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Piotr P. Ruszkowski

OD REDAKCJI

Otwarte dla 
wszystkich

Szanowni Czytelnicy!
Ostatnio na łamach „Wieści Lubońskich” 
obserwujemy problem związany z: tek-
stami, pytaniami, sygnałami, które nie 
mają wyraźnie wskazanego autora. Szcze-
gólną niechęć do ustosunkowywania się 
do niepodpisanych imieniem i  nazwi-
skiem materiałów przejawiają władze 
miasta. Można się o tym przekonać śle-
dząc, chociażby w poprzednich nume-
rach, cykl „Pytania do władz” lub nie-
które odpowiedzi na publikowane listy.
Pragnę przypomnieć, że nie każdy nie-
podpisany imieniem i nazwiskiem tekst 
prasowy jest dla redakcji anonimowy. 
Znaczna część to materiały z zastrzeże-
niem lub prośbą o publikację: inicjałów, 
pseudonimu lub innej wskazanej formy 
podpisu. To zgodne z prawem prasowym 
oraz obowiązującymi zwyczajami nie 
tylko w „WL”. Nie jest powiedziane, że 
materiały niepodpisane personalnie są 
bezwartościowe, i że nie należy się nad 
nimi pochylić czy też nie wolno ich 
publikować.

Pojęciem anonimu literatura określa 
m.in. autora informacji przeznaczonej 
do wiadomości publicznej, który chce 
pozostać nieznany. Przyczyna anonimo-
wości szczególnie w  małym, lokalnym 
środowisku bywa różna i niekiedy moż-
na ją zrozumieć, np.: głoszenie poglądów 
niepopularnych lub niebezpiecznych dla 
autora czy chęć wywołania publicznej 
dyskusji (lub udziału w niej). Nie każdy 
anonim należy rozumieć jako materiał 
napisany w złych intencjach, zawierają-
cy jedynie fałszywe doniesienia, których 
celem jest chęć zaszkodzenia. Większość 
instytucji (np. urzędy skarbowe, proku-
ratura, prasa) traktuje je poważnie i zaj-
muje  się nimi. Sam niedawno byłem 
przesłuchiwany w charakterze świadka 
przez lubońską policję w związku z na-
desłanym do prokuratury anonimem, 
do którego, jako dowody w pewnej spra-
wie, załączono moje artykuły.
Dziś, w  wirtualnym świecie Internetu, 
każdy może utworzyć sobie na różnych 
kontach adresy mailowe, jakie chce, np. 
P. Ruszkowski (pod warunkiem, że taki 

adres nie jest już zajęty) i wysłać w świat 
nie tylko tekst. W sieci szaleją różne fora, 
na których prawie wszyscy są anonimo-
wi, podpisani imionami, dziwnymi okre-
śleniami, a  nawet ciągami znaków nie 
będącymi wyrazami. Nie ignorujemy 
takiej poczty elektronicznej, która jest 
przecież już powszechnie uznanym środ-
kiem formalnej komunikacji.

Na koniec – nasze apele, które jed-
nocześnie wyrażają stosunek „Wieści 
Lubońskich” do problemu anonimów:
QQ Do czytelników – miejcie odwagę 

cywilną, starajcie się być nieanoni-
mowi – nie bójcie się swoich poglą-
dów czy wyrażanej krytyki (zawsze 
można zastrzec dane personalne do 
wiadomości redakcji). Jeśli uważasz, 
że z różnych względów nie możesz 
podpisać materiału do redakcji – 
unikaj emocji, obraźliwych zwrotów 
– bądź merytoryczny!
QQ Dla władz – nie bójcie się anoni-

mów – zwracajcie uwagę bardziej na 
to, co ludzie piszą lub chcą wiedzieć, 
niż na to, który to obywatel jest aż 
tak ciekawy?!
QQ Do siebie – proszę o dar roztrop-

ności i umiejętność rozpoznawania 
dobrych i złych intencji w korespon-
dencji nadsyłanej do Niezależnego 
Miesięcznika Mieszkańców.

Piotr Paweł Ruszkowski
redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”

Muszę powiedzieć      

O anonimach

Zachęcony, by wzorem innych czasopism, jako redaktor naczelny, zawsze kilka 
słów powiedzieć w tzw. „wstępniaku”, w tym miejscu będę zabierał głos: w imieniu 
redakcji, przypominając zapisy statutowe Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców, 
i w innych sprawach uznanych za ważne.
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TEMAT MIESIĄCA

W 966 roku książę Mieszko I przyjął chrzest święty, wprowadzając ludy 
zamieszkujące ówczesne ziemie polskie w krąg kultury łacińskiej. Od tego 
dziejowego momentu, za przyczyną przyjęcia wiary chrześcijańskiej, 
zaczęła  się budować nasza narodowa i  państwowa tożsamość. Chcemy 
przybliżyć lubońskie aspekty tych wydarzeń. Ustami (nie tylko) lokalne-
go, historycznego autorytetu – prof. dr. hab. Janusza Karwata, który 
w marcu otwierał X Zjazd Gnieźnieński zwołany dla upamiętnienia 1050. 
rocznicy chrztu Polski – nakreślamy okoliczności i fakty początków pań-

stwa, jakie udało się dotąd ustalić znawcom dziejów. Autor wielu książek 
o  naszym mieście – pan Stanisław Malepszak – opowiada o  Luboniu 
w czasach chrztu Polski. Przy okazji apelujemy o podzielenie się reflek-
sami sprzed 50. laty – z 1966 r.(Millenium Polski), pamiątkami tamtych 
wydarzeń i zdjęciami. Tematowi, którym żyje dziś kraj, poświęcony jest 
też sondaż na str. 26, a nawet comiesięczne zagadki dla dzieci. Ośrodek 
Kultury wspólnie z Pobiedziskami przygotowuje z tej historycznej okazji 
spektakl. O tym na str. 41.

„Wieści Lubońskie”: Już po raz dzie-
siąty, odbył się Zjazd Gnieźnieński.
prof. Janusz Karwat: To jest nawiązanie 
do tego historycznego zjazdu, z  roku 
tysięcznego, ale w nowym ujęciu, eku-
menicznym. Spotykają się tu przedsta-
wiciele kościołów chrześcijańskich z Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, które 
wówczas przeszły, do nowego kręgu 
kulturowego. Zadajemy sobie pytania: 
co nowego z tego wynika, patrząc przez 
pryzmat obecnych wydarzeń? Tematem 
tegorocznego zjazdu była „Europa no-
wych początków. Wyzwalająca moc 
chrześcijaństwa”

„Wieści Lubońskie”: To zaszczyt dla 
Lubonia, że jego mieszkaniec wygłasza 
wykład inauguracyjny X Zjazdu Gnieź-
nieńskiego.
prof. Janusz Karwat: Tak się to złożyło. 
Sam byłem zdziwiony telefonem od 
Prymasa ks. abp. Wojciecha Polaka 
z taką propozycją. Przyznam, że się za-
wahałem, ale argumentacja hierarchy 
pozbawiła mnie tych wątpliwości.

„Wieści Lubońskie”: Wykład ten zaty-
tułował Pan Profesor: „Nowe początki: 
chrzest Mieszka, chrzest Polski, nasz 
chrzest”, nawiązując do 1050. rocznicy 

Nowe początki
Rozmowa z prof. dr hab. Januszem Karwatem – lubonianinem, który na 
prośbę Prymasa Polski otwierał X Zjazd Gnieźnieński, zwołany dla 
upamiętnienia 1050. rocznicy chrztu Polski – referatem pt. „Nowe 
początki: chrzest Mieszka, chrzest Polski, nasz chrzest”

tego wydarzenia. Cofnijmy się do tam-
tego czasu?
prof. Janusz Karwat: W połowie X wie-
ku obszar dzisiejszej Europy dzielił się 
na dwie części: obszar Barbaricum – 
inaczej pogański i Respublikę Christiana 
lub Christianitas. Obszar Wielkopolska 
był otoczony światem pogańskim – Bar-
baricum. Studia nad tą problematyką nie 
należą do łatwych, gdyż epoka ta jest 
bardzo słabo udokumentowana. Przy-
czyna takiego stanu rzeczy jest prosta 
– rodzące się państwo, aż do momentu 
chrztu Mieszka I, znajdowało się poza 
kręgiem kultury pisma.

„Wieści Lubońskie”: Czy decyzja Miesz-
ka o chrzcie była suwerenna?
prof. Janusz Karwat: Z „Dziejów Saskich” 
Widukinda, opisującego m.in. wydarzenia 
rozgrywające się w latach 60. X wieku na 
pograniczu niemiecko-słowiańskim, do-
wiadujemy się o militarnej porażce księ-
cia, której doznał ze strony Słowian Po-
łabskich i dowodzącego nimi banity sa-
skiego Wichmana. Stanowili oni śmier-
telne zagrożenie dla młodego Mieszko-
wego władztwa, jednak tak samo groźni 
byli dla Saksonii. Drogą prowadzącą do 
zażegnania niebezpieczeństwa stało  się 

małżeństwo Mieszka I z córką chrześci-
jańskiego władcy Czech, sojusznika Ot-
tona I, Bolesława Srogiego – Dobrawą. 
To w takich okolicznościach nasz książę 
podejmował decyzję o  swoim chrzcie. 
Przyczyna jego konwersji (zmiany wy-
znania) leżała więc w polityce. Nie mniej 
ważne były również względy prestiżowe 
– uznany władca i  sojusznik cesarza 
musiał być chrześcijaninem. Poza tym, 
domyślamy się, że Mieszko miał również 
świadomość, że kultura i tradycja łaciń-
skiej Europy zaoferuje mu znacznie wię-
cej, niż pogaństwo nie mające dla niego 
już żadnej przyszłości. Jego chrzest był 
nieodzownym aktem prowadzącym do 
ułożenia przyjaznych stosunków z  ce-
sarstwem. Polski władca, wedle słów 
Widukinda – przyjaciel cesarza (już nie 
barbarzyńca) – stał się wręcz nieodzow-
nym sojusznikiem dla Ottona I i Sasów. 
Bowiem tylko wspólnym wysiłkiem moż-
na było utrzymać w ryzach niebezpiecz-
nych dla obu stron sojuszu Słowian Połab-
skich. I co ważne, badacze potwierdzają, 
że chrzest Mieszka nie był 
wymuszony ani przez księcia 
Czech, ani przez Ottona  I. 
Była to świadoma decyzja 
polskiego władcy.

cd.  
na str. 
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Q
Lubonianin – prof. dr hab. Janusz Karwat – brał bezpośredni udział w otwarciu 
X Zjazdu Gnieźnieńskiego 11-13 marca 2016 r. zwołanego pod hasłem: „Europa 
nowych początków wyzwalająca moc chrześcijaństwa”   fot. Jerzy Nowacki

Q
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – główne wejście z banerem 
informującym o historycznym zjeździe   fot. Hanna Siatka
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„Wieści Lubońskie”: Czy 
można powiedzieć, że 
Mieszko nawrócił się w na-
szym rozumieniu słowa?
prof. Janusz Karwat: Wydaje 

się, że chrześcijańska samoświadomość 
pojawiła się u niego nieco później. Przy-
szła wraz z sukcesami politycznymi i mi-
litarnymi. Po doświadczeniu wcześniej-
szych licznych klęsk, po 966 roku Miesz-
ko staje się jednym z ważniejszych książąt 
tej części Europy, gwarantem stabilności 
politycznej na pograniczu słowiańsko-
-niemieckim. Świadom swojej siły, inge-
ruje skutecznie w  wewnętrzne sprawy 
imperium. Doświadczenia te mogły po-
budzić jego religijność. Uważano bowiem 
wówczas, że sukcesy odnosi tylko ten 
władca, który cieszy  się łaską Stwórcy 
i Jego błogosławieństwem. W jego świa-
domości mogła to być nagroda za zwró-
cenie się ku nowej, prawdziwej wierze i ku 
nowemu, prawdziwemu Bogu.

„Wieści Lubońskie”: Skąd wiemy, kiedy 
odbył się chrzest Mieszka I?
prof. Janusz Karwat: Przy chrzcie 
Mieszka nie było kronikarza, który by 
nam szczegółowo opisał to wydarzenie. 
„Rocznikarz” zawarł je całe w bardzo 
lakonicznym zdaniu Mesco dux bapti-
zatur (Mieszko książę ochrzczony). 
Zapisał je pod rokiem 966. Uczeni są 
dość zgodni, że wedle chrześcijańskiej 
tradycji, uroczystość mogła mieć miej-
sce w  Wielką Sobotę, tzn. 14 
kwietnia 966 roku. Równie do-
brze mógł to być Dzień Bożego 
Narodzenia czy Święto Zesłania 
Ducha Świętego, inaczej Zielo-
ne Świątki.

„Wieści Lubońskie”: Gdzie mo-
gła odbyć się ta uroczystość?
prof. Janusz Karwat: Najstarsze 
źródła całkowicie milczą o miejscu 
i  przebiegu uroczystości chrztu. 
Dopiero kronikarze z XV w. wska-
zują na Gniezno (Długosz), czy 
Pragę (Sędziwój). Obecnie więk-
szość badaczy uważa, że akt ten 
odbył  się w  granicach państwa 
Mieszka, w jednym z tutejszych głównych 
ośrodków grodowych. Za Poznaniem jako 
centrum chrystianizacji państwa argu-
mentów dostarcza nam dziś archeologia 
i badania nad kulturą symboliczną epoki. 
W  latach 60. X  wieku gród poznański 
przeżywał wielki rozwój, powstała w nim 
rezydencja książęca z  kościołem dwor-
skim oraz nieco później monumentalna 
bazylika św. Piotra. W świetle starej już 
wówczas tradycji, obecność kościołów 
z wezwaniem świętopiotrowym była zna-
kiem nawiązania relacji ze Stolicą Apo-
stolską. W świetle listu Brunona z Kwer-
furtu do Henryka II, św. Piotr jest również 
patronem i obrońcą władztwa piastow-
skiego. To jemu Mieszko o�arowuje pod 
koniec swojego życia całe Państwo Gnieź-
nieńskie.
„Wieści Lubońskie”: Jak mógł wyglądać 
obrzęd chrztu?
prof. Janusz Karwat: Ogóle zasady 
udzielania sakramentu zostały dość do-
kładnie opisane w czasach karolińskich 
i to do nich musiał odwołać się celebrans. 
Nie znamy ojca chrzestnego naszego 

władcy. Na pewno stosownie do pozycji 
Mieszka dopełniono wszystkich sakra-
mentalnych i symbolicznych wymogów. 
Chrzest poprzedzało tygodniowe na-
uczanie prawd wiary i kilkudniowy post. 
Chrzest wg karolińskiego scenariusza 
poprzedzał akt wyrzeczenia  się przez 
dorosłego katechumena szatana i  jego 
egzorcyzmy. Dopiero po tym można było 
udzielić sakramentu. Jego celebra zaczy-
nała  się od potrójnego tchnienia cele-
bransa na katechumena, przekazującego 
w ten symboliczny sposób Ducha Świę-
tego. Potem podawano mu odrobinę soli, 
która była symbolicznym znakiem daru 
mądrości oraz dotykano śliną nozdrzy 
i uszu. Gesty te symbolicznie nawiązy-
wały do opisanych w ewangeliach scen 
uzdrawiania przez Jezusa. Chrzczony, po 
wyznaniu wiary, wchodził do sadzawki, 
gdzie trzykrotnie zanurzano w wodzie 
jego głowę. Celebrans wypowiadał po 
łacinie formułę chrzcielną: Ego te bapti-
zo in nomie Patris et Filii et Spiritus 
Sancti (Ja ciebie chrzczę w  imię Ojca, 
Syna i Ducha Świętego). Na koniec, neo-
�ta nakładał białą szatę symbolizującą 
odrodzenie i  w  uroczystej procesji był 
prowadzony do kościoła, w  którym 
uczestniczył po raz pierwszy w  życiu 
w Eucharystii.

„Wieści Lubońskie”: Czy Mieszko I był 
skutecznym politykiem, a  chrzest 
stał się tej skuteczności dowodem?
prof. Janusz Karwat: Dowodem na sku-
teczność dyplomatycznych poczynań 
Mieszka, jest ekspresowe wręcz, bo dwa 

lata po chrzcie (968), ustanowienie dla 
jego władztwa biskupa. Dłużej podąża-
jący chrześcijańską drogą Czesi musieli 
czekać na swojego pierwszego biskupa do 
973 roku. Za tym sukcesem stały dobre 
relacje z cesarzem Ottonem I, dla którego 
Mieszko był cennym, wręcz nieodzow-
nym sojusznikiem w walce ze Słowianami 
Połabskimi. Wysłanie do cesarza do Rzy-
mu poselstwa z  mieczem pokonanego 
banity Wichmana i z informacją o zwy-
cięstwie Mieszka nad wspólnym wrogiem, 
mogło być również okazją do zadzierz-
gnięcia kontaktów ze Stolicą Apostolską. 
Ta więź utrzymała  się przez cały okres 
rządów księcia, dowodnie na to wskazu-
je wzniesienie w Poznaniu kościoła o�a-
rowanego księciu apostołów – św. Piotro-
wi – a  nade wszystko o�arowanie mu 
Państwa Gnieźnieńskiego. Skala tej do-
nacji nie miała wówczas i długo w przy-
szłości precedensu. Mieszko wyrósł rów-
nież na ważną postać życia politycznego 
w cesarstwie, szczególnie w jego wschod-
niej części. Przekazy źródłowe wskazują, 
na jego obecność podczas zjazdów wiel-

cd.  
ze str. 
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kanocnych w  Kwedlinburgu, podczas 
których podejmowano ważne dla całej 
chrześcijańskiej Europy decyzje. Sku-
teczności dyplomatycznych poczynań 
naszego księcia towarzyszyła wielka ela-
styczność i zdolność przekraczania utar-
tych reguł. Dowodnie na to wskazuje 
opisane przez �ietmara wydarzenie ze 
wspomnianego Kwedlinburga, w którym 
w 986 roku, małoletni Otton III został 
obdarowany przez polskiego księcia 
wielbłądem. Dar ten musiał bardzo wy-
różniać się na tle innych, gdyż pamięć 
o nim przetrwała całe pokolenie i dzię-
ki temu mógł fakt ten odnotować �iet-
mar. Z pewnością zachwycił tym małe-
go cesarza i urzekł jego matkę, cesarzo-
wą regentkę Teofano, która później 
wsparła go w wojnie z Czechami, w wy-
niku której do swojego władztwa przy-
łączył Śląsk i Małopolskę. 

„Wieści Lubońskie”: Jak wielorakie 
i  doniosłe są skutki tamtej decyzji 
Mieszka I?

prof. Janusz Karwat: Przyjęcie chrze-
ścijaństwa pozwoliło młodziutkiemu 
państwu polskiemu wyjść z  kryzysu 
połowy lat 60. X wieku i przyłączyć się 
do zupełnie odmiennej strefy cywiliza-
cyjnej, do Christianitas. Piśmiennictwo, 
architektura murowana, sztuka sakral-
na, nowy sposób zarządzania państwem 
– były to elementy, które całkowicie 
odmieniły kraj Polan. Najważniejszym 
było włączenie naszego kraju do łaciń-
skiego kręgu kulturowego, inaczej mó-
wiąc Zachodu. Jak napisał prof. Jerzy 
Kłoczowski: „(…) chrześcijańska już 
Polska weszła w skład powstającego nie 
tyle państwa, co obszaru, który można 
określić kręgiem cywilizacyjnym, któ-
ry sam określił się jako Christianitas, 
Res Publica Christiana”. Od tej pory 
Polska stała  się pełnoprawnym pod-
miotem ówczesnych stosunków mię-
dzynarodowych. Państwo mogło utrzy-
mywać stosunki dyplomatyczne, pro-
wadzić korespondencję itd. W kolej-
nych stuleciach, dzięki religii, państwo 
mogło pokonać kryzysy grożące zani-
kiem państwa: reakcję pogan w XI w., 
postępujące rozbicie dzielnicowe. Me-
tropolia gnieźnieńska była pod wzglę-
dem zarówno organizacyjnym, jak i ide-
owym – głównym czynnikiem integra-
cyjnym, który ostatecznie doprowadził 
do ponownego zjednoczenia państwa 
polskiego. W  1385  r. religia katolicka 
stała się podstawą unii z Litwą, co osta-
tecznie doprowadziło do powstania 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Również w czasie zaborów Kościół Ka-
tolicki stał się ostoją polskości, zwłasz-
cza tutaj w Wielkopolsce podczas Kul-
turkampfu był fundamentem formo-
wania się nowoczesnego narodu pol-
skiego. Wreszcie doświadczenia drugiej 
wojny światowej, szczególnie w latach 
1944-1989 Kościół odegrał znaczącą 
rolę w  odzyskiwaniu podmiotowości 
przez społeczeństwo polskie.  I wreszcie, 
chyba nikogo nie trzeba przekonywać, 
że skutkiem chrztu Mieszkowego jeste-
śmy my sami, to że jesteśmy tu gdzie 
jesteśmy.

Rozmawiał Jerzy Nowacki

Q
Pełna wersja referatu prof. J. Karwata 
jest dostępna na www.wiescilubonskie.
pl   fot. Jerzy Nowacki

Q
Kadr z „Teleskopu” – w relacji ze zjazdu – wypo-
wiedź prof. Janusza Karwata   fot. Władysław 
Szczepaniak
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Cmentarzysko wikingów
Szczególnie efektownego i ważnego dla 
interesującego nas teraz czasu chrztu 
Polski, odkrycia dokonano w kwietniu 
1937 r., kiedy podczas kopania stawów 
in�ltracyjnych (obecnie miejsce ujęcia 
wody na granicy Poznań – Luboń), na 
niewielkim wzniesieniu, natra�ono na 
cmentarzysko szkieletowe. Kierownik 
robót – inż. Naszkiewicz – powiadomił 
o tym znalezisku Dział Przedhistorycz-
ny Muzeum Wielkopolskiego w Pozna-
niu. W następstwie tego przeprowadzo-
no badania ratownicze, którymi kierował 
prof. Józef Kostrzewski przy współpracy 
z  Kazimierzem Łukasiewiczem – słu-
chaczem Uniwersytetu Poznańskiego 
oraz Michałem Borskim – laborantem 
Muzeum. Łącznie w miejscu tym odko-
pano 25 szkieletów, w  tym 6 podczas 
trwających pięć dni badań urzędowych. 
Informacje o lubońskim cmentarzysku 
były także szeroko rozpropagowane 
w  poznańskiej prasie oraz w  fachowej 
literaturze archeologicznej. Ukazały się 
one m.in. w  „Kurierze Poznańskim” 
w  wydaniach z  13 oraz 15 kwietnia 
1937 r. Poza tym notkę o sensacyjnych 
znaleziskach z  Lubonia, sięgających 
XI wieku, podał „Nowy Kurjer” w czwar-
tek 15 kwietnia 1937 r. oraz czasopismo 
„Z otchłani wieków”. W grobach znale-
ziono przedmioty stanowiące wyposa-
żenie zmarłych, składające  się m.in. 
z  niespotykanych dotychczas na zie-
miach polskich, bardzo bogatych ele-
mentów uzbrojenia. Badania te pozwo-
liły postawić hipotezę, iż ludzie pocho-
wani na tym cmentarzysku byli najpraw-
dopodobniej mieszkańcami pobliskich 
osad, które powinny  się znajdować 
gdzieś nad Wartą.
Podczas przeprowadzonych przez prof. 
J.  Kostrzewskiego wykopalisk, jak już 
wspomniano, odsłonięto ok. 25 grobów, 
zalegających w trzech rzędach na głębo-
kości ok. 70 cm pod powierzchnią grun-
tu. Szczątki zmarłych były pochowane 

w obrządku szkieletowym, ułożone na 
wznak wzdłuż osi wschód-zachód, z gło-
wą skierowaną na wschód lub zachód. 
Wszystkie te cechy sposobu chowania 
zmarłych, zdaniem prof. Michała Kary, 
są typowe dla obrządku pogrzebowego 
stosowanego na ziemiach polskich w la-
tach 950 – 1050 n.e. wczesnego średnio-
wiecza. Ten typ obrządku 
wiązał się z przyjęciem przez 
Piastów chrześcijaństwa i za-
stąpił wcześniejsze obrzędy 
polegające na paleniu zmar-

TEMAT MIESIĄCA

Obecnie obchodzimy tysiącpięćdzie-
siątą rocznicę chrztu Polski, który 

przeprowadził książę Mieszko I z żoną 
Dobrawą z rodu władców czeskich w Pra-
dze. Czesi byli w tym czasie zaledwie od 
kilku pokoleń wyznawcami kościoła rzym-
sko-katolickiego. Trzeba tu zaznaczyć, 
że prapradziadek Dobrawy był jeszcze 
urodzony w pogańskich czasach, a jego 
panowanie zaznaczyło się okrucieństwem 
i likwidacją przeciwników politycznych. 
W czasach Dobrawy nie było spokojniej, 
a skutki walk o władzę najlepiej ilustruje 
przykład biskupa praskiego Wojciecha, 
który ratując życie schronił się na dworze 
Bolesława Chrobrego. Wojciech wysłany 
przez niego z misją do pogańskich Prusów, 
poniósł śmierć męczeńską, a jego ciało 
wykupione przez Chrobrego, złożono 
w katedrze gnieźnieńskiej. Odtąd jako 
Święty Wojciech należy do głównych 
patronów Polski.
Państwo Mieszka I ze stolicą w Gnieźnie 
liczyło ok. 250 tys. poddanych. Jak już 
wiemy, w 966 r. nastąpiła o�cjalna chry-
stianizacja Polski za pośrednictwem 
czeskim, w  968  r. powołano misyjne 
biskupstwo w  Poznaniu podległe bez-
pośrednio papieżowi, a  na jego czele 
ustanowiono biskupa Jordana, pierwsze-
go biskupa dla całej Polski. Wkrótce 

Mieszko I rozpoczął na Ostrowie Tum-
skim w Poznaniu budowę katedry przed-
romańskiej i tuż przed śmiercią w 991 r. 
poddał całe swe państwo pod opiekę 
papieską w słynnym akcie tzw. „Dagome 
iudex”.
Gdy w  1000  r. z  inicjatywy Bolesława 
Chrobrego przeprowadzono na Zjeździe 
Gnieźnieńskim reorganizację admini-
stracji kościelnej, nowoutworzonej me-
tropolii w Gnieźnie podporządkowano 
biskupów w  pomorskim Kołobrzegu, 
śląskim Wrocławiu i  nadwiślańskim 
Krakowie. Proces zjednoczeniowy ziem 
w dorzeczu Odry i Wisły został w  ten 
sposób zakończony.

Piastowskie czasy w Luboniu
Wsi, z których powstał dzisiejszy Luboń 
(Żabikowo, Luboń i Lasek), jeszcze nie 
było, ale z odkryć archeologicznych wie-
my, że głównie w  rejonie rzeki Warty 
znajdowano ślady nawet bardzo dawne-
go osadnictwa. Śladów wczesnośrednio-
wiecznej bytności ludzi znaleziono wie-
le. Przedstawiliśmy to dość szczegółowo 
m.in. w książce „Wykopaliska archeolo-
giczne w  Luboniu” napisanej wespół 
z  Błażejem Stanisławskim, a  wydanej 
w 1998 r. przez Stowarzyszenie „Forum 
Lubońskie”.

Luboń w dobie Chrztu Polski

cd.  
na str. 
32Q

Notatka prasowa w „Nowym Kurjerze” z 15 kwietnia 1937 r., informująca o prowa-
dzonych przez Józefa Kostrzewskiego wykopaliskach pod Luboniem

Q
Stanisław Malepszak autor wielu ksią-
żek m.in. o historii naszego miasta 
obecnie pracuje nad monogra�ą wsi 
Luboń. Prezentuje książkę „Wykopaliska 
archeologiczne w Luboniu” napisaną 
wespół z Błażejem Stanisławskim 
w 1998 r.   fot. Piotr P. Ruszkowski
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lat współpracujący z  Biblioteką 
w Luboniu – Mariusz Puchalski (zaśpie-
wał) i Janusz Andrzejewski (z wierszem). 
Ze specjalnym koncertem wystąpił też 
Stypendysta Miasta – Tomasz Nowacki, 
który swoje pierwsze publiczne popisy 
odbył przy bibliotecznym pianinie.

Elżbieta Stefaniak nie żegna się z aktyw-
nością w mieście. Zapowiedziała czynny 
udział w  Lubońskim Uniwersytecie 
III Wieku, w którym już działa, w biblio-
tecznym Klubie „Promyk”, któremu po-
mogła się narodzić, oraz innych wyda-
rzeniach.

HS   

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

31 kwietnia, w  ostatnim dniu pracy 
Elżbiety Stefaniak w lubońskiej Biblio-
tece, z którą zawodowo była związana 
przez 40 lat, w tym blisko 30 kierowała, 
władze miasta przygotowały specjalną 
uroczystość. Żegnano animatora i am-
basadora lubońskiej kultury, twórcę 
szczególnego miejsca w mieście.
Przed godziną  16 uważny obserwator 
mógł zobaczyć tego dnia w sąsiedztwie 

Biblioteki, przechodniów z pojedynczymi 
różami w rękach. W charakterystycznym 
geście, który przez lata towarzyszył wy-
darzeniom w Bibliotece (obdarowywanie 
gości różą), uczestnicy spotkania podzię-
kowali odchodzącej Pani Dyrektor. Urzą-
dzona z typowym dla tego miejsca sma-
kiem sala na piętrze, której ściany zdobi-
ły obrazy z osobistych zbiorów Elżbiety 
Stefaniak, była wypełniona po brzegi. 
Wśród gości znalazły  się osoby, które 
przez lata służbowo i prywatnie współ-
pracowały z  dyrektor Biblioteki. Byli 
wśród nich m.in. wcześniejsi i  obecni: 
dyrektorzy oraz nauczyciele z lubońskich 
placówek oświatowych, przedstawiciele 
świata kultury i  artyści, szefowie �rm, 
sponsorzy, radni i urzędnicy, a także eme-
rytowani pracownicy Biblioteki i przed-
stawicielki książnic poznańskich, wśród 
wszystkich – wielu bywalców bibliotecz-
nych wydarzeń. Wodząc oczami po twa-
rzach gości i  każdemu indywidualnie 
dziękując, bohaterka wieczoru przypo-
mniała wydarzenia i osoby ważne dla niej 
i dla placówki, którą, wyznała, traktuje 
jak swoje dziecko. Te anegdoty i  fakty 
złożyły się na ponadgodzinną, nietuzin-
kową opowieść, obrazującą 40-letni frag-
ment historii miasta i związanych z nim 
ludzi. Za szczególne należy uznać naj-
wcześniejsze wspomnienia – o okolicz-
nościach, w których rodziła się Bibliote-
ka. O tym, jak w latach 70., w „baraku” 
przed dzisiejszą remizą strażacką gospo-
darowała pierwsza kierownik – Ewa Woź-
niak. O  nowej (dzisiejszej) siedzibie, 
która w 1992 r. była pionierską w kraju 

– „białą biblioteką”, na co bezpośredni 
wpływ miały suto plisowane firany 
w oknach, nieumyślnie podebrane Urzę-
dowi Miasta. O oszczędnościowej batalii 
wokół Biblioteki, którą placówka wygra-
ła, dzięki decyzji ówczesnego burmistrza 
– Włodzimierza Kaczmarka stwierdza-
jącej, że teatr będzie przyjeżdżał do Lu-
bonia. O  tym, jak za radą lubońskich 
artystów powstawała „Galeria na Regale”, 
czyli o nauce wieszania obrazów i kupnie 
szarej podszewki, która jako tło dla eks-
pozycji przysłoniła biblioteczne półki. 
O wielu innych jeszcze inauguracjach – 

pierwszej sprzedaży książek z drugiego 
obiegu, pierwszej premierze („Pętla” 
Marka Hłaski) z udziałem 120 widzów 
w 80-osobowej sali…
Po publicznie wygłoszonych słowach 
pożegnań dla Elżbiety Stefaniak wystą-
pili zaproszeni na uroczystość aktorzy 
poznańskiego Teatru Nowego, od wielu 

Dobre, bo serdeczne

Pożegnanie warte „Nike”
Z właściwą sobie swadą, przechodząca na emeryturę dyrektor Elżbieta 
Stefaniak pożegnała się przemówieniem mogącym służyć za scenariusz 
powieści-rzeki o Bibliotece Miejskiej  i Luboniu

Q
Znana z tworzenia atmosfery dla wyda-
rzeń kulturalnych Elżbieta Stefaniak 
– w otoczeniu dzieł sztuki i podarun-
ków pożegnalnych. Siedzi na fotelu 
bujanym, który otrzymała w prezencie 
od dyrektorów lubońskich szkół   
fot. Hanna Siatka

Q
Ze sceny Biblioteki Miejskiej dyrektor Elżbieta Stefaniak żegna się z uczestnikami 
kreowanych przez lata wydarzeń   fot. Hanna Siatka

Q
W otoczeniu tworzonej z pietyzmem przestrzeni, w uznaniu zasług dla lubońskiej 
kultury, Elżbieta Stefaniak przyjmuje od władz miasta kopię obrazu Władysława 
Podkowińskiego „Sad w Chrzęsnem”. Od lewej – burmistrz Małgorzata Machalska, 
z prawej: przewodnicząca Rady Miasta – Teresa Zygmanowska i zastępcy burmi-
strza – Michał Popławski oraz Mateusz Mikołajczak (wręcza)   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Pożegnalny tort z logo Biblioteki Miej-
skiej   fot. Hanna Siatka
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Korzenie rodzinnej �rmy Centrum Ogrodnicze Strączkowscy sięgają 1922 r., kiedy 
to Wojciech Strączkowski wraz z żoną Ludwiką kupili ziemię w Żabikowie i zajęli się 
uprawą kwiatów i warzyw dla położonego w sąsiedztwie Poznania. 66 lat później, 
w 1988 r., Wiesław – wnuk Wojciecha – przejął gospodarstwo i stopniowo zaczął 
zmieniać pro�l upraw. Po 10 latach już wspólnie z żoną Agatą rozpoczęli sprze-
daż roślin ozdobnych: iglastych, liściastych oraz kwiatów i sadzonek. W 2000 r. 
wybudowano obecny sklep i powstało systematycznie rozwijające  się Centrum 
Ogrodnicze. Od tego czasu cały wysiłek rodzinnej �rmy skierowany jest na przed-
stawienie klientom szerokiego i atrakcyjnego asortymentu o jak najwyższej jakości.

cał dla telewizji program rolniczy o na-
wozach. Pan Witold zachęcał wszystkich 
do udziału w  quizach, np. „Co z  tego 
wyrośnie?” oraz „Co to za roślina? Ob-
darowując uczestników sadzonkami brat-
ków instruował, jak je należy sadzić i do-
radzał, jak kolorystycznie dobrać do nich 
doniczki. Stwierdził, że gdyby każdy z nas 

posadził chociaż jeden kwiatek, nasze 
miasto byłoby o wiele piękniejsze. Oczy-
wiście trzeba wiedzieć, w  jaki sposób 
zieleń komponować. Na koniec popular-
ny autor programów telewizyjnych po-
zdrowił lubonian i dodał, że nie jest to 
jego ostatnia wizyta w naszym mieście.

PAW

DOBRE, BO... 

W sobotę, 2 kwietnia w siedzibie �rmy 
przy ul. Wojska Polskiego odbyły się Ro-
dzinne Warsztaty Ogrodnicze 2016 pod 
hasłem „Wiosna na balkonie i w ogrodzie”. 
Event prowadził znany w świecie ogrod-
ników Witold Czuksanow – autor pro-
gramów telewizyjnych: „Rok w ogrodzie” 
i „Ogród po Polsku”, który setkom ama-
torów ogrodnictwa, przybyłym w  tym 
dniu i  uczestniczącym w  warsztatach, 

udzielił fachowych rad – jak urządzać 
i uprawiać ogród, jak upiększać balkon. 
Mówił o  walorach estetycznych i  zdro-
wotnych: warzyw, kwiatów i  ziół oraz 
o ich uprawowych wymaganiach. Zapy-
tany o pobyt w Luboniu powiedział, że 
przybył w odpowiednim momencie, po-
nieważ mamy wiosnę. Wspomniał rów-
nież o swoim pobycie przed laty w Zakła-
dach Nawozów Fosforowych, gdy nakrę-

Dobre, bo edukacyjne

Warsztaty z gwiazdą
Witold Czuksanow z TV na evencie w Centrum Ogrodniczym Strączkowscy

Q
Uczestnicy warsztatów chętnie korzystali z rad pana Witolda   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Państwo Strączkowscy – Agata (czwarta z prawej) i Wiesław (pierwszy z lewej) 
z rodziną i pracownikami Centrum Ogrodniczego – nie kryli zadowolenia z prze-
prowadzonych przez Witolda Czuksanowa (pierwszy z prawej) warsztatów    
fot. Paweł Wolniewicz
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DOBRE, BO... 

Siedem Lubonianek: Małgorzata 
Błaszkiewicz, Jolanta Hołowiecka, 
Joanna Łuczak, Iwona Miedziń-
ska, Ewa Pioterek, Agnieszka 
Plewa i Monika Sobkowiak, two-
rzące nieformalną grupę „Szydeł-
kowe Fanaberie”, po ponaddwu-
miesięcznej pracy („bombardo-
wania” włóczką), dzięki �nanso-
wemu wsparciu miasta, przygo-
towały „Cztery pory roku” oraz 
chustę (wykonaną przez uczniów 
Gimnazjum nr 1 podczas szkol-
nych warsztatów), które zdobią 
teraz pomnik Siewcy w  Lasku. 
Dzieło o  powierzchni 9  m2, za-
aranżowane przez artystkę Mał-
gorzatę Błaszkiewicz (pasjonatkę 
malarstwa), jest pracą zespołową. 
Podczas żmudnego, czasochłon-
nego szydełkowania i dziergania 
na drutach pasjonatki zużyły 
10 kg wełny akrylowej – wszyst-
ko po to, by Siewcę zdobiły: wio-
sna, lato, jesień i  zima. Niefor-
malna grupa pań swoim arty-
stycznym zaangażowaniem konsekwent-
nie zdobi nasze miasto (wcześniej m.in. 
„ubrała” na zimę postacie z Ławeczki bł. 
Edmunda). „Szydełkowe Fanaberie” nie 

Dobre, bo optymistyczne

Szarość ubrana w kolory

Rękodzielni-
cze obrazy 
czterech pór 
roku, które 
ozdobiły 
kolumnę 
pomnika 
Siewcy   fot. 
Paweł Wol-
niewicz

składają broni – wkrótce zaskoczą miesz-
kańców naszego miasta oryginalnym 
pomysłem i kolejną niespodzianką.

Paweł Wolniewicz

Q
Luboński symbol – pomnik Siewcy z 1923 r. 
– „ubrany” w kolory   fot. Paweł Wolniewicz

Q

Zgłaszamy do konkursu (patrz str. 7) – 
zieleń przed blokiem przy ul. Sikorskie-
go  41. Oryginalnie przycięte krzewy 
i drzewka nieopodal wejścia z mieszka-

niami 21-30 budzą podziw przechod-
niów już od wielu lat. Nie sposób  się 
w tym miejscu nie zatrzymać!

HS

Dobre, bo zadbane

Na konkurs

Q
 Miejsce – niby fragment ogrodu angielskiego, z artystycznie przyciętymi tujami 
i krzewami bukszpanu oraz ukształtowanym pnączem   fot. Hanna Siatka
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DOBRE, BO... 

Tuż przed Niedzielą Wielkanocną 
oświetlono najwyższy budynek 
w mieście – kościół pw. św. Barba-
ry – oraz Ławeczkę bł. Edmunda 
Bojanowskiego. Na stojących w są-
siedztwie tych obiektów latarniach 
ulicznych umieszczono re�ektory, 
które rzucają światło na wieżę ko-
ścielną i pomnik. Teraz wieża jest 
widoczna nawet z odległej ul. Polnej 
w Lasku.
Przypomnijmy, że pierwszą nocną 
iluminacją architektury w Luboniu 
była bryła bazyliki kościoła pw. św. 
Jana Bosko. Oprócz tego dodatko-
wym, nocnym re�ektorem oświe-
tlone są: krzyż na Wzgórzu Papie-
skim, pomnik „Świadectwo Miło-
ści” i Krzyż Milenijny.

Rafał Wojtyniak

Dobre, bo wyeksponowane

Obiekty godne uwagi

Q
Wyeksponowana światłem w porze nocnej Ławeczka bł. Edmunda Bojanowskiego 
na placu w Żabikowie   fot. Rafał Wojtyniak

Q
Wieża kościelna widoczna z pobliskiej ul. 
Lipowej   fot. Rafał Wojtyniak

Na terenie pobliskiego Wielkopolskie-
go Parku Narodowego gniazduje kilka 
par żurawi. Zasługują na uwagę ze 
względu na wygląd i zwyczaje. To smu-
kłe ptaki o  wyprostowanej sylwetce, 
kroczą powoli, wyciągając swoje długie 
nogi, a z tyłu zwisa im pióropusz wspa-
niałych, wydłużonych piór. Ich taniec 
godowy nie ma sobie równych; ptaki 

wysoko wyskakują i ro-
bią głębokie skłony. 
Beata Gerlof, adiunkt 
parku, podkreśla, że 
ptaki te mają szczególne 
zwyczaje lęgowe, gdyż 
w  gniazdach z  dwoma 
jajami, po wykluciu jed-
nego pisklęcia, samiec 
przejmuje nad nim 
opiekę, aby samica mo-

gła wysiadywać kolejne jajo. Gniazd 
nie można poszukiwać, gdyż zaniepo-
kojone ptaki mogą je opuścić i porzu-
cić złożone w nich jaja. Poza tym pod-
czas opieki nad pisklakami dorosłym 
ptakom wypadają lotki i nie są zdolne 
do lotu. Żurawie można obserwować 
zaraz po przylocie. Przybycie na lego-
wisko para ptaków zaznacza głośnym 

krzykiem, zwanym klangorem. Lubo-
nianie z pewnością widzieli na niebie 
powracające żurawie. Gdy chcemy 
zobaczyć je dokładnie, trzeba wy-
brać się do WPN. Z uwagi na ochronę 
gatunkową tych ptaków należy jednak 
być ostrożnym. Tymczasem z punktu 
widokowego na Jeziorze Góreckim na 
pewno można już obserwować kormo-
rany, łabędzie nieme i bardzo widowi-
skowe perkozy. 

Iwona Kmiecik

Dobre, bo dostępne

Obserwowanie żurawi

Q
Chętnie oglądane tokujące żurawie w WPN   fot. WPN

Q
Niedostępne dla spa-
cerowiczów – gniazdo 
żurawi z młodymi 
w WPN   fot. WPN

Q
Dzieci z lubońskiego Pogodnego Przedszkola obserwu-
jące ptaki rano
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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

Sklep zoologiczny „Mini Zoo” przy ul. Sobieskie-
go przeniesiono spod numeru 117 pod numer 88 
na tej samej ulicy. Są tu żywe króliki, chomiki, 
świnki morskie oraz akwariowe rybki. Na miejscu 
dostępne są karmy oraz akcesoria dla zwierząt. 
Sklep jest czynny od pn. do pt. w godz. 10 – 17, 
w soboty 10 – 14.   fot. Paulina Sawicka

Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

Przy ul. Wojska Polskiego 5a (w tym samym budyn-
ku, co Apteka „Orchidea”) otwarto sklep z bielizną 
i bezpłatną usługą doboru biustonosza o nazwie 
„Martini Profesjonalny Bra�tting”. Punkt zaprasza 
od pn. do pt. w godz. 10 – 18. Więcej informa-
cji: www.martinibra�tting.pl.   fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Sobieskiego 24 otwarto pizzerię „To-
scana” serwującą wiele rodzajów pizzy w roz-
miarze 32 cm, kebab, makarony, potrawy za-
piekane i sałatki. Dania można zamawiać pod 
wskazany adres telefonicznie. Lokal jest czyn-
ny w pt. i sob. w godz. 12 – 24, a w pozostałe 
dni tygodnia od 12 do 22.   fot. Paulina Sawicka

Firma ABI przy ul. Kościuszki 68/1 specjalizują-
ca się w pracach budowlanych i transporcie otwo-
rzyła Centrum Ociepleń „Rak Bud” w Palędziu 
przy ul. Pocztowej 13 (pn. – pt. 8 – 16), rozsze-
rzając działalność o hurtową i detaliczną sprzedaż 
materiałów budowlanych na elewacje (styropian, 
kleje, tynki zewnętrzne, farby – własna mieszalnia 

farb i tynków) oraz wynajem rusztowań. Oferuje tym samym kompleksową ob-
sługę od wyceny prac remontowo-budowlanych po ich wykonanie. By umówić 
termin wizyty, potrzebny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny (667 568 347).   
fot. Paulina Sawicka

Pomiędzy sklepem „Społem” a  apteką przy ul. 
11 Listopada (za pętlą autobusową w Żabikowie) 
ustawiono kolejny paczkomat. Należy do �rmy 
„InPost”. Mieści 12 dużych, 12 średnich i 32 małe 
skrytki na przesyłki.   fot. Piotr P. Ruszkowski

Przy ul. Wschodniej 24, lok. 2 (za piekarnio-ciast-
karnią, obok sklepu „Metka Deluxe”), otwarto 
„Pro�-Cafe” – autoryzowany dystrybutor �rmy 
„Jura” – specjalizujący się w serwisie, sprzeda-
ży i dzierżawie ekspresów do kawy. Na miejscu 
dostępne są niezbędne akcesoria do urządzeń 
oraz świeżo palona kawa. Punkt jest czynny od 
pn. do pt. w godz. 10 – 18, w soboty 10 – 14. 
Więcej informacji na www.kawadlapoznania.pl.   
fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Żabikowskiej 47C otwarto wło-
ską restaurację „Pizza & Pasta Mezzani”. 
W dniu uruchomienia lokalu ustawiono 
trampoliny dla dzieci, które przyciągnę-

ły rzesze. Nowe miejsce jest czynne od 
pn. do czw. w  godz. 12  –  22, w  pt. 
i sob. 12 – 23, w niedziele 12 – 21. Ser-
wuje się tu m.in. pizze, zupy, makarony, 
sałatki, desery, dania mięsne i rybne oraz 
menu dla najmłodszych. Są także napo-
je zimne i  gorące oraz alkohol (wino, 

piwo). Wewnątrz ustawiono piec opala-
ny drewnem do wypieku pizzy. Latem 
będzie funkcjonować ogródek restaura-
cyjny. Lokal zajmuje się organizowaniem 

imprez okolicznościowych. Wkrótce 
dania będzie można zamawiać również 
telefoniczne z dowozem pod wskazany 
adres. Możliwość telefonicznej rezerwa-
cji stolików.

Paulina Sawicka

Inauguracja z pompą

Q
Pizza prosto z pieca   fot. Paulina Sawicka

Lokal „Piz-
za & Pasta 
Mezzani” 
w dniu otwar-
cia. Po lewej 
stronie – tram-
poliny dla 
dzieci   
fot. Paulina 
Sawicka

Q

Barwne gra�ti na ogrodzeniu placu zabaw przy ul. Kołłątaja to niekoniecznie nowe, 
ale bodaj pierwsze w Luboniu użycie o�cjalnego symbolu miasta w takiej formie. 
Czy na wykorzystanie herbu miasta w takiej formie i miejscu (płocie) autor uzyskał 
stosowną zgodę wymaganą prawem lokalnym? To inna sprawa.

(S)

Patriotyczna ekspresja?

Q
Gra�ti wykonane na jednym z przęseł betonowego ogrodzenia pomiędzy bo-
iskiem piłkarskim przy ul. Szkolnej a placem zabaw przy ul. Kołłątaja   fot. Hanna 
Siatka
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Na trakcie kolejowym Poznań-Wrocław 
modernizacji nie prowadzi miasto. Wy-
konywana jest w ramach wieloletniego 
programu wspieranego ze środków unij-
nych. Jak obserwujemy, w układzie ko-
munikacyjnym Lubonia ta modernizacja 
przyniesie niewiele zmian. Większość 
korzyści wypływających dla miasta to 
jedynie wymiana materiałów na nowe, 
wytrzymają kolejne dziesięciolecia (po-
kolenia). Reszta, to odtworzenie struk-
tury komunikacyjnej powstałej na prze-
łomie XIX i  początku XX wieku, gdy 
pruski zaborca budował na nadwarciań-
skich polach kilka bardzo dużych (jak 
na tamte czasy) zakładów przemysło-
wych, a  po przeciwnej stronie nową 
osadę robotniczą – Żabikowo-kolonia 
(teren zachodniej części dzisiejszego 

PKP walczy

Przystanek autobusowy naprzeciw dwor-
ca kolejowego, dla podróżującego tędy 
gościa był złą wizytówką samorządu, 
kontrastującą z odnowionym dworcem 
i peronami. Kilkakrotnie przedstawiany 
na łamach, wymagał gruntownego re-
montu. Zdewastowane ruchome i poła-
mane płytki chodnikowe, wyblakłe 
oznakowanie przystanku oraz brak ła-
weczki z zadaszeniem (wiaty) – to nie 
standard XXI wieku. Jeden z wymienio-
nych elementów naprawiono.

Poprawiony standard!

Q
Stan przystanku autobusowego naprzeciw 
dworca kolejowego jeszcze na początku marca   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Nastąpiła wymagająca natychmiastowej interwencji, ze względu na bez-
pieczeństwo przechodniów, wymiana płytek chodnikowych na brukowe. 
Dla osób niewidomych i słabowidzących zastosowano przed krawędzią 
przystanku żółty pas ze specjalnymi wypustkami. Szkoda, że przy tej oka-
zji nie dostosowano wysokości krawężnika i tym samym przystanku do 
obowiązujących norm. Pozostała jeszcze wymiana znaku drogowego, 
który stracił wszystko, co niebieskie, no i ławeczka z daszkiem    
 fot. Piotr P. Ruszkowski

Budowa nowego, podziemnego przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Dworcową 
i Armii Poznań (na przedłużeniu ul. Fabrycznej). Jest odtwarzane w tym samym 
miejscu, gdzie było poprzednie, zbudowane przed dziesiątkami lat dla gromadnie, 
codziennie podążających robotników do Fabryk: Przetworów Ziemniaczanych, 
Drożdżowni (Sinnera) i Chemicznej (Milcha) z zachodniej części dzisiejszego Lubo-
nia (Żabikowa i Lasku), a także Świerczawa. Dziś większości zakładów i pieszych 

robotników już nie ma, a funkcje poszczególnych terenów zmienia-
ją się diametralnie. Mimo to odtwarza się parametry nieczynnego 
od lat podziemnego przejście dla pieszych, z którego wcześniej 
prawie nikt nie korzystał! Kto zbadał i jakie otrzymał wyniki na po-
twierdzenie sensu utrzymania właśnie w tym miejscu jedynie przej-
ścia dla pieszych i to tylko przez tory kolejowe, zamiast zabezpieczyć 
obecne potrzeby komunikacji przez pas kolejowy dzielący miasto na 
wschód i zachód?!   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Nowe podłoże i tory na przejeździe 
kolejowym przy dawnych Zakładach 
Ziemniaczanych, który na czas moder-
nizacji, przez kilka dni był nieczynny. Po 
oddaniu nowoczesnej linii E 59 Poznań-
-Wrocław pozostanie bez większych 
zmian (skutków) dla komunikacji Lubo-
nia. (Zwiększy się ilość pojazdów 
w związku z zamknięciem następnego 
przejazdu przy ul. Ogrodowej)   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q Wymiana podłoża i szyn na przejeździe kolejowym przy Zakła-
dach Chemicznych (skrzyżowanie Dworcowej, Grzybowej i Ogro-
dowej). Tu dla odmiany, po modernizacji pozostanie jedynie chro-
nione barierami naziemne przejście dla pieszych i rowerów    fot. 
Piotr P. Ruszkowski

Lubonia pomiędzy ul. Wojska Polskie-
go i częścią Kościuszki, z rynkiem, przy 
którym do dziś mieści się Urząd Mia-
sta). To już jednak temat na szerszy 
materiał re�eksyjno-analityczny.

PPR

Q
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Nowa, lubońska �rma deweloperska – 
Spółka M45 – rozpoczęła w listopadzie 
2013 r. budowę kompleksu mieszkań na 
graniczącej z  Poznaniem, zamkniętej 
działce o powierzchni 2500 m2 przy ul. 
Kościuszki 122a. W 3 oddzielnych bu-
dynkach powstało w sumie 8 segmentów. 
Są w nich dwupoziomowe lokale o po-
wierzchni od 108 do 122 m2, z 6 pokoja-
mi i dwiema łazienkami oraz balkonami 
na piętrze. W segmentach można wy-
dzielić dwa niezależne mieszkania – na 
parterze i piętrze. Domy postawiono na 

działkach od 284 do 359 m2. Dla lokali 
położonych od szczytu budynków wy-
gospodarowano po 2 miejsca postojowe 
i przydomowe ogródki. Cena większego 
metrażu to 3 980 zł, mniejszy kosztuje 
4 050 zł. Odbiór budynku w stanie de-
weloperskim nastąpił w grudniu 2014 r. 
Trwają prace przy wykańczaniu wnętrz. 
Pierwsi właściciele wprowadzą  się już 
niebawem. Deweloper planuje kolejną 
inwestycję w bieżącym roku.

AP, HS

Przy granicy

Q
Nowe szeregowce przy ul. Kościuszki tuż przy granicy Lubonia   fot. Hanna Siatka

Główna inwestycja prowadzona 
w Luboniu to uzbrajanie i utwardzanie 
odcinka ul. Wschodniej. W tym miesią-
cu przedstawiamy w fotoreportażu ko-
lejne informacje z placu budowy, który 

znajdował się w trzech punktach: kon-
tynuacja układania kolektora kanalizacji 
deszczowej; wykonanie chodnika i wjaz-
dów na posesje po południowej stronie 
ul. Wschodniej na utwardzonym odcin-

ku od ul. Żabikowskiej do Kopernika; 
oraz po przeciwnej stronie drogi przy-
gotowywanie podłoża pod chodnik 
i ścieżkę rowerową.

PPR

Raport z budowy

Q
Systematyczne układanie kolektora 
� 400 mm kanalizacji deszczowej 
w ul. Wschodniej od przyszłego ronda 
(skrzyżowania z al. Jana Pawła II) w kie-
runku ul. Żabikowskiej. Warstwę szarej 
gliny widoczną na pierwszym planie 
wykopu usuwa się, a po ułożeniu rur 
z PCV od razu wypełnia piaskiem i za-
gęszcza   fot. Piotr P. Ruszkowski 

Q
Gotowy już chodnik z jasnoszarego 
bruku po południowej stronie ul. 
Wschodniej na odcinku od Żabikow-
skiej do Kopernika. Ciemnoszare – 
wjazdy na posesje domów jednoro-
dzinnych. Rady mieszkańców: biorąc 
pod uwagę problem, jaki jest i będzie 
z miejscami do parkowania w NCL, 
należało chodnik zaplanować tuż przy 
krawężniku, wówczas odległość pomię-
dzy bramą wjazdową a chodnikiem 
pozwoliłaby na bezkolizyjne, czasowe 
parkowanie samochodu we wjeździe 
oraz na pełniejsze zaplanowanie więk-
szych obszarów zieleni. Teraz, jak twier-
dzą, i tak wąski pas zieleni pomiędzy 
jezdnią i chodnikiem będzie dewasto-
wany przez parkujące auta. Inna propo-
zycja (raczej mieszkańców sąsiednich 
bloków) – zlokalizować chodnik tuż 
przy płocie posesji, a pozostałą prze-
strzeń wykorzystać na szeregi miejsc 
parkingowych przedzielone mniejszy-
mi enklawami zieleni. Wiadomo, przy-
znają to także władze miasta, że po 
wybudowaniu jezdni na ul. Wschodniej 
ilość miejsc parkingowych będzie nie-
wystarczająca już do obecnych potrzeb   
fot. Piotr P. Ruszkowski 

Północna strona ul. Wschod-
niej na odcinku domów jed-
norodzinnych (z małymi skle-
pami lub punktami usługo-
wymi) od Żabikowskiej do 
Kopernika. Tu bezpośrednio 
przy płocie powstaje chodnik 
(bruk) i obok ścieżka rowero-
wa (asfalt). Widać wyraźnie 
poszczególne warstwy podło-
ży przyszłych duktów   fot. 
Piotr P. Ruszkowski 

Q

Spółka Pajo przeniosła specjalny pawilon 
położony po zachodniej stronie ul. Armii 
Poznań (na wysokości wylotu ul. Naru-
towicza), w  którym mieściły  się biura 
sprzedaży mieszkań tego jednego z naj-
większych, nie tylko w Luboniu, dewe-

loperów. Od 30 
marca biura 
znajdują się kil-
kadziesiąt me-
trów dalej, po 
przeciwnej stro-
nie ul. Armii 
Poznań, na par-
terze pierwszego 
z  trzech budo-
wanych tu hote-
li przy skrzyżo-
waniu 
z  ul.  3  Maja. 
O�cjalny adres: 

ul. Żeglarska 2, czynne od pon. do pt. 
w godz. 9-17 oraz soboty 10-14. Biura 
są pierwszym czynnym lokalem użytko-
wym w  czterokondygnacyjnym bloku 
przeznaczonym na małe lokale typu 
studio.   (I)

Przeniesiono sprzedaż 
mieszkań

Biuro Sprzeda-
ży Mieszkań 
„Pajo” w no-
wym miejscu 
– na parterze 
bloku przy 
południowym 
skrzyżowaniu 
ul. 3 Maja 
z ul. Armii Po-
znań (droga 
430)   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

Q
Klin terenu pomiędzy nasypem torów kolejowych (skąd zrobiono 
zdjęcie), Strumieniem Junikowskim i ulicą Armii Poznań (dalszy 
plan), gdzie m.in. znajdował się pawilon sprzedaży mieszkań, wg 
nieo�cjalnych informacji zostanie przeznaczony na stację benzy-
nową   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q



4/2016

13

SÓL W OKU

W ubiegłym roku oddano do użytku 
odnowiony wiadukt na ul. Powstańców 
Wielkopolskich. Do uruchomienia 
obiektu doszło po perypetiach związa-
nych ze zmianą generalnego wykonaw-

cy modernizacji trasy E-59 Poznań-
-Wrocław. Do redakcji przez cały czas 
napływały różne uwagi od mieszkańców. 
Część usterek naprawiano długo po 
przywróceniu ruchu. Gromadziliśmy 

wszystkie te sygna-
ły, niektóre są już 
nieaktualne, wiele 
defektów pozostało 
jednak nie napra-
wionych lub napra-
wiono je byle jak. 
Krytycznie o  od-
tworzeniu parame-
trów i  standardów 
z  XIX  wieku tego 
obiektu pisaliśmy 
niejednokrotnie. 

Wiadukt

Q
Nowe barierki, które miasto zamonto-
wało krótko przed remontem wiaduk-
tu, podczas pracy ciężkiego sprzętu 
były wielokrotnie uszkadzane. Nie 
wymieniono żadnej, a próby naginania 
ich do pierwotnego kształtu pomogły 
jedynie w niewielkim stopniu. Nadal 
jednak nie stoją „pod sznurek”, czyli tak 
jak podczas przystępowania przez kolej 
do modernizacji wiaduktu. Oddzielną 
kwestią jest mrok panujący ciągle pod 
wiaduktem, szczególnie w części chod-
nikowej, gdzie jest mniejszy prześwit. 
Nie ma tu żadnej lampy doświetlającej. 
Według opinii niektórych korzystają-
cych z przejścia, nie spełnia ono norm 
wymaganej ilości lux-ów. Nagłą i dużą 
zmianę oświetlenia odczuwają szcze-
gólnie starsi, mający często różne pro-
blemy ze wzrokiem. Przy okazji pada 
pytanie do władz miasta, czy spełniono 
w tym miejscu normy oświetlenia oraz 
czy wystąpiono o poprawę tej sytuacji 
i kiedy ona nastąpi? (patrz też str. 23 
pytania do władz)   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

Q
W zachodniej części wiaduktu, po re-
moncie, przez niedostosowanie długo-
ści barierki łączącej istniejący ciąg 
chodnika z częścią chodnika nowobu-
dowanego (bezpośrednio pod wiaduk-
tem), powstało bezsensowne przewę-
żenie   fot. Piotr P. Ruszkowski

Część uszkodzeń barierek naprawiono, 
zakrywając je samoprzylepną, czerwo-
ną taśmę odblaskową, inne nadal kłują 
w oczy   fot. Piotr P. Ruszkowski

W przekonującej formie fotoreportażu 
pokazujemy niektóre sygnały gromadzo-
ne od użytkowników, których na co 
dzień nie zauważamy lub do których się 
przyzwyczailiśmy. Uwagi i wnioski mo-
żemy podzielić na pochodzące od użyt-
kowników pieszych oraz tych, którzy są 
uzbrojeni w pojazdy – rowery czy samo-
chody. Padają i pozostają, oby nie reto-
ryczne, pytania, dlaczego miasto przyję-
ło od kolei w tym newralgicznym miej-
scu tyle usterek, niedoróbek i bylejako-
ści? Kto z ramienia miasta nadzorował 
tę nie naszą inwestycję i  pozwolił na 
bylejakość oraz niszczenie naszego do-
bra?

PPR Q
Na wniosek przechod-
niów, którzy wskazywali 
na niebezpieczny, szcze-
gólnie dla małych dzieci, 
prześwit barier, bezpo-
średnio pod wiaduktem 
dodatkowo zamontowa-
no trapezowe blachy 
(chroniące także przed 
ochlapaniem). Przy wylo-
tach (w dobrze oświetlo-
nych miejscach) zawieszo-
no nowe, natomiast 
w półmroku, pod samym 
wiaduktem (co widać na 
zdjęciu) – dziurawe, sko-
rodowane, nadające się 
raczej na złom    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Stan chodnika po remoncie 
wiaduktu. Dziś niewiele się 
zmieniło, jest mniej płytek, 
a te które pozostały, są jeszcze 
bardziej połamane lub wyko-
ślawione   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

Sporo do życzenia pozostawia 
wciąż jakość jezdni pod wia-
duktem i w jego najbliższej 
okolicy. Odwodnienie też nie 
jest doskonałe, a osadzenie 
gulików z pewnością nie jest 
na miarę XXI wieku. Wertepy 
oraz powstające podczas 
opadów kałuże stanowią 
szczególne niebezpieczeń-
stwo dla rowerzystów   fot. 
Piotr P. Ruszkowski

Krawężniki 
jezdni bezpo-
średnio pod 
wiaduktem 
– zachowane 
celowo jako 
relikt?   fot. 
Piotr P. Rusz-
kowski

Q

Q

Q
Pomimo zamontowania dodatkowych 
bramek ostrzegających przed niewiel-
kim prześwitem wiaduktu, niespełna 
roczny obiekt ma wiele śladów nie 
tylko „ocierania” się samochodów. 
Obecnie dopuszczalna wysokość pojaz-
dów, o czym mówią znaki drogowe, to 
2,7 m (w latach 90. minionego wieku 
było jeszcze 3,2 m, później 3 m)   fot. 
Piotr P. Ruszkowski

Q

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

Wąski przesmyk wzdłuż torów kolejo-
wych po wschodniej ich stronie, na 
odcinku od wiaduktu kolejowego przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. 
Krótkiej oraz tzw. górkę przy torowisku 
między ulicami Krótką  a Chopina nie-
którzy lubonianie upodobali sobie jako 
dzikie wysypisko śmieci (należy przypo-
mnieć, że nasze miasto jest objęte zbiór-
ką śmieci i  ich segregacją). Znaleźć tu 

można m.in. setki plastikowych butelek 
po napojach chłodzących oraz szklanych 
po alkoholu, mnóstwo worków ze śmie-
ciami domowymi, hałdy żużlu i gruzu, 
opony, elementy i  części pochodzące 
z warsztatu samochodowego i porzuco-
ne meble. Teren ten należy do PKP. 
Z roku na rok porzuconych śmieci przy-
bywa i  stanowią „bombę ekologiczną 
z opóźnionym zapłonem” dla środowi-

ska, przechodniów ko-
rzystających z  prze-
smyku oraz okolicz-
nych mieszkańców. 
Warto podkreślić, że 
obecnie trwa moderni-
zacja linii kolejowej 
Poznań-Wrocław i ni-
komu bałagan tu panu-
jący i  degradacja śro-
dowiska nie przeszka-
dzają. Szkoda, bowiem 
teren ten mógłby sta-
nowić dla pobliskich 
mieszkańców oazę 
zieleni stanowiącą na-
turalny ekran izolacyj-
ny.

PAW

Bomba ekologiczna

Q
Jeden z „przestępców środowiskowych” paradoksalnie 
zapakował śmieci do worka na bioodpady i wywiózł „w 
pole”   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Część śmieci na dzikim wysypisku pochodzi prawdopodobnie z warsztatu samo-
chodowego, a może z „dziupli”?   fot. Paweł Wolniewicz

Prosimy o interwencję przy ul. Granicz-
nej. Na nieużytkach, na wysokości 
ul.  Granicznej 32 i  34, ktoś wyrzuca 
szlakę i  też inne śmieci (butelki, gruz 
itp., itd.). Szlakę wywożą taczką z pose-
sji przy Granicznej 35. Po jednej i drugiej 
stronie ścieżki w stronę ul. Przy Auto-
stradzie jest pełno kupek ze szlaką, 
zwłaszcza po lewej stronie przy iglakach.
Nie chcemy ujawniać nazwisk, bo z tego 
tylko będą same dla nas problemy.

Mieszkańcy ulic: Zielonej, Sza�rowej, 
Różanej, Złotej i Granicznej

Nadawca (z koperty): Jan i Janina Oby-
watelscy, ul. Porządku 5, 62-030 Luboń. 
List otrzymali do wiadomości: Urząd 
Miasta oraz redakcja „Wieści Luboń-
skich”

Od redakcji:
Ustaliliśmy, że zaśmiecany teren leży 
pomiędzy ul. Graniczną a ul. Przy Au-

List do redakcji

Co z oczu, to z serca?
Sygnał mieszkańców adresowany do Komendy Straży 
Miejskiej, datowany na 18 marca

tostradzie. Z  tej otwartej, w  części za-
drzewionej przestrzeni korzystają spa-
cerowicze, właściciele psów i mieszkań-
cy posesji położonych przy pozostałym 
po budowie autostrady fragmencie ul. 
Uradzkiej, którzy przechodząc tędy, skra-
cają sobie drogę do domów. Najbardziej 

zabrudzona jest część przy wejściu na tę 
łąkę od ul. Granicznej, pomiędzy posesją 
nr 32 i ogrodzoną stacją gazową. Do 11 
kwietnia sytuacja w opisywanym miejscu 
nie zmieniła się. Postawa niektórych 
ogranicza się do postrzegania świata wg 
zasady – bylem miał porządek u siebie!

Q
Sterty resztek z procesu spalania w kominku, piecu czy kotle pod sosnami i brzoza-
mi na nieogrodzonym terenie przy ul. Granicznej   fot. Piotr P. Ruszkowski

Nie po raz pierwszy w pasie zie-
leni przy ul. Przy Autostradzie, 
w pobliżu tablic: „Luboń”, „teren 
zabudowany”, leżą śmieci. Wyglą-
da na to, że wyrzucane są wprost 
z  jadących tędy samochodów. 
Zdjęcia wykonane w różnym cza-
sie wskazują, że ktoś dokłada ko-
lejne worki z odpadami. Nie są to 
typowe śmieci bytowe. Wśród 
rozdartych toreb można zobaczyć 
spore ilości, np. kartoników po 
papierosach czy paczek chipsów 
marchewkowych z serii: „Zdrowa 
żywność szkolna”. Te nietypowe 
ślady mogłyby pomóc służbom 
w  przeprowadzeniu śledztwa 
i przykładnym ukaraniu. Czekamy 
na raport. Można by też wzorem 
innych wprowadzić tu monitoring. 
Ta przelotowa droga, będąca wi-
zytówką miasta jest notorycznie, 
w sposób barbarzyński zaśmieca-
na!

RS

Barbarzyńska kultura

Q
Wyrzucone z samochodu sklepo-
we śmieci?   fot. Hanna Siatka

Q
Siatka z hurtową ilością chipsów „Marchewka” w opakowaniach z serii: „Owoce 
Szkolne”   fot. Piotr P. Ruszkowski
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GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

W ub. miesiącu informowaliśmy o bodaj 
pierwszym w  Luboniu przypadku 
wstrzymania inwestycji budowlanej 
z uwagi na konieczność poszanowania 
praw natury. Jak pisaliśmy, nim ruszą 
prace przy realizacji bloku na ul. 
Wschodniej 19 (Nowe Centrum Lubo-
nia), wykonawca musi przenieść z eko-
systemu (staw o  powierzchni ok. 

1400 m2), który przez lata powstał w wy-
kopie pod fundamenty – chronione 
prawem płazy. W okresie, który minął 
od poprzedniej publikacji, Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Pozna-
niu, do której dotarło zgłoszenie przy-
rodników zaalarmowanych przez lubo-
nian, zdążyła wydać stosowną zgodę na 
przeniesienie żab. Zatrudniony przez 
inwestora herpetolog (specjalista od 
płazów i gadów) znalazł dla nich odpo-
wiedni zbiornik w majątku w Rogalinie 
(Nadleśnictwo Babki nie zgodziło się na 
przyjęcie płazów do starorzecza Kocie 
Doły). Pierwszy odłów żab, zaplanowa-

ny na 23 marca, nie doszedł do skutku, 
ponieważ zbyt niskie temperatury po-
wietrza nie pozwalały płazom przerwać 
stanu hibernacji, w którym przebywały, 
ukryte w pobliskich jamach. Po ciepłych 
świętach wielkanocnych można było 
przystąpić do dzieła. Na potrzeby tego 
rzadkiego przedsięwzięcia inwestor mu-
siał jednak odpowiednio przygotować 

teren. Należało obniżyć lustro wody, by 
płazy, nie mając możliwości ukrycia się 
na dnie, zebrały się na środku zbiornika. 
Pod koniec marca lubońscy strażacy 
przez kilka godzin pompowali wodę ze 
stawu. Okoliczni mieszkańcy, obserwu-
jący ten proces z okien, byli zaniepoko-
jeni, że wraz z wodą do pobliskiej stu-
dzienki kanalizacyjnej dostają się praw-
dopodobnie również kijanki, które 
zdążyły  się już pojawić, oraz narybek. 
W pierwszym tygodniu kwietnia, zgod-
nie z  zaleceniami przyrodników, teren 
budowy otoczono ogrodzeniem powsta-
łym z rozpiętej na palikach folii, wyso-

Przenoszenie żab kim na 0,5 m, i umieszczonym 
w ziemi na głębokości 20 cm 
(żaby lubią się podkopywać). 
Zabieg ten wykonano po to, by 
po odłowieniu jednych, na te-
ren ekosystemu nie dostały się 
inne okazy. Do końca maja 
(�nał migracji) ewentualne, 
prawdopodobnie pojedyncze 
okazy zamierzające przedo-
stać się do stawu, będą wyła-
pywane do wiader i  przeno-
szone do Rogalina.
7 kwietnia ok. godz. 13 herpe-
tolog przystąpił do szukania 
płazów. Większość z obliczanej 
na ponad 100 sztuk gromady 
żab została wyłapana i  prze-
transportowana. Odłów nie 
został jednak zakończony 
z uwagi na wciąż zbyt wysoki 
poziom wody (strażacy pom-
pujący ją 29 marca, nie dokończyli za-
dania). Łowy będą kontynuowane 
i mają się zakończyć przed 17 kwietnia.
Zapytaliśmy przyrodników, co będzie 
z innymi zwierzętami, które się tu przez 
lata osiedliły? Jak nam wyjaśniono, że-

rujące na roślinności wodnej kaczki 
krzyżówki, które, co zaobserwowaliśmy, 
ponownie zakładają gniazdo w okolicy 
– powędrują wraz z młodymi w poszu-
kiwaniu innego zbiornika. Dla piskląt 
(nielotów) będzie to szczególnie niebez-

pieczna eskapa-
da, bo woda jest 
dla nich schro-
nieniem przed 
drapieżnikami. 
Ryby (zdaniem 
przyrodnika – 
pojedyncze, 
wpuszczone 
przez kogoś do 
zbiornika oka-
zy, widziano 
nawet 15-centy-
metrowe!) trze-
ba będzie zło-
wić i podobnie 
jak żaby – prze-
n i e ś ć ,  a lb o 
zjeść.

HS

Q
Kadr z 30 marca br. – wśród płazów, które zagnieździły się przy ul. Wschodniej przy-
rodnicy rozpoznali ropuchy szare i żaby z grupy zielonych (wodne oraz jeziorkowe)   
fot. Hanna Siatka

Q
Herpetolog odławiający żaby w stawie przy ul. 
Wschodniej 7 kwietnia   fot. Hanna Siatka

Q
Specjalne zabezpieczenie przed przedostawaniem się do stawu 
kolejnych żab – płotek z folii, wybudowany pomiędzy ogrodze-
niem placu budowy a zbiornikiem   fot. Hanna Siatka

Jestem mieszkańcem okolic Kocich Do-
łów. Podczas spacerów nabrzeżem w kie-
runku lasu, od dłuższego czasu obser-
wuję budowę grobli, która powstaje na 
prywatnej posesji przy ul. Łąkowej, nie-
opodal zejścia nad Kocie Doły. W latach, 
gdy Luboń nawiedzała fala powodziowa, 
cały teren Kocich Dołów aż pod tory 

kolejowe i oczyszczalnię ścieków w Wi-
rach, znajdował się pod wodą. Zastana-
wiam się, czy władze gminy udzieliły 
pozwolenia na usypanie grobli, czy jest 
to wybryk właściciela posesji. Ta grobla 
i ewentualne duże opady atmosferyczne 
spowodują zagrożenie dla mieszkańców 
tych terenów oraz dla przejazdu kolejo-

List do redakcji

Legalna czy nie?

wego. W  związku z  powyższym zwra-
cam  się z  prośbą do redakcji „Wieści 
Lubońskich” o przyjrzenie się sprawie.

mieszkaniec Kocich Dołów

Problem i pytanie o legalność oraz „in-
westycję” przekazujemy do Urzędu Mia-
sta z prośbą o reakcję i satysfakcjonują-
cą odpowiedź.

Ostatnia posesja na ul. Łąkowej, tuż przy 
zejściu nad jezioro Kocie Doły. Na pierw-
szym planie z prawej – jasny piasek to 
wykop pod przyszły warsztat, nad którym 
stanie dom, w głębi – czarny pas usypanej 
ziemi z budowy tworzący groblę w kie-
runku lasu należącego do otuliny Wielko-
polskiego Parku Narodowego. Z prawej, 
za betonowym ogrodzeniem – posesje 
zalewane przy każdej powodzi   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

Teren zalewowy przy ul. Łąkowej odgro-
dzono wysokim wałem ziemnym, pozo-
stawiając niewielki przepust dla cieku 
zasilającego od zachodu zbiornik Kocie 
Doły   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q

Q
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Wielokrotnie zabiegaliśmy w  poznań-
skim Zarządzie Transportu Miejskiego 
o usytuowanie przystanku autobusowe-
go w sąsiedztwie Oddziału PZU przy ul. 
Rakoniewickiej w  Poznaniu, gdzie po 
likwidacji w  lipcu 2012 r. lubońskiego 

oddziału na ul. Faustmana, mieszkańcy 
Lubonia są zmuszeni załatwiać m.in. 
sprawy związane z „Ubezpieczeniem na 
Życie” – indywidualnie kontynuowanym. 
Proponowana przez nas lokalizacja naj-
pierw została zaakceptowana przez Ko-
misję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-

go, następnie Zarząd Dróg Miejskich 
w Poznaniu wyremontował i dostosował 
chodnik w miejscu, gdzie powstał przy-
stanek.
Nowy przystanek – „na żądanie” – przy 
siedzibie PZU u zbiegu ulic Rakoniewic-

kiej i  Karpickiej, już funkcjonuje. Za-
trzymuje się tu m.in. autobus linii nr 614 
(ul. Kręta w Luboniu – Górczyn Poznań) 
obsługiwanej przez luboński „Translub”. 
Z  przystanku zadowoleni są nie tylko 
lubonianie, ale również mieszkańcy Dęb-
ca i Świerczewa.  PAW

GORĄCE TEMATY

Przed Miejskim Ośrodkiem Opieki Spo-
łecznej (MOPS) przy ul. Źródlanej  1, 
który kieruje akcją, o godz. 7 oczekiwa-
ły tego dnia zaledwie 3 osoby. W ciągu 
pierwszej godziny urzędowania placów-

ka obsłużyła ok. 30 lubonian składają-
cych wnioski osobiście. Przyjmowanie 
dokumentów przebiegało spokojnie 
i sprawnie. Kierowaniem osób do wol-
nych stanowisk zajmowała się osobiście 
dyrektor MOPS Jolanta Pieprzycka (zor-
ganizowano 4 takie miejsca, w  porach 
wzmożonego ruchu odbiorem wniosków 
zajmowało się nawet 6 osób). Oczekiwa-
nie na obsługę trwało 2-5 minut. Pierw-
szego dnia przyjęto w sumie 700 wnio-
sków, około połowa nadeszła pocztą 

elektroniczną. W ciągu tygodnia reali-
zacji programu (od 1 do 8 kwietnia) 
MOPS przyjął ok. 1400 dokumentów, 
w tym blisko ½ w formie elektronicznej. 
W ich zbieraniu pomagał Ośrodek Kul-

tury przy ul. 
Sobieskiego 97, 
w którym rów-
nież przygoto-
wano stanowi-
sko do obsługi 
zainteresowa-
n y c h .  Tu 
pierwszego 
dnia dostarczo-
no ok.  50 
wniosków, 
a w następnych 
przyjmowano 
po 30-40.
Już dziś wiado-
mo, że dużo 
wniosków po-
siada błędy. 
Pracownicy 

MOPS-u telefonicznie kontaktują  się 
z  klientami, prosząc, by zjawili  się 
w  ośrodku, dokonali poprawek lub na 
nowo wypełnili formularze. Jak nas po-
informowała dyrektor, MOPS stara się 
realizować wnioski na bieżąco. Dzięki 
temu, jeśli na sesji 21 kwietnia Rada 
Miasta przyjmie środki z programu do 
budżetu, wypłata pierwszych pieniędzy 
będzie możliwa już pod koniec bieżące-
go miesiąca.

HS

Bez tłoku
W dniu rozpoczęcia realizacji programu „Rodzina 500+” – w piątek, 
1 kwietnia – wbrew obawom, nie było kolejek

Q
Biuro podawcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 
Źródlanej o godz. 8 w dniu 1 kwietnia   fot. Hanna Siatka

Śladem naszych interwencji   

Wreszcie!

Odejście na emeryturę dyrektor Bi-
blioteki, było doskonałą okazją, 

by formalnie połączyć kilka placówek 
o podobnym zakresie działania, w tym 
przypadku w dziedzinie szeroko pojętej 
kultury, w jeden administracyjnie zarzą-
dzany organizm. Powodów poważne-
go rozważenia takiej reorganizacji było 
przynajmniej kilka.
QQ Pierwszy – zasadniczy – to okazja. Bez 

potrzeby podejmowania zawsze trudnych 
decyzji personalnych, czyli zwolnień (szcze-
gólnie na kierowniczych stanowiskach) 
– wykorzystanie przejścia na emeryturę.
QQ Drugi, to bezwzględna potrzeba po-

szukiwania oszczędności lub dodatko-
wych przychodów dla budżetu miasta. 
Przypomnijmy, Luboń jest gminą o jed-
nym z najniższych dochodów w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca. Ciągle 
słyszy się argumenty, że nie ma pienię-
dzy na to czy tamto! Nie wspomnę np. 
o  pierwszorzędnej potrzebie budowy 
dróg (ich utwardzaniu). Dla biednego 
każda złotówka powinna być ważna!
QQ Trzeci, to możliwość realizacji sta-

rego pomysłu. Już kiedyś, po „burzy 
mózgów” i analizach finansowo-orga-
nizacyjnych w  sferze kultury, władze 
Lubonia nieśmiało myślały o  możli-
wości połączenia Biblioteki Miejskiej 

(BM) z Ośrodkiem Kultury (OK), ale 
nikt nie miał odwagi podjąć decyzję 
o  zwolnieniu jednej z  pań. Niejasne 
pozostawały także obowiązujące wów-
czas kwestie prawne.

Ustawa pozwala
Nowelizacja ustawy o  organizowaniu 
i  prowadzeniu działalności kulturalnej 
oraz o zmianie innych ustaw, której osta-

teczny tekst Sejm uchwalił 31 sierpnia 
2011  r., pozwala na łączenie instytucji 
kultury. Nowe brzmienie otrzymał tam 
art. 13 ust. 7 ustawy o bibliotekach. Po-
zwala on na łączenie bibliotek publicz-
nych z innymi instytucjami kultury pod 
warunkiem, że nie spowoduje to 

Stracone szanse?
Czy wybór dyrektora Biblioteki Miejskiej był konieczny?

uszczerbku w wykonywaniu dotychcza-
sowych zadań (dotyczy wymogów obo-
wiązujących bibliotekarzy).

Dlaczego warto?
Powodów połączenia placówek było 
kilka: BM, dzięki zaangażowaniu jej 
dyrektor, coraz bardziej zaczęła wypeł-
niać rolę ośrodka kultury ze „Sceną na 
piętrze” (zapraszanymi spektaklami te-
atralnymi, aktorami, prelekcjami itd.). 
Stawała się oprócz ośrodka czytelnicze-
go siedzibą dla klubów, stowarzyszeń, 
prasy itd. Zaś OK z pierwotnie dużym 

potencjałem podstawowym, jakim był 
ośrodek „Pod kominem” przy ul. Armii 
Poznań, z salą kinową (wcześniej kino 
„Wrzos”), �lią biblioteki (na piętrze), 
pracownią „Zrób to sam” (wyposażoną 
w  maszyny i  urządzenia nie tylko do 
majsterkowania), „Izbą pamięci” (zmien-

nie z ul. Sobieskiego), różnymi magazy-
nami i  siedzibami organizacji, został 
ograniczony jedynie do „Klubu Rolnika” 
przy ul. Sobieskiego. Z szerokich ambi-
cji przyświecających władzy miasta pod-
czas tworzenia Lubońskiego Ośrodka 
Kultury, po latach bez zmian pozostała 
jedynie jego administracja. Podstawowa 
dla kultury substancja lokalowa przy ul. 
Armii Poznań została sprzedana. Nie bez 
znaczenia dla wniosków w  tej sprawie 
była bliskość Poznania. Wynikało z tego 
przeświadczenie, że rozwój szeroko ro-
zumianej kultury oraz potrzeb, jakie 
można spotkać w miastach o podobnej 
do Lubonia wielkości, lecz oddalonych 
od dużych miast, zawsze ustępować 
będzie, w  naszym przypadku, bardzo 
łatwemu dostępowi do kultury w sąsied-
nim Poznaniu. Tego nie zmienimy i chy-
ba (pomimo różnych ambicji) nie ma 
takiej potrzeby, a przede wszystkim pie-
niędzy.

Zamiast chodników
Połączenie w  jeden zarząd Biblioteki 
Miejskiej (przy ul. Żabikowskiej  42) 
i Ośrodka Kultury (przy ul. Sobieskie-
go 97) mogło być dla Lubonia rozsąd-
nym rozwiązaniem. Tej szan-
sy, jaka  się nadarzyła, nie 
wykorzystaliśmy. Zakładając, 
oprócz jednoosobowego za-
rządu, także wspólną obsługę 
księgowości, rozliczania me-
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Q
Nowy przystanek przy PZU na ul. Rakoniewickiej. Po wyremontowaniu chodnika 
w jego obrębie zamocowano żółty pas z wypustkami, który ułatwia wysiadanie z 
i wsiadanie do autobusu osobom niewidomym i słabowidzącym   fot. Paweł Wol-
niewicz
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umieszczonego od strony ronda Żabi-
kowskiego. Opuszczając Intermarche 
w kierunku Mosiny wystarczy skorzystać 
z wyjazdu od ul. Powstańców Wlkp. (na 
parkingu wprowadzono nawet tabliczki 
informacyjne, aby ułatwić kierowcom 
wyjazd w odpowiednim kierunku). Po-
ruszając się po parkingu i stre�e ruchu 
należy mieć na uwadze, że pojazd z pra-
wej strony ma pierwszeństwo przejazdu.
Wiele jest możliwości wyjazdu z  tych 
przydrożnych obiektów i bocznych dróg, 
by nie stwarzać zagrożenia w  ruchu 
drogowym i stosować się do istniejących 
znaków. Nie sposób tutaj przedstawić 
wszystkich sposobów prawidłowego po-

ruszania się, jednakże każdy zaintereso-
wany kierowca może je sobie prześledzić 
przy pomocy załączonego do artykułu 
rysunku.
Aby wymusić konkretne zachowanie 
kierowców, na wspomnianych przecię-
ciach dróg już dawno powinny zostać 
umieszczone wysepki z tworzywa sztucz-
nego mocowane do nawierzchni. Aktu-
alnie występujący malowany obszar 
wyłączony z  ruchu (na wysokości ul. 
Źródlanej) oraz linie przerywane roz-
dzielające pasy ruchu (na wysokości ul. 
Paderewskiego) w  żaden sposób nie 
ograniczają wykonywania nieprawidło-
wych manewrów.

Rafał Wojtyniak

wania kierowców prawidłowo wyjeżdża-
jących z bocznych dróg, zatrzymywania 
i zastawiania pasów ruchu na ul. Żabi-
kowskiej, wymuszanie pierwszeństwa 
przejazdu, beztroskie przecinanie drogi 
głównej, a kończąc na szybkiej jeździe 
pod prąd pasem ruchu ul. Żabikowskiej, 
aby wepchnąć  się pomiędzy pojazdy 
poruszające się po sąsiednim pasie.
Warto zwrócić uwagę, że 
po obu stronach ul. Ża-
bikowskiej (oprócz 
wspomnianych wcze-
śniej wyjazdów ograni-
czających ruch pojaz-
dów do skrętu w prawo) 
znajdują  się również 
wyjazdy umożliwiające 
dalszy ruch w  każdym 
kierunku: stacja Shell 
(od strony ronda Żabi-
kowskiego) oraz Inter-
marche (od strony Po-
wstańców Wlkp.). Nie 
potrzeba przecinać pro-
sto ul. Żabikowskiej, aby 
zrobić zakupy w  Pajo 
oraz Intermarche. Wy-
starczy skorzystać z le-
woskrętów na Żabikow-
skiej, umieszczonych 
pomiędzy Źródlaną 
a  Paderewskiego. Aby 
wyjechać z  Pajo (lub 
stacji paliw) w kierunku 
Poznania, wystarczy 
skorzystać z  wyjazdu 

GORĄCE TEMATY

Wyjazdy na ul. Żabikowską ze Źródla-
nej, Paderewskiego, parkingów Inter-

marche i Pajo zostały opatrzone znakami 
nakazu jazdy w prawo. To ograniczenie nie 
zostało wprowadzone z powodu czyjegoś 
kaprysu. Należy zwrócić uwagę, że każdy 
nieprawidłowo wyjeżdżający pojazd (pro-
sto lub w lewo) wprowadza na przecięciu 
dróg 5-6 punktów kolizyjnych. Prawidłowo 
wyjeżdżający (w prawo) – tylko 1-2 punk-
ty (punkt kolizyjny to miejsce przecięcia 
trajektorii ruchu dwóch pojazdów, gdzie 
z powodu nieprzestrzegania pierwszeństwa 
przejazdu może dojść do kolizji). Innymi 
słowy, nieprawidłowo wyjeżdżający pojazd 
musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu 5-6 
różnym pojazdom (tj. poruszającym się 
różnymi pasami ruchu).

Z ośmiogodzinnych pomiarów przepro-
wadzonych 16 lutego na skrzyżowaniu 
Żabikowska-Paderewskiego wynika, że 
aż 20% kierowców wyjeżdżających spo-
między Pajo i stacji Shell nie stosuje się 
do nakazu jazdy w prawo (dla wyjeżdża-
jących z Paderewskiego – zaledwie 6%). 
Szkoda, że kierowcy właśnie w taki spo-
sób manifestują swoje podejście do zna-
ków drogowych, przepisów i bezpieczeń-
stwa innych, zamiast przedyskutować 
celowość i sens organizacji ruchu z za-
rządcą drogi.
W trakcie wykonywania pomiarów 
dało się zauważyć różne uciążliwe i nie-
bezpieczne zachowania kierowców wy-
konujących niedozwolone manewry na 
wprost czy w lewo. Począwszy od bloko-

Co piąty kierowca łamie przepisy
Wybudowanie marketu Intermarche w Luboniu pociągnęło za sobą poszerzenie ul. Żabikowskiej o dodatkowe 
pasy ruchu i zjazdy oraz zmianę sposobu poruszania się pojazdów. Przedstawiamy badania oraz proponowane 
rozwiązania wykonane dla „Wieści Lubońskich”. Niech będą inspiracją dla decydentów

Q
 Organizacja ruchu drogowego na ul. Żabikowskiej, na odcinku pomiędzy ul. Powstańców Wlkp. a rondem Żabikowskim. Na 
czarno oznaczono wyspy, ciemno-szaro malowane obszary wyłączone z ruchu pojazdów  rys. Rafał Wojtyniak

Q
Skrzyżowanie Żabikowska-Źródlana. Proponowana 
wyspa z tworzywa sztucznego (ciemnoszara), mocowa-
na do nawierzchni, wymuszająca wykonywanie prawi-
dłowych manewrów   rys. Rafał Wojtyniak

Q
Skrzyżowanie Żabikowska-Paderewskiego. Proponowana wyspa 
z tworzywa sztucznego, mocowana do nawierzchni, wymuszająca 
wykonywanie prawidłowych manewrów   rys. Rafał Wojtyniak
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Q
Procentowe wyniki 8-godzinnego pomiaru (od godz. 10 
do 19) liczby pojazdów nieprawidłowo opuszczających 
parking Pajo (naprzeciw ul. Paderewskiego). Brak da-
nych pomiędzy godz. 14 a 15 spowodowany „przerwą 
obiadową” obserwatora. Zilustrowany odsetek dotyczy 
pojazdów wykonujących nieprawidłowy manewr wyjaz-
du w lewo lub prosto. W godzinach przedpołudniowych, 
gdy ruch jest mniejszy, udział łamiących przepisy sięga 
prawie 30%, popołudniu spada do 15%   oprac. Rafał 
Wojtyniak

Wyjazd 
z parkingu 
przy Pajo 
Centrum 
z nakazem 
skrętu 
w prawo, 
zbyt często 
nieprze-
strzeganym 
przez kie-
rowców   
fot. Piotr P. 
Ruszkowski

Q

Od redakcji: Urząd Miasta, choć dys-
ponuje odpowiednimi wydziałami 
odpowiedzialnymi za inwestycje czy 
bezpieczeństwo w  mieście oraz od-
działem 10 strażników miejskich, nie 
zadaje sobie tyle trudu, by rozpoznać 
i opisać niebezpieczne zjawiska dro-
gowe w Luboniu. O proponowanych 
zmianach oznakowania poziomego 
przy wyjeździe ze stacji Shell napi-
szemy dodatkowo. Warto też zasy-
gnalizować, że coraz głośniej mówi 
się, iż pomiędzy ul.  Paderewskiego 
a rondem Żabikowskim, na działkach 
z  domkami jednorodzinnymi może 
postawić jeszcze jeden hipermarket 
– prawdopodobnie Bricomarche (czy-
taj też: str. 22 – „Pytania do władz”)
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diów itd., bez większego wy-
siłku można się było spodzie-
wać przynajmniej kilkudzie-
sięciu, jeśli nie ponad stu, 
tysięcy złotych oszczędności 
rocznie. Może dużo, może 

mało, ale zawsze coś (wartość przynaj-
mniej dwóch urządzonych placów zabaw 
lub budowy bądź remontu kilkuset me-
trów bieżących chodników).

Kolejne oszczędności
Najrozsądniejszym z punktu widzenia 
budżetu miasta i gospodarowania zaso-
bami ludzkimi rozwiązaniem (rotacja 
pracowników, sezonowe wahania wy-
korzystania placówek, planowanie urlo-

pów itd.) byłoby ustanowienie wspólne-
go zarządu nie tylko dla tych dwóch 
zastałych już placówek w  mieście, ale 
włączenie do tego systemu, otwartego 
w grudniu Dziennego Domu Opieki – 
„Senior Wigor”. To trzecia placówka 
zajmująca się m.in. organizacją spędza-
nia wolnego czasu dla starszych osób 
– co przecież także wpasowuje się w sze-
roko rozumiane pojęcie kultury (zajęcia 
rehabilitacyjne i  tak muszą prowadzić 
specjaliści).

Bez debaty
Nie dało  się słyszeć o  tak modnych 
ostatnio debatach publicznych na waż-
ne tematy w mieście, analizach czy wy-

Stracone szanse?

cd.  
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Równi i równiejsi
Niby to nieważna sprawa, ale poświę-
cono jej już dużo miejsca i czasu. Może 
za dużo? Od długiego czasu trwa spór 
między mieszkańcami domów na ul. 
Paderewskiego a właścicielem zakładu 
wulkanizacyjnego. Na wniosek tegoż 

przedsiębiorcy miasto ustawiło znaki 
zakazujące mieszkańcom parkowanie 
przed ich domami, by ich samochody 
nie przeszkadzały wjeżdżającym tam 
tirom. Konflikt okazał  się trudny do 
rozwiązania. Nadchodzi zmęczenie 
i irytacja. W końcu, co to za problem, 
że jedni nie mogą parkować, bo inni 
muszą manewrować ciężarówkami? 
Nie ma takiego przepisu, mówi Pani 
Burmistrz, który nakazywałby obowią-
zek konsultowania z  mieszkańcami 
organizacji ruchu drogowego. To praw-
da, nie ma też przepisu, który nakazy-
wałby uległość wobec przedsiębiorcy, 

który chce, by klienci wygodnie wjeż-
dżali do jego zakładu. Nie ma także 
przepisu, który zmuszałby władze do 
brania pod uwagę konfliktu między 
przedsiębiorcami, będącego podobno 
źródłem kłopotów z  wyegzekwowa-
niem służebności przejazdu, wszak 
jeszcze niedawno obowiązującej. Nie 
ma też konieczności zajmowania  się 
ową służebnością przez podwładną 
zastępcy burmistrza i  szukania uza-
sadnienia dla niemożności zastosowa-
nia najprostszego rozwiązania, korzyst-
nego dla wszystkich stron. Nie ma 
powodu dla tolerowania nieobecności 
jednej ze stron na specjalnie zwoływa-
nych w tej sprawie naradach. Jeszcze 
wielu konieczności nie ma. A przecież 
są uwzględniane. Czyżby w  sporze 
między chcącymi parkować a chcącym 
swobodnie manewrować, decydować 

miały względy pozamerytoryczne, na 
przykład pełnione wcześniej funkcje, 
pozycja społeczna, majętność, itp.? A 
co z zasadami współżycia społecznego? 
Radny Jakub Bielawski, który odkrył 
zapis o służebności w Księdze Wieczy-
stej, nie dał za wygraną i zapowiedział 
dalsze jej badanie. Urzędniczka zaś 
ustaliła, jak oświadczył zastępca bur-
mistrza, choć nie wiadomo wszakże na 
jakiej podstawie, że ów zapis już nie 
obowiązuje. Dlaczego nie został zmie-
niony w Księdze Wieczystej? Nie wia-
domo. Radny Bielawski zapowiedział 
dalszą dociekliwość. Dla urzędnika 

Z notatek obywatela

Służby nie tylko mundurowe
18. sesja Rady Miasta Luboń (17 marca 2016 r.)

miejskiego oświadczenie strony o rze-
komej zmianie zapisu nie powinno 
mieć żadnej wartości, a ma. Dlaczego? 
Sprawa może jest błaha, ale jej rozwią-
zanie, nie. Będzie świadczyło o  bez-
stronności władzy lokalnej, bądź o tym, 
że jeden mieszkaniec ma „przebicie”, 
a inny nie!

Każdy może… grać?
Jerzy Kołodziej z wydziału gier i ewi-
dencji PZPN, przybył, rozsiadł się na 
miejscu dla radnych i pouczył w spra-
wie – no właśnie, w  jakiej sprawie? 
Miał pretensje do danych z opubliko-

wanej w „Wieściach Lubońskich” roz-
mowy z  zastępcą burmistrza, z  któ-
rych wynika, że około 500 chłopców 
gra w Luboniu w piłkę nożną. Z reje-
stru Jerzego Kołodzieja, mającego 
placet najwyższych gremiów Polskie-
go Związku Piłki Nożnej (PZPN), 
wynika zaś, że jest ich ok. 220. Chyba 
obydwie strony mają rację. Trudno 
ustrzec się śmieszności, gdy tak for-
malizuje się najpopularniej-
szą grę zespołową, nie tylko 
w Polsce. W piłkę grają nie-
mal wszyscy i  nawet nie 
przychodzi im do głowy 
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF z Z Z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF z Z Z
Bielawski Jakub LIO (4) z Z Z
Budzyński Łukasz FOL (14)-kF z Z Z
Dworaczyk Adam LIO (10) z Z Z
Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF z Z Z
Franek Dorota FOL (20)-kF z Z Z
Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF z Z Z
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF z Z Z
Goryniak Piotr FOL (16)-kF z Z Z
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF nn nn nn
Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF z Z Z
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF z Z Z
Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF z Z Z
Okupniak Andrzej ML (15) z Z z
Samulczyk Marek ML (3) z Z Z
Szwacki Michał FOL (7)-kF z Z Z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF z Z Z
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF z Z Z
Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) z Z Z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF z Z Z

20 20 20
0 0 0
0 0 0
20 20 20

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

Razem "wstrzymujących" (w)
Razem głosowało

Q
Mieszkaniec Ro-
bert Korcz, jak 
zawsze bardzo 
aktywny uczest-
nik sesji, w pre-
tensjach do dy-
rektor  MOPS-u, 
która odrzuca 
oskarżenia o złą 
organizację pracy 
kierowanej przez 
nią placówki   fot. 
Jerzy Nowacki

pływających zeń wnioskach wypracowa-
nych na komisjach i sesjach Rady Miasta. 
Burmistrz też nie przedstawiła miesz-
kańcom swojego punktu widzenia oraz 
uzasadnienia swoich decyzji. Mieszkań-
cy chętnie poznaliby wszelkie argumen-
ty (także �nansowe) wskazujące na po-
zostawienie struktur zarządzania w kul-
turze bez żadnych zmian. Niektóre 
gminy w  poszukiwaniu oszczędności, 
ograniczania kosztownej administracji 
i przerzucenia środków na działalność 
lub inwestycje, poszły dużo dalej – pod-
jęły decyzje o łączeniu kultury ze spor-
tem, ale to się nie udało (kon�ikt praw-
ny). W czerwcu ubiegłego roku gmina 
Buk z naszego powiatu podjęła uchwałę 

w sprawie zamiaru połączenia Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury z Biblio-
teką i Kinem. Obserwując Luboń można 
zauważyć, że administracja się rozrasta.

Augustyn Norkiewicz

Niniejsza re�eksja to przyczynek do 
dyskusji publicznej na temat �nansów 
Lubonia. Zapraszamy do przedstawiania 
na łamach Niezależnego Miesięcznika 
Mieszkańców wszelkich pomysłów, 
dużych i małych, na poprawę budżetu 
naszego miasta. Będziemy je podsuwać 
rządzącym i czekać na reakcję.
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chęć zarejestrowania się w PZPN, bio-
rą udział w  rozmaitych turniejach 
meczach, formalnych i nieformalnych, 
lub po prostu kopią w piłkę. Bardzo 
dobrze, że tak się dzieje. Byłoby czymś 
absurdalnym i szkodliwym zarazem, 
gdyby to PZPN mógł decydować, 
komu wolno, a  komu nie. Działacz 
Jerzy Kołodziej bliski jest takiej 
śmieszności. Słychać to wyraźnie 
w pogardliwym skwitowaniu lokalnej 
inicjatywy powołania dziewczęcej 
drużyny piłki nożnej: A po co to 
komu? – A po to, by móc się cieszyć 
i czerpać satysfakcję z gry. Wątpliwą 
wartością dla chłopca, czy dziewczy-
ny jest fakt bycia we władaniu właści-
ciela licencji na ich radość uprawiania 
piłki nożnej. Takie sformalizowanie 
może być przyczyną utraty sponta-
niczności, niezbędnej dla młodzień-
czej fascynacji sportem, rywalizacją, 
pokonywaniem słabości. Oczywiście 
dobrze, że są kluby sportowe, ale nie 
zastąpią i  nie powinny zawłaszczać 
wszystkich form uprawiania sportu. 
Klub Stella, o którym z atencją mówił 
działacz, doczeka niewątpliwie stule-
cia istnienia, ale byłoby dla Stelli lepiej, 
gdyby identy�kowali się z nią ludzie bez 
względu na wiek i formalną przynależ-
ność. Żeby kochali Stellę również za 
radość uprawiania sportu i kibicowania, 
także wtedy, gdy sukcesy przychodzą 
z trudnością i rzadko.

Będzie plaża
Wszyscy uznali za dobrą, wiadomość 
o spotkaniu ze Zbigniewem Łowżyłem, 
znanym poznańskim muzykiem i  ani-
matorem kultury. Jeśli wszystko przebie-
gnie zgodnie z planem, to, wzorem Po-
znania, powstanie „kulturalna” plaża 
w  Luboniu. Brzeg Warty będzie tętnił 
życiem przez całe lato. Będzie to miejsce 
odpoczynku, spotkań i działania. Plaża 
będzie usytuowana przy stadionie. Pla-
nowane jest też uruchomienie tramwaju 
wodnego z Poznania.

Sprawozdania, sprawozdania
To one miały być głównym przedmiotem 
obrad. Składali je szefowie służb: Straży 
Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i  Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej (MOPS). Zostały 
radnym dostarczone wcześniej. Nie spo-
wodowały wielu pytań i dyskusji na sesji. 
Ochotnicza Straż Pożarna cieszy się za-
pewne zasłużonym szacunkiem i  nie 
zbiera żadnych negatywnych opinii. Je-
dynie radny Marek Samulczyk dopyty-
wał, czy gminy, na terenie których po-
maga straż lubońska, partycypują 
w kosztach jej utrzymania? W odpowie-
dzi od zastępcy prezesa, Michała Kasper-
czaka, usłyszał, że tak, ale w  postaci 
do�nansowania konkretnych potrzeb. 
Podobnie policja, którą reprezentował 
komendant Robert Przyjemski, ma po-
parcie mieszkańców. Niektórzy, w trosce 
o jej skuteczność, popierają nawet pro-
pozycję do�nansowania z budżetu – za-
kupu samochodu, umożliwiającego 
przewożenie odizolowanych zatrzyma-
nych. Potrzebę posiadania takiego sa-
mochodu potwierdził komendant. Rad-
ny M. Samulczyk pytał o ilość wypadków 
drogowych w 2015 r. Niestety, było ich 
więcej niż w  roku poprzednim: kolizji 

– 320 (rok wcześniej – 234) i odpowied-
nio wypadków 27 (22 w 2014 r.) Przy-
bywa samochodów, większy ruch, to 
i  niepożądanych zdarzeń na ulicach 
i  drogach jest więcej. Radny Łukasz 
Budzyński pytał o kryteria oceny dzia-
łalności komisariatu. Warto odnotować, 
że nasz zajął 3. miejsce w powiecie po-
znańskim, zwłaszcza że, zdaniem ko-
mendanta, łatwiej jest procentowo 
mniejszym jednostkom. Zdaniem ko-
mendanta, rośnie zaufanie mieszkańców 
do tej instytucji państwowej, jest więcej 
zgłoszeń, niestety, wzrasta też liczba 
popełnianych przestępstw i wykroczeń, 
zwłaszcza oszustw, także drobnych, np. 
przy sprzedaży w  Internecie. Jeden 
z mieszkańców wskazywał na nieudol-
ność i nieskuteczność interwencji poli-
cyjnych wobec pijących w niedozwolo-
nych miejscach publicznych. Komendant 
bronił funkcjonariuszy, wskazując, że 
sama obecność grupy ludzi nie wyczer-
puje znamion czynu zabronionego, zatem 
policja potrzebuje dowodu popełnione-

go wykroczenia, a  o  taki dowód jest 
trudno. To kamyszek do ogródka stano-
wiących prawo trudne, a nawet niemoż-
liwe do egzekwowania. Nie można na 
każdym kroku umieszczać kontrolują-
cych i pilnujących porządku policjantów. 
W  ciągu ostatnich 5 lat policja 
w  Luboniu uzyskała 9 nowych etatów, 
zwiększając znacznie możliwości dzia-
łania. Ciągle jednak jest to liczba niewy-
starczająca. W pytaniu Roberta Korcza 
o ilość potrzebnych jeszcze etatów, za-
brzmiała sugestia, że lepiej byłoby, kosz-
tem straży miejskiej, dać etaty policji. 
Pomysł jest oczywiście niewykonalny 
z  przyczyn prawnych, ale propozycja 
podniosła temperaturę debaty. Na tle 
policji stosunkowo dużo wątpliwości 
budzi bowiem Straż Miejska, zwłaszcza, 
że drogo kosztuje, a po utracie upraw-
nień do kontrolowania prędkości pojaz-
dów, straciła „główne” zajęcie. Moim 
zdaniem słusznie, bo nie do tego była 
niegdyś powoływana. Zgłoszono preten-
sje do skuteczności interwencji tej służ-
by w wielu sprawach. Wspomniany już 
wcześniej Robert Korcz, mówił mi, że 
wydawanie 800  tys.  zł na SM, gdy na 
ulice i  chodniki miasto ma zaledwie 
2 mln zł, to nieuzasadniona rozrzutność. 
Mieszkaniec pytał, co właściwie robi 
Straż Miejska, ponieważ jej patroli nie 
widać tam i wtedy, kiedy jest potrzebna. 
Komendant, Paweł Dybczyński, oznaj-
mił, że sam przemierza miasto codzien-

nie pieszo lub na rowerze, jeździ także 
„patrol samochodowy”. Głównie jednak 
mówił o  działaniach polegających na 
kontroli oznakowania ulic. Mieszkańcy 
oczekują jednak poczucia bezpieczeń-
stwa i  porządku. Wykazywali pewną 
niemoc działania straży, nawet w spra-
wach tak prostych, jak ustalenie właści-
ciela porzuconego pojazdu i  usunięcie 
zawalidrogi. Przepisy nakazują umiesz-
czenie usuniętego pojazdu na parkingu 
strzeżonym, przez pół roku, na koszt 
miasta. To duży wydatek z miejskiej kasy. 
Wymyślono więc „ekwilibrystyczny” 
sposób uniknięcia tego kosztu, poprzez 
umowne przekazanie wraku na własność 
właścicielowi parkingu. To brzmi tak 
niewiarygodnie, że aż trudno uwierzyć 
w  taką niefrasobliwość ustawodawcy. 
Radny Samulczyk żądał od burmistrza 
wizji działania Straży Miejskiej, w celu 
zmiany jej społecznego wizerunku, któ-
ry ocenił jako bardzo zły. Witold Kuciń-
ski mieszkaniec Lubonianki, przedstawił 
krytyczny obraz Wzgórza Papieskiego 

i codziennie postępujące tam zniszcze-
nia. W odpowiedzi usłyszał, że nie moż-
na dopilnować tego miejsca, zwłaszcza 
w nocy. Mieszkaniec dodał, że nikt go 
nie kontroluje. Komendant obiecał za-
montowanie „foto-pułapki”, która wes-
prze działania strażników. Zmiany na 
lepsze obiecał też zastępca burmistrza, 
Mateusz Mikołajczak. Poinformował 
o porozumieniu między Strażą i Policją, 
w sprawie szkoleń funkcjonariuszy i ich 
lepszego przygotowanie do codziennych 
działań. Wyraził nadzieję na poprawę 
sytuacji i  zmianę wizerunku straży. 
Z  jego wypowiedzi wynikał także kry-
tyczny, choć chyba trochę skrywany, 
stosunek do działań tej służby. Nie wy-
kluczył nawet w  przyszłości dyskusji 
o zasadności utrzymywania tylu straż-
ników w mieście. Pani Burmistrz zapo-

wiedziała zaprezentowanie radnym 
w  niedługim czasie, kompleksowego 
planu dotyczącego bezpieczeństwa i dzia-
łania służb miejskich, wypracowanego 
przez władze miasta. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, mobilizowana przez Roberta Kor-
cza do prowadzenia w szkołach spotkań 
pro�laktycznych w  szkołach, potwier-
dziła, że takie działania są stałym ele-
mentem jej pracy, ale nie po wszystkich 
szkolnych przedsięwzięciach pozostaje 
publiczna informacja. Rafał Marek, prze-
wodniczący komisji, dodał, że na 5 
kwietnia przygotowywana jest konferen-
cja dla rodziców, poświęcona przeciw-
działaniu narkomanii, będąca także 
wsparciem informacyjnym, drukowa-
nym, dla rodziców, nauczycieli i uczniów. 
Odbędzie się też prelekcja dr Anny Re-
sler. Komisja stawia jednak na stałą pra-
cę warsztatową. Radny Samulczyk pytał 
o wzrost, rok do roku, kosztów utrzyma-
nia GKRPA. Jest on większy zgodnie 
z ustawą i zależny od średniej płacy oraz 
liczebności jej składu. W 2015 r. przybył 
jeden członek komisji, na wakujące miej-
sce. Z kolei dyrektorka MOPS-u, Jolan-
ta Pieprzycka, pochwaliła się osiągnię-
ciami podległej jej placówki. Jako bardzo 
ważne uznała kontrole w domach klien-
tów korzystających z pomocy, tych, oczy-
wiście, którzy wymagają takiej kontroli. 
O wizytach rodziny są uprzedzane, ale 
nie wiedzą, którego dnia przybędzie 
pracownik MOPS-u. Radny Kazimierz 
Górecki pytał, dlaczego zmniejszyła się 
ilość usług asystentów rodziny. Ta współ-
praca jest dobrowolna. W ubiegłym roku 
zmniejszyło się na nią zapotrzebowanie 
– wyjaśniły przedstawicielki MOPS-u. 
Przymusić do współpracy z asystentem 
może tylko sąd. Jednak każdy pracownik 
MOPS-u jest przygotowany do pełnienia 
takiej roli, nawet jeśli nie jest to sforma-
lizowana rola asystenta, pomoc dla ro-
dzin potrzebujących takiego wsparcia, 
jest świadczona. Największe emocje 
wzbudziło pytanie Roberta Korcza do 
dyrektor MOPS-u o wysokość zarobków 
i dyscyplinę pracy jej samej i podwład-
nych. Uznał za nieuzasadnione wysokie 
zarobki w Ośrodku, zwłaszcza że zarzu-
cił szefowej i pracującym tam paniom, 
łamanie regulaminu pracy, poprzez czę-
ste wyjścia do pobliskich sklepów. Dy-
rektorka, w  emocjonalnej wypowiedzi 
odrzuciła zarzuty i uznała je za insynu-
ację. Radny Bielawski pytał, czy 
w Ośrodku funkcjonuje zeszyt prywat-
nych wyjść. Otrzymał pozytywną odpo-
wiedź. Radni i władze miasta nie podzie-
lały, jak sadzę z  ich reakcji, zarzutów 
mieszkańca, który opuścił salę obrad 
nieusatysfakcjonowany.

Obserwator Luboński

Q
Służby mundurowe gotowe do składania sprawozdań, od lewej: Michał Kasperczak 
(drugi wiceprezes OSP), Paweł Dybczyński (komendant Straży Miejskiej) i Robert 
Przyjemski (komendant policji)   fot. Jerzy Nowacki
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Patrzę na Luboń 
oczami osoby, która 
w y c h o w a ł a   s i ę 
i  mieszka tutaj od 
dziecka. Znam nie-
mal każdą opuszczo-
ną działkę, skwerek, 
gąszcze drzew w po-
bliżu strumienia 

w  okolicy, w  której dorastałam. Wraz 
ze szkolnymi przyjaciółmi wykorzysty-
waliśmy te miejsca do zabaw, budowa-
nia „baz” i kryjówek. Dzięki tym wspo-
mnieniom, przez tę więź, nie wyobra-
żam sobie mieszkać w innym mieście, 
niż Luboń. Traktuję je jak dom, szanu-
ję i staram się o nie dbać, tak jak o wła-
sny ogród. Gdy spotykam osoby, które 
nie są tak związane z  tym miejscem, 
czuję silną potrzebę, aby przekonać je, 
by patrzyły na Luboń podobnie. Wiem, 
że jest to nieco naiwne podejście, ale 
każdy z nas ma swoje małe wady – a na-
iwność to jedna z moich słabości.
Szukam sposobów, aby zintegrować 
mieszkańców i wzbudzić w nich podob-
ne poczucie wspólnotowości. Szczególnie 

wśród tych osób, które mieszkają tu od 
niedawna i nie posiadają jeszcze więzi 
z  tym miejscem. Wspieram zatem 
wszystkie oddolne inicjatywy, powsta-
wanie nowych formalnych i nieformal-
nych grup, spotkania – wszystko to, co 
sprawia, że integrują się osoby o podob-
nych potrzebach i  zainteresowaniach. 
Wiem, że ci, którzy już prężnie działają 
w  Luboniu – mają siłę zarażać swoim 
zapałem kolejnych mieszkańców, za co 
serdecznie dziękuję.

Luboński budżet obywatelski
Uznałam, że jednym z narzędzi, które 
pozwoliłoby przyczynić się do więk-
szej integracji mieszkańców, może być 
budżet obywatelski. Daje on możli-
wość rozbudzenia aktywności i  kre-
atywności mieszkańców. Może zachę-
cić ich do wspólnych inicjatyw, czy to 
poprzez zgłaszanie gotowych projek-
tów, czy też na etapie walki o wynik 
głosowania nad konkretnymi propo-
zycjami. Zachęcam wszystkich, dla 
których ważne jest, w jakim otoczeniu 
mieszkają, aby rozejrzeli się dookoła 

i  ocenili, co byłoby najbardziej po-
trzebne, przyniosło radość w ich są-
siedztwie, a mieściłoby się w ramach 
budżetu obywatelskiego.
Zapraszam do pracy w zespole, który 
do połowy maja tego roku wypracuje 
zasady jego funkcjonowania. Wstęp-
nie przyjęliśmy, iż do rozdysponowa-
nia będzie kwota 250 tys. zł. Jej więk-
sza część miałaby być przeznaczona 
na realizację projektów o charakterze 
inwestycyjnym, materialnym. Mniej-
sza mogłaby sfinansować pomysły 
takie, jak warsztaty, festyny, wydarze-
nia integrujące najbliższe otoczenie. 
Już dziś, widząc zainteresowanie 
i pierwsze zgłoszenia do pracy w ze-
spole, liczę na to, że będzie odpowied-
nia duża pula projektów, spośród 
których będziecie mogli Państwo wy-
brać te najciekawsze.

Wystarczy tak niewiele
Tak bardzo zależy mi, abyśmy wszyscy 
dbali o nasze otoczenie. Przytoczę Pań-
stwu pewien żart, który niedawno usły-
szałam jako komentarz do mojego za-
chowania, tj. zwracania przeze mnie 

uwagi na ulicy – osobom zaśmiecającym 
miasto: „W autobusie obok staruszka 
siedzi młody chłopak, który zjadając 
kolejne cukierki, wyrzuca papierki na 
podłogę. Staruszek, chcąc delikatnie 
zwrócić na to uwagę, zapytał go, czy nie 
boi się, że od takiej ilości cukru straci 
kiedyś zęby. Na to odpowiada młody: 
mój dziadek jadł słodycze, miał 90 lat 
i wszystkie zęby. A wie pan dlaczego? Bo 
nie wtrącał się w nie swoje sprawy”.
Wydaje mi się, że mam dość duże 
szczęście do zderzania się z sytuacja-
mi bezmyślnego zaśmiecania Lubonia. 
Podczas jednego spaceru zauważyłam, 
że w różnych miejscach na ulicy leżą 
kłęby psiej sierści. Mój pies też teraz 
ją gubi, więc nie to mnie zdziwiło, 
a  fakt, że znajduje  się ona w  dość 
dużych odległościach. I zauważyłam 
mężczyznę, który spacerując ze swo-
im pupilem, co chwilę wyczesywał 
nowe kłęby i zostawiał je na ulicy. Tuż 
przed świątecznie zagospodarowany-
mi ogródkami.
Innym razem, przebiegając obok przy-
stanku zauważyłam, że osoba oczekują-
ca na autobus upuściła ku-
bek po kawie na ziemię, 
mając na wyciągnięcie ręki 
śmietnik. Podeszłam, wy-
rzuciłam kubek do kosza – 

Odpowiadając na wątpliwości 
pana radnego Pawła Wolniewicza 
(patrz: „WL” 03-2016, str. 19) in-
formuję, że przed opublikowaniem 
swojego tekstu dokładnie spraw-
dziłem u radnej Magdaleny Woź-
niak-Patej, która pełni funkcję 
sekretarza Komisji Organizacyjno-
-Prawnej, co podczas posiedzenia 
tej komisji powiedział przewod-
niczący Wolniewicz. Potwierdziła 
ona, że przewodniczący mówił, iż 
Wojewoda Mazowiecki uchylił 
taką samą uchwałę, podjętą wcze-
śniej przez Radę Miasta Tłuszcz. 
Sprawdziłem to pomny swoich 
wcześniejszych perypetii związa-
nych ze sprostowaniem jednego 
z tekstów w trakcie kampanii. Po 
przeczytaniu komentarza pana 
Wolniewicza chciałem wrócić do 
posiedzenia i sprawdzić, co i kto 
dokładnie mówił. Nie było już 
niestety nagrania z posiedzenia tej 
komisji (nie trzeba ich sporzą-
dzać). Sprawdziłem zatem w pro-
tokole (zgodnie z postanowienia-
mi statutu, protokół powinien 
zawierać skróty wszystkich wystą-
pień podczas posiedzenia). Nie-
stety, pracująca pod przewodnic-
twem radnego Pawła Wolniewicza 
Komisja Organizacyjno-Prawna 
przyjmuje protokoły, które są nie-
zgodne ze statutem (nie było 
wspomnianych skrótów wystą-
pień). Ponadto pan radny powo-
łuje się ciągle na stanowisko Wo-
jewody Mazowieckiego w sprawie 
uchwały Rady Miasta Tłuszcz. 
Wytłumaczyłem Panu wyraźne 
podczas sesji Rady Miasta, że 

w tym orzeczeniu wojewoda Ko-
złowski uchylił jeden paragraf, 
którego w  naszej uchwale NIE 
MA! Mówiłem o  tym wyraźnie 
na sesji, co słychać na nagraniu 
(polecam odtworzyć je sobie – 
www.bip.lubon.pl sesja nr XVII 
– moje wystąpienie jest na po-
czątku). Nie przeszkadza to jed-
nak panu radnemu powoływać się 
na jedno zdanie z tej decyzji, któ-
re – wyrwane z kontekstu – rze-
czywiście może potwierdzać jego 
tezy.
Na koniec dodam, że po przeczy-
taniu tekstu radnego Wolniewicza 
zaproponowałem mu wystosowa-
nie wspólnego stanowiska, gdzie 
wyjaśnilibyśmy swoje wystąpienia 
i przeprosilibyśmy się wzajemnie 
za to nieporozumienie. Albowiem 
ono niewątpliwie ma tutaj miej-
sce. Pan radny  się nie zgodził. 
Szkoda. Nie mogę też doma-
gać się tych przeprosin na drodze 
sądowej, gdyż nie ma nagrania, 
ani protokołu w formie wymaga-
nej statutem. Chcę także podkre-
ślić, że nie było tu cienia manipu-
lacji (a już na pewno nie z mojej 
strony). Wszystkie dokumenty 
(naszą uchwałę jak i rozstrzygnię-
cie Wojewody Mazowieckiego) 
posiadam i  mogę je udostępnić 
każdemu, kto mnie o  to zapyta. 
Wtedy każdy będzie miał oka-
zję  się przekonać, że wojewoda 
uchylił przepis którego w  naszej 
uchwale nigdy nie było.

Jakub Bielawski
radny Rady Miasta Luboń

Bez cienia manipulacji
Komentarz do re�eksji radnego Pawła Wolniewicza

Świątecznie na placu
23 marca, pod czujnym okiem swojego 
opiekuna, Michała Szwackiego, Młodzie-
żowa Rada Miasta dekorowała świerki na 
placu Edmunda Bojanowskiego. Dzieci ze 
Szkół Podstawowych nr  1, 2 i  4 wykaza-
ły się niezwykłą kreatywnością i staranno-
ścią, przygotowując ozdoby wielkanocne. 
Kolorowanki w  kształcie pisanek, zawie-
szone przez Radę Młodzieżową i  dzieci, 
wywołały uśmiech na twarzach lubonian. 
Plac stał się barwny i wypełniony dziecię-
cą radością. Inicjatywy podjętej przez mło-

dzież nie mogła przeoczyć burmistrz Mał-
gorzata Machalska, która zaszczyciła nas 
obecnością, gratulując końcowego efektu 
akcji. Był to czas, w  którym świetnie  się 
bawiliśmy i mogliśmy złożyć życzenia świą-
teczne dzieciom oraz ich opiekunom. Na 

koniec zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. 
Ponieważ wydarzenie cieszyło  się dużym 
zainteresowaniem, planujemy przeprowa-
dzić więcej takiej akcji.   

Natalia Kaźmierczak  
(wiceprzewodnicząca MRM)

Kolejne wydarzenia
Już dziś informujemy, że 14 maja w Biblio-
tece Miejskiej odbędą się przesłuchania do 
Dni Lubonia. Wszystkich zainteresowanych 
występem podczas Dni Lubonia zaprasza-
my. Na przełomie maja i  czerwca odbę-

dą się turnieje w piłkę nożną oraz siatków-
kę plażową dla młodzieży. Szczegóły wkrót-
ce na naszej  stronie internetowej  
www.mrmlubon.blog.pl.   

Bartosz Wilczek 
(przewodniczący MRM)

Z Młodzieżowej Rady Miasta

Q
Młodzieżowa Rada Miasta w towarzystwie burmistrz M. Machalskiej i radnego M. Szwackie-
go przy ustrojonym wielkanocnie świerku na placu E. Bojanowskiego

cd.  
obok

Z notatek burmistrza

Luboń – miejsce, które jest moim domem
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ku zdziwieniu właściciela 
kubka. Z podobnych sytuacji: 
przejeżdżając koło placu Ed-
munda Bojanowskiego zoba-
czyłam, jak młoda dziewczy-

na rzuca kubek po coli na trawę. Po 
zwróceniu uwagi, pojemnik znalazł się 
w śmietniku.
To jeszcze nie koniec. Kiedyś byłam 
świadkiem, jak na parkingu przy cen-
trum handlowym pewien mężczyzna 
wyrzucił papierową torebkę za samo-
chód. Zdążyłam podejść, zapukałam 
w okno kierowcy, a gdy je otworzył, 
podałam mu tę torebkę i powiedzia-
łam „coś panu wypadło”. I  ostatni 
przykład – przechodząc koło Sąsiedz-
kich Tulipanów widziałam grupkę 
dziewczynek na spacerze z  psem. 
Ucieszyłam się, że to miejsce żyje. 
I nagle, dziewczynka wyciąga torebkę 
na psie odchody, wyrzuca na bok 
foliową siateczkę, a papierek drze na 
drobne kawałki i podrzuca z radością 
w górę. Chociaż wyglądało to uroczo, 
musiałam zwrócić jej uwagę.
Często czuję się niezręcznie, gdy mówię 
komuś aby nie śmiecił. Ktoś powie, że 
wtrącam się w nie swoje sprawy, ale ja 
uważam, że to jest moja sprawa, co 
więcej – to nasza wspólna sprawa. Nie 
namawiam Państwa do sprzątania mia-
sta – ale apeluję, aby po prostu nie 
śmiecić. Chcę mieć na starość wszystkie 
zęby.;)

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

cd.  
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W „Pałacyku pod Lipami” w Swarzę-
dzu odbyło  się Nadzwyczajne Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia 
„Niezależni dla Powiatu”. Jego głów-
nym celem było uzupełnienie 3 waka-
tów w  Zarządzie NdP. Po rezygnacji 
z dalszej pracy w Stowarzyszeniu Mo-
niki Linki (członka Zarządu), Lucyny 
Giese (sekretarza) i  Rafała Brzeziń-
skiego (skarbnika) na ich miejsce jed-
nogłośnie wybrano Marka Lisa, Jacka 
Szeszułę i Małgorzatę Halber. Oprócz 
nich w 7-osobowym gronie zasiadają 
nadal Piotr Zalewski (prezes), Marek 
Wasiak (wiceprezes), Rafał Marek (wi-
ceprezes) i Zbigniew Trawka (członek 
Zarządu).
Stowarzyszenie „Niezależni dla Powia-
tu“ jest jednym z  wielkopolskich ru-
chów obywatelskich i  zostało zareje-
strowane w sądzie w 2001 r. Jego po-
mysłodawcą, współzałożycielem 
i  pierwszym prezesem jest Piotr Za-
lewski z Puszczykowa. Stowarzyszenie 
to deklaruje, że nie działa na rzecz 
partii politycznych i nie jest związane 
z żadną z nich. Wśród jego członków 
są m.in. przedsiębiorcy, samorządow-
cy, prawnicy, nauczyciele, emeryci 
i studenci, ludzie różnych stanów oraz 
poglądów na życie polityczne i  spo-
łeczne. Łączą ich działania na rzecz 
dobra wspólnego, na rzecz powiatu 
i jego poszczególnych gmin. Jak sami 
podkreślają, są niezależni od decyzji 

partii politycznych zapadających na 
szczeblu krajowym i uważają, że powiat 
czy samorząd nie musi być polityczny.
W pierwszych wyborach samorządo-
wych w 2002 r. „Niezależni dla Powia-
tu“ otrzymali 9,72% poparcia, a radny-
mi w  powiecie poznańskim zostali 
Paweł Pawłowski, reprezentujący gmi-
nę Swarzędz i Andrzej Laskowski z gmi-
ny Puszczykowo. W  roku 2006 ugru-
powanie NdP otrzymało już 14,42% 
poparcia, dzięki czemu w Radzie zasie-
dli Marek Lis (Swarzędz), Jan Kałuziń-
ski (Mosina) i Wojciech Perdoch (Klesz-
czewo). W  2010  r. kandydaci NdP 
otrzymali 18,42% poparcia, plasując się 
na drugim miejscu pod względem licz-
by radnych w  powiecie. Zostali nimi: 
Marek Lis (Swarzędz), Przemysław 
Kiejnich (Rokietnica), Andrzej Sobiło 
(Luboń), Małgorzata Halber (Pobiedzi-
ska) i  Ewa Lesińska (Kleszczewo). 
W wyborach w 2014 r. na kandydatów 
z list NdP zagłosowało aż 24 646 osób, 
dzięki czemu w Radzie zasiadło 8 człon-
ków tego stowarzyszenia: Zo�a Dobro-
wolska (z okręgu Dopiewo, Buk, Stę-
szew), Stanisław Woźniak (Murowana 
Goślina, Czerwonak), Przemysław 
Kiejnich (Tarnowo Podgórne, Rokiet-
nica, Suchy Las), Marek Lis (Swarzędz), 
Dariusz Szmyt (Luboń, Komorniki, 
Puszczykowo), Jacek Szeszuła (Mosina, 
Kórnik), Józef Czerniawski i Małgorza-
ta Halber (oboje z okręgu Pobiedziska, 

Kostrzyn, Kleszczewo). Tym samym 
„Niezależni dla Powiatu“ po raz kolejny 
zostali drugą siłą polityczną w powiecie 
poznańskim (PO wywalczyła 13 man-
datów, PiS 6, a PSL - 2), a M. Halber 
powierzono funkcję wiceprzewodniczą-
cej Rady Powiatu.
W swoich działaniach radni NdP kon-
centrują  się wokół rozwiązywania co-
dziennych problemów mieszkańców ze 
swoich okręgów wyborczych. Aktualnie 
chcą  się mocno zaangażować w  ocenę 
programu bezpłatnych szczepień HPV, 
wzbudzającego wiele kontrowersji oraz 
inwestycji budowy linii energetycznej 
400 kW na terenie gminy Dopiewo, ze 
względu na fakt planowania jej przebie-
gu w bliskości domów mieszkalnych.

Mariusz Frąckowiak
IMAGE Agencja Public Relations  

(na zlecenie NdP)

Od redakcji
Przypominamy, że wyjątkowo mocne 
związki łączą NdP z instytucją publicz-
ną, jaką jest Luboński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji (LOSiR). Z władz tej spółki 
miasta w NdP znajdują się: prezes LO-
SiR sp z o.o. – Zbigniew Trawka (obec-
nie członek zarządu NdP), księgowa – 
Agnieszka Szymańska oraz z 3-osobo-
wej Rady Nadzorczej LOSiR-u – prze-
wodniczący Rafał Marek (wcześniej 
wiceburmistrz Lubonia, obecnie szef 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych <GKRPA> oraz 
pełnomocnik Burmistrza ds. nadzoru 
właścicielskiego, a w strukturach NdP 
– wiceprezes) oraz członek Rady Nad-
zorczej LOSiR-u – Michał Tkaczuk. 
Aktywność członków i działaczy NdP 
związanych z Luboniem przejawiała się 
w  ostatnich wyborach do Sejmu RP 
w 2015 r. Z ugrupowania JOW Bezpar-
tyjni startowali wymienieni wcześniej: 
M. Tkaczuk, Z. Trawka i A. Szymańska. 
W JOW Bezpartyjni z Lubonia byli też 
Dariusz Szmyt (poprzedni burmistrz 
Lubonia) i Elżbieta Zapłata-Szwedziak 
(wcześniej radna Rady Miasta Luboń 
i szefowa GKRPA). W wyborach samo-
rządowych 2014  r. na różnych szcze-
blach startowali: do Sejmiku Wojewódz-
kiego (tuż za Ryszardem Grobelnym) 
– Rafał Marek; do Rady Powiatu Po-
znańskiego: Dariusz Szmyt (ówczesny 
burmistrz Lubonia), Grażyna Leciej 
(dyrektor SP  3), Joanna Humerczyk 
(obecnie asystent Burmistrza), Elżbieta 
Stefaniak (dyrektor Biblioteki Miej-
skiej), Maciej Kędziora (kierownik sali 
w  LOSiR-ze), Jan Błaszczak; do Rady 
Miasta Luboń: Beata E�enberg-Andrze-
jewska, Adrian Olejniczak, Dawid Pa-
procki, Arkadiusz Patulski, Katarzyna 
Pawlicka, Stanisław Pawlicki, Michał 
Piechowiak, Barbara Urbaniak, Tadeusz 
Waliczak, Arkadiusz Wichłacz i Marcin 
Zabłocki (żaden z  wymienionych nie 
dostał się do Rady Miasta).

Bezpłatne szkolenia dla MŚP

Q
Podczas szkolenia przewodnicząca Rady Gospodarczej – Maria Chaber (pierwsza 
z lewej) – prezentowała różne aspekty dotacji dla MŚP   fot. Paweł Wolniewicz

Działająca przy Burmistrzu Rada Gospodar-
cza za jeden z priorytetów obrała promocję 
i wspieranie przedsiębiorczości w Luboniu, 
m.in. poprzez organizowanie bezpłatnych, 
merytorycznych szkoleń dla przedsiębiorców 
i ich pracowników oraz dla osób planujących 
podjęcie działalności gospodarczej. 18 mar-
ca w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyło się 
pierwsze z cyklu szkoleń dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw (MŚP) pn. „Dotacje dla 
MŚP w pigułce”. Przygotowały je i prowadzi-
ły przewodnicząca Rady Gospodarczej – 
Maria Chaber – oraz jej córka – Olga. Pod-
czas prelekcji i prezentacji uczestnicy mogli 
pogłębić swoją wiedzę m.in. na temat, jak 
skutecznie ubiegać się o dotację, roli infor-
matyzacji w �rmie, analizy SWOT, cech po-

prawnej dokumentacji aplikacyjnej, dostęp-
nych źródeł do�nansowania oraz podatko-
wych aspektów rozliczania dotacji. Na koniec 
każdy z  wypełnił stosowną ankietę ewalu-
acyjną.
Następne bezpłatne szkolenie, pn. „Ubezpie-
czenie zdrowotne na co dzień, czyli o wyższo-
ści koloru zielonego nad czerwonym”, odbę-
dzie się w środę, 20 kwietnia godz. 10 również 
w sali sesyjnej UML. Kierowane jest do pra-
cowników i pracodawców. Wykład poprowa-
dzi członek Rady Gospodarczej – Karol Choj-
nacki – oraz pracownicy wielkopolskiego 
oddziału NFZ. Chętni proszeni są o zgłasza-
nie się na adres e-mail: 
rada.gospodarcza.lubon@gmail.com

PAW

Niezależni uzupełniają władze
Ważne zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia „Niezależni dla Powiatu” – drugiej siły politycznej w Radzie Powiatu 
Poznańskiego, w której na 29 radnych ośmiu jest członkami NdP (PO ma 13 radnych, PiS – 6, a PSL – 2). We 
władzach ugrupowania oraz wśród jego reprezentantów w Radzie Powiatu są lubonianie

„O wyższości zielonego 
koloru nad czerwonym”
Nie wiesz dlaczego NFZ cię 
nie „widzi”, zastanawiasz 
się, czy warto płacić skład-
ki zdrowotne? A może nie 
płaciłeś składek i nie wiesz, 
czy masz prawo do bezpłat-
nego leczenia? Lekarze 
w  Polsce nie potrafią ci 
pomóc, ale może w  Unii 
Europejskiej już tak, tylko 
kto za to zapłaci? Na te 
i inne pytanie możesz po-
znać odpowiedzi już 20 
kwietnia o godz. 10. Karol 
Chojnacki – członek RG 
– oraz przedstawiciele NFZ 
poprowadzą szkolenie 
w sali sesyjnej Urzędu Mia-
sta. Wstęp wolny. Zapisy 
do 19 kwietnia: rada.go-
spodarcza.luboń@gmail.
com

Bezpłatna pomoc w wy-
pełnianiu PIT
Jeżeli potrzebujesz pomocy 
eksperta przy wypełnianiu 
PIT, 22 kwietnia w Urzę-
dzie Miasta, w godz. 9-12 
będzie pełnić dyżur dorad-
ca podatkowy Ewa Cegla-
rek – właścicielka Biura 
Rachunkowości „Calculus”.
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9 m; 2) liczba kondygnacji 
nie większa niż 2; 3) po-
wierzchnia zabudowy nie 
większa niż 40% po-
wierzchni działki; 4) po-

wierzchnia biologicznie czynna nie 
mniejsza niż 30% powierzchni działki; 
5) dachy płaskie lub strome o  kącie 
nachylenia połaci 30-45o; 6) dla budyn-
ku gospodarczo-garażowego powierzch-
nię zabudowy nie większą niż 40  m2 
o  wysokości jednej kondygnacji plus 
poddasze użytkowe (do 3 m dla budyn-

ków o dachu płaskim i 5 m dla budyn-
ków o dachu stromym). Ponadto nie-
ruchomość znajduje się w stre�e ochro-
ny konserwatorskiej. 5 marca 2015  r. 
Starosta Poznański wydał pozwolenie 
na prowadzenie prac budowlanych na 
terenie układu urbanistycznego wpisa-
nego do rejestru zabytków w zakresie: 
przebudowy układu funkcjonalnego, 
nadbudowy części parterowej o kondy-
gnację użytkową, termoizolacji ścian 
zewnętrznych, wymiany stolarki okien-
nej i  drzwiowej. 13 kwietnia 2015  r. 
Starosta Poznański wydał decyzję po-
zwolenia na budowę w  przedmiocie: 
nadbudowy części budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego zlokalizowanej 
w  odległości 181,5  cm od granicy 
z działką nr ewid. 61 w celu wyodręb-
nienia dwóch lokali mieszkalnych w bu-
dynku. Zgodnie z treścią art. 42 ust. 2 
ustawy z  7 lipca 1994  r. – Prawo bu-
dowlane (Dz. U. Z 2016, poz. 290) kie-
rownik budowy (robót) jest obowiąza-
ny m.in. umieścić na budowie lub roz-
biórce, w widocznym miejscu, tablicę 
informacyjną. W związku z przedmio-
towym pytaniem, Burmistrz polecił 
straży miejskiej skontrolowanie ozna-
czenia nieruchomości tablicą informa-
cyjną. Zwery�kowany zostanie również 
stan zagospodarowania nieruchomości 
sąsiedniej (od strony strumienia), sta-
nowiącej własność miasta. Ponadto 
informujemy, że organem 
właściwym do sprawdzenia 
zgodności prowadzonych 
prac budowlanych z zatwier-
dzonym projektem budow-
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Niedawno, ku zdziwieniu wielu miesz-
kańców (także radnych), pisaliśmy o ul. 
Kopernika, która, jak się okazało, prawie 
w całości jest własnością prywatną, na-
leżącą do przedwojennej spółdzielni 
„Osada” założonej przez Ludwika Boczo-
nia. Temat został wywołany wnioskami 
mieszkańców i użytkowników w związku 
z potrzebą utwardzenia ulicy przy okazji 
budowy dróg w NCL (Nowym Centrum 
Lubonia). Po tym zaskakującym fakcie 
radny Marek Samulczyk złożył interpe-
lację w sprawie określenia własności dróg 
w Luboniu kończącej się pytaniami. Tak 
oto przedstawił ten miejski problem: 
Wielu mieszkańców oczekuje na budowę 
– utwardzenie ulicy, przy której mieszka-
ją często od dziesiątek lat – od pokoleń. 
Dotychczas obowiązujący dokument w za-
kresie kolejności ich budowy (asfaltowania 
lub brukowania) – „Hierarchizacja ulic”, 
aktualizowany ostatnio przed 11 laty, 
w  2004  r., wśród wielu danych i  współ-
czynników obliczanych wg stosownych, 
obiektywnych algorytmów, nie uwzględnia 
m.in. informacji o własności danego pasa 
drogowego. W związku z opracowywaniem 
nowego systemu określanego mianem spra-
wiedliwej hierarchizacji ulic oraz ukazu-
jącymi  się co rusz zaskakującymi infor-
macjami o  cudzej własności istniejącej 
drogi publicznej w Luboniu, proszę o przy-
gotowanie stosownej tabeli z  wykazem 
wszystkich ulic utwardzonych i nieutwar-

dzonych, lub ich fragmentów, których 
właścicielem nie jest miasto Luboń. 
W osobnym opracowaniu (w drugiej ko-
lejności) proszę o przygotowanie podob-
nego dokumentu dla ulic planowanych 
tzn. zapisanych – wrysowanych do Miej-
scowych planów zagospodarowania prze-
strzennego (Mpzp) lub planowanych do 
naniesienia na Mpzp. W opracowaniach 
należy uwzględnić także te ulice lub od-
cinki pasów drogowych, które wymagają 
jeszcze wydzielenia geodezyjnego. Wiedza 
ta jest konieczna m.in. do określenia stop-
nia zobowiązań Miasta wobec innych 
podmiotów czy osób �zycznych, planowa-
nia niezbędnej regulacji spraw własnościo-
wych oraz inwestycyj-
nych pod względem 
terminów i zabezpiecze-
nia środków w budże-
cie, a  przy zadaniach 
długoterminowych tak-
że w WPF (Wieloletniej 
Prognozie Finansowej). 
Do interpelacji załączono wzór tabeli, 
w  którym oprócz nazwy ulicy lub jej 
części należało wskazać m.in.: nr dział-
ki ulicznej nie należącej do miasta, jej 
powierzchnię i określić własności.

Skala zjawiska
W odpowiedzi radni otrzymali wykaz 
569 działek rozpisanych na obręby: 
Żabikowo (196), Luboń (171) i Lasek 

Prywatnie o drogach
Miliony potrzebne na wykupy gruntów pod drogami

(202). Z analizy materiału, po odrzuce-
niu działek należących już do miasta, 
Skarbu Państwa, spółdzielni mieszka-
niowych czy innych właścicieli zbioro-
wych-publicznych, wydzieliliśmy tylko 
te opisane jako własność prywatna. 
Okazało się, że działek wydzielonych, 
znajdujących się obecnie w pasach dro-
gowych dotąd niewykupionych, jest 
w  Luboniu aż 294 (ponad połowa). 
Łączna ich powierzchnia to ponad 14 
hektarów. Są to działki o bardzo różnej 
wielkości od 1 m2 do ponad 1,5  ha, 
wśród nich zdecydowaną większość 
stanowią małe kilkudziesięcio- lub kil-
kusetmetrowe.

Działki drogowe
Największa powierzchnia do wykupu 
dróg z rąk prywatnych znajduje się w ob-
rębie Lasku – prawie 7 ha – 95 działek 
o wielkościach od 9 do 15 918 m2. Dalej 

w  obrębie geodezyj-
nym Luboń – nieco 
ponad 4 ha – podob-
na co w  Lasku ilość 
działek (95) o  wiel-
kościach od 1m2 do 
2  905  m2. Najmniej 
powierzchni dróg do 

wykupienia znajduje  się w  Żabikowie 
ponad 3 ha – 104 działki o powierzch-
niach od 2 do 3 182 m2. Przypomnijmy, 
iż podsumowano jedynie działki geode-
zyjnie wydzielone. Nieznana jest jeszcze 
skala działek niewydzielonych, a  znaj-
dujących  się już w  pasach drogowych 
oraz tych planowanych – zapisanych 
w  Miejscowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego.

Do zapłaty
Spróbujmy przełożyć te liczby na pie-
niądze, jakie miasto Luboń powinno 
zapłacić właścicielom działek stano-
wiących drogi publiczne w Luboniu. 
Zakładając średnio 80 zł za 1 m2, to 
z  budżetu miasta tylko na wykup 
wydzielonych działek drogowych na-
leży przewidzieć ponad 11  mln zło-
tych (ceny działek pod drogi, kształ-
tują się w granicach od 75 zł – stawka 
zatwierdzona przez Komisję Komu-
nalną – do ponad 100 zł za m2, w za-
leżności od negocjacji czy wyceny 
biegłych).
Obecnie właściciele działek powinni 
płacić do budżetu miasta podatek od 
działek, których są formalnymi właści-
cielami. Przyjmując stawkę gruntową 
0,40  zł, daje to przychód ponad 
56,5  tys.  zł. Idąc dalej, z  kolei miasto 
powinno płacić prawnym właścicielom 
działek za teren drogowy – dzierżawę. 
Zakładając bardzo skromnie 1 zł/m2, jest 
to wydatek wysokości  ponad 
141,5 tys. zł. Jednym się płaci innym nie!

Nadzieja
Dziś nie ma pieniędzy, by szybko uregu-
lować powstały latami problem własności 
gruntowych pod drogi. Dodając do tego 
fakt, iż ciągle kilkadziesiąt kilometrów 
dróg czeka w Luboniu na utwardzenie, 
nie sposób określić w przybliżeniu daty, 
kiedy wszystkie ulice w naszym mieście 
będą utwardzone. Patrząc na obecne 
tempo budowy dróg, możliwości budże-
towe oraz tworzenie wciąż nowych ulic, 
może nie nastąpi to w XXI wieku...

PPR

Na ul. Powstańców Wlkp. 15, w miej-
scu, gdzie przed laty była piekarnia 
Dekertów, a  ostatnio jedynie dom 
mieszkalny, od dłuższego czasu trwa 
duża przebudowa. Zamurowane od 
ulicy okna oraz wstawione duże szyby 
świadczą o tym, że nie będzie to raczej 
dom mieszkalny jednorodzinny, jak 
zakłada miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzen-
nego. Coraz głośniej mówi 
się, że buduje się tu kolejny 
w  Luboniu market. Brakuje 
jakiejkolwiek informacji – 
wymaganej żółtej tablicy. 
Także skarpa (plac) przy 
Strumieniu Junikowskim, 
który formalnie jest zielenią, 
został zagruzowany. Proszę 
podać, co tu  się dzieje i  co 
będzie?   (tel.)

Odp.: Przedmiotowa nieru-
chomość objęta jest ustalenia-
mi miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
„Stary Luboń” zatwierdzone-
go uchwałą nr XXIX/173/2009 
Rady Miasta Luboń z dnia 26 
marca 2009 r. i oznaczona jest 
na rysunku planu symbolem 
22 MN, dla którego ustalono: 
1) możliwość realizacji zabu-
dowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej; 2) możliwość realizacji za-
budowy gospodarczej i  garażowej na 
terenie jako towarzyszącej zabudowie 
mieszkaniowej; 3) zakaz lokalizacji 
zabudowy szeregowej. Na przedmioto-
wym terenie, w  zakresie parametrów 
i  wskaźników zabudowy ustalono: 1) 
wysokość zabudowy nie większa niż 

Mieszkańcy pytają

Drogi, plany, inwestycje…

Q
 W głębi z lewej – rozjeżdżony pas zieleni przy ostatniej posesji na ul. Niezłomnych, gdzie skła-
dowano materiał do budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy stawie Edy   fot. Hanna Siatka

cd.  
obok

Miasto musi wykupić  
przynajmniej  

14 hektarów ulic
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lanym jest Powiatowy In-
spektor Nadzoru Budowla-
nego dla powiatu poznań-
skiego (Poznań, ul. Zielo-
na 8).   

oprac. Magdalena Domek (WPRiOŚ)

Podobno na odcinku ul. Żabikowskiej, 
od ul. Paderewskiego w kierunku ron-
da ma powstać Bricomarché. Czy Lu-
boniowi jest potrzebny w tym miejscu 
kolejny market?    (tel.)

Odp.: Teren zlokalizowany wzdłuż ul. 
Żabikowskiej na wysokości ul. Pade-
rewskiego w kierunku ronda Żabikow-
skiego jest objęty ustaleniami miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Stary Luboń” zatwierdzo-
nego uchwałą nr XXIX/173/2009 Rady 
Miasta Luboń z 26 marca 2009 r. Aktu-
alnie na każdej z  działek tego terenu 
istnieje możliwość lokalizacji jednego 
budynku mieszkalnego, jednego budyn-
ku gospodarczo-garażowego jaki i  sa-
modzielnego budynku przeznaczonego 
na usługi. Władze miasta nie posiadają 
informacji, jakoby na przedmiotowym 
terenie miał powstać market Bricomar-
sché, rozważają jednak zmianę planu 
miejscowego w celu uelastycznienia jego 
zapisów, umożliwiających zaistnienie 
szerszego zakresu usług, które mogły-
by się stać funkcją wiodącą przedmio-
towego terenu.   
 oprac. Magdalena Domek (WPRiOŚ)

Czy można zamknąć nielegalną drogę 
od ul. Powstańców Wlkp. (na przeciw 
Intermarche) do Jana Pawła II?   (tel.)

Odp.: Część przedmiotowej „drogi” po-
krywa  się z  przebiegiem terenu drogi 
publicznej – klasy lokalnej (symbol KD 
L5) – wyznaczonej w obowiązującym na 
tym terenie miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego „Luboń – 

Centrum” (zatwierdzonym uchwałą nr 
XXVIII/164/2009 Rady Miasta Luboń 
z 5 lutego 2009 r.), a część przebiega po 
terenach zieleni oznaczonych w planie 
miejscowym symbolem ZP2 – jako te-
reny zieleni urządzonej o  charakterze 
parkowym (na których nie przewiduje się 
sytuowania ulicy, a jedynie dopuszcza się 
lokalizację ścieżek pieszych i  rowero-
wych, urządzeń sportowo-rekreacyjnych 
oraz altan, przy zachowaniu nie mniej 
niż 80% powierzchni biologicznie czyn-
nej). Jednak prawie połowa terenu po 
którym przebiega przedmiotowa „droga”, 
od strony ul. Powstańców Wielkopol-
skich stanowi własność prywatną, i  to 
w gestii właściciela pozostaje udostęp-
nienie swojego terenu osobom postron-
nym.   

oprac. Magdalena Domek (WPRiOŚ)

Maszyny pracujące przy budowie ścież-
ki pieszo-rowerowej przy stawie Edy 
(glinianki), rozjeżdżają trawnik wzdłuż 
posesji na ul. Niezłomnych. Tworzy się 
błoto, trawa nie nadaje się do ponow-
nego koszenia. Czy i kiedy te szkody 
zostaną naprawione? Jak będzie wyglą-
dać połączenie ul. Niezłomnych ze 
ścieżką (chodnik kończy się wcześniej)? 
Czy będzie można przejść suchą 
nogą?    (R.W.)

Odp.: Wykonawca realizujący roboty 
budowlane związane z budową ścieżki 
pieszo-rowerowej wzdłuż stawu Edy 
w Luboniu, po zakończeniu prowadzenia 
prac jest zobowiązany uporządkować 
i doprowadzić teren, na którym składo-
wał materiały budowlane, do stanu pier-
wotnego. Termin realizacji prac będzie 
uzależniony od warunków atmosferycz-
nych, które obecnie uniemożliwiają za-
kończenie inwestycji. Ze względu na brak 
własności nieruchomości gruntowych 
obecnie nie jest możliwe połączenie 
istniejącego chodnika w ul. Niezłomnych 

z nowobudowaną ścieżką. Trwa analiza 
pod względem możliwości przeprowa-
dzenia remontu istniejącego chodnika 
w ul. Niezłomnych oraz wybudowania 
brakującego odcinka chodnika.   oprac. 

Henryka Grygier-Konewka  
(kierownik Wydziału Inwestycji)

Pod wiaduktem kolejowym na ul. Po-
wstańców Wlkp. jest bardzo ciemno 
i jestem przekonany, że chodnik powi-
nien być dodatkowo oświetlany lam-
pami. Mam pytanie: czy spełnione są 
tu normy oświetlenia, tak w dzień jak 
i w nocy oraz czy wystąpiono o popra-
wę tej sytuacji? Jeśli tak, to kiedy to 
nastąpi?    (tel.)

Odp.: Obecnie trwa przebudowa linii 
kolejowej Poznań-Wrocław. Prace przy 
wiadukcie jeszcze będą kontynuowane. 
Miasto Luboń wspólnie z �rmą ENEOS 
Sp. z o.o, która jest odpowiedzialna za 
oświetlenie drogowe miasta Luboń, pro-
wadzi rozmowy z  PKP (właścicielem 
wiaduktu), także w temacie doświetlenia 
chodnika i jezdni pod wiaduktem w ul. 
Powstańców Wielkopolskich. Termin 
jest uzależniony od stanowiska PKP.     
 oprac. Leszek Jurga

Ostatnio za pośrednictwem „Wieści 
Lubońskich” zadałem konkretne pyta-
nie: Czy są normy na głębokości dziur 
w  jezdniach? Dodałem też, iż jestem 
przekonany, że ze względu na stan 
techniczny większość z nich powinna 
być zamknięta!!! Odpowiedź, jaką 
udzielono z Urzędu, nie odnosi się do 
pytania i jest „mydleniem oczu”. Pro-
szę o wyczerpującą i konkretną odpo-
wiedź. Dodam jeszcze – kto przepro-
wadza kontrolę stanu technicznego 
dróg i za nie odpowiada?    (Ch)

Odp.: Na Pana pytanie o istnienie norm 
na głębokość dziur w jezdniach można 

odpowiedzieć konkretnie – że takich 
norm nie ma. Jeżeli występują dziury 
w  jezdniach (mówimy tu o  drogach 
utwardzonych), są one na bieżąco likwi-
dowane. W okresie, gdy nie ma możli-
wości napraw w ramach remontu cząst-
kowego, wykonuje  się zabezpieczenie 
asfaltem na zimno. Kontrole stanu tech-
nicznego dróg prowadzi Wydział Spraw 
Komunalnych Urzędu Miasta na bieżą-
co, korzystając także ze zgłoszeń Straży 
Miejskiej, KOM-LUB-u i mieszkańców, 
co ułatwia podjęcie szybkiej reakcji 
w celu likwidacji dziur.   

oprac. Leszek Jurga (WSK)

W numerze 02 (303) „Wieści Luboń-
skich” z lutego br. na str. 23 zamiesz-
czono dwa moje zapytania dotyczące 
ulepszenia przystanku autobusowego 
przy ul. Dworcowej w kierunku Dębca 
(ul. Fabryczna). Z krótkiej odpowiedzi 
rzecznika Urzędu Miasta dowiedzia-
łem się, że jakiś nieokreślony wyko-
nawca zbada możliwości postawienia 
tam wiaty. Obecnie – po upływie pra-
wie dwóch miesięcy – nie ma żadnych 
zmian na tym przystanku. Zgłaszam 
więc nowe dwa pytania: Czy zamiast 
niezainteresowanemu wykonawcy, 
Urząd Miasta zleci ulepszenie przy-
stanku innemu wykonawcy? Jeżeli nie, 
to czy wynika to ze zbyt wielkich 
„trudności technicznych” lub nadmier-
nych kosztów przedsięwzięcia?   

Tadeusz Pawlęty

Odp.: Firma Translub Sp. z o.o., która 
odpowiada za montaż wiat autobuso-
wych, przewiduje takie prace dopiero 
w drugim półroczu 2016 r. Sprawa wia-
ty przy ul. Dworcowej (Fabryczna) 
w  kierunku Dębca jeszcze nie została 
rozstrzygnięta. Jednakże Pana wniosek 
będzie wnikliwie analizowany pod kątem 
wykonania przedmiotowej wiaty.   

oprac. Leszek Jurga

Cieszymy się z zainteresowania cyklem „Mieszkańcy pytają” i kontynuując 
go, zapraszamy Państwa do nadsyłania pytań do władz wykonawczych (bur-
mistrzów) i  stanowiących (radnych), urzędników itp., które publikujemy. 
W związku z różną tematyką, pytania i odpowiedzi zamieszczamy na stosow-
nych 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

Na lubońskich skwerach i ulicach stop-
niowo przybywa zieleni. Staraniem Wy-
działu Komunalnego Urzędu Miasta, 
z funduszy miejskich co roku kupowane 
są kwietniki stojące i wiszące, które ku 
zadowoleniu mieszkańców, zdobią nasze 
miasto. Z  nadejściem wiosny firma 
„Kom-Lub” (szczególnie mistrz Jerzy 
Paluszczak) wypełniła miejskie klomby 
setkami sadzonek kolorowych bratków. 
Nie wszyscy jednak to doceniają i sza-

nują. Przy Krzyżu Milenijnym u zbiegu 
ulic Powstańców Wielkopolskich i Pusz-
kina nieznani sprawcy dwukrotnie skra-
dli plastikowe donice z  kwiatami oraz 
sadzonki z  kamiennych kwietników. 
Zrabowano również bratki z klombów 
na Wzgórzu Papieskim. Prawdopodob-
nie skradzione donice i  rośliny zdobią 
teraz niektóre ogrody lub zostały sprze-
dane na targowisku.

PAW

Amatorzy bratków i donic

Q
Dwukrotnie zniknęły z placu plastikowe donice z bratkami   
fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
ze str. 
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W Rodzinnych Ogrodach Działkowych 
„Pokój” przy ul. Świerczewskiej 17, w so-
botę, 19 marca odbyło się coroczne spra-
wozdawcze walne zgromadzenie. 
W związku z uwagami do sprawozdania 
oraz pod adresem prezesa Józefa Ham-
rola wyrażonymi przez część zebranych, 
prowadzący przerwał obrady w  celu 
wyjaśnienia kwestii. Krytyczne uwagi 
zostały pocztą mailową przesłane do 
redakcji „Wieści Lubońskich”. W związ-
ku z brakiem kontaktu z autorami in-
formacji oraz możliwości zwery�kowa-
nia i uzupełnienia doniesień, pomimo 
zapewnień autorów – treść korespon-
dencji przesłanej do publikacji, do czasu 
udokumentowania zawartych treści, 
zostaje wstrzymana. Wery�kacja zapisów 
ze Strażą Miejską, Policją i  Burmistrz 

Lubonia, na których powoływali się ano-
nimowi autorzy listu, nie została po-
twierdzona. Podczas bezpośredniej roz-
mowy z  prezesem Józefem Hamrolem 
w obecności Zarządu ROD „Pokój” też 
nic nie udało się ustalić.
W odpowiedzi na „List do redakcji”, 
prezes Rodzinnych Ogrodów Działko-
wych J. Hamrol stwierdził, że wszystkie 
zarzuty są nie popartym niczym oszczer-
stwem. Uważa, iż donos wpłynął w celu 
pomówienia oraz zniesławienia przez 
osoby, które nie zgadzają się z przepisa-
mi Ustawy o ROD z 2013 r. i tym samym 
jej konsekwencjami, czyli wypowiedze-
niem członkostwa skierowanym do 
części użytkowników działek zamiesz-
kujących na stałe na terenie ROD „Po-
kój”. Stwierdził stanowczo, iż jedynym 

Problemy w ROD „Pokój”? celem autorów jest publiczne obrażenie 
i zemsta za decyzje, których wykonaw-
cą jest prezes. Jednocześnie oświadczył, 
że kieruje stowarzyszeniem od 20 lat 
i dotąd zarzutów nie było. Odkąd zarząd 
wydał wypowiedzenia członkostwa gru-
pie działkowców w ROD „Pokój” – po 
raz pierwszy spotkał  się z  groźbami, 
obraźliwymi SMS-ami, zastraszeniami 
oraz donosami. Sprawę zgłosił na policję 
i zapowiada stanowczo, że będzie miała 
swój przebieg również w  sądzie. Po-
twierdził, że podobny jak do redakcji 
donos został złożony w  Okręgowym 
Zarządzie ROD na ul. Langiewicza 
w  Poznaniu, jednak wszystkie doku-
menty rozliczeniowe zostały zwery�ko-
wane i nie budzą zastrzeżeń, a decyzja 
o  odwołaniu Zarządu została przez 
Okręg uznana za przedwczesną. Będzie 
możliwa w wypadku braku akceptacji 
dla działania zarządu, zgodnie z trybem 
określonym w par. 65 statutu.

Dokończenie
Przerwane Walne Zebranie ROD 
„Pokój” odbędzie  się 22 kwietnia. 
Prezes, za pośrednictwem prasy, 
zaprasza wszystkich członków Sto-
warzyszenia Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „Pokój” w  Luboniu. 
Zapowiada, że tematem będzie pod-
sumowanie 2015 r. oraz omówienie 
budżetu na 2016  r.  W  związku 
z wejściem w życie Ustawy o ROD 
i koniecznością dostosowania rze-
czywistości do jej zapisów, zostaną 
omówione kwestie ponadnormatyw-
nych altan oraz stałego zamieszki-
wania. Temat jest bieżący, ważny 
i kontrowersyjny – budzący ogrom 
emocj i ,  d latego niezbędne jest 
przedstawienie działań podjętych 
przez Polski Związek Działkowców 
oraz dialog z użytkownikami ogro-
dów. (cdn.)

(I)

To świetny pomysł na współrządzenie 
miastem przez mieszkańców, pod warun-
kiem, że zechcą wziąć w nim udział. Są-
dząc po frekwencji na spotkaniu w sali 
sesyjnej urzędu miasta, 21 marca, lubo-
nianie nie są wystarczająco zainteresowa-
ni współdecydowaniem o wydaniu z miej-
skiej kasy niebagatelnej kwoty, ćwierci 
miliona złotych. Przyczyn może być 
wiele, od złej informacji począwszy, przez 
lenistwo, po niewiarę w sens takiego dzia-
łania. Panią Burmistrz trzeba pochwalić, 
bo należy do awangardy samorządowych 
włodarzy, którym chce się włączyć miesz-
kańców w tworzenie budżetu i, choćby 
w  niewielkiej skali, ograniczyć swoje 
władztwo nad pieniędzmi gminnymi. 
A przecież ciągle brakuje tzw. środków 
i zwykle wybrani chcą decydować o ich 
wydaniu, z pożytkiem dla gminy i wiarą, 
że przyniesie to kolejny sukces wyborczy. 
To nic, że łaska wyborcy na pstrym koniu 
jeździ. Także radni, którzy są powołani 
do przyjmowania budżetu i  rozliczania 
z  jego wykonania, jeśli dzielą  się swoją 
władzą, to też im chwała za to. Burmistrz 
Małgorzata Machalska udzieliła nawet 
z  tej okazji wypowiedzi dla telewizji 
WTK, po czym otworzyła obrady. Przed-

stawiła dr. Macieja Milewicza (tytuł na-
ukowy obowiązkowy w takiej sprawie!), 
który został wynajęty, także za sprawą 
radnego Piotra Izydorskiego, do podzie-
lenia się z lubonianami poznańskim do-
świadczeniem w  tej materii i  stanowi, 
zdaniem Pani Burmistrz, gwarant dopro-
wadzenia inicjatywy do szczęśliwego �-
nału. W ruch poszedł komputer i projek-
tor. Obejrzeliśmy prezentację (bez niej, 
jak bez doktoratu, zebranie byłoby nie-
ważne – sic!). Na nieszczęście zawiodła 
publiczność. Za to licznie przybyli radni 
– brawa im za to (są widoczni na zdjęciu), 
kilkoro urzędników (pewnie z obowiąz-
ku?) i troje mieszkańców. Dwie aktywne 
panie i jeden milczący pan. Im też nale-
ży  się uznanie. Doktor zaproponował 
debatę wokół przyszłego regulaminu 
budżetu obywatelskiego, czyli w jaki spo-

Budżet obywatelski
Pierwsze spotkanie władz z mieszkańcami w sprawie decydowania 
o środkach z budżetu miasta

sób podzielić 250 tysięcy 
złotych i co za te podzielone 
kwoty przedsięwziąć. 
Z  grubsza postanowiono 
podzielić następująco: 
200  tys. na przedsięwzięcia 
inwestycyjne i 50 na niein-
westycyjne. Długo delibero-
wano, czy lepiej podzielić po 
mniej na więcej, czy odwrot-
nie. Argumenty były poważ-
ne. Trzeba zadbać, by nie 
wydano na przykład na jed-
ną ulicę i na tym koniec, bo 
to zniechęci innych wnio-
skodawców. Nie można też s�nansować 
czegoś, co będzie rodziło wydatki 
w  przyszłości na swoje utrzymanie. 
A dlaczego nie, skoro już będzie? Prze-
cież wszystko wymaga jakiegoś utrzyma-
nia. To powinny być propozycje obywa-
telskie, a więc inne, niż te od władz mia-
sta. Czy jednak obywatele wiedzą, czego 
im potrzeba i czy przewidzą konsekwen-
cje swoich projektów? Padły nawet słowa 
o konieczności zmuszenia obywateli do 
myślenia, a  urzędników do pracy nad 
przygotowaniem informacji dla tychże 
obywateli, pozwalających im uniknąć po-
mysłów szkodliwych czy wręcz niemoż-
liwych do realizacji. Bo skądże mieliby 
obywatele o  tym wiedzieć. Wszak to 
wiedza wymagająca wtajemniczenia, za-
tem tajemna. To już zbyt widoczny pro-
tekcjonalizm. Doktor zauważył słusznie, 
choć nie odkrywczo, że są pomysły, 

które jednym się podobają, a innym nie. 
Kilkakrotnie przywoływał poznański po-
mysł żużla na Golęcinie, który miał dużą 
grupę zwolenników i równie dużą prze-
ciwników. Lepszy zatem byłby, zdaniem 
eksperta, pomysł niekontrowersyjny. Tego 
nie jestem pewien, bo różnica zdań jest 
wartością w demokracji, zwłaszcza wtedy, 
gdy większość szanuje potrzeby mniej-
szości. W końcu chodzi o to, by obywa-
tele zdecydowali, co chcieliby mieć za 
swoje pieniądze, a o czym nie pomyśle-
li wcześniej gminni decydenci. Z zacho-
wania obecnych można wnosić, że ta 
pierwsza konsultacja wypadła dobrze, 
była owocna i  będzie kontynuowana. 
Wszyscy wyrażali nadzieję, że z liczniej-
szym udziałem podmiotu całego przed-
sięwzięcia, czyli mieszkańców. Regula-
min powstanie jako wynik dyskusji i bę-
dzie przedłożony opinii tychże podmio-
tów, na kolejnych spotkaniach. Doktor 
wyraził nadzieję, że takich spotkań zdąży 
do lata odbyć więcej, i  że każde będzie 
owocowało pobudzeniem społecznej ak-
tywności, powszechnym zadowoleniem, 
integracją i uwolnieniem inicjatyw drze-
miących w umysłach lubonian. Będziemy 
w nich pilnie uczestniczyć i bacznie ob-
serwować.  JN

Q
Telewizja WTK zainteresowała się budżetem obywatelskim Lubonia. Wypowiedzi 
udziela burmistrz Małgorzata Machalska   fot. Jerzy Nowacki

Q
 Nieliczni, ale aktywni mieszkańcy   fot. Jerzy Nowacki

Etapy prac przy wdrożeniu LBO 2016:
 1.  Wypracowanie zasad: 

7 marca – 15 maja
 2.  Zgłaszanie projektów: 15 

maja – 30 czerwca
 3.  Akcja informacyjno-eduka-

cyjna/debaty z mieszkańca-
mi: 15 maja – 30 czerwca

 4.  Wery�kacja projektów: 
1 lipca – 30 sierpnia

 5.  Głosowanie: 5 – 20 września
 6.  Obliczenie wyników: 

do 7 października
 7.  Wpisanie zadań do pro-

jektu Budżetu Miasta: do 
końca października

 8.  Ewaluacja: 15 listopa-
da – 15 grudnia

Od redakcji: 9 marca Wydział Admi-
nistracyjno-Gospodarczy Urzędu Miej-
skiego w Luboniu podpisał z podmio-
tem Konsultujemy Maciej Milewicz 
(Poznań ul. Gabszewicza) umowę na 
zrealizowanie usługi przygotowania 
konsultacji społecznych w  zakresie 
Lubońskiego Budżetu Obywatelskie-
go 2016 na kwotę 5 000,00 zł.
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LUDZKIE SPRAWY

Nagroda główna w kategorii I – kosiar-
ka elektryczna do trawy �rmy „Viking”,
QQ Nagroda główna w kategorii II – au-

tomatyczny balkonowy system nawod-
nieniowy,
QQ Nagroda główna w kategorii III – pod-

kaszarka żyłkowa �rmy „Gardena”
Serdecznie zapraszamy mieszkańców 
Miasta do udziału w Konkursie „Zielony 
Luboń” i  zgłaszania najpiękniejszych 
ogrodów, balkonów oraz innych terenów 
zielonych. Celem konkursu jest promo-
cja pomysłowości oraz nowatorskich 
rozwiązań mających wpływ na podnie-
sienie walorów estetycznych otoczenia.
Konkurs rozpatrywany jest w  trzech 
kategoriach:
QQ Kategoria  I: najpiękniejszy ogród – 

do tej kategorii, można zgłaszać posesję, 
ogrody kwiatowe, ogrody przyblokowe
QQ Kategoria II: najpiękniejszy balkon – 

balkony lub tarasy,

QQ Kategoria  III: najpiękniejszy teren 
przed domem – ogrody zlokalizowane 
od strony ulicy.
Warunkiem uczestnictwa w  konkursie 
jest przesłanie pisemnego zgłoszenia na 
adres: Urząd Miasta Luboń, plac E. Bo-
janowskiego 2, 62-030 Luboń, w termi-
nie do 15 czerwca 2016 r.
Informacje oraz regulamin konkursu 
i formularz zgłoszeniowy są dostępne na 
stronie: www.lubon.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Luboń.
Wszelkich informacji udziela: Joanna 
Cichoń – Wydział Planowania Rozwoju 
i Ochrony Środowiska UML, pok. 002; 
tel. 61 813 00 11, wew. 35; 
e-mail: joanna.cichon@umlubon.pl
Partnerem konkursu jest: Kom-Lub Sp. 
z o.o. Patronat medialny nad konkursem 
sprawuje: gazeta internetowa
e-lubon.pl

UML

„Zielony Luboń”
Rusza kolejna edycja miejskiego konkursu (patrz też str. 7)

Samochody zaparkowanie na łuku ul. Sikorskiego, na wysokości bloków nr 41 i 43 
(głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych) ograniczają widoczność na 
jezdni i uniemożliwiają dostęp pojazdom służb, np. pogotowia. W rejonie tym pod 
koniec dnia zajęte są również parkingi położone naprzeciw bloków oraz przy czyn-
nym do godz. 21 pobliskim markecie „Biedronka”.

(S)

Zastawiony dojazd

Q
Rejon bloków 41 i 43 przy ul. Sikorskiego jest w godzinach popołudniowych i wie-
czornych zastawiony pojazdami   fot. Hanna Siatka

Przy Szkole Podstawowej nr 1 moż-
na znaleźć jeszcze ślady wyborów 
prezydenckich, które odbyły  się 
w lipcu 2010 r. Na szafce elektrycznej 
stojącej od strony ul. Poniatowskiego 
widnieje wizerunek postaci z hasłem: 
JEZUSIE! PROSZĘ, które pierwotnie 
brzmiało: JEZUSIE! PROSZĘ NIE 
NA JARKA. Zastanawiające, że dzie-
ło utrzymało się w tym miejscu, po-
mimo że umieszczanie czegokolwiek 
na urządzeniach energetycznych jest 
zakazane.

(SR)

Relikt wyborczy

Kilkuletnia pozostałość po wybo-
rach – malowany plakat na skrzyn-
ce prądowej przy SP 1   fot. Hanna 
Siatka

Q

Urząd Miasta Luboń informuje, że uru-
chomiono przedsięwzięcie polegające 
na sterylizacji wolno żyjących kotek 
i  kastracji wolno żyjących kocurów 
z terenu Lubonia. Miasto Luboń, które 
je �nansuje, podpisało porozumienie 
z Fundacją Ochrony Zwierząt „Animal 
Security” w zakresie współpracy oraz 
z lekarzem weterynarii, który wykonu-
je zabiegi. Zgłoszenia w  sprawie ko-
nieczności wyłapania wolno żyjących 
kotów do zabiegu przyjmują przedsta-
wiciele lub wolontariusze Fundacji pod 
numerem telefonu: 790 450 457 w godz. 

17-20 lub pod adresem e-mail: kon-
takt@animal-security.pl.

Wydział Spraw Komunalnych UML

Od redakcji: Wydział Spraw Komunal-
nych UML podpisał 30 marca br. z Ga-
binetem Weterynaryjnym „Przy Arenie” 
lek. wet. Magdalena Całujek z siedzibą 
w Poznaniu przy ul. Kasprzaka 24 umo-
wę na usługę weterynaryjną polegającą 
na wykonywaniu zabiegów sterylizacji 
i kastracji wolno żyjących kotów z te-
renu Miasta Luboń na kwotę 
19 958,40 zł.

Regulacja rozmnażania kotów

Piesi przemierzający wiadukt 
nad autostradą A2 na ul. 
Żabikowskiej od dawna 
skarżą się na potrącanie ich 
przez rowerzystów, którzy 
korzystają z wąskiego chod-
nika na moście, omijając 
bardzo ruchliwą jezdnię. 
Tymczasem, jak wskazuje 
znak drogowy umieszczony 
przy chodniku od strony 
ronda Żabikowskiego, trakt 
jest zarezerwowany jedynie 
dla przechodniów. Rowerzy-
ści powinni  się przemiesz-
czać drogą. Inna sprawa, że 
od strony Poznania o znaku 
zapomniano.
Od powstania wiaduktu wia-
domo, że nie spełnia potrzeb 
w zakresie ruchu drogowego 
i  to z  punktu widzenia 
wszystkich użytkowników 
– zmotoryzowanych i nie.

(H)

Tylko dla pieszych!

Q
Znak nakazu C-16: „Droga dla pieszych” przy wej-
ściu na chodnik (od strony ronda Żabikowskiego), 
po którym, wbrew przepisom, poruszają się rów-
nież rowery. W głębi – wiadukt nad A2   fot. Han-
na Siatka
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„Niby  się słyszy, ale niestety 
dużo prześmiewczych opinii”, 
„W Luboniu nic nie widzia-
łam ani nie słyszałam”, „Sły-
szałem o tym głównie w ko-
ściele”, „Jak na takie wyda-
rzenie, to za mało się mówi”, 
„No właśnie dowiedziałem się teraz (od 
Was), że jest rocznica”, „Promocja ru-
szyła właściwie dopiero po świętach 
wielkanocnych. To zbyt ważne wydarze-
nia, by tak się z nimi obchodzić”.
Nie miało zdania 11% pytanych, którzy 
argumentowali: „Nie jestem chrześcija-
ninem, i mnie to nie interesuje”, „O rocz-
nicy wiem, bo mam rodzinę w Gnieźnie”, 
„Nie oglądam telewizji, nie słucham 
radia, dlatego nie wiem, czy jest dosta-
teczne nagłośnienie sprawy”.
Wśród władzy Lubonia zdecydowana 
większość, 18 na 24 osób (w tym bur-
mistrzowie), uważa że 1050. rocznica 
jest dostatecznie nagłośniona. Sześcio-
ro radnych podało odwrotnie – że za 
mało się o tym mówi (P. Bartkowiak, 
K. Ekwińska, D. Franek, P. Goryniak, 
P. Krzyżostaniak, P. Wolniewicz).

LUDZKIE SPRAWY 

„Kochamy nasze pieski – uregulujmy 
opłatę za psa” – czytam w ogłoszeniu 
z Wydziału Podatków i Opłat Urzędu 
Miasta w Luboniu. Nie podoba mi się 
dyskryminacja adoptowanych zwierząt. 
Wzięłam z pobliskiego, poznańskiego 
schroniska 11-letniego psa. Choć stary, 
jest kochany, żywotny i bardzo oddany. 
Proszę odpowiedzieć, dlaczego zwol-
nienie z podatku od psa dotyczy jedy-
nie zwierząt adoptowanych ze schro-
niska w Przyborówku? Jest oddalone 
kilkadziesiąt kilometrów od Lubonia, 
za Szamotułami. Dlaczego psy, lub ci 
co je adoptowali z  innych miejsc niż 
wskazane (zresztą bezsensownie dale-
ko), nie mają takiego przywileju? Na-
sze psy są gorsze, tylko dlatego, że nie 
podoba się miejsce ich adopcji? W imię 
czego, jakiego prawa, mam na myśli 
także to niepisane – etyczne? I jeszcze, 
w innych miejscach zwalnia się także 
psy poddane sterylizacji, jest też już 
wiele miast, które zrezygnowały z tego 
podatku.   (miłośniczka)

Odp.: Uprzejmie informuję, że Miasto 
Luboń ma podpisaną umowę z Urzę-

dem Miasta i  Gminy Szamotuły oraz 
Fundacją „Radość Psiaka” w  zakresie 
przyjmowania i utrzymywania bezdom-
nych psów z  terenu Miasta Luboń 
w Schronisku dla zwierząt w Przