Dolittle, 
Polinezji, Geb-Geb, Dab-Dab i in-
nych zwierząt znają na wylot. 1. 
miejsce zajęła Blanka Urban (3 a), 
2. – Hanna Stefańska (2 c) i Marek 
Odzijewicz (2  d), 3. –Karol Gol-
czak (2 d).  

 E. Iglewska-Nowik

Jesteśmy absolwentami SP 3, a wie-
lu z  nas ma w  niej swoje dzieci. 
Wobec tego chcielibyśmy zająć 
stanowisko w sprawie artykułu do-
tyczącego naszej szkoły, zamiesz-
czonego w lutowym wydaniu „Wie-
ści Lubońskich”.
Ta szkoła była dla nas wyjątkowa. 
Pokazała nam jak żyć, jak odna-
leźć się w nowym świecie po skoń-
czeniu podstawówki. Dyrektor 
Grażyna Leciej zawsze pomagała 
nam – uczniom – oraz znajdowała 
czas dla naszych rodziców, którzy 
zasypywali ją ogromem różnych 
problemów. Nawet dzisiaj, kiedy-
kolwiek istnieje taka potrzeba, za-
wsze możemy przyjść, zapytać 
i poprosić o pomoc w każdej spra-
wie, gdyż p. Grażyna Leciej to 
wspaniały człowiek i bardzo zaan-
gażowany w pracę dyrektor.
Jesteśmy przekonani, że osoba, któ-
ra napisała zamieszczony w  luto-
wym wydaniu „Wieści Lubońskich” 
artykuł, najwyraźniej nie zna tak 

naprawdę pani dyrektor Leciej. 
Wiarygodni jesteśmy my – absol-
wenci i rodzice, którzy szanują ją 
i cenią za wszystko, co nam prze-
kazała i nadal daje.
My zaś, Droga Pani Grażyno, je-
steśmy z Panią od zawsze i wiemy, 
jak dobrze było nam w prowadzo-
nej przez Panią szkole i jak wspa-
niale czują się dziś w niej nasze 
dzieci. Pani uśmiech, życzliwość 
oraz serdeczność idą z nami już 
tyle lat i za to bardzo dziękujemy. 
Mamy tylko jedną prośbę – pro-
simy niech Pani się nie przejmu-
je, bo tak kochanego człowieka 
jak Pani rzadko można już spo-
tkać w życiu – mamy to szczęście, 
że nam i naszym dzieciom to się 
udało!

Absolwenci Trójki

Treść listu otrzymali: redaktor na-
czelny „Wieści Lubońskich”, Bur-
mistrz Miasta Lubonia, Dyrektor 
SP 3

List do redakcji

Nasza Trójka

n
Reprezentacje lubońskich podstawówek na turnieju koszykówki w SP 3

n
Podczas konkursu „Stroje Świata”

n
Stoisko kółka Małego Chemika podczas drzwi 
otwartych Trójki
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Bal
W piątek, 5 lutego odbył się w SP 4 
bal karnawałowy dla uczniów klas 
1. Sala gimnastyczna zamieniła się 
w salę balową, w której było można 
spotkać najróżniejsze postaci z ba-
jek. Na początku baliku każda z klas 
zaprezentowała swoje niezwykłe 
stroje, następnie nadszedł czas na 
tańce przy dyskotekowych rytmach. 
Nie zabrakło również konkursów 
z wspaniałymi nagrodami.   

P. Maciejewska

Sukces Bruna
13 lutego Bruno Czechowicz zdobył 
tytułu Mistrza Wielkopolski 2016 
w judo w swojej kategorii wiekowej 
i wagowej.    M. Gołąb

Magnetyczne eksperymenty
Uczniowie kl. 1  e wzięli udział 
w  projekcie Szkoły z  Klasą. 
Uczniowie nabyli nowe umiejęt-
ności w zakresie poznawania praw 
fizyki. Celem projektu było zapo-
znanie uczniów z właściwościami 
magnesu. Podczas zajęć kształto-
wali zdolność wyciągania wnio-
sków i uważnej obserwacji ekspe-
rymentów.   

P. Maciejewska

Sport
17 lutego reprezentacja dziewcząt 
brała udział w Mistrzostwach Po-
wiatu w  Piłce Siatkowej. Turniej 
odbył się w Zespole Szkół w Roga-
linku. Skład reprezentacji: Zuzanna 
Mikołajczak (kapitan), Emilia Ko-
walska, Aleksandra Wegner, Oliwia 
Laskowska, Zuzanna Gryciuk, Ame-
lia Przybysz, Weronika Czyż, Mali-
na Nawrocka, Wiktoria Różańska, 
Marta Nowak. Szkoły biorące udział 
to: SP Stęszew, SP Rogalinek, SP 

Komorniki, SP  4 Luboń. 
Zajęliśmy 4. miejsce.   

E. Bielińska-Bobkowicz

Jedzmy na zdrowie
Po raz kolejny przypo-
mnieliśmy sobie, jak 
ogromne znaczenie dla 
zdrowia ma odpowiednie 
żywienie. Podczas zajęć 
omawialiśmy piramidę ży-
wienia, bogactwo witamin 
w  różnych produktach, 
znaczenie zróżnicowanej 
diety. Powstały kolorowe 
i pyszne bomby witamino-
we, które z apetytem spa-
łaszowaliśmy.  

 A. Garstka

Świetlik Miesiąca
W styczniu Świetlikiem 
Miesiąca został Maksym 
Janotka (1  b). Chłopiec 
zawsze był chętny do 
działania na rzecz świetlicy. Pełnił 
liczne dyżury w stołówce szkolnej, 
układał plecaki i kurtki, dbał o po-
rządek w  sali oraz służył swoją 
pomocą zarówno nauczycielom, 
jak i  młodszym kolegom i  kole-
żankom. Maksymowi gratulujemy 
podwójnie, ponieważ Świetlikiem 
Miesiąca został drugi raz w  tym 
roku szkolnym.   

A. Pawlak i wychowawcy

Klasa z pasją
Dzieci z klasy 2 a nigdy się nie nudzą. 
Ich rodzice zadbali o to, by owocnie 
spędzali czas po lekcjach, rozwijali 
swoje pasje i zainteresowania. Syste-
matycznie uczęszczają na różnorod-
ne zajęcia, które rozwiną ich zdolno-
ści, umiejętności, wiedzę oraz spraw-
ność �zyczną. Należą do nich zajęcia 
z karate, jazda na nartach, robotyka, 
tenis ziemny i stołowy, taekwondo, 
gra na �ażolecie, pływanie, hippika, 
piłka nożna.   

G. Kulińska

Siatkówka
25 lutego reprezentacja dziewcząt 
z naszej szkoły wzięła udział w Mi-
strzostwach Szkół Lubońskich 
Dziewcząt w Piłce Siatkowej, które 
odbyły się w SP 3. Zajęliśmy 3. miej-
sce. Amelia Przybysz była najlepiej 
grająca uczestniczką całego turnie-
ju. Skład reprezentacji: Amelia Przy-
bysz, Emilia Kowalska, Zuzanna 
Gryciuk, Oliwia Laskowska, Maja 
Wiórek, Weronika Czyż, Marta No-
wak, Wiktoria Różańska, Aleksan-
dra Wegner, Weronika Lazarek.   

E. Bielińska-Bobkowicz

W Publicznym Przedszkolu nr 1 
w lutym nie było nudno. Na ten 
miesiąc przypada balik. Trwa 
zazwyczaj trzy godziny, ale cie-
kawie jest już od rana, kiedy 
dzieci spotykają  się najpierw 
w szatni, a potem w salach. Pre-
zentują wtedy swoje kreacje; 
dziewczynki preferują stroje 
księżniczek, wśród chłopców 
przeważają kostiumy wojowni-
ków Ninja, Batmanów, Spider-
manów, ale są również strażacy, 
policjanci i  kowboje. Wybrano 
królową i  króla balu, były kon-
kurencje sprawnościowe, kon-
kursy, quizy i  zagadki. Podczas 
baliku słychać było popularną 
popową muzykę i znane tanecz-

ne szlagiery z  repertuaru dzie-
cięcego. 
Drugą, równie wesołą imprezą 
w  przedszkolu były walentynki. 
Wszystkie dzieci ubrane były na 
czerwono i obdarowywały się tego 
dnia serduszkami przyjaźni, przy-
gotowywały upominki dla naj-
bliższych i dla siebie nawzajem.
Zakończył się ostatni zimowy kon-
kurs przedszkolny ogłoszony w na-
szej gazetce „Pogodynka”. Laure-
atów było kilkunastu. Pejzaże zi-
mowe zachwycały pomysłami 
i  wyobraźnią; na jednej z  prac 
wykonano liście z płatków koko-
sowych, a na innej z  styropiano-
wych kuleczek.

I. Kmiecik

Z Pogodnego Przedszkola 

n
Balik karnawałowy w Pogodnym Przedszkolu

Ploteczki z Czwóreczki

n
Bruno Czechowicz (z lewej) – Mistrz Wielkopolski w judo

n
Bal karnawałowy klas pierwszych

n
Reprezentacja SP 4 na Mistrzostwach Powiatu 
w Piłce Siatkowej
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Nasze sukcesy
Kalina Piskorska została laureatką 
Wojewódzkiego Konkursu Biolo-
gicznego. Uczennica nie będzie 
musiała pisać egzaminu z  przed-
miotów przyrodniczych. Jej opie-
kunką była Kinga Zdrojowa. Zosia 
Kaczmarek, uczennica klasy2, zo-
stała laureatką Wojewódzkiego 
Konkursu Historycznego. Zosia już 
wie, że nie będzie pisała jednej 
części egzaminu gimnazjalnego. 
Do konkursu przygotowywały ją: 
Agata Matyjasek, Anita Plumińska-
-Mieloch i  Alina Wiatr. Andriej 
Gorożyn został laureatem Woje-
wódzkiego Konkursu Języka Ro-
syjskiego. W  ciągu półrocznych 
przygotowań Andriej musiał zdo-
być wiedzę z zakresu historii i geo-
gra�i Rosji, jak również poznać 
realia obyczajowe. Jego opiekunką 
była Mariola Gryczyńska. Bartek 
Plewa zajął 3. miejsce w Ogólno-

polskim Konkursie o Żołnierzach 
Wyklętych. Jego opiekunką była 
Agata Matyjasek. W  Konkursie 
Tańca Nowoczesnego „Budowlan-
ka Dance” nasz duet: Aleksandra 
Graf i Filip Jakubowski zdobył 1. 
miejsce. Zuzanna Demuth zajęła 2. 
miejsce w kategorii solo. Opiekun-
ką uczniów była Magdalena Jabłoń-
ska. W turnieju piłki siatkowej na 
szczeblu powiatowym nasi siatka-
rze w  składzie: A. Kaczmarek, B. 
Urbaniak, K. Raczkowski, A. No-
wak, B. Nowakowski, L. Sobczyk, 
D. Sobota i  M. Urbaniak wygrali 
dwa mecze z zespołami z Mosiny 
i Puszczykowa. Tym samym awan-
sowali do czwórki najlepszych dru-
żyn w powiecie poznańskim. W eli-
minacjach regionalnych Odysei 
Umysłu dla uczestników z Wielko-
polski nasi uczniowie zakwali�ko-
wali się do �nału ogólnopolskiego. 
Ich sukces jest tym większy, że 

Z Gimnazjum nr 1 drużynę stanowią uczniowie klasy 
1 (Alicja Lis, Wiktoria Kleiber, 
Magda Grabia, Hanna Durczewska, 
Maja Łukowska, Aleksander Bia-
łowąs, Emma Maciejewska). Jeśli 
tam wypadliby równie dobrze, to 
kolejnym etapem są eliminacje 
światowe w USA. Gratulujemy po-
mysłów, zaangażowania nie tylko 
uczniom, ale i trenerom – Beacie 
i Maciejowi Durczewskim. Dziew-
częta z  grupy projektowej: Ola 
Graf, Ola Hinc, Roksana Pawlicka 
i  Martyna Stęplowska otrzymały 
nagrodę w formie grantu od Nowej 
Ery za akcję na Facebooku 
„Obudźmy polskich bohaterów”. 
Nasze gimnazjum otrzymało cer-
ty�kat Dobrze zaPROJEKTowanej 
szkoły. Opiekunem projektu była 
Anita Plumińska-Mieloch. Wszyst-
kim zwycięzcom serdecznie gratu-
lujemy.

Koncert 
11 lutego odbył się w naszej szkole 
coroczny koncert walentynkowy. 
Wystąpili rodzice, uczniowie i pra-

cownicy szkoły. Podczas uroczysto-
ści zadebiutował zespół „Dziki pług 
2”, w skład którego wchodzili: bur-
mistrz, Małgorzata Machalska, obaj 
zastępcy burmistrza i  radni. Na 
widowni zabrakło siedzących 
miejsc, gdyż salę gimnastyczną wy-
pełnił tłum rodziców, uczniów 
i sympatyków szkoły. Koncert przy-
gotowała i  poprowadziła Karina 
Rzepecka w  towarzystwie Bartka 
Nowakowskiego i Mikołaja Garstec-
kiego. Wszystkim występującym na 
scenie gratulujemy odwagi.

Innowacja pedagogiczna 
W ramach Eduspace, czyli kształ-
towania przestrzeni edukacyjnej 
autorstwa Anity Plumińskiej-Mie-
loch mamy kolejną nowość. Po 
schodach z  datami historycznymi 
przyszedł czas na te ze wzorami 
matematycznymi. W związku z tym 
w naszej szkole gościli dziennikarze, 
którzy chcieli o  tym opowiedzieć 
w mediach ogólnopolskich. Zapra-
szamy do oglądania schodów na 
żywo. G1

Koniec semestru zimowego był do-
brym momentem na podsumowanie 
wyników w  nauce i  osiągnięć 
uczniów lubońskich publicznych 
placówek oświatowych. Wyjątkowo 
zdolni mogli się ubiegać o stypen-
dium naukowe lub sportowe, które 
są nagrodą za nienaganną postawę, 
wysoką średnią ocen czy sukcesy 
w  sporcie. Komisja stypendialna, 
powołana przez dyrektora szkoły, 
po zasięgnięciu opinii Rady Peda-
gogicznej i  Samorządu Uczniow-
skiego przydzieliła nagrody. Stypen-
dia wypłacane są z budżetu gminy 
raz w semestrze.

SP 1
Stypendia za wyniki w nauce: Ber-
nadeta Dobosz (kl. 5  b, średnia 
ocen: 5,67 – 100 zł), Wojciech Du-
dziński (kl. 5 b, śr. 5,58 – 100 zł), 
Anastazja Rzyszkiewicz (kl. 4 d, śr. 

5,50 – 100 zł). Stypendia sportowe: 
Natalia Piechota (100 zł), Zuzanna 
Sułek (100 zł).

SP 2
Stypendia za wyniki w nauce: Zo�a 
Ciesielczak (kl. 5 a, śr. 5,8 – 100 zł), 
Julia Piwowarska (kl. 6 c, śr. 5,7 – 
50 zł), Olaf Bogusz (kl. 6 d, śr. 5,7 
– 50 zł), Maria Leciej (kl. 5 a, śr. 5,6 
– 50 zł).

SP 3
Stypendia za wyniki w nauce: To-
masz Brauza (kl. 5 b, śr. 5,8, zach. 
wz. – 225 zł), Mikołaj Narożny (kl. 
6 b, śr. 5,5, zach. wz. – 225 zł).

SP 4
Bartosz Krzewiński (kl. 4 c, śr. 5,63, 
zach. bdb. – 90 zł), Olga Siwek (kl. 
6 a, śr. 5,52, zach. wz. – 90 zł), Mar-
cin Gawlak (kl. 5  b, śr. 5,5, zach. 

bdb. – 90 zł), Julia Zielińska (kl. 5 b, 
śr. 5,58, zach. wz. – 90 zł), Michali-
na Juras (kl. 5 c, śr. 5,63, zach. wz. 
– 90 zł), Norbert Matysiak (kl. 5 a, 
śr. 5,56, zach. bdb. – 90 zł).

Gimnazjum nr 1
Nagrody za wyniki w nauce: Zuzan-
na Szymkowiak (kl. 1  a, śr. 5,64), 
Joanna Cykowiak (kl. 1 c, śr. 5,87), 
Zuzanna Goździewicz (kl. 1  c, śr. 
5,60), Gabriela Krzyżańska (kl. 1 c 
, śr. 5,60), Nina Zażembłowska (kl. 
1 c, śr. 5,60), Olimpia Wojciechow-
ska (kl. 1  d, śr. 5,73), Małgorzata 
Nowak (kl. 2 c, śr. 5,67), Roksana 
Pawlicka (kl. 2  c, śr. 5,60), Kalina 
Piskorska (kl. 3 c, śr. 5,93). Szkoła 
nie podała wysokości przyznanych 
stypendiów.

Gimnazjum nr 2
Stypendia za wyniki w nauce: Zo�a 
Wrzaskowska (kl. 1  f , śr. 5,73), 
Dominika Szymanda (kl. 3  c , śr. 
5,67), Mateusz Gawrysiak (kl. 2 g, 
śr. 5,57), Julia Lasecka (kl. 2 g, śr. 

5,57), Martyna Koćmierowska (kl. 
2 a , śr. 5,5), Zuzanna Gawrysiak (kl. 
2 g, śr. 5,5), Julia Brauza (kl. 1 g, śr. 
5,47), Katarzyna Kornosz (kl. 2 b, 
śr. 5,43), Weronika Karwatka (kl. 
2 g, śr. 5,43), Witold Taisner (kl. 3 h, 
śr. 5,4), Patrycja Ciemnoczołowska 
(kl. 1 f, śr. 5,36), Szymon Bójko (kl. 
2 g, śr. 5,36), Maja Zielińska (kl. 2 g, 
śr. 5,36), Wojciech Bohdan (kl. 2 h, 
śr. 5,36), Zo�a Golczak (kl. 1 e, śr. 
5,33), Julia Rypińska (kl. 1  g, śr. 
5,33), Weronika Kaczmarek (kl. 3 c, 
śr. 5,33), Justyna Kledzik (kl. 3 h, śr. 
5,33). Stypendia sportowe: Anita 
Chudy (kl. 3 a), Jan Kuźniarek (kl. 
2 g), Krzysztof Witkowski (kl. 2 g), 
Krystian Bryński (kl. 2  a), Maja 
Zielińska (kl. 2 g).
Wyróżnieni uczniowie uzyskali wzo-
rowe lub bardzo dobre wynik z za-
chowania. Wysokość stypendium 
przyznana wszystkim uczniom wy-
niosła 2 550 zł. Nagrodzeni otrzy-
mali stypendium w kwocie z prze-
działu od 50 do 200 zł.

MGR

Stypendia semestralne

Dzieci z  punktu przedszkolnego 
przy ul. Dąbrowskiego obchodzi-
ły 17 lutego Dzień Kota. Przed-
szkolaki wysłuchały opowiadania 
o chorym kotku, a później uczyły 
się, w  jaki sposób opiekować  się 
tymi zwierzętami, oglądały ksią-
żeczki oraz zapoznawały się z ko-
cimi obyczajami. Były też „kocie 
zabawy”, takie jak: koci spacerek, 
rozwiązywanie zagadek, wykony-
wanie prac plastycznych i ćwiczeń 
grafomotorycznych, a także śpie-
wanie kocich piosenek.
12 lutego odbyły się walentynki pod 
znakiem przyjaźni i wzajemnej życz-
liwości. Dzieci brały udział w zaba-

wach i grach oraz słucha-
ły opowiadań. Przedszko-
laki wykonały samodziel-
nie walentynkę dla swoich 
rodziców.
29 lutego odbyły  się 
warsztaty kulinarne pt. 
„Szaszłyki owocowe”. 
Przedszkolaki przyniosły 
owoce, określały ich 
kształt, kolor, wielkość, 
bawiły  się w  „owocowy 
stragan”, aż w końcu na-
deszła pora na kolorowy 
deser, który wszyscy zjedli 
ze smakiem.

K.K.

Z Trójeczki

n
 Warsztaty kulinarne w Przedszkolu „Trójeczka”
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OŚWIATA

Konkurs
W sobotę, 6 lutego w Gimnazjum 
w Komornikach odbył się rejonowy 
konkurs „Rośliny i  zwierzęta pol-
skich gór”. Kinga Buczkowska (2 c), 
Zuzia Maciejewska (1  g),Marika 
Kopaszewska (1 e) i Kacper Kamiń-
ski (1 g) zajęli ostatecznie 5. miejsce.   

K. Dzydzan

Pomogliśmy
6 lutego pojechaliśmy do auli UAM, 
by jako wolontariusze wraz z Mag-
daleną Przybylską pomóc Hospi-
cjum Palium w organizacji koncer-
tu charytatywnego. Dochód zosta-
nie przeznaczony na kolejny etap 
rozbudowy hospicjum.   

A. Klemczak

W kinie o internecie
8 lutego w Multikinie Starego Bro-
waru odbył się �nał 8. edycji Kon-
kursu Filmowego „Bezpieczny In-
ternet”. Trzy zespoły �lmowe w skła-
dach: 1 – Paulina Augustyniak, 
Zuzanna Kubiak, Emilia Sowińska 
i  Dominika Siudzińska (1  a); 2 – 
Wojciech Biskup, Hugo Sówka (2 d) 
oraz Dawid Berlik i Błażej Lechna 
(2  g), 3 – Aleksandra Urbaniak, 
Kajetan Frąckowiak i Mateusz Mi-
kulski (3 h) wysłały swoje prace na 
konkurs. Nagrodzone �lmy wyświe-
tlono na dużym ekranie.   

W. Stankiewicz

Pogadanka z policjantem
10 lutego odbyła się prelekcja poli-
cjanta na temat zagrożeń związa-
nych z  niewłaściwym używaniem 
Internetu. Krzysztof Niewiada 
uświadomił uczniom najważniejsze 
zagrożenia oraz poruszył aspekty 
prawne niewłaściwych zachowań 
w sieci, konsekwencje czynów, spo-
soby reagowania i  radzenia sobie 
z przestępczością i prześladowania-
mi w Internecie.   

K. Paradowska, W. Stankiewicz

Zwycięzcy
15 lutego grupa uczniów naszej 
szkoły przystąpiła do etapu szkol-
nego Gimnazjalnej Olimpiady Ma-
tematyczno-Informatycznej. 
Uczniowie rozwiązali test, na pod-
stawie którego wyłoniono trzyoso-
bowe reprezentacje, mogące podjąć 
dalsze zmagania. Kategoria 1: Lidia 
Wysocka (1  g), Wojciech Grusz-
czyński (1  g), Mateusz Dokowicz 
(1 g); Kategoria 2: Agnieszka Gra-
bowska (2 h), Zuzanna Gawrysiak 
(2 g), Wojciech Bohdan (2 h); kate-
goria 3: Konrad Szychowiak (3 g), 
Witold Taisner (3 h), Mateusz Frąc-
kowiak (3 h).    E. Frąckowiak

Sukcesy sportowe
15 lutego odbył się w hali Luboń-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
(LOSiR) pół�nał Mistrzostw Powia-
tu Poznańskiego w Piłce Koszyko-
wej Dziewcząt. W zawodach wzięła 
udział drużyna naszych dziewcząt. 
Pierwsza kwarta meczu skończy-

ła się wynikiem 6:4 dla G 2. Wynik 
drugiego meczu zapewnił nam 
awans do Finału Mistrzostw Powia-
tu. 16 lutego także nasza szkolna 
drużyna koszykarzy wzięła udział 
w  rozgrywkach pół�nału Powiatu 
Poznańskiego w Piłce Koszykowej 
Chłopców. Zawody odbyły  się 
w  przyszkolnej hali LOSiR, a  do 
rywalizacji przystąpiły drużyny 
z  Pobiedzisk oraz Puszczykowa. 
Goście z  Puszczykowa wygrali 
46:44. Za walkę, charakter i grę do 
ostatniej sekundy naszej drużynie 
należą się ogromne słowa uznania. 
Skład naszej drużyny: Mateusz Frąc-
kowiak (3  h), Jakub Maćkiewicz 

(3  c), Jędrzej Friska (3  g), Jakub 
Borowski (2  h), Krystian Bryński 
(2  a), Filip Mischke (1  c), Jakub 
Wawrzyniak (1 a), Alan Półciennik 
(2 a), Piotr Frankowski (3 h), Wi-
told Taisner (3 h).    G 2

O bezpieczeństwie
17 lutego gościliśmy młodych inży-
nierów matematyki i  informatyki 
z Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Arkadiusz Wie-
czorek, nasz absolwent oraz jego 
kolega Jan Orlik przedstawili mło-
dzieży wiele cennych wskazówek, 
przydatnych programów i zaufanych 
stron. Rozwinęli zagadnienia doty-
czące wirusów, wspominali o wyłu-
dzaniu danych, zwrócili również 
uwagę, jak ogromne znaczenie mają 
silne hasła, które chronią cenne 
dane.  

 W. Stankiewicz, K. Paradowska

Dzień Języka Ojczystego
22 lutego podsumowaliśmy obcho-
dy Dnia Języka Ojczystego. Ucznio-
wie wysłuchali wiersza pt. „Poemat 
o  mowie polskiej” M. Jastruna 
i  obejrzeli prezentację, dotyczącą 
językowych łamańców. Gimnazja-
liści wzięli udział w polonistycznych 
konkursach. Zwycięzcami zostali: 
Martyna Grońska (3 e) – konkurs 
„Mistrz słowa”, Matylda Tomczak 
(3 h) – konkurs „Mistrz słowa”, Ja-
kub Sikora (3  e) – „Kalambury”, 
Justyna Kledzik (3 h) – 2. miejsce 
w  konkursie „Znam cytaty” i  1. 

Z Gimnazjum nr 2 miejsce w  konkursie ortogra�cz-
nym, Maks Mazurczak (1 g), Miko-
łaj Rajek (1 g), Patryk Frąckowiak 
(3  b) – 3. miejsce w  konkursie 
„Znam cytaty”, uczniowie klasy 1 d 
– 1. miejsce w  konkursie „Znam 
cytaty”, Michalina Maćkowiak (3 c) 
– 1. miejsce w  konkursie kaligra-
�cznym, Martyna Michalak, Zuzan-
na Maciejewska (1 g), Julia Lasecka, 
Zuzanna Gawrysiak (2  g), Anna 
Klemczak, Ludwika Paszko (3 c) – 1. 
miejsce w rozgrywkach klasowych 
w  konkursie „Mistrz frazeologi-
zmów”.    K. Kozłowska

Dyskutowaliśmy
25 lutego odbyła się dyskusja pane-
lowa z udziałem uczniów, rodziców 
i nauczycieli. Rozmawialiśmy o waż-
nych obszarach pracy gimnazjum. 

Wymienialiśmy poglądy na temat 
funkcji oceniania, metod pracy 
(m.in. pracy w grupach) i roli po-
chwał w  procesie edukacyjnym. 
Wszystkie informacje oraz wnioski 
zostały zapisane; teraz przełożymy 
je na konkretne wskazówki do dal-
szej pracy szkoły.    J. Walczak

Zumba
28 lutego odbył  się charytatywny 
maraton zumby. W  akcji wzięło 
udział ponad 500 osób. Gorące po-
dziękowania dla Romany Kłos 
i  Marcina Zabłockiego, głównych 
organizatorów tej imprezy. Za wło-
żone serce i wkład w przygotowanie 
oraz przeprowadzenie maratonu 
dziękujemy gorąco nauczycielom, 
rodzicom, uczniom i absolwentom 
G  2. Szczególnie dziękujemy 
uczniom klas 2 a, 1 f, 3 c, 3 f, na-
uczycielom: J. Skowrońskiej, K. 
Lamch, D. Mucha, B. Małeckiej, M. 
Szwackimu, W. Owczarzak oraz 
rodzicom: A. Jóźwiak, A. Bryńskiej, 
W. Łukaszewskiej, S. Malinowskiej, 
D. i  R. Pawlakom, V. Molewskiej. 
Dziękujemy też władzom miasta za 
wsparcie i  uświetnienie imprezy 
swoją obecnością.

Dosłownie, frazeologia
Odbył się Szkolny Konkurs Plastycz-
ny „Dosłownie, frazeologia”. Ucznio-
wie mieli zobrazować dosłowny sens 
wybranego frazeologizmu. 1. miej-
sce zajęły Wiktoria Szafran i  Ewa 
Wysocka (3 d). Pozostałe nagrody 

zdobyły niezawodne uczennice 
z 1 g: Zuzanna Rybak (2. miejsce), 
Weronika Zawada (3. miejsce), Julia 
Rypińska, Julia Brauza, Alicja Gro-
nek oraz Lidia Wysocka (wyróżnie-
nia).    A. Wodzyńska-Skotarczak

Telewizja
Z inicjatywy uczniów kl. 1 c w na-
szej szkole powstała grupa młodych 
dziennikarzy, którzy postanowili 
tworzyć wiadomości informujące 
o tym, co dzieje się w naszej szkole. 
TVIS (telewizja internetowo-szkol-
na) będzie relacjonować najważniej-
sze wydarzenia i  przeprowadzać 
wywiady z pracownikami i ucznia-
mi gimnazjum.    K. Walczak

Wieczorek muzyczny 
Uczniowie naszej szkoły przygoto-
wali wieczorek muzyczny dla star-
szych mieszkańców Lubonia i oko-
lic. Wykonali utwory z repertuaru 
m.in. K. Sobczyk, S. Krajewskiego, 
W. Gąssowskiego. Swoim głosem 
czarowali: Łukasz Kalinowski, Anna 
Klemczak, Michalina Maćkowiak 
i  absolwentki gimnazjum: Kasia 
Kubacka i Kamila Malinowska. Se-
niorzy wysłuchali recytacji wierszy 
W. Szymborskiej i A. Mickiewicza 
(Dominika Glapa i Agnieszka Szy-
mankiewicz), a  także obejrzeli ta-
niec w wykonaniu Kai Łukomskiej. 
Całą imprezę poprowadzili Domi-
nika Szymanda i Marcin Marciniak. 
Oprócz wyżej wymienionych wy-
stępujących należy także wymienić 
Tomasza Szulca, Martę Bendowską, 
Weronikę Kaczmarek, Dominikę 
Maik, Barbarę Rosę, Jakuba Sikorę.   

A. Budzyńska, A. Łukomska,  
K. Kozłowska

Debiut szachistów 
198 najlepszych zawodników sza-
chowych ze szkół gimnazjalnych 
walczyło o podium Wojewódzkich 
Mistrzostw Szkół Gimnazjalnych 
w Szachach. Gospodarzem turnieju 
�nałowego były Skoki. Reprezenta-
cja G 2 po raz pierwszy w historii 
zakwali�kowała się do turnieju �-
nałowego. Po zaciętych pojedynkach 
nasi uczniowie zajęli kolejno: Ma-
teusz Dokiwicz (36. Miejsce), Jan 
Cieśliczak (80.), Zuzanna Kopycka 
(133.), Michał Konieczny (154.). 
Drużynowo zajęliśmy 33. miejsce 
na 43.    Ł. Budzyński

Pamiętamy
1 marca uczciliśmy Narodowy 
Dzień Pamięci o Żołnierzach Wy-
klętych. Wszystkie klasy obejrzały 
okolicznościową prezentację. Olga 
Bednarczuk (2 e) i Szymon Wojcie-
chowski (2 e) zaprezentowali posta-
cie „Wyklętych”, później wysłucha-
liśmy piosenki K. Kowalskiej „Nie-
złomni”. Wieczorem szkolny poczet 
sztandarowy oraz klasy 3 c, 2 e, 2 f, 
1 d uczestniczyli w miejskiej uro-
czystości w obozie karno-śledczym 
w Żabikowie, podczas której w pro-
gramie artystycznym wystąpili Mi-
chalina Michalak (3 c), Ania Klem-
czak (3  c), Klaudia Ziomek (3  h) 
oraz Łukasz Kalinowski (3 c).    J. 
Walczak 

n
Reprezentacja Gimnazjum nr 2 podczas pół�nałów w koszykówce powiatu



3/2016

51

TURYSTYKA

Bądź turystą w swoim mieście
21 lutego członkowie Koła PTTK 
nr 2 „Lubonianka” oraz uczniowie 
lubońskich szkół wzięli udział 
w XL Zlocie „Bądź turystą w swo-
im mieście” zorganizowanym 
przez Oddział PTTK Poznań-
-Nowe Miasto im. Franciszka 
Jaśkowiaka, przy współpracy Ze-
społu Szkół Mistrzostwa Sporto-
wego nr 2 w Poznaniu. Do wybo-
ru było kilka tras, w  tym tzw. 
„Ułańska”, którą wybrała grupa 
dorosłych turystów z lubońskiego 
Koła nr 2. Wędrówkę rozpoczęli-
śmy przy pomniku poświęconym 
15. Pułkowi Ułanów Poznańskich, 
który staraniem władz miasta 
i dowództwa pułku odsłonięto 22 
października 1927 r. przy ul. Lud-
gardy w Poznaniu. Pomnik Uła-
nów Poznańskich jest autorstwa 
Mieczysława Lubelskiego i Adama 
Ballenstaeda. Przedstawia ułana, 
który jako święty Jerzy, godzi lan-
cą smoka. Przewodnik opowie-
dział nam historię powstania puł-
ku, przedstawił sylwetki poszcze-
gólnych dowódców oraz przebyty 
szlak bojowy. Początki pułku się-
gają czasów Księstwa Warszaw-
skiego i Powstania Listopadowego 
(1830 r.). Ułani walczyli również 
w Powstaniu Wielkopolskim 1918-
1919, wojnie polsko-bolszewickiej 
w 1920 r., w kampanii wrześniowej 
1939 i w Polskich Siłach Zbrojnych 
podczas II wojny światowej. Spod 
pomnika udaliśmy się na Wzgórze 
Przemysła, gdzie poznaliśmy hi-
storię Zamku Królewskiego oraz 
mieszczącego się w nim Muzeum 
Sztuki Użytkowej. Po dalszej wę-
drówce zwiedziliśmy Wielkopol-
skie Muzeum Wojskowe na Starym 
Rynku, które powstało 9 maja 

1919  r. jako instytucja wojskowa 
powołana rozkazem Głównodo-
wodzącego Sił Zbrojnych w byłym 
zaborze pruskim, gen. broni Józe-
fa Dowbor Muśnickiego. Uroczy-
stego otwarcia dokonał Naczelnik 
Państwa Józef Piłsudski, 27 paź-
dziernika 1919 r., podczas pierw-
szej, historycznej, wizyty w Pozna-
niu. Pierwotna siedziba muzeum 
znajdowała  się przy al. Marcin-
kowskiego 7 w miejscu obecnego 
nowego skrzydła gmachu Muzeum 
Narodowego, a następnie w roku 
1923, przeniesiono je do budynku 
dawnej składnicy artyleryjskiej 
przy ul. Artyleryjskiej (obecnie 
Powstańców Wielkopolskich). 
W siedzibie muzeum funkcjonu-
je od 1961 r., a trzecie uroczyste 
otwarcie miało miejsce 22 lutego 
1963 r. Oprócz stałej ekspozycji, 
mieliśmy okazję zwiedzić wysta-
wę modeli samolotów wojsko-
wych z  daru rodziny Rogackich 
„Kruche jak ważki…”. Następnie 
dotarliśmy na metę zlotu do Ze-
społu Szkół Mistrzostwa Sporto-
wego nr 2 przy al. Niepodległości, 
gdzie czekał na nas ciepły posiłek. 
Uczestnicy otrzymali znaczki 
i okolicznościowe pieczątki. Chęt-
ni wzięli udział w licznie przygo-
towanych konkursach sprawno-
ściowych oraz konkursie wiedzy 
o zwiedzanych obiektach. W zlo-
cie wzięła udział spora grupa 
uczniów z nauczycielami i opie-
kunami z  lubońskich szkół. Na 
zakończenie, komandor rajdu 
Eugeniusz Jacek wręczył nagrody 
dla zwycięzców konkursów oraz 
puchary dla najliczniejszych grup 
biorących udział w  imprezie. 
Wśród wyróżnionych znaleźli się 
lubonianie. I  miejsce zdobyli 

Z PTTK

uczniowie ze Szkolnego Koła Kra-
joznawczo-Turystycznego (SKKT) 
z SP 1, a II – z SP 2.   

M. J. Błaszczakowie
Turyści z Jedynki
Pierwszym miejscem, przy którym 
zatrzymali  się uczniowie z  SKKT 
PTTK przy SP  1 na trasie zlotu 
„Bądź turystą w swoim mieście”, był 
Pomnik Powstańców Wielkopol-
skich. Uzyskali informacje na temat 
Powstania Wielkopolskiego i same-
go monumentu. Dalej poszli pod 
pomnik Cyryla Ratajskiego, przed-
wojennego Prezydenta Poznania, 
działacza społecznego i  pasjonata 
turystyki, który jest patronem lu-
bońskiego oddziału turystycznego. 
Będąc na takim rajdzie, należało 
odwiedzić to miejsce. Kolejnym 
punktem wędrówki był pomnik 
„Starego Marycha”. Chyba nie ma 
Poznaniaka, który by nie znał tej 
postaci. Spod pomnika poszli na 
Plac Wolności – miejsce bardzo 

silnie związane z Powstaniem Wiel-
kopolskim. Zobaczyli balkon, z któ-
rego przemawiał do Poznaniaków 
Ignacy Jan Paderewski oraz miejsce, 
w którym składały przysięgę wojska 
powstańcze. Po krótkiej wizycie na 
placu udali się na wzgórze św. Woj-
ciecha, gdzie odwiedzili mogiły 
znanych im postaci – C. Ratajskie-
go, St. Taczaka czy St. Mikołajczaka. 
Pogoda nie rozpieszczała uczestni-
ków imprezy. Uczniowie uważają 
jednak, że to co zobaczyli i czego się 
dowiedzieli, warte było poświęcenia. 
Na rajdzie tym byli nie po raz 
pierwszy i  zauważyli, że co roku 
idzie ich coraz więcej. Po raz kolej-
ny otrzymali puchar za najliczniej-
szą grupę. Zachęcają wszystkich do 
brania udziału w rajdach. Można się 
świetnie zabawić, poznać nowych 
kolegów i  czegoś  się dowiedzieć. 
Dziękują opiekunom za poświęcony 
czas.   

członkowie SKKT nr 6,7,11 przy SP 1

n
Młodzi turyści z SP 1 przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich

W sobotę, 27 lutego grupa turystów 
rowerowych z Lubonia, Komornik, 
Konarzewa, Łęczycy i  Poznania, 
z  inspiracji Fundacji „Pro Bike 
& Dance” poznawała ponad 100-let-
nią historię wielkich zakładów prze-
mysłowych, które powstały 
w  Luboniu na początku XX  w. 
W  świat wielkich przemysłowców 
i ich powiązań wprowadziła nas dr 
Izabella Szczepaniak. Mieliśmy oka-

zję zaznajomić  się z  ówczesnymi 
zasadami przyciągania kapitału nie-
mieckiego na polskie ziemie – 
sprzedamy wam nieurodzajną zie-
mię, a wy zbudujecie fabryki i szko-
łę dla naszych dzieci i zatrudnicie 
miejscowych. To właśnie od ko-
nieczności zbudowania szkoły ele-
mentarnej rozpoczął  się proces 
uprzemysłowienia Lubonia. Ta szko-
ła zbudowana w 1904 r. to dobrze 

wszystkim znany 
budynek przy ul. 
Armii Poznań i Dą-
browskiego. Nad 
szkołą jako jedyną 
w  okolicy, sprawo-
wali równocześnie 
nadzór proboszcz 
parafii katolickiej 
i   pastor gminy 
ewangelickiej.
W fabryce drożdży 
Sinnerów, w  skład 
której  wchodzi 
6-kondygnacyjna 

n
Uczestnicy spaceru tuż przed zwiedzaniem zabytkowej hali 
Poelziga na terenie Luveny

słodownia w stylu gotyckim i 7-kon-
dygnacyjna drożdżownia w  stylu 
zamku rycerskiego oraz wysoki ko-
min z ceglaną dekoracją, oglądaliśmy 
ogromne kadzie i świetnie zachowa-
ne osiedle przyfabryczne dla kadry 
kierowniczej. Lokalizacja domów 
i ich standard odpowiadały zajmo-
wanej pozycji w zakładzie. Tuż przy 
drodze były jednorodzinne domy 
dla najwyższego kierownictwa z wła-
snymi łazienkami, następnie domy 
dwurodzinne, a dalej domy cztero-
rodzinne. W  fabryce przetworów 
ziemniaczanych Koehlmanna odda-
nych do użytku w listopadzie 1904 r. 
podziwialiśmy willę dyrektora w sty-
lu secesyjnym i  złożyliśmy kwiaty 
oraz zapaliliśmy znicz pod obeli-
skiem upamiętniającym 18 ofiar, 
które zginęły w Zakładach Ziemnia-
czanych w 1972 r. od wybuchu dek-
stryny. Największe wrażenie zrobiła 
na nas hala zaprojektowana przez 
słynnego wrocławskiego architekta 
prof. Hansa Poelziga dla właścicie-

li Fabryki Nawozów Chemicznych 
Moritz Milch & Spółka. Obiekt ten 
jest wymieniany w światowej lite-
raturze fachowej i jest często odwie-
dzany przez studentów architektu-
ry przemysłowej. Hala jest w kształ-
cie rogala z uwagi na biegnące tory 
kolejowe, a  jej więźba dachowa to 
majstersztyk sztuki ciesielskiej, gdyż 
została zbudowana bez użycia gwoź-
dzi na zasadzie drewno w drewno. 
Gdy ją stawiano, była najnowocze-
śniejszą wytwórnią superfosfatów 
w Europie Wschodniej z własnym 
portem rzecznym. Po terenie fabry-
ki – obecnie spółka akcyjna Luvena 
– oprowadzała nas pani technolog. 
Na zakończenie pobytu w Luvenie 
otrzymaliśmy w prezencie produkty 
�rmy – nawozy na kwietnik i  do 
roślin ogrodniczych.
Następną imprezą organizowaną 
przez cyklistów będzie eksploracja 
Wartostrady. Osoby zainteresowa-
ne wybraniem się na przejażdżkę 
Wartostradą mogą się zgłaszać pod 
adresem e-mail: 
iwona.cerba@rower-power.pl

Iwona Cerba

Szlakiem tajemnic lubońskich fabryk
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W sobotę, 27 lutego w hali LOSiR 
odbył się turniej piłki nożnej o pu-
char Prezesa Klubu Stella Luboń, 
a  także puchar Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1. W zmaganiach 
udział wzięło 17 drużyn dzieci 
z roczników 2008 i 2009 – z samego 
Poznania i  innych miejscowości 
województwa wielkopolskiego. 
Choć mecze trwały „zaledwie” 10 
minut, było wiele ekscytujących 
zagrywek, akcji ofensywnych i spek-
takularnych goli. A ponieważ praw-
dziwy talent objawia się w każdym 
wieku, dodatkowe nagrody zdobyli 
też: jako król strzelców – Max Pio-
trowicz (Suchary Suchy Las), Dawid 
Jander (TMS Stella Luboń), Szymon 
Śliwiński (KKS Lech Poznań), jako 
najlepszy bramkarz – Kornel Mar-
cinkowski (TMS Stella Luboń), naj-
lepszy zawodnik turnieju – Emil 
Kawicki (KKS Lech Poznań).

To była dawka niesamowitych emo-
cji nie tylko dla zawodników na 
parkiecie, ale i dla gorąco im kibi-
cujących rodziców na trybunach. 
Ostatecznie wygrała drużyna Lecha 
Poznań. – Jestem bardzo dumny 
z chłopców, którzy pomimo młodego 
wieku potra�ą osiągnąć tak wiele – 
podsumował ten wynik trener, Piotr 
Mydlikowski. Z  kolei prowadzący 
chłopców z Akademii Reissa Niko-
dem Brzęcki stawia na inny aspekt 
zawodów: Każdy z nich trenuje po 
to, by rywalizować i grać. A to jest 
pole do wery�kacji; pokazuje zespo-
łom, jakie są, i ile im jeszcze braku-
je do najlepszych. Co warto jednak 
podkreślić, choć niewątpliwie każde 
zawody sportowe opierają  się na 
zdrowej rywalizacji, to jednocześnie 
uczą integracji i współpracy w gru-
pie. A  to umiejętności niezwykle 
cenne w dzisiejszym świecie.

Nie dla wszystkich 
wynik był najważ-
niejszy – To właści-
wie obojętne, które 
miejsce zdobędzie. 
Cieszę się, że ma 
swoją pasję i  chce 
grać – mówi zado-
wolona mama 
7-letniego Antka 
i  dodaje znacząco 
– To znacznie lepsze 
niż siedzenie z chip-
sami przed kompu-
terem. Popiera ją 
wielu rodziców 
i  wydawałoby się, 
że jest to chwalebna 

Turniej dziecięcy inicjatywa społeczna i edukacyjna 
– dla wszystkich. Niestety, jednak 
władze miasta nie wsparły impre-
zy ani �nansowo, ani organizacyj-
nie. Być może zachęcone sukce-
sem tej edycji, zrobią to w przy-
szłości. Turniej został zorganizo-
wany dzięki inicjatywie i zaanga-
żowaniu prezesa Stelli, Dawida 
Paprockiego, a także pomocy �-
nansowej sponsorów: Violetta 
Gra�k Polska, Szybka Pizza, Mir-
-Bud, Multistal & Lohmann, Rada 
Rodziców SP 1 oraz rodziców.
W turnieju wzięło udział 17 dru-
żyn i  około 200 zawodników 
w wieku 5-7 lat. W roczniku 2008 
– 10 drużyn: Lech Poznań, Po-
znaniak Poznań, Akademia Re-
issa, AP Gorzów, LPFA Kościan, KS 
Szczytniki, AP Komorniki, Suchary 
Suchy Las, UKS Jedynka Luboń, 
TMS Stella Luboń; z rocznika 2009 
– UKS Jedynka Luboń, Polonia Śro-
da I i II Wlkp,, PKS Racot, Suchary 
Suchy Las, AP Komorniki, LPFA 
Kościan.

Podczas turnieju wystawiliśmy pił-
kę z autografami zawodników Le-
cha. Cała suma z  aukcji (650  zł) 
została przekazana na pomoc chorej 
Patrycji Ciemnoczołowskiej z Gim-
nazjum nr 2.

Z. Galasińska

n
Lubońska drużyna podczas turnieju Stelli w LOSiR-ze

n
Jedna z akcji   fot. Władysław Szczepaniak

n
 W holu LOSiR-u zorganizowano dla małych zawodników miejsce kon-
sumpcji   fot. Władysław Szczepaniak

Stella – mecze
Terminarz Poznańskiej Klasy A Grupa I – wiosna 2016 r.

Stella Luboń – Orkan Jarosławiec 26 marca  godz. 15
Stella Luboń – Clescevia Kleszczewo 2 kwietnia  godz. 17
Lotnik 1997 Poznań – Stella Luboń 9 kwietnia  godz. 16
Stella Luboń – Lider Swarzędz 16 kwietnia  godz. 17
KS 1999 Łopuchowo – Stella Luboń 23 kwietnia  godz. 16
Stella Luboń – Jurand Koziegłowy 30 kwietnia  godz. 17
Czarni Czarniejewo – Stella Luboń 7 maja  godz. 17
Stella Luboń – Zawisza Dolsk 14 maja  godz. 17
Maratończyk Brzeźno – Stella Luboń 21 maja  godz. 16.30
Stella Luboń – Przemysław Poznań 28 maja  godz. 17
Polonia II Środa – Stella Luboń 5 czerwca  godz. 15
Stella Luboń – Pogoń Książ Wlkp. 11 czerwca  godz. 17
Phytopharm Klęka – Stella Luboń 19 czerwca  godz. 16

WS

Z związku z  artykułem w  lutowym 
wydaniu „Wieści Lubońskich” pt. „ 
Dlaczego zmieniono logo Stelli” za-
rząd TMS Stella Luboń wyjaśnia:
„TMS Stella Luboń, oświadcza iż 
zmiana logo klubowego została prze-
prowadzona zgodnie z obowiązują-
cym statutem stowarzyszenia. Prezy-
dium zarządu zgodziło się na zmianę 
logo, pod warunkiem zachowania 
podstawowych symboli związanych 
z klubem TMS Stella. Stąd też nowe 
logo zawiera gwiazdę (z łaciny – Stel-
la) oraz nazwę klubu i rok jego po-
wstania.
Jednocześnie informujemy iż zmiana 
symbolu klubowego, miała na celu 
podnieść ilość sprzedanych kalendarzy 
klubowych na rok 2016. Cel ten uda-
ło się zrealizować w 100 % (sprzedano 
wszystkie kalendarze), a  pieniądze 
uzyskane z  tego tytułu zostały prze-
znaczone na działalność klubową. 
Uważamy, iż przy zachowaniu sym-
boli, żadna zmiana nie jest złą zmianą.
Zarząd klubu nie neguje niczyich 
zasług dla historii Stowarzyszenia, 
szanujemy byłych prezesów, członków 
zarządów, członków stowarzyszenia, 
jak również wszystkich kibiców na-
szego klubu. Każdy z Was miał wpływ 
na historię Stelli i za to bardzo Wam 

dziękujemy. Panu Jerzemu Kołodzie-
jowi (prezes Stelli Luboń w  latach 
2000-2008) dziękujemy za pomoc 
w uzupełnianiu księgi klubowej, lecz 
prosimy również, aby wszelkie nieja-
sności w pierwszej kolejności wyja-
śniał z zarządem klubu, szczególnie 
ze względu na to, iż nie jesteśmy dla 
siebie obcymi ludźmi.
Nawiązując jeszcze do uszczypliwej 
uwagi na temat pomysłodawcy no-
wego logo. Pragniemy poinformować, 
iż przed tym malowaniem, w Stowa-
rzyszeniu odbył się remont kapitalny. 
Od 2014 r., czyli od momentu objęcia 
prezesury przez pana Dawida Paproc-
kiego, szczególny nacisk kładziemy 
na szkolenie młodzieży, tak aby 
w  przyszłości nasi wychowankowie 
byli trzonem drużyny seniorów. 
Pierwsze efekty tej pracy przyjdą 
w sezonie 2017-2018. To wtedy więk-
szość tych chłopców zadebiutuje 
w drużynie seniorskiej. Ponadto Za-
rząd Stowarzyszenia zacieśnia współ-
pracę z drużyną UKS „Jedynka” oraz 
Szkołą Podstawową nr  1 w  ramach 
szkolenia młodzieży, jak również 
wspólnych organizacji przedsięwzięć 
sportowych”.

Dawid Paprocki (prezes),  
Szymon Dorna (wiceprezes)

Oświadczenie

Pogrom Luboń gra
Terminarz Poznańskiej Klasy B Grupa II – wiosna 2016 r.

Orły Plewiska – Pogrom Luboń  3 kwietnia godz. 14
Pogrom Luboń – Las Puszczykowo  10 kwietnia godz. 11
KS Uchorowo – Pogrom Luboń  17 kwietnia godz. 14
Pogrom Luboń – Złoci Złotkowo  24 kwietnia godz. 11
Rożnovia Rożnowo – Pogrom Luboń 8 maja godz. 16
Pogrom Luboń – Poznańska 13 Poznań 15 maja godz. 11
NKS Niepruszewo – Pogrom Luboń 22 maja godz. 16
Pogrom Luboń – Okoń Sapowice  5 czerwca godz. 11
Odlew Poznań – Pogrom Luboń  12 czerwca godz. 10
Pogrom Luboń – LKS Lipa  19 czerwca godz. 16

WS
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Orliki E1

6 marca orliki wzięły udział w tur-
nieju Polonia Cup 2016, który od-
był się w Środzie Wlkp. Nasz zespół 
po dobrej grze zajął 4. miejsce.
13 lutego ten sam zespół zagrał 
w Szamotułach i zajął 3. lokatę, do-
pisując kolejny sukces do swojej 
imponującej już kolekcji. Pomimo 
że miejsce na podium zawsze cieszy, 
po zakończeniu zmagań w hali Na-
łęcz, trener Leszek Balcerek nie był 
do końca zadowolony. Turniej za-
częliśmy bardzo dobrze, od wyso-
kiego i  pewnego zwycięstwa nad 
pierwszym zespołem gospodarzy, 
czyli SPN Szamotuły 4:1. Zespół 
pokazał wszystko, czego oczekiwał 
trener i  wynik zdecydowanie od-
zwierciedlał naszą przewagę. Rywa-
le nie potra�li dojść do głosu, a nie-
zawodny Mikołaj Konik, dzielnie 
wspierany przez rozgrywającą do-
skonały turniej Patrycję Pacyńską, 
punktował rywali. W drugim meczu 
grupowym nasza drużyna uporała 
się, choć nie bez problemów, z Su-
charami Suchy Las. Przeciwnicy nie 
potra�li skutecznie odpowiedzieć 
na dwa gole, jakie zaaplikowali im 
gracze Szkoły Futbolu. W ostatnim 
meczu grupowym, po ciekawym 
widowisku, udało  się zremisować 

z Wartą Międzychód i do pół�nału 
nasz zespół wszedł z  pierwszego 
miejsca w swojej grupie. W pół�-
nale coś się jednak zacięło. Zespół 
zagrał zdecydowanie najsłabszy 
mecz w turnieju, a drużyna Sokoła 
Pniewy, z ogromną dozą szczęścia, 
potra�ła to wykorzystać. Po straco-
nej bramce, rzuciliśmy się do ataku 
i naraziliśmy się na kontrę rywali, 
którzy bezlitośnie wykorzystali mo-
ment słabości naszej drużyny, wy-
grywając 2-0. Czekał nas zatem 
mecz o  3. miejsce, w  opinii wielu 
obserwatorów jednak był to zdecy-
dowanie przedwczesny �nał turnie-
ju. W  meczu o  brąz padł remis 
i dopiero rzuty karne wyłoniły zwy-
cięzcę. Zajęliśmy 3. miejsce, choć 
apetyty, biorąc pod uwagę nasz po-
ziom piłkarski i umiejętności, były 
znacznie większe. Królem strzelców 
turnieju został Miki Konik, po raz 
kolejny prezentując swój strzelecki 
instynkt.
28 lutego ten sam zespół zagrał 
w  turnieju Futbolsport Polibuda 
Kids Cup, w którym wystąpiło 12 
mocnych zespołów. W pierwszym 
meczu nasza drużyna obnażyła sła-
bości rywala – Olimpu Poznań. 
Olimp stawił się na parkiecie w osła-
bieniu i trener Leszek Balcerek pod-

Ze Szkoły Futbolu jął decyzję fair play o zdjęciu jedne-
go z naszych zawodników z boiska. 
Zwycięstwo 6:0 było okazałe i spek-
takularne, a gra zespołu na najwyż-
szym poziomie. W drugim grupo-
wym pojedynku orliki stanęły 
w szranki ze swoimi rówieśnikami 
z Gorzowa, reprezentującymi Aka-
demię Piłkarską Kania Cup. Nasi 
sympatyczni goście z województwa 
lubuskiego pokazali naprawdę dobrą 
grę, ale i oni musieli uznać wyższość 
Szkoły Futbolu, przegrywając 3:0. 
Honoru lubuszan strzegli jednak 
zawodnicy Polonii Słubice, którzy 
także rozgrywali swoje mecze w gru-
pie C. Ich postawa była sportowa, 
ale też nacechowana umiejętnościa-
mi czysto piłkarskimi. Pojedynek 
o  1. miejsce w  grupie z  naszymi 
orlikami musiał  się podobać. Raz 
jedni, raz drudzy szukali swej szan-
sy, ale to zawodnicy znad Odry 
znaleźli sposób na Macieja Ciszew-
skiego, wygrywając w  efekcie 3:1, 
choć to Szkoła Futbolu w tym me-
czu prowadziła. Takie rozstrzygnię-
cie spowodowało, że w ćwierć�nale 
tra�liśmy na faworyzowany zespół 
Dąbroczanki Pępowo. Po wyrówna-
nym meczu, w którym niestety nie 
ustrzegliśmy się błędów indywidu-
alnych, musieliśmy uznać wyższość 
rywali. Szkoda, bo orliki już nie raz 
pokazały, że potra�ą walczyć i po-
konać nawet teoretycznie silniej-
szych rywali. Mecz o 5. miejsce był 
bardzo wyrównany, a zespół wągro-
wieckiej Nielby, z  którym przy-
szło się nam mierzyć, pokazał spore 
umiejętności. W  wyniku tego nie 
oglądaliśmy bramek i po remisie 0:0 
byliśmy świadkami konkursu rzutów 
karnych. Te lepiej egzekwowali za-
wodnicy Szkoły Futbolu, zwycięża-
jąc w tym loteryjnym konkursie 3:2.

Orliki E2
W sobotę 13 lutego orliki E2 wzięły 
udział w  turnieju charytatywnym 
w Kicinie. Oprócz szczytnego celu 
przyświecającego zmaganiom, sztab 
szkoleniowy nakreślił konkretne 
zadania do realizacji. Było to przede 
wszystkim coraz szybsze operowanie 
piłką oraz konsekwentna gra 
w obronie. Z obu tych zadań nasz 
zespół wywiązał się znakomicie! Z 6 
rozegranych meczów aż 5 wygrali-
śmy, a tylko raz nie udało nam się 
zdobyć gola, czego efektem był re-
mis 0:0. W pokonanym polu pozo-
stawiliśmy zespoły z  Koziegłów, 
Owińsk i Suchego Lasu. Z bardzo 
dobrej strony pokazał  się Maciej 
Kliszewski, inicjując wiele akcji 
ofensywnych, a  także Bartek Am-
puła, który pokazał, że potra� nie 
tylko doskonale dryblować, ale po-
siada też atomowe uderzenie z lewej 
nogi – jego bramka była przedniej 
urody! Tylko raz udało się rywalom 
zmusić do kapitulacji (i to po dobit-
ce) świetnie broniącego Jakuba 
Wojtkowiaka – widać, że praca nad 
sferą mentalną przynosi wymierne 
efekty, a  Kuba czyni bardzo duże 
postępy. Samego siebie przeszedł też 
Lucjan Szeszuła, którego usposobie-
nie, pomimo otrzymania zadań 
defensywnych, było tak nacechowa-

ne chęcią zdobywania goli, że strze-
lał niemal z  każdej pozycji. Jego 
próby zostały w końcu uwieńczone 
sukcesem i  Lucek zdobył swoją 
upragnioną bramkę. Podsumowując, 
zespół z nawiązką wykonał zadanie, 
pokazując nie tylko dojrzałość 
w  grze, ale także zaangażowanie 
i wolę walki.

Żaki F1
Zawodnicy urodzeni w latach 2007-
2008 osiągnęli historyczny sukces. 
Wrócili z turnieju w Śremie ze srebr-
nymi medalami. W pierwszym me-
czu zmierzyliśmy się z Wartą Śrem 
i po ciężkim boju udało się zaapli-
kować rywalom dwa gole, nie tracąc 
żadnego. Ich autorami byli Marcel 
Piotrowski i Eryk Szewczuk, który 
w  sytuacji sam na sam pokonał 
bramkarza w  najlepszym stylu. 
W drugim meczu grupowym stanę-
liśmy w  szranki z  zespołem Kani 
Gostyń. Rywale byli dobrze zorga-
nizowani i próbowali prowadzić grę, 
ale to nasi zawodnicy tra�li do siat-
ki. Na listę strzelców wpisali  się 
ponownie Eryk i  Marcel, a  swoje 
premierowe tra�enie w turnieju za-
notował Marcel Kaczmarek. Pierw-
sze miejsce w grupie bez straty gola 
dawało nam przepustkę do ćwierć-
�nału. Na tym etapie turnieju stra-
ciliśmy też pierwszego gola, prze-
grywając ze „złotą” drużyną Warty 
Śrem 1:0 już po 30 sekundach me-
czu. Nasi zawodnicy pokazali jednak 
charakter – hat trickiem popisał się 
Marcel Kaczmarek, a  szczególnie 
jego drugi gol – z woleja po dośrod-
kowaniu Marcela Piotrowskiego – 
był przedniej urody. Z niecierpliwo-
ścią czekaliśmy zatem na pół�nał, 
w  którym zmierzyliśmy  się z  KS 
Krotoszyn. W pół�nale po 3 minu-
tach gry przegrywaliśmy już 2:0. Po 
raz kolejny chłopcy pokazali jednak, 
że potra�ą wyjść z najgorszych opre-
sji. Sygnał do ataku dał strzałem 
z dystansu Jan Zawal, a wyrównał 
Eryk Szewczuk. Po chwili to zawod-
nicy z Krotoszyna cieszyli się z pro-
wadzenia, ale doskonale rzut wolny 
wykonał Marcel Kaczmarek i  na 
tablicy wyników znów mieliśmy 
remis. W końcówce nasze huraga-
nowe ataki nie przyniosły gola, choć 
odnotować trzeba strzał w  słupek 
Marcela Piotrowskiego. Czekał nas 
emocjonujący konkurs rzutów kar-
nych… Rywale kolejno chybili, 
a Eryk i Marcel Kaczmarek wpro-
wadzili Szkołę Futbolu do upragnio-
nego �nału, w którym czekał na nas 
Lech Poznań. W �nale ten, kto do-
piero przybył na trybuny, musiał być 
mocno zdziwiony. Od początku to 
nasi zawodnicy nadawali ton temu 
pojedynkowi, spokojnie rozgrywając 
piłkę i kontrolując przebieg meczu. 
Mieliśmy nawet szanse na zdobycie 
bramek, ale niestety to lechici wy-
korzystali nasze indywidualne błędy 
i łatwo objęli wysokie prowadzenie 
3:0. Nasz zespół stać było tylko na 
bramkę honorową. Ostateczny re-
zultat nie przynosi nam wstydu, 
a srebrne medale na piersi chłopców 
są jak najbardziej zasłużone.

Szkoła Futbolu Luboń

W zespole Lubońskiego Klubu 
Sportowego trenują dobrze znani 
fanom dwaj zawodnicy – Filip Go-
eldner oraz Jakub Frankowski. Ten 
pierwszy wrócił po półrocznej prze-
rwie, natomiast J. Frankowski wy-
stępował w zespole za czasów tre-
nera Marcina Drajera w III lidze.
Młodzi zawodnicy – Adam Bojek, 
Bartosz Codro i Kamil Frankowski 
– pozostaną na wyposażeniu Stelli 
Luboń. – Stella to na ten moment 
najlepsze miejsce dla ich rozwoju 
– powiedział prezes Lubońskiego 
KS Karol Bąkowski.
Współpraca z  Wartą Poznań za-
owocowała przedłużeniem wypo-

życzenia dwóch zawodników dru-
żyny seniorów – Damiana Ogórka 
i  Mateusza Koszka. W  rundzie 
wiosennej będą dalej trenować pod 
okiem Łukasza Kubiaka.
Do drużyny seniorów LKS-u do-
łączył nowy bramkarz – Jan Woj-
nowski (wypożyczony z  Warty 
Poznań). Ten utalentowany zawod-
nik pochodzi z  Lubonia, gdzie 
ukończył Gimnazjum nr 1. Pomi-
mo młodego wieku (1999 r.), bę-
dzie niewątpliwie wzmocnieniem 
drużyny, co udowodnił w meczach 
towarzyskich, po których zbierał 
pochlebne opinie.

Władysław Szczepaniak

Przed sezonem
LKS – nowi i wypożyczeni zawodnicy

LKS gra
Terminarz spotkań Klasy Okręgowej – Grupa Wschodnia

Spójnia Strykowo – Luboński KS 26 marca godz. 16
Luboński KS – Polonia Poznań 2 kwietnia godz. 12
Lipno Stęszew – Luboński KS 10 kwietnia godz. 17
Concordia Murowana Goślina – Luboński KS 16 kwietnia godz. 17
Luboński KS – Warta Śrem 23 kwietnia godz. 12
Vitkowia Witkowo – Luboński KS 30 kwietnia godz. 16
Luboński KS – Kłos Zaniemyśl 7 maja godz. 12
Piast Kobylnica – Luboński KS 14 maja godz. 16
Luboński KS – Wiara Lecha Poznań 21 maja godz. 12
Orkan Konarzewo – Luboński KS 28 maja godz. 16
Luboński KS – OTPS Winogrady 4 czerwca godz. 12
1920 Mosina – Luboński KS 11 czerwca godz. 16
Luboński KS – Wielkopolska Komorniki 18 czerwca godz. 17

WS
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Marcel – królem strzelców
7 lutego drużyna UKS Jedynka 
Luboń, rocznik 2008-09 wyjecha-
ła na turniej do Konstantynowa 
Łódzkiego. Wystąpiły w nim dru-
żyny z trzech województw wiel-
kopolskiego, łódzkiego i  mazo-
wieckiego: UKS Jedynka Luboń I, 
Pogoń, Zduńska Wola, Warta 
Sieradz, Victoria Rąbień, Drukarz 
Warszawa I, MKP Boruta Zgierz, 
Drukarz Warszawa  II, Konstan-
tynowska Akademia Sportu, PTC 
Pabianice. Luboński zespół wy-
grał z Wartą Sieradz 2:0 i przegrał 
3:0 z  Drukarzem Warszawa  I. 
W  meczu 1/4 finału Jedynka 
zmierzyła się z Pogonią Zduńska 
Wola i niespodziewanie poniosła 
porażkę 0:3. W spotkaniu o miej-
sce 5-8 młodzi lubońscy piłkarze 
pokonali Victorię Rąbień 4:0. 
Meczu o 5. miejsce nie rozgrywa-
no i  ostatecznie UKS Jedynka 
zajął ex aequo 5. miejsce z PTC 
Pabianice. Najlepszym zespołem 
turnieju został Drukarz Warsza-
wa II, pokonując w finale Druka-
rza Warszawę  I po rzutach kar-
nych 2:0 (1:1 w regulaminowym 
czasie). W całym turnieju zawod-
nicy Jedynki zaprezentowali do-
bra grę w ofensywie, szczególnie 
wyróżnił  się Marcel Mischke – 
wielki talent z Wielkopolski i za-
razem król strzelców. Wyróżnie-
nia indywidualne: najlepszy tech-
nik – Miłosz Tomaszewski (Bo-
ruta Zgierz), najmłodszy zawod-
nik – Kuba Koesling (Konstanty-
nowska Akademia Sportu) – rocz-
nik 2011, najlepszy pomocnik – 
Antek Tabor (Drukarz Warszawa 
II), najlepszy bramkarz – Szymon 
Mewald (Pogoń Zduńska Wola), 
król strzelców – Marcel Mischke 
(UKS Jedynka Luboń) – 9 bra-
mek, najlepszy zawodnik turnie-
ju – Karol Gorzędowski (Drukarz 
Warszawa I).

III miejsce w Gubinie

13 lutego odbył  się w  Gubinie 
IV  Turniej Piłki Nożnej Żaków 
rocznika 2008 o Puchar Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Sportu. Zje-
chały drużyny z województwa lu-
buskiego oraz wielkopolskiego: 
UKP Falubaz, Zryw i  MUKS  11 
z Zielonej Góry, Santos Świebodzin, 
Medyk Cibórz, Błękitni Olbrachtów, 
SP 1 Luboń, MLUKS Dwójka MOS 
Gubin. Turniej, po zaciętej walce, 
wygrała drużyna gospodarzy. Za-
wody stały na bardzo wysokim po-
ziomie, wszystkie drużyny prezen-
towały bardzo dobre umiejętności 
piłkarskie, o  wynikach zadecydo-
wały minimalne błędy. W meczach 
grupowych SP  1 Luboń wygrała 
z Medykiem Cibórz 5:1 i 3:0 z UKP 
Falubaz Zielona Góra oraz zremi-
sowała 0:0 z  MUKS  11 Zielona 
Góra. W pół�nałach lubońska dru-
żyna przegrała z  MLUKS Dwójka 
MOS Gubin 1:3. W spotkaniu o 3. 
miejsce SP 1 Luboń pokonała Błę-
kitnych Olbrachtów 1:2. Najlepszym 
strzelcem turnieju ponownie został 

Turnieje Jedynki Marcel Mischke. Dziękujemy za 
pomoc rodzicom, bez ich pomocy 
na pewno nie uczestniczylibyśmy 
w tak dalekich wyjazdach.   
 Dawid Paprocki

Jedynka druga w Koninie
4-5 marca w hali Szkoły Podstawo-
wej nr 15 w Koninie odbył się ju-
bileuszowy, XX Ogólnopolski Tur-
niej Piłki Nożnej Dzieci im. Olka 
Ruminkiewicza, zorganizowany 
przez ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Rodzin Zamordowanych Dzieci, 
którego prezesem jest ojciec Olka 
– Wojciech Ruminkiewicz. Hono-
rowy patronat nad turniejem spra-
wował prezydent Konina – Józef 
Nowicki, patronat sportowy – 
OZPN w Koninie, a medialny – TV 
Wielkopolska Konin i  „Przegląd 
Koniński”. Gośćmi honorowymi 
byli Jan Domarski – strzelec bram-
ki w  pamiętnym meczu Anglia-

-Polska w  1973  r. (1:1), Dariusz 
Górski – syn legendarnego trenera 
Kazimierza Górskiego oraz lider 
zespołu „Oddział Zamknięty” – 
Cezary Zybała-Strzelecki, który 
wykonał utwory muzyczne poświę-
cone Olkowi. Podczas otwarcia 
i zamknięcia turnieju grała orkie-
stra górnicza. Odbył  się też mecz 
pokazowy pamięci zamordowanych 
dzieci. W zawodach wystąpiło 16 
zespołów podzielonych na 4 grupy. 
Uczestnikami były zespoły z: Ko-
nina, Sosnowca, Kalisza, Sieradza, 
Radomska, Gomunic koło Radom-
ska, Turku, Zagórowa, Osieczy, 
Sławska z powiatu konińskiego oraz 
Jedynka Luboń. W  meczach gru-
powych Jedynka wygrała z Radom-
skiem 4:2, Trójką Konin 3:0 i Za-
górowem 10:0. Wyniki te dały jej 
1. miejsce w grupie i możliwość gry 
o  miejsca 1-4 ze zwycięzcami 
trzech pozostałych grup. W pierw-
szym pół�nale zespół z  Sieradza 
pokonał zespół 11  Kalisz 2:1, 
w drugim Jedynka pokonała Dzie-
wiątkę Konin (klasa sportowa Gór-
nika Konin) 4:1. W spotkaniu o 3. 

miejsce drużyna z Konina zwycię-
żyła 3:1 z zespołem z Kalisza. Mecz 
finałowy rozegrano w  systemie 
2 x 10 minut pomiędzy Sieradzem 
i Jedynką. W spotkaniu tym sędzia 
popełnił 2 błędy, dzięki którym 
zespół z  Sieradza zdobył dwie 
bramki (błędy polegały na tym, że 
bramkarz wznawiając grę od bram-
ki, podawał piłkę poza własną po-
łową boiska). W  tych sytuacjach 
przeciwnik zdobył dwie bramki, 
a  Jedynka odpowiedziała jednym 
tra�eniem. W przerwie opiekuno-
wie Jedynki i organizator zwrócili 
uwagę sędziemu na błędy. W  2. 
połowie, mimo dogodnych sytuacji, 
lubonianom zabrakło precyzji, spo-
koju pod bramką i szczęścia. Wynik 
meczu nie uległ zmianie. Spotkanie 
zakończyło się porażką Jedynki 1:2. 
Zespół z  Sieradza otrzymał piłkę 
ufundowaną przez Prezydenta RP 
oraz puchar Prezydenta Konina. 

Jedynka odebrała piłkę ufundowa-
ną przez Przewodniczącego Rady 
Konina oraz puchar, który wręczył 
Prezydent Konina. Jedynka została 
też najlepszym zespołem Wielko-
polski. Odebrała puchar i  piłkę 
ufundowane przez Wojewodę 
Wielkopolskiego oraz puchar 
i piłkę jako najbardziej bramko-
strzelny zespół turnieju, ufundo-
wane przez posła RP K. Macie-
jewskiego z  ziemi radomskiej. 
Kamil Wroński z Jedynki został 
najlepszym zawodnikiem Wiel-
kopolski, otrzymał puchar, plecak 
i piłkę ufundowane przez euro-
posłankę Parlamentu Europej-
skiego – Krystynę Łybacką. Ze-
spół Jedynki grał w  składzie: 
Tomasz Jeziorny, Jeremi Osuch, 
Aleksander Zajder, Kamil Wroński, 
Karol Wieland, Remigiusz Witt, 
Wojciech Książkiewicz, Derwan 
Winczewski, Konrad Twardosz. 
Opiekunami byli Lech Bartkowiak 
i  Jarosław Jeziorny. Transport do 
Konina autobusem s�nansowała 
Rada Rodziców SP 1.   

Lech Bartkowiak
n
UKS Jedynka rocznik 2008-09 w Konstantynowie Łódzkim

n
Marcel Mischke – król strzelców 
z Konstantynowa i Gubina

n
 UKS „Jedynka” z Wojciechem Ruminkiewiczem i gośćmi honorowymi 
turnieju Dariuszem Górskim i Janem Domarskim   fot. Jarosław Jeziorny
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Dominacja w  Grand Prix

Pierwszy raz w historii wielkopol-
skiego tenisa stołowego jeden klub 
(Luboński Klub Tenisa Stołowego 
Luvena Luboń) zajął pięć pierw-
szych miejsc! – III Grand Prix Wiel-
kopolski Kadetek i Kadetów w Po-
znaniu, 7 lutego. Fantastycznie 
walczyli wszyscy reprezentanci. 
Szczególne gratulacje należą  się 
młodzikom, którzy rywalizując naj-
częściej z 2 lata starszymi zawodni-
kami, pokazali swoją najlepszą grę, 
co miało odzwierciedlenie w wyni-
kach. Kategorię kadetek absolutnie 
zdominowały reprezentantki LKTS 
Luvena Luboń. To wspaniałe osią-
gnięcie. Turniej wygrała Maja Zie-
lińska przed Weroniką Dombką, 
Zuzanną Sułek, Natalią Piechotą 

i Magdaleną Palicką. W �nałowych 
fazach dochodziło do bratobójczych 
spotkań, które są zdecydowanie naj-
trudniejsze. Wśród kadetów wygrał 
Patryk Pyśk. Czołowe miejsca w tym 
turnieju, po bardzo dobrej grze, 
zajęli Krzysztof Witkowski (3. miej-
sce) i  Jan Kuźniarek (8. miejsce). 
W imprezie uczestniczyło 68 zawod-
ników reprezentujących kluby wo-
jewództwa wielkopolskiego. Awans 
na turniej Grand Prix Polski Kade-
tek wywalczyli: Maja Zielińska, We-
ronika Dombka i  Patryk Pyśk. 
III Grand Prix Polski Kadetek i Ka-
detów odbędzie się w Luboniu od 1 
do 3 kwietnia br. Bardzo ważne jest 
teraz, by koncentrować się na tre-
ningach, gdyż na zawodach widzimy 
jedynie efekt końcowy, a sukcesy są 
wypracowywane nie na turniejach, 
ale podczas wielogodzinnych tre-
ningów. Wszyscy zawodnicy trenu-
ją według programu FUNdamenty 
„Od marzenia do Mistrzostwa”. 
Wyróżnia ich wielka determinacja, 
ogromne poświęcenie i  pasja do 
wieloletniego doskonalenia.   

Piotr Ciszak

Grand Prix młodzików
W sobotę 13 lutego w  Poznaniu, 
podczas III Grand Prix Młodziczek 
i  Młodzików w  Tenisie Stołowym 

rywalizowało 104 zawodników obu 
płci. Pierwsze miejsce wśród dziew-
cząt wywalczyła Weronika Dombka 
z Lubońskiego Klubu Tenisa Stoło-
wego, która odniosła bezapelacyjne 
zwycięstwo. Podczas całego turnie-
ju nie przegrała żadnego seta. Do 
pół�nału awansowała też Natalia 
Piechota (5. miejsce), a  w  grze 
o pół�nał grała Magdalena Palicka 
(8.). To kolejny świetny turniej po 
Grand Prix Wielkopolski Kadetek 
i Kadetów, gdzie triumfowali Maja 
Zielińska i Patryk Pyśk. W sporcie 
trudniej gra się w roli faworyta, ale 
to też ważne doświadczenie, aby 
przekonać się na własnej skórze, że 
dużo łatwiej jest wejść niż utrzy-
mać  się w  czołówce. Cenne do-
świadczenie zaprocentuje w kolej-
nych imprezach. Postęp jest widocz-
ny i  to jest najważniejsze, aby nie 
koncentrować się na wyniku tylko 
na rozwoju. Dobrze zaprezentowa-
ły  się młodsze zawodniczki: Julia 
Gładysz (11-12 miejsce) i  Paulina 
Stemporowska (37-38), które będą 
startowały w kategorii młodziczek, 
także w kolejnych latach. W turnie-
ju ogólnopolskim, który odbę-
dzie się w Białymstoku, wystartują: 
Zuzanna Sułek (2. na liście Polskie-
go Związku Tenisa Stołowego), We-
ronika Dombka i Patryk Pyśk (4. na 

Sukcesy LKTS-u liście PZTS). Cała grupa uczestniczy 
w  programie FUNdamenty „Od 
marzenia do Mistrzostwa”.   

Piotr Ciszak

Grand Prix juniorów
W niedzielę, 14 lutego w  Zespole 
Szkół z Oddziałami Integracyjnym 
nr 1 w Poznaniu odbył się III turniej 
Grand Prix Wielkopolski Juniorów 
i Juniorek. Wystartowało 35 zawod-
ników i 18 zawodniczek, wśród nich 
siedmioro reprezentantów LKTS 
Luvena Luboń. Jedyna dziewczyna 
w zespole, Maja, zajęła 2. miejsce, 
premiowane awansem na Grand 
Prix Polski Juniorów, które odbę-
dzie  się w ostatni weekend lutego 
w Nadarzynie. Warto wspomnieć, 
że nasza kadetka zaprezentowała się 
wspaniale, prezentując ogromną 
wolę walki i grę z determinacją od 
początku do końca. Mecze grającej 
stylem defensywnym zawodniczki 

są bardzo widowisko-
we i stoją na wysokim 
poziomie. Po dobrej 
grze miejsca na po-
czątku drugiej dzie-
siątki zajęli nasi za-
wodnicy, którzy w ko-
lejnych sezonach, 
także będą rywalizo-
wali w  kategorii ju-
niorów: 11-12 Tomasz 
Magnucki,  11-12 
Krzysztof Witkowski 
(kadet), 13-14 Jan 
Kuźniarek (kadet), 
23-24 Arkadiusz Tu-
rek, 29-30 Michał 
Kordziński, 29-30 Ja-
kub Żurawka.   

Piotr Ciszak

Mistrzostwo Joasi 
Drygas

21 lutego w  Poznaniu rozegrano 
Indywidualne Mistrzostwa Wielko-
polski Seniorek i Seniorów w Teni-
sie Stołowym. Celem zawodów było 
wyłonienie mistrzów województwa 
wielkopolskiego w grach pojedyn-
czych i podwójnych. W zawodach 
startowała siódemka reprezentan-
tów LKTS Luvena Luboń. Najwięk-
szy sukces odniosła Joanna Drygas, 
która wywalczyła 3 medale oraz 
awansowała na Indywidualne Mi-
strzostwa Polski Seniorów, które 
odbędą  się w  Wałbrzychu 18-20 
marca. To wielki sukces Asi, pierw-
sze indywidualne Mistrzostwo Wiel-
kopolski to największe zwycięstwo 
w jej dotychczasowej karierze. Ko-
lejny udany turniej jest potwierdze-
niem bardzo wysokiego poziomu 
i stabilności formy tej zawodniczki. 
W grze podwójnej Joanna Drygas 
wspólnie z Anitą Chudy (KS Stella 
Niechan Gniezno) zdobyły brązowe 
medale. W  grze mieszanej srebro 
w  parze z  najlepszym seniorem 
LKTS-u, piątym zawodnikiem tur-
nieju indywidualnego, Adrianem 
Spychałą. Świetnie zaprezentowa-
ła się kadetka Maja Zielińska, zaj-
mując po wspaniałej grze i zwycię-
stwach z zawodniczkami I-ligowej 
Stelli Niechan Gniezno 4. Miejsce, 
i zdobywając brązowy medal. Wiel-

ką niespodziankę sprawiły 12-letnia 
Zuzanna Sułek i 2 lata starsza Maja 
Zielińska, które wywalczyły pierw-
sze medale w  deblu na Mistrzo-
stwach Wielkopolski Seniorek! W 
grze podwójnej bardzo dobrze za-
grali Adrian Spychała i Piotr Koł-
dyka. Po emocjonującej grze zdo-
byli brązowe krążki. Całe zawody 
stały na wysokim, sportowym i or-
ganizacyjnym poziomie. Rozgry-
wane pojedynki składały się z wie-
lu fantastycznych wymian i drama-
tycznych starć. Wyniki Indywidu-
alnych Mistrzostw Wielkopolski 
Seniorów i  Seniorek w  Tenisie 
Stołowym na 2016  rok: gry poje-
dyncze seniorek: 1. Joanna Drygas, 
4. Maja Zielińska, 11. Zuzanna Su-
łek; gry pojedyncze seniorów: 5-6 
Adrian Spychała, 13-16 Piotr Koł-
dyka, 29-32 Robert Krupa, 29-32 
Hubert Spychała; gry podwójne 
seniorek: 3-4 Zuzanna Sułek/ Maja 
Zielińska, 3-4 Anita Chudy KS Stel-
la Gniezno/ Joanna Drygas; gry 
podwójne seniorów: 3-4 Piotr Koł-
dyka/ Adrian Spychała, 9-16 Hubert 
Spychała/ Tomasz Śmigaj RLKTS 
Ochman Raszków, 9-16 Wojciech 
Hałas WLKS Łobzonka Wyrzysk/ 
Robert Krupa; gry mieszane senio-
rów/ek: 2. Adrian Spychała/ Joanna 
Drygas, 5-8 Piotr Kołdyka/ Anita 
Chudy KS Stella Gniezno, 9-11 Ma-
ciej Wiśniewski LKS Wielkopolska 

Komorniki/ Maja Zielińska, 9-11 
Mateusz Margraf TTS Trzemeszno/ 
Zuzanna Sułek.    Piotr Ciszak

Liga
W sobotę, 20 lutego w sali Luve-
ny SA odbyły się 2 mecze II  ligi 
tenisa stołowego. LKTS podejmo-
wał u siebie TTS Trzemeszno oraz 
KS Stellę Niechan Gniezno. 
W porannym pojedynku gospo-
darze ulegli gościom 3:7, a  po 
południu, przy rekordowej fre-
kwencji kibiców, LKTS pokonał 
zawodników Stelli 7:3. Serdecznie 
dziękujemy kibicom za doping 
i sportową atmosferę!     
 Agnieszka Zielińska

n
Zawodnicy LKTS-u z dyplomami i pucharami na zwycięskim III Grand Prix Wielkopolski 
Kadetek i Kadetów   fot. Agnieszka Zielińska

n
 Weronika Dombka podczas gry 
(III Grand Prix Młodziczek i Młodzi-
ków)   fot. D. Dombka

n
Joanna Drygas – Mistrzyni Wielkopolski 
z medalami i pucharem   fot. Agnieszka 
Zielińska
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Ostatnie dwa
W przedostatnim w  tym sezonie 
turnieju z cyklu Luboń Cup rocz-
nika 2005 (połowa lutego) trzecie 
miejsce zajął zespół Warty I, zwy-
ciężając po wyrównanym meczu 
z  Akademią Piłkarską Falubaz  II 
1:0. Mecz finałowy był popisem 
zawodnika Warty  II – Sebastiana 
Goca, który zdobywając dwie nie-
zwykłej urody bramki, poprowadził 
„Zielonych” do zwycięstwa z Kanią 
Gostyń 3:0. W klasy�kacji końcowej 
Stella Luboń zajęła przedostatnie, 
11. miejsce. Oprócz lubońskiej dru-
żyny wystąpiły: 1. Warta II Poznań, 
2. UKS Kania Gostyń, 3. Warta I 
Poznań, 4. AP Falubaz II, 5/6. Wi-
dok Skierniewice/Orzeł Między-
rzecz, 7/8. Football Academy Lesz-
no/Akademia Kreatywnego Futbo-
lu Poznań, 9. UKS Śrem, 10. UKS 
Orlik Poznań, 12. Akademia Piłkar-
ska Falubaz I.
Rocznik 2004 zakończył rywalizację 
młodych piłkarzy w LOSiR. Trium-
fowała grająca jako Lubuska Kadra 
Czeka reprezentacja województwa 
lubuskiego. Po bardzo wyrównanym 
spotkaniu jej zawodnicy pokonali 

zespół Lechii Kostrzyn 1:0. W me-
czu o trzecie i czwarte miejsce Fo-
otball Academy Leszno zwyciężyła 
drugi zespół lubuskiej reprezentacji 
również 1:0. Zagrało 10 drużyn. Nie 
było wśród nich lubońskiej.

Silne zespoły, wiele emocji
Od 21 listopada 2015 do 14 lutego 
2016 r. w hali LOSiR w Luboniu 
rozegrano 10 młodzieżowych tur-
niejów piłkarskich w ramach cyklu 
turniejów Luboń Cup sezon 2015-
16. Uczestniczyło w  nich ponad 

Luboń CUP
Cykl jednodniowych halowych turniejów piłki nożnej dzieci 
i młodzieży organizowanych przez LOSIR Sp. z o.o od listopada 
2015 r. w hali przy ul. Kołłątaja 2 – ostatnie rozgrywki 
i podsumowanie

1200 młodych piłkarzy reprezen-
tujących aż 50 klubów z Wielko-
polski oraz województw: lubuskie-
go, zachodniopomorskiego, łódz-
kiego, kujawsko-pomorskiego 
i dolnośląskiego. Rozegrano pra-
wie 500 meczów i strzelono ponad 
1500 bramek. Było wiele emocji, 
radości, bardzo ciekawe i wyrów-
nane mecze, które za każdym ra-
zem oglądała liczna publiczność. 
Organizator – LOSiR Sp z o.o. oraz 
sponsor techniczny turnieju -firma 
Orlico Sport – przygotowali dla 
wszystkich uczestników pamiąt-

kowe medale, puchary dla drużyn 
oraz upominki w postaci sprzętu 
sportowego dla najlepszych za-
wodników. Rozgrywki toczono 
w pięciu kategoriach wiekowych. 
W każdej z nich rozegrano po dwa 
turnieje. Na listę zwycięzców wpi-

sały  się następujące zespoły: 
21.11.2015, rocznik 2008 – Foot-
ball Academy Leszno; 28.11.2015, 
rocznik 2007 – UKS Śrem; 
19.12.2015, rocznik 2006 – UKS 
Jedynka Luboń; 10.10.2016, rocz-
nik 2005 – Dąbroczanka Pępowo; 
16.01.2016, rocznik 2004 – Aka-
d e m i a  Pi ł k arsk a  Fa lub a z ; 
30.01.2016, rocznik 2008 – Foot-
ball Academy Leszno; 06.02.2016, 
rocznik 2007 – UKS Śrem; 
07.02.2016, rocznik 2006 – FA 
Leszno; 13.02.2016, rocznik 2005 
– Warta Poznań; 14.02.2016, rocz-

nik 2004 – Lubuska Kadra Czeka. 
Ze względu na duże zainteresowa-
nie oraz sukcesów turniejów, cykl 
zostanie wznowiony w  ostatnim 
kwartale 2016 r.

Marek Giese
LOSiR

n
Prezentacja zespołów ostatnich rozgrywek turniejowych

18-letni absolwent Szkoły Podsta-
wowej nr  2 i  Gimnazjum nr  2, 
Adam Balcerek, którego dwukrotnie 
przedstawialiśmy w 2015 r. (czytaj: 
„WL” 06-2015, s. 33 i 09-2015, s. 53) 
osiągnął na Halowych Mistrzo-

stwach Polski w  Spale w  dniach 
12-14 lutego kolejne sukcesy. Pobi-
jając swoje rekordy życiowe, z  re-
zultatem 22,20 sek. zdobył 4. miejsce 
w biegu na 200 m oraz 7. miejsce na 

Biega z najlepszymi

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Qn 01.02 – z otwartego samochodu 
przy ul. Kościuszki nieznany spraw-
ca skradł torbę z dokumentami, te-
lefonem i iPadem (straty: 1 300 zł).
Qn 01.02 – przy ul. Żabikowskiej 

policjanci zatrzymali nietrzeźwego  
kierowcę (1,6 promila).
Qn 02.02 – nieznany sprawca, rozry-

wając czujniki panelu dotykowego, 
uszkodził biletomat przy ul. Żabi-
kowskiej (straty: 1 050 zł).
Qn 03.02 – nieznany sprawca wrzu-

cił przez tylną szybę gruz do samo-
chodu zaparkowanego przy ul. Dą-
browskiego, uszkadzając go (straty 
ponad 600 zł).
Qn 05.02 – mieszkaniec Lubonia zgłosił, 

że nieznany sprawca, wykorzystując 
dane personalne jego ojca, dokonał 
oszustwa, zawierając umowę ubez-
pieczeniową na samochodowe OC.
Qn 05.02 – przy ul. Żabikowskiej 

nieznany napastnik pobił przecho-
dzącego tam mieszkańca Poznania.

Qn 05.02 – poznańscy policjanci za-
trzymali przy ul. Krętej nietrzeźwego  
kierowcę (1,1 promila).
Qn 10.02 – nieznany sprawca uszko-

dził peugeota zaparkowanego przy 
ul. Źródlanej.
Qn 10.02 – włamano się do lokalu przy 

ul. Krętej i uszkodzono 4 automaty 
do gier, niszcząc kasety do wrzuca-
nia monet, monitory oraz obudowy 
części maszyn, z których ukradziono 
pieniądze (straty:3 000 zł).
Qn 10/11.02 – na niestrzeżonym par-

kingu przy ul. Osiedlowej uszko-
dzono audi.
Qn 12.02 – przy ul. Żabikowskiej za-

trzymano lubonianina, który kierował 
samochodem, pomimo posiadania 
zakazu sądowego.
Qn 13.02 – przy ul. Dębieckiej nie-

znany sprawca, korzystając z  nie-
uwagi spieszącej się kobiety, skradł 

60 m (7,08 sek.). Zawody te zakoń-
czyły sezon halowy 2016 r.
Adam reprezentuje klub Stowarzy-
szenie Lekkoatletyczne Olimpia 
Poznań i  trenuje pod kierunkiem 
Stanisława Szudrowicza. Z dniem 1 
stycznia 2016 r. został powołany do 
zaplecza Kadry Narodowej U20.

Michał Balcerek

jej z torebki portfel z dokumentami 
i pieniędzmi (straty: 230 zł).
Qn 13.02 – włamano się do piwni-

cy budynku mieszkalnego przy ul. 
Jachtowej i  skradziono skrzynkę 
z narzędziami o wartości 3 800 zł. 
Qn 14.02 – przy ul. Armii Poznań 

policjanci zatrzymali nietrzeźwe-
go motorowerzystę (1,5 promila).
Qn 14.02 – w jednym ze sklepów CH 

Factory przy ul. Dębieckiej skradzio-
no marynarkę o wartości 521 zł.
Qn 14.02 – lubonianka z ul. Kołłąta-

ja zgłosiła, że w Las Vegas nieznany 
sprawca dokonał nieuprawnionej 
transakcji, posługując  się danymi 
z jej karty bankowej (straty: 430 zł).
Qn 14/15.02 – uszkodzono audi 

zaparkowane przy ul.  Sobieskiego 
(straty: 1 500 zł).
Qn 15/16.02 – skradziono katalizator 

od samochodu Iveco na niestrzeżo-
nym parkingu przy ul. Armii Poznań 
(straty: 7 800 zł).
Qn 16.02 – jeden z pracowników �r-

my „Eurocash” przy ul. Powstańców 
Wlkp. przywłaszczył sobie kwotę 
1 748 zł.

Qn 16.02 – przy ul. Armii Poznań 
policjanci zatrzymali na gorącym 
uczynku nietrzeźwego mężczyznę, 
który wybił szybę w zaparkowanej 
tam przyczepie kempingowej (stra-
ty: 500 zł).
Qn 18.02 – przy ul. Krętej policjanci 

zatrzymali trzech mężczyzn posia-
dających narkotyki. Jeden z  męż-
czyzn miał przy sobie także telefon 
komórkowy pochodzący z kradzieży.
Qn 19.02 – w  jednym ze sklepów 

CH Factory mieszkańcowi Komor-
nik skradziono telefon komórkowy 
o wartości 500 zł.
Qn 19.02 – przy ul. Dworcowej po-

licjanci zatrzymali mieszkańca Jó-
zefowa podejrzanego o dokonanie 
uśmiercenia psa wbrew przepisom 
„Ustawy o ochronie zwierząt”.
Qn 20.02 – przy ul. Armii Poznań 

poznańscy policjanci zatrzymali 
nietrzeźwego kierowcę (0,8 promila).
Qn 20.02 – skradziono odzież nar-

ciarską w  jednym ze sklepów CH 
Factory (straty: 560 zł). Zabezpie-
czono zapis monitoringowy.
Qn 20.02 – w  jednym ze sklepów 

CH Factory mieszkance Łubowa 

Adam 
Balcerek 
– zdobyw-
ca 4. miej-
sca Halo-
wych Mi-
strzostw 
Polski

n

cd.  
obok
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W lutym strażnicy miejscy wyko-
nali 457 różnych interwencji. Trwa 
zima, więc stałej kontroli podlegają 
miejsca przebywania osób bezdom-
nych. W ub. miesiącu mieliśmy aż 
17 zgłoszeń o przebywaniu bezdom-
nych w pomieszczeniu bankomatu 
przy ul. Sikorskiego. Zgłoszenia te 
są każdorazowo sprawdzane. Jeśli 
osoby, które tam przebywają, są 
w stanie zagrażającym ich zdrowiu 
lub życiu na skutek nadużycia alko-
holu, przewozimy je do Izby Wy-
trzeźwień (ODON) w  Poznaniu. 
W  wypadku, gdy nie spożywają 
alkoholu, a  ich stan pozwala na 
opuszczenie pomieszczenia, prosi-
my, by to zrobiły. Trzeba powie-
dzieć, że mężczyźni ci stosują się do 
naszych poleceń. Jednocześnie za-
wsze przekazujemy im informację 
dotyczącą miejsc, w które ewentu-
alnie mogą  się udać po pomoc 
i  gdzie mogą przenocować. Nie 
wypełniają oni znamion wykrocze-
nia z art. 51 czy 140 Kodeksu Wy-
kroczeń, m.in. dlatego, że w takim 
wypadku musi się ujawnić konkret-
na osoba zgłaszająca zdarzenie, dla 
której zachowanie wyżej wymienio-
nych osób wzbudza zgorszenie, 
wstręt czy niesmak. Pragnę podkre-
ślić, że strażnik, któremu ten rejon 
podlega, zwracał się do kierownic-
twa placówki banku – właściciela 
pomieszczenia – o  przywrócenie 

możliwości otwierania drzwi wy-
łącznie przez klientów do tego 
uprawnionych. Należy również za-
znaczyć, że miejsce to jest monito-
rowane, a do jego ochrony została 
wynajęta stosowna �rma.
Do Straży Miejskiej wpłynęło w lu-
tym również 12 zgłoszeń dotyczą-
cych spalania nieczystości stałych 
w piecach do tego nie przeznaczo-
nych. W jednym przypadku inter-
wencja okazała  się zasadna i  wła-
ściciel nieruchomości został ukara-
ny grzywną mandatową. 44 inter-
wencje dotyczyły nieprawidłowego 
postoju lub zatrzymania, a 30 ko-
lejnych było związanych ze zwierzę-
tami. Z pracownikami Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej prze-
prowadziliśmy 10 kontroli w miej-
scach zamieszkania osób korzysta-
jących z pomocy tej instytucji. Na 
potrzeby MOPS-u dokonaliśmy też 
6 konwojów wartości pieniężnych. 
Ponadto 21 razy konwojowaliśmy 
dokumenty. Z  funkcjonariuszami 
Komisariatu Policji w Luboniu prze-
prowadziliśmy 4 patrole szkolne 
oraz 4 patrole dzielnicowych osiedla 
„Lubonianka”. Strażnicy zabezpie-
czali ponadto porządek podczas gali 
„Siewca Roku”, która odbyła się 12 
lutego w hali Lubońskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji.

Paweł Dybczyński
Komendant Straży Miejskiej

Kronika 
Straży Miejskiej 
618 131 986

8 marca przed godz. 20 na ul. Cho-
pina doszło do zwarcia przewodów 
energetycznych w miejscu przyłą-
czenia do budynku. Pobliscy miesz-
kańcy widzieli płomienie oraz sły-
szeli strzały podobne do wybucha-
jących petard. Po przepaleniu prze-
wodów, linia energetyczna odpadła 
od budynku. Na miejsce zdarzenia 

przybyły 3 zastępy straży pożarnej 
– OSP Luboń oraz Szkoła Aspiran-
tów z Poznania. Zamknięto drogę 
z  uwagi na leżącą w  poprzek niej 
oraz na płocie linię energetyczną. 
Pracownicy Energetyki zabezpie-
czyli upalone przewody, zwinęli 
i podwiesili na słupie.

Rafał Wojtyniak

Niebezpieczne zwarcie

n
Urwany, leżący w poprzek drogi kabel energetyczny   fot. Rafał Wojtyniak

Przed miesiącem 
pisaliśmy o konsul-
tacjach społecznych 
w Komendzie Miej-
skiej Policji w  Po-
znaniu dotyczących 
map zagrożeń, które 
mają być uniwersal-
nym narzędziem 
służb i  instytucji 
do zarządzania bez-
pieczeństwem pu-
blicznym (czytaj: 
„WL” 02-2016, 
str. 59). Podobne od-
były się w lubońskim 
komisariacie 16 lutego. Wzięli w nich 
udział: zastępca komendanta luboń-
skiej policji – Dariusz Majewski, 
specjalista ds. nieletnich – st. sierż. 
Krzysztof Niewiada, burmistrzowie: 
Mateusz Mikołajczak i Michał Po-
pławski, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej – Jo-
lanta Pieprzycka, prezes zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Lubo-
nianka” – Piotr Konik, z ramienia 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych – Ro-
mualda Suchowiak, Roman Goliń-
ski (Obrona Cywilna), pracownik 

Translubu – Mirosław Bartkowiak, 
Izabela Chodorowska (e-luboń) 
oraz radni RML: Dorota Franek 
i Paweł Wolniewicz. Podczas spo-
tkania dyskutowano nad stanem 
bezpieczeństwa w naszym mieście 
w  szerokim tego słowa znaczeniu 
i  wskazywano na punkty zapalne 
w  tym aspekcie. Podkreślono ko-
nieczność zwery�kowania i uaktu-
alnienia opracowanej przed ponad 
dwoma laty mapy zagrożeń. 
W  przyszłości konsultacje będą 
kontynuowane.

PAW

Mapy zagrożeń

n
Konsultacje prowadził z-ca komendanta Dariusz Majewski    
fot. Paweł Wolniewicz

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  
116 111; www.116111.pl

1 marca, krótko przed godz. 7 luboń-
ska Ochotnicza Straż Pożarna zosta-
ła zadysponowana do pożaru w jed-
nym z budynków mieszkalnych przy 
ul. Leśmiana. Błyskawicznie przyby-
li na miejsce zdarzenia strażacy 
stwierdzili, że w mieszkaniu palące-
go się domu przebywa nieprzytom-
ny, 53-letni mężczyzna, którego 
natychmiast ewakuowali na ze-
wnątrz. Niestety, po ponad 40-mi-

nutowej akcji reanimacyjnej prowa-
dzonej wspólnie ze służbami me-
dycznymi, nie zdołano go uratować. 
Przyczyną śmierci było zaczadzenie. 
Pożar ugaszono, natomiast przyby-
ły na miejsce zdarzenia biegły 
z dziedziny pożarnictwa stwierdził, 
że jego przyczyną było zaprószenie 
ognia w  piwnicy domu, w  którym 
mieszkał tragicznie zmarły mężczy-
zna.  PAW

Tragedia przy Leśmiana

skradziono portfel z dokumentami 
i pieniędzmi (straty: 230 zł).
Qn 20.02 – przy ul. Poniatowskiego 

poznańscy policjanci zatrzymali 
mężczyznę, który posiadał przy 
sobie narkotyki.
Qn 20.02 – przy ul. Sobieskiego policjan-

ci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę 
– obywatela Ukrainy (1,2 promila).
Qn 23.02 – z parkingu przy ul. Jach-

towej nieznany sprawca skradł mo-
tocykl Yamaha (straty: 1 000 zł).
Qn 24.02 – przy ul. Polnej policjanci 

zatrzymali mężczyznę, który kiero-
wał samochodem bez posiadania 
stosownych uprawnień.
Qn 24.02 – przy ul. Konarzewskiego 

policjanci zatrzymali mężczyznę, 
który kierował samochodem bez 
uprawnień.
Qn 24.02 – będąca na przejściu dla 

pieszych przy ul. Armii Poznań ko-
bieta wystraszyła się nadjeżdżającego 
samochodu i, cofając się na chodnik 
upadła, doznając złamania nogi. Po 
udzieleniu pomocy szpitalnej, po-
wróciła do domu.
Qn 24/25.02 – z niestrzeżonego par-

kingu przy al. Jana Pawła II skradzio-
no volkswagena (straty: 17 000 zł).

Qn 24/25.02 – uszkodzono BMW 
przy al. Jana Pawła II.
Qn 26/27.02 – nieznany sprawca skradł 

4 opony z  samochodu Mitsubishi 
Canter przy ul. Powstańców Wlkp.
Qn 27.02 – przy ul. Unijnej poznańscy 

policjanci zatrzymali nietrzeźwego 
kierowcę (0,9 promila).
Qn 28.02 – wybijając szybę, włama-

no się do volkswagen w hali garażo-
wej bloku przy  ul. Kochanowskiego 
i  skradziono nawigację. Technik 
kryminalistyki zabezpieczył ślady, 
w tym linii papilarnych.
Qn 28.02 – przy ul. Fabrycznej policjan-

ci zatrzymali mieszkańca Wschowy, 
który kierował samochodem, pomi-
mo posiadania sądowego zakazu.
W lutym popełniono również 3 
przestępstwa internetowe.
Na podstawie danych Policji

Paweł Wolniewicz

Znakowanie rowerów odbędzie się 
w Komisariacie przy ul. Powstań-
ców Wlkp. 22 marca w godz. 15-18 
i 31 marca w godz. 10-13.

cd.  
ze str. 
56
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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)

Podczas 14. sesji Rady Powiatu w Po-
znaniu, 24 lutego 2016 r., Komen-
dant Miejski Policji insp. Roman 
Kuster, komendant Państwowej 
Straży Pożarnej st. bryg. dr inż. Wi-
told Rewers oraz Starosta Poznański 
Jan Grabkowski przedstawili spra-
wozdania dotyczące swojej działal-
ności i stanu bezpieczeństwa na te-
renie powiatu poznańskiego 
w 2015 r. Ogłoszono także wyniki 
konkursu „Komisariat Roku 2015”. 
Jego celem jest promowanie i pre-
miowanie najlepszych placówek 
policyjnych w powiecie poznańskim. 
Zwycięski komisariat wyłoniono na 

podstawie oceny pracy sporządzonej 
w ramach Systemu Oceny Efektyw-
ności Pracy policjantów w każdym 
komisariacie. Nagrodę �nansową 
w  wysokości 30  000  zł ufundował 
Powiat Poznański.
Najlepszym komisariatem policji 
w  powiecie w  roku 2015 została 
placówka w Mosinie, drugie miejsce 
zajęła siedziba policji w Kostrzynie, 
a  trzecie – Komisariat Policji 
w Luboniu. W konkursie uczestni-
czyło 14 komisariatów z  powiatu 
poznańskiego.

Zbigniew Jankowski
radny Powiatu Poznańskiego

Trzeci w powiecie

n
Od prawej: starosta Jan Grabkowski, komendanci z Kostrzyna i Mosiny, 
Robert Przyjemski z Lubonia i Komendant Miejski, insp. Roman Kuster – 
prowadzący podsumowanie konkursu   fot. Zbigniew Jankowski

To skandal w naszym mieście!!! Pro-
blem, na który pragnę zwrócić uwa-
gę, dotyczy bankomatów, a  raczej 
pomieszczeń, gdzie one się znajdują. 
Jestem stałym klientką banku BZ 
WBK SA oraz PKO BP, w każdym 
z  nich można nabawić  się totalnej 
nerwicy. W godzinach wieczornych 
nie jest to miejsce dokonywania ope-
racji, tylko noclegownia dla bezdom-
nych, często pijanych!!! Jak można 
bezpiecznie wypłacić pieniądze? Jak 
można wprowadzić tam dziecko?

Proszę za pośrednictwem „Wieści 
Lubońskich” nagłośnić temat, 
może w końcu dyrektorzy banków 
podejmą stosowne decyzje i  za-
montują drzwi otwieranie na kar-
tę. Unikniemy w ten sposób nie-
przyjemnych sytuacji i  wreszcie 
będziemy mogli kulturalnie do-
konywać operacji.

zrozpaczona klientka

Patrz też „Kronika Straży Miejskiej” 
na str. 57.

List do redakcji

Bank czy noclegownia?

Komisariat Policji w Luboniu zachę-
ca do wzięcia udziału w  II  edycji 
konkursu fotogra�cznego „Skrzydła 
Życia”, który ma na celu zobrazo-
wanie przemyśleń i  interpretacji 
młodzieży w zakresie problematy-
ki uzależnień i przemocy. Konkurs 
jest adresowany do młodzieży po-
wiatu poznańskiego w wieku od 13 
do 18 lat. Zadaniem osób, które 
wezmą w nim udział jest wyreżyse-
rowanie i  utrwalenie za pomocą 
fotogra�i współczesnego problemu 

przemocy i  uzależnień. Udział 
w konkursie jest bezpłatny, a wyko-
nane prace należy przesłać do Ze-
społu Interdyscyplinarnego ds. 
przeciwdziałania przemocy w  ro-
dzinie na adres: 64-320  Buk, ul. 
Ratuszowa  1 (z dopiskiem KON-
KURS FOTOGRAFICZNY) do 30 
marca 2016 r. Regulamin oraz za-
łożenia organizacyjne znajdują  się 
na stronie: www.facebook.com/
stowarzyszenie.alae.

KP Luboń

„Skrzydła Życia”
Konkurs fotogra�czny

Zabawa polega na odgadywa-
niu ciekawych i  charaktery-
stycznych miejsc w Luboniu. 
Prosimy określić, co przedsta-
wia opublikowana fotografia 
i  gdzie obiekt  się znajduje. 
Odpowiedzi można przesyłać 
(również pocztą elektronicz-
ną), dostarczać do redakcji 
(ul. Wschodnia 23 a lok. 62) 
albo wrzucać do niebieskich 
skrzynek „Wieści Lubońskich” 
na terenie miasta. Kartki z do-
piskiem: „Zgadnij, co to” mu-
szą być podpisane imieniem 
i nazwiskiem uczestnika kon-
kursu. Wśród tych, którzy 
nadeślą poprawne odpowiedzi, 
rozlosujemy upominki. Prosimy 
też o nadsyłanie swoich propozy-
cji (fotografii).
Opublikowane w ubiegłym miesią-
cu zdjęcie przedstawiało fragment 
wieżyczki Muzeum Martyrologicz-

nego w  Żabikowie. Spośród po-
prawnych odpowiedzi wylosowali-
śmy tę, którą nadesłała Grażyna 
Wojciechowska z  ul. 11-go Listo-
pada. Po odbiór niespodzianki za-
praszamy do redakcji (ul. Wschod-
nia 23 a/62) w godzinach dyżurów.
 (red)

Zgadnij, co to?

n
Budynek Muzeum Martyrologicznego przy ul. Niezłomnych – widok od 
autostrady A-2 na nowszy segment obiektu z wieżyczką, w której usytu-
owane są schody prowadzące do sali wystawowo-konferencyjnej na pię-
trze   fot. Zbigniew Henciel

Kolacja we dwoje
Qn Kochanym Jubilatom – Alek-

sandrze i Henrykowi Wasielew-
skim – z okazji 40. rocznicy ślu-
bu – najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, miłości, szacunku oraz 
błogosławieństwa Bożego z  całe-
go serca życzą siostry z rodzinami 
i braciszek.

Na kolację do restauracji „Villa Montana” przy ul. Poniatowskie-
go 14 wybierze się w tym miesiącu jedyna para, dla której nadeszły 
życzenia – państwo Aleksandra i Henryk Wasielewscy. Życzymy 
przyjemności. Prosimy o kontakt redakcją.

n
Zgadnij, na jakiej ulicy wykonano to zdję-
cie?   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Z okazji świąt wielkanocnych pro-
ponujemy zabawę w Koło Fortuny. 
W wolne miejsca diagramu należy 
wpisać litery, które wraz z podpo-
wiedziami utworzą rozwiązanie. 
Wśród nadawców poprawnych od-
powiedzi rozlosujemy trzy bony 
o wartości 50 zł każdy, ufundowane 
przez „Patron Plus” Poznań, ul. 
Filarecka 6a. Bony będzie można 
zrealizować w sklepie z oryginalny-

mi artykułami pochodzenia nie-
mieckiego na os. Dębina 6 w  Po-
znaniu od wtorku do piątku w godz. 
10-18. Odpowiedzi prosimy dostar-
czać do 4 kwietnia, do redakcji przy 
ul. Wschodniej 26a, lub wrzucić do 
jednej z niebieskich skrzynek „WL” 
rozmieszczonych na terenie Lubo-
nia.

Władysław Szczepaniak

Koło Fortuny

Na jednej ze stron świątecznego 
wydania „Wieści Lubońskich” tra-
dycyjnie umieściliśmy zająca z ko-
szyczkiem. Razem z nim w koszyku 
znajdują  się także prezenty dla 
dwóch osób. Zabawa jest prosta – 
należy odszukać zająca z napisem: 
WL HANNA-STYLE i  podać, na 
której stronie się znajduje. Sponso-

rem konkursu jest szefowa �rmy 
HANNA-STYLE Hanna Nowak – 
bielizna damska, męska i dziecięca 
z ul. Puszkina 38A, która ufundo-
wała dwa bony o  wartości 70  zł 
każdy. Odpowiedzi należy dostar-
czyć do redakcji przy ul. Wschod-
niej 23a/62 do 4 kwietnia 2016 r.

Władysław Szczepaniak

Konkurs z koszyczkiem

Prezentujemy dwa wielkanocne za-
jące, które różnią się pięcioma szcze-
gółami. Na poprawne rozwiązania, 
które należy dostarczyć do redakcji 
lub wrzucić do niebieskich skrzynek 
na terenie Lubonia, czekamy do 4 
kwietnia 2016 r. Wśród nadawców 

poprawnych odpowiedzi rozlosuje-
my kołdrę antyalergiczną, ufundo-
waną przez Beatę Wiśniewską – 
Wielkopolska Giełda Odzieżowa 
w  Poznaniu, boks 169 – pościele, 
kołdry, ręczniki.

Władysław Szczepaniak

Wytęż wzrok

Wiosennie i bardzo serdecznie witam wszystkich lubiących łamigłówki. 
Dziękuję za rozwiązania z poprzedniego numeru. Rozwiązaliście prawi-
dłowo zagadkę logiczną – oczywiście Iga to uczennica Szkoły nr 3 i kupiła 
żółte róże, Martusia jest uczennicą Szkoły nr 2, a babci podarowała róże 
w kolorze czerwonym. Emilka natomiast uczęszcza do Szkoły nr 1 i naby-
ła dla swojej babci różowe róże. Rozwiązaniem rebusu jest naturalnie 
słowo: WALENTYNKI. Spośród poprawnych odpowiedzi wylosowaliśmy 
te trzy, które nadesłali: Natalka Rożek  z ul. Parkowej, Karolina Pawlicka  
z ul. Topolowej i Julia Zaporowska z ul. Wiejskiej.
Dziś kolejne zadania. Najpierw prosty rebus – tegoroczne marcowe święta 
to…

Spędźcie te święta radośnie, najpierw jednak może wspólnie z rodzicami 
pójdziecie do jednego z lubońskich kościołów na specjalne…

Do kogoś, kto zachowuje się dziwnie, nienormalnie, zbyt ekscentrycznie 
(niekoniecznie w święta), można powiedzieć:
CZŚ  T  SĘ  Z  WLKNCNJ  CHNK  RWŁ?
Spróbuj uzupełnić samogłoskami to wielkanocne powiedzenie, a dowiesz 
się, jak ono brzmi. Pozdrawiam wszystkich, życzę dobrej pogody (także 
pogody ducha) i czekam na prawidłowe rozwiązania powyższych trzech 
zadań.

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
Zagadki dla DZIECI

Qn Z okazji 75. urodzin – Zbyszkowi 
Michalskiemu – wiązankę najpięk-
niejszych życzeń płynących prosto 
z serca – długich lat życia, szczę-
ścia, uśmiechu, dużo zdrowia i sił. 
Aby każdy nadchodzący dzień był 
przepełniony miłością, energią i ra-
dością. Życzenia składają: kochająca 
żona, dzieci, wnuki i prawnuczka.
Qn Zbyszkowi Michalskiemu z oka-

zji urodzin – dużo zdrowia i radości 
życzą Rogalowie z rodziną.
Qn W dniu imienin – mojej Klaudii 

– bukiet najgorętszych życzeń, speł-
nienia marzeń życzy ten, któremu 
zapala się już rezerwa. Kocham Cię 
zawsze – mąż.   (sms)
Qn Wszystkiego najlepszego – szczę-

ścia, zdrowia, pomyślności z okazji 
imienin ukochanej żony Lidii życzy 
mąż Hirek.
Qn Z okazji urodzin – naszemu do-

rosłemu Kaczorkowi – spełnienia 
marzeń oraz zdrowia życzą kocha-
jący rodzice.   (sms)
Qn Z okazji urodzin – Zbyszkowi 

Michalskiemu – serdeczne życze-

nia zdrowia, szczęścia, pomyślności 
oraz błogosławieństwa Bożego na 
dalsze lata życzą brat Jurek z żoną 
i rodziną.
Qn Niech pięknieje twoje ciało i niech 

umysł  się rozwija, niech to co złe 
szybko mija – z okazji urodzin Pau-
lince Cz. życzy mama i Maciej z ro-
dzinką.
Qn Panu Zbigniewowi Jankowskie-

mu – prezesowi UKS „Jedynka” 
– życzymy sukcesów podopiecz-
nych, zasłużonego wypoczynku, 
zdrowia i  pomyślności w  życiu 
osobistym.
Qn Księdzu Józefowi Majchrzakowi 

– proboszczowi para�i pw. św. Mak-
symiliana Marii Kolbego – życzymy 
błogosławieństwa Bożego we wszyst-
kich dziełach laskowskiej wspólno-
ty, dobrych owoców tych prac oraz 
zdrowia.
Qn Dyrektor Przedszkola „Domisie” 

– Izabeli Wasieli – życzymy satys-
fakcji z pracy z najmłodszymi, sukce-
sów wychowawczych i pomyślności 
w życiu osobistym.

Z serca
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Krzyżówka świąteczna

Poziomo:
 2.  wrodzo-

ny talent, 
poda-
runek

 3.  kwitnie 
tylko raz

 4.  gat. kawy 
brazylijskiej

 8.  jednostka czasu 
w dziejach Ziemi

 9.  artysta scenicz-
ny lub �lmowy

 10.  półkolista wnę-
ka w murze

 11.  część kończyny dolnej
 16.  elektryczny zacisk
 17.  kształt, sylwetka, szkic
 18.  dawna gra w karty
 25.  kabat, długa wierzchnia szata
 26.  nacja
 27.  świadectwo kontroli
 28.  zajezdnia tramwajowa, autobusowa, strażacka
 33.  jamnik
 34.  pokład statku
 35.  szlak, wytyczona droga, arteria
 36.  drapieżnik z rodz. del�nów
 40.  w powiedzeniu tra�ła na kamień
 41.  wiec
 42.  w parku
 46.  łobuz, ananas
 47.  w koszyczku do święconki
 50.  ciasto wielkanocne
 51.  starogreckie liczydło
 54.  dawn. pianista grający w kawiarniach
 55.  starodawny powóz
 56.  towarzyski taniec wirowy
 60.  dawn. nazwa nart
 61.  ozdoba architektoniczna, motyw dekoracyjny

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 45 utworzą rozwiązanie, któ-
re po wpisaniu do kuponu należy do końca marca, na kartce 
pocztowej, dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62) 
lub wrzucić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści 
Lubońskich” na terenie miasta. Wśród osób, które 
poprawnie odgadną hasło, wylosujemy nagrody, 
które w  świątecznym numerze „WL” ufun-
dowały �rmy: MALIBU z ul. Sikorskiego 
(komplet ręczników) oraz „Cukiernia 
Krzyżański” Michał Nowak-Krzy-
żański z ul. Wschodniej 22 D (bon 
o wartości 50 zł).
Rozwiązanie krzyżówki za-
mieszczonej w poprzednim 
wydaniu „WL” brzmiało: 
„Środa Popielcowa”. Na-
grodę wylosowała Bar-
bara Sommerfeld z ul. 
Żabikowskiej. Gratu-
lujemy! Po odbiór 
zapraszamy w go-
dzinach dyżurów 
do redakcji.
Uwaga! Kserowa-
nych kuponów 
w  losowaniu 
nie uwzględ-
niamy.

 62.  �lozof ży-
dowski, pisarz

 63.  policjant w Anglii
 69.  pewna suma pieniędzy
 70.  np. kawiarnia, restauracja
 71.  larum
 72.  gatunek gołębia
 76.  metal szlachetny
 77.  rurka szklana do palenia papierosów
 78.  pot. łobuziak, ulicznik
 79.  gat. papugi

Pionowo:
1. uroczysty bankiet, przyjęcie
2. stopień mistrzowski w dżudo

5. japoński wachlarz składany
6. ankra, sztaba ściągająca mury
7. tragi
8. jaźń

12. chodnik w kopalni
13. uczeń, zwolennik

14. większe od jeziora
15. pomieszczenie 

do przechowy-
wania sa-

mocho-
dów

19. skarga sądowa
20. okrągły namiot z areną
21. tkanina jedwabna
 22.  skóra z usuniętym licem
 23.  parów, wąwóz
 24.  postać z powieści „Chata za wsią”
 29.  imię i nazwisko kapitana 

LKS w latach 1960-1970
 30.  ryba akwariowa
 31.  pierwiastek chemicz-

ny o symbolu „Cd”
 32.  haracz
 37.  sprzedaje skradzione przedmioty

 32.  lichy utwór literacki
 38.  humoreska, utwór saty-

ryczno-humorystyczny
 39.  dowcip, żart
 43.  spis potraw
 44.  jednostka ciśnienia
 45.  lęk
 48.  przedwojenny polski bokser
 49.  końcowa część utworu
 52.  czubek, wierzchołek, ostre 

zakończenie czegoś
 53.  kochanek, wielbiciel
 57.  zabieg kosmetyczny, leczniczy
 58.  posag
 59.  automat
 64.  persona
 65.  ktoś, kto wkłada do ust 

noże i chodzi po ogniu
 67. część składowa kineskopu

68. rodzaj dekoltu, ko-
lor w kartach

73. gęsta mgła nad mia-
stem zawierająca cząst-

ki dymu i spalin
74. mit. gr. bóg wiatru

75. pora roku

Prawoskrętnie:
1. np. jest nim Sta-
nisław Dziwisz

2. prowadzo-
na przez sio-
stry zakonne
3. niejedna 
na ulicy
4. kukła to-
piona w rze-
ce na znak 
końca zimy
5. publicz-
na forma 
kultu re-
ligijnego
6. kobie-
ta jeż-
dżąca 
konno
7. za-
wiado-
mienie 
o prze-
syłce
8. 
przed-
stawie-
nie
9. błazen 
nadwor-
ny Zyg-
munta I 

Starego
10. bursa

11. nadaw-
ca listu

12. mebel 
składają-

cy się z pół-
ek na książki

13. księga litur-
giczna zawierają-

ca opis męki Jezusa
14. typ biura fa-

bryki lub sklepu
15. budynek słu-

żący zakonnikom
16. potocz. dom 

akademicki
17. Wincenty, autor kro-

niki dziejów Polski
18. wysoka laska, ozna-

ka władzy biskupa
19. rozbójnik, którego Piłat 

zwolnił zamiast Jezusa
20. jedna nie czyni wiosny
21. mit. gr. bogini łowów, sio-

stra Apollina
22. otarła twarz Jezusowi
23. cześć, uwielbienie oddawane Bogu
24. placek z makiem
25. rysunki, napisy na ścianach
26. pastylka
27. laureat Nagrody Nobla
28. prawne zastrzeżenie lub wa-

runek w umowie
29. oszczerstwo, potwarz, oskarżenie
30. własnoręczny podpis
31. wielbiciel

opr. Bernard Stachowiak

Kupon na str. obok
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Spis zapowiedzi imprez, spotkań, posiedzeń władz miasta, akcji, tur-
niejów itp., zebranych w  jednym miejscu. Apelujemy do organizacji 
i czytelników o przekazywanie nam tych informacji.

Co, gdzie, kiedy

Qn 16 marca, godz. 17 – otwarte po-
siedzenie Komisji Sfery Społecznej, 
temat: MOPS 500+– Urząd Miasta, 
pl. Edmunda Bojanowskiego 2
Qn 16 marca, godz. 17 – „Jaś i drze-

wo fasoli”, teatr „Art-Re” (dla dzieci 
od lat 3) – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 17 marca, godz.  17 – otwarte 

obrady Rady Miasta Luboń – Urząd 
Miasta (sala sesyjna), pl. Edmunda 
Bojanowskiego 2
Qn 18 marca, godz. 16-17.30 i 17.30-

19 – „Kolorowe malowanie” – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 19 marca, godz.  9.15-10.45 

i 11-12.30 – „Kolorowe malowa-
nie” – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42
Qn 19 marca, godz. 18 – powitanie 

wiosny – kowbojskie miasteczko, ul. 
Kwiatowa 30 – patrz obok
Qn 20 marca, godz. 17.30 – koncert 

pasyjny – kościół św. Maksymiliana 
Kolbego, ul. Sobieskiego 81 – szcze-
góły na str. 41
Qn 21 marca, godz. 16-18 – dyżury 

radnych dla mieszkańców: Paweł 
Andrzejczak – Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2; Adam Dworaczyk 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42; Piotr Izydorski – Gimnazjum 
nr 1, ul. Armii Poznań 27; Hieronim 
Gawelski – Ośrodek Kultury, ul. So-
bieskiego 97
Qn 21 marca, godz. 17.30-19 – Klub 

Szachowy – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 21 marca, godz. 18 – Spotkanie 

w sprawie Lubońskiego Budżetu 
Obywatelskiego – Urząd Miasta. pl. 
E. Bojanowskiego 2 – sala sesyjna
Qn 25 marca, godz.  16 – koncert 

pasyjny – kościół św. Jana Bosko, 
ul. ks. Streicha – szczegóły na str. 41
Qn 26 marca, godz. 15 – Stella Lu-

boń-Orkan Jarosławiec – boisko 
przy ul. Szkolnej

Qn 2 kwietnia, godz. 12 – Luboński 
KS-Polonia Poznań – stadion miej-
ski, ul. Rzeczna
Qn 2 kwietnia, godz. 17 – Stella Lu-

boń-Clescevia Kleszczewo – boisko 
przy ul. Szkolnej
Qn 4 kwietnia, godz. 16-18 – dyżury 

radnych dla mieszkańców: Paweł 
Krzyżostaniak – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego  2; Teresa Zyg-
manowska – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42; Tomasz Koło-
dziej – Gimnazjum nr 1, ul. Armii 
Poznań  27; Magdalena Woźniak-
-Patej – Ośrodek Kultury, ul. So-
bieskiego 97
Qn 4 kwietnia, godz. 17.30-19 – Klub 

Szachowy – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 6 kwietnia (pierwsza środa mie-

siąca), godz. 18 – „Śpiewać każdy 
może”, wspólne muzykowanie – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 10 kwietnia, godz. 11 – Pogrom 

Luboń-Las Puszczykowo – stadion 
miejski, ul. Rzeczna
Qn 16 kwietnia, godz.  17 – Stella 

Luboń-Lider Swarzędz – boisko 
przy ul. Szkolnej
Qn 17 kwietnia, godz. 8-14 – ak-

cja krwiodawcza Klubu HDK PCK 
„Lubonianka” – Szkoła Podstawowa 
nr 1, ul. Poniatowskiego 16
Qn 18 kwietnia, godz. 16-18 – dyżu-

ry radnych dla mieszkańców: Łukasz 
Budzyński– Urząd Miasta, pl. E. Bo-
janowskiego 2; Michał Szwacki – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42; 
Marek Samulczyk – Gimnazjum nr 1, 
ul. Armii Poznań 27; Dorota Franek 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 23 kwietnia, godz. 12 – Luboński 

KS-Warta Śrem – stadion miejski, 
ul. Rzeczna
Qn 24 kwietnia, godz. 11 – Pogrom 

Luboń-Złoci Złotkowo – stadion 
miejski, ul. Rzeczna

oprac. HS

Zarząd Klubu Honorowych Dawców 
Krwi „Lubonianka” organizuje 21 
maja br. wycieczkę autokarową Szla-
kiem Piastowskim. Po drodze 
uczestnicy zwiedzą dostępne muzea, 
a zakończą wyprawę obiadokolacją 
w Biskupinie. Koszt 60 zł od osoby. 

Zgłoszenia udziału w wycieczce będą 
przyjmowane podczas akcji krwio-
dawczej zorganizowanej 17 kwietnia 
w Szkole Podstawowej nr 1.

Jerzy Zieliński
prezes Klubu HDK „Lubonianka”

Na 1050-lecie Chrztu Polski

19 marca o  godz.  18 kowbojskie 
miasteczko zaprasza na powitanie 
wiosny. Wstęp wolny!
Żegnając zimę i witając upragnioną 
pory roku, dzieci pod opieką rodzi-
ców lub opiekunów podpalą wester-
nową marzannę. Mogą przygotować 
kukłę w swoim domu i przynieść ją 
do miasteczka.
Organizatorzy zapewniają atrakcje 
i zabawy dla dorosłych oraz dzieci.
Przybywajcie witać wiosnę! – Mia-
steczko Country, ul. Kwiatowa 30, 
tel. informacyjny: Jack 604 379 755; 

Dorota 602 751 318; www.country.
poznan.pl

Zbigniew Henciel

Wiosna na Dzikim Zachodzie

Stowarzyszenie Cor Ad Cor im. 
Kardynała J. H. Newmana, będą-
ce organem prowadzącym Szkoły 
Podstawowej im. św. Filipa Neri 
w  Luboniu, zaprasza młodych 
amatorów sztuki filmowej do 
udziału w II edycji Międzynaro-
dowego Festiwalu Filmowego „Cor 
Ad Cor Film Festival”. Tematem 
tegorocznego festiwalu jest war-
tość dobra. Młodzi twórcy pro-
szeni są o przygotowanie własne-
go filmu krótkometrażowego, 
tematycznie zgodnego z mottem: 
„Bądźcie dobrzy, jeśli potraficie”. 
Zaproszenie konkursowe Festiwa-
lu skierowane jest do młodzieży 
w wieku od 14 do 19 lat. Zgłosze-
nia są przyjmowane do 13 maja 
2016 r.
Niezależnie od udziału w konkursie, 
młodzież zaproszona jest do udzia-
łu w wielu ciekawych warsztatach 
i  wykładach, skoncentrowanych 
wokół tematyki filmoznawstwa. 
Prelegentami festiwalu będą reży-
serzy i  montażyści �lmowi oraz 
wykładowcy Katedry Filmu, Tele-
wizji
i Nowych Mediów Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Naszymi gośćmi będą prof. 
Mikołaj Jazdon – wykładowca 
UAM, Dorota Adela Latour – re-
żyser filmów dokumentalnych 
i spektakli teatralnych, Róża Woj-
ta – reżyser montażu, dokumen-
talista, Andrzej Gosieniecki - re-
żyser autorskich �lmów animowa-
nych oraz produkcji dla dzieci, 
Marek Stelting wraz z grupą „Foto-
-Film” z Dziennego Ośrodka Ada-
ptacyjnego nr 1 w Poznaniu, reży-
ser filmów krótkometrażowych 
z  udziałem osób niepełnospraw-
nych, młodzi poznańscy twórcy 
z Wytwórni Filmowej i Telewizyj-
nej „Granator”.
Bardzo bogaty program dwóch �-
nałowych dni festiwalu – 20 i  21 
maja br. – pozwoli młodzieży zy-
skać szersze spojrzenie na sztukę 
�lmową, dotykając takich aspektów, 
jak m.in. sztuki czytania �lmu, za-
gadnienia etyki w procesie tworze-
nia �lmu dokumentalnego, warsz-
tatu montażu i reżyserii.

Tegoroczny program festiwalu 
został poszerzony o ofertę skiero-
waną do najmłodszych odbiorców 
filmu. Dla dzieci szkół podstawo-
wych zorganizowano odrębny 
blok zajęć warsztatowo-wykłado-
wych, dotyczących sztuki tworze-
nia i montażu filmów animowa-
nych, połączony z projekcją wy-
branych filmów.
Program, regulamin oraz kartę 
zgłoszeniową festiwalu można po-
brać ze strony: www.coradcor.pl. Ze 
względu na ograniczoną liczbę 
miejsc, osoby zainteresowane udzia-
łem w warsztatach prosimy o wcze-
śniejsze zapisy drogą mailową.
Finał festiwalu będzie się odbywać 
w zabytkowym budynku Szkoły im. 
św. Filipa Neri przy ul. Armii Po-
znań 27 w Luboniu.
Patronat nad Festiwalem objęli: 
Katedra Filmu, Telewizji i  No-
wych Mediów UAM oraz Ośro-
dek Doskonalenia Nauczycieli 
w Poznaniu.
Udział dzieci i  młodzieży we 
wszystkich wydarzeniach festiwalu 
jest bezpłatny!
Projekt jest współ�nansowany z do-
tacji Miasta Luboń.

Anna Freytag-Kowalczyk
prezes Stowarzyszenia

Festiwal Filmowy 2016
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Pani dr Irenie Jaszynie

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Mamy
składa Stefan-Dołęga Wolniewicz

Zgony

Śluby
13.02.2016 r.
Qn Bartosz Łakomy i Angelika Szulc

W lutym zawarto 6 związków 
małżeńskich. 5 par nie wyraziło 
zgody na publikację danych.

01.02.2016 r.
Qn Felicjanna Wośkowiak  

 ur. 1931 r.
07.02.2016 r.
Qn Juliusz Krause ur. 1943 r.
Qn Włodzimierz Koska ur. 1944 r.

14.02.2016 r.
Qn Bogumiła Wiśniowska  

 ur. 1966 r.
Qn Edmund Bugajewski ur. 1938 r.

16.02.2016 r.
Qn Julianna Cierzyńska ur. 1914 r.

20.02.2016 r.
Qn Alfred Schaefer ur. 1947 r.

24.02.2016 r.
Qn Halina Derendarz ur. 1927 r.

25.02.2016 r.
Qn Teo�la Węclik ur. 1931 r.

Jagoda Wawrzyniak
zastępca kierownika USC Luboń

Pani Wiesławie Stankiewicz i Jej Rodzinie

składamy wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci Mamy

śp. Barbary Stawnej

pracownicy i uczniowie Gimnazjum nr 2 w Luboniu

Na terenie Miasta Luboń działa, 
uruchomiony dla mieszkańców, 
całodobowy numer alarmowy, 
w celu powiadamiania w przy-
padku wystąpienia:

1. zdarzeń klimatycznych (lokalne 
podtopienia w  wyniku intensyw-
nych opadów deszczu);

2. zdarzeń z udziałem zwierząt, (po-
trąconych i padłych wskutek wypadku 
komunikacyjnego, bezdomnych i agre-
sywnych oraz pojawienia się dzikich 
zwierząt na terenie Miasta Luboń).
Uwaga! Służba dyżurna działająca 
pod podanym numerem telefonu 
w żadnym przypadku nie zastępuje 
działania takich służb jak: Pogoto-

Byłeś świadkiem – powiadom
Telefon alarmowy: 601 986 986

Ponawiamy apel do rodzin, ówcze-
snych pracowników i  świadków 
tragicznych wydarzeń sprzed lat. 
W lutym przyszłego roku minie 45. 
rocznica wybuchu dekstryny w Za-
kładach Ziemniaczanych (1972 r.). 
Oprócz m.in. opisu zdarzenia, 
wspomnień poszkodowanych 
i świadków, chcemy zamieścić bio-
gramy o�ar: Cecylia Bręk (lat 58), 
Jan Bręk (62), Stanisław Dzidek 
(58), Marek Gabler (64), Leonarda 
Grobelna (43), Wanda Grochowi-
na (46), Eugeniusz Hetman (42), 
Jan Krzewiński (36), Zo�a Kubiak 
(59), Henryk Kujawa (47), Jadwiga 

Mendelska (26), Stanisława Micha-
łowska (58), Roman Osta�n (40), 
Tadeusz Sikora (36)
Rodziny tragicznie zmarłych, a tak-
że tych z Państwa, którzy pamiętają 
tamte dni i  chcieliby podzielić  się 
wspomnieniami z innymi, posiada-
ją jakiekolwiek materiały, zdjęcia 
i inne dokumenty, prosimy o kontakt 
z redakcją – ul. Wschodnia 23A/62; 
redakcja@wiescilubonskie.pl; tel. 
609 616 277, 61 810 43 35. Materia-
ły zostaną skopiowane i wykorzy-
stane w przygotowywanej obszernej 
publikacji –„Roczniku Historycz-
nym Lubonia”.   red

Szukamy rodzin i świadków
Wybuch dekstryny – apel

Uwaga! Podatek
15 marca minął termin uregu-
lowania I raty podatku od nie-
ruchomości za br. Sprawdź, czy 
zapłaciłeś!

wie Ratunkowe, Policja, Straż Pożar-
na, Straż Miejska, Pogotowie Gazo-
we, Pogotowie Wodne, Pogotowie 
Energetyczne, Pogotowie Weteryna-
ryjne, Służby Sanitarne, które są 
osiągalne pod dotychczas obowią-
zującymi numerami telefonów i dzia-
łają zgodnie z przeznaczeniem. In-
formujemy, że by ewidencjonować 
zgłoszenia oraz dla poprawy jakości 
usługi, wszystkie rozmowy są nagry-
wane. Wszelkie uwagi na temat dzia-
łania telefonu alarmowego prosimy 
zgłaszać na adres: oc@lubon.pl

Katarzyna Frąckowiak
radna RML

W niedzielę, 17 kwietnia, w godzi-
nach 8 – 14, w Szkole Podstawowej 
nr  1 przy ul. Poniatowskiego  16 
odbędzie  się kolejny pobór krwi 
zorganizowany przez Klub HDK 
PCK „Lubonianka”. Organizatorzy 
zapraszają wszystkich, którzy chcą się 
podzielić tym najcenniejszym lekiem 
z potrzebującymi.

Jerzy Zieliński
prezes Klubu HDK „Lubonianka”

Akcja krwiodawcza
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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   (b-097-I-XII)
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 Korepetycje z matematyki i chemii, 

tel. 509 728 962   (r-035-II,III)

Praca
Qn Emerytka, lat 65, poszukuje pracy 

chałupniczej; tel. 600 374 939   (m-III)
Qn Przyjmę pracowników do wykańcza-

nia domów i mieszkań; tel. 513 130 522   
(m-III-V)
Qn Magiel elektryczny – prasowanie 

pościeli, ręczników, obrusów. Profe-
sjonalne prasowanie koszul. Możliwość 

odbioru i przywozu do Klienta! Tel. 
506 171 286   (h-I-III)
Qn Zatrudnię prasowaczkę do warsztatu 

krawieckiego w Luboniu, ul. Wschod-
nia 2 a tel. 601 634 134   (r-III)
Qn Sumienna, dokładna, uczciwa pani 

posprząta mieszkanie 1 lub 2x w tygo-
dniu; możliwość umycia okien – Lu-
boń i okolice. Tel. 695 746 028   (h-III)
Qn Przyjmę do pracy w kuchni: kucharz, 

pomoc kuchenna. Mile widziane pra-
wo jazdy kat. B. Praca w Wirach. Tel. 
501 720 846   (h-III)
Qn Poszukuję opiekunki do starszej pani. 

Praca ma charakter nieregularny, spo-
radyczny max. 3 godz. os. Lubonianka; 
tel. 605 55 22 93   (r-073 III)
Qn Agencja Ochrony zatrudni od zaraz 

(również osoby z orzeczeniem). Praca 
w ochronie na terenie Lubonia, Komor-
nik, Poznania i okolic. Tel. 517 574 235   
(r-III)
Qn Pracowników produkcyjnych, spa-

waczy i inżynierów ds. produkcji po-
szukuje Steelpress Sp. z o. o., Luboń, 
ul. Powstańców Wlkp. 48; kadry@spp.
net.pl   (r III-VI)

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 pracęOgłoszenia drobne
OGŁOSZENIA

Qn Dam pracę na stanowisku opiekun 
w żłobku; kontakt tel. 512 487 264 – 
Żłobek „Hop-bęc!”, Luboń   (r-III)
Qn Zatrudnimy do obsługi klientów 

w dziale roślin osoby z odpowiednim 
wykształceniem lub doświadczeniem. 
Studenci wydziałów ogrodniczych i le-
śnictwa mile widziani. Strączkowscy 
Centrum Ogrodnicze Luboń, ul. Woj-
ska Polskiego 7; e-mail: biuro@stracz-
kowscy.pl   (r-III)

Usługi
Qn Karcher: tel. 664 222 905   (m-339 II-V)
Qn Projektowanie, zakładanie i konser-

wacja ogrodów, oczka wodne, fontanny, 
ogrody zimowe, akwaria, rozdrabnia-
nie i utylizacja gałęzi, tel. 501 595 730   
(rr-do)
Qn Usługi ogólnobudowlane; tel. 

516 199 639   (r-bs)
Qn Malowanie, szpachlowanie, tapeto-

wanie; tel. 601 574 487   (h-013 I-VI)

Qn Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 
malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrau-
liczne – złota rączka – tel. 503 712 456   
(r-069 III,IV)
Qn Naprawa 24h, montaż junkersów, kotłów, 

kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101.   
(h-432 I-III)
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, 

wykładzin, tapicerek meblowych i sa-
mochodowych. Czyszczenie, konser-
wacja skór – auto – dom. Polerowanie, 
zabezpieczenie lakieru. Wystawiam fak-
tury VAT. Tel. 600 217 065   (r-078 III)

Nieruchomości
Qn Do wynajęcia hala dwupoziomowa 

320  m2 w  Luboniu; tel. 509  127  704   
(m-29-II-III)
Qn Rybojedzko gm. Stęszew – sprze-

dam działkę budowlaną, 
uzbrojoną 700 m2 przy 
jeziorze, tel. 600 322 991   
(r-01 I-III)
Qn Do wynajęcia po-

mieszczenie magazyno-
wo-biurowe ok. 80  m2 
w  Luboniu, szeroka 
brama, poziom „0”; tel. 
607 671 377   (r-022 III)
Qn Wynajmę pomiesz-

czenie 16 m2 przy gabine-
cie kosmetycznym. Ideal-
nie nadaje się na fryzjer-
stwo lub inne propozycje; 
tel. 501 215 558   (ws)
Qn Sprzedam działkę 

300 m2 na ul. Granicznej 
w Luboniu ROD „Che-
mik”, tel. 604 473 748 (po 
godz. 16)   (h-067 III)
Qn Oddam w  najem 

pomieszczenie 50  m2, 
Luboń, ul. Sobieskiego; 
tel. 601  71  54  54   (r-
081 III)
Qn Oddam w najem lo-

kal o powierzchni 60 m2 
z zapleczem 30 m2 na cele 
handlowe, usługowe, ga-
binet, biuro, magazyn 
– cicha działalność; tel. 
667 960 880   (h-099 III)

Inne
Qn Kupię auta do 

10 tys. zł, umowa i gotów-
ka do ręki; tel. 798 827 337   
(h-436 I-III)

najskuteczniejszą prasą 
w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!
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ALARMOWE
Qn KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, 
tel. 61 813 09 97
Qn POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15 – pomoc doraźna  
pon.-pt. godz. 18-8; sob., niedz.

 – tel. 61 864 88 94, 
 wypadki, nagłe zachorowania  

– tel. 112 lub 999
Qn STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzyso-

wego, tel. 697 630 284
Qn STRAŻ MIEJSKA

 ul. Dworcowa 1,
 pn.-pt. 6.00 – 22, sob. 6 – 14
 z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
 tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91
Qn POGOTOWIE WOD.-KAN.

 Mosina, tel. 61 813 21 71, 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. 601 986 986
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,  
oce@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. Sobieskiego 81, 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
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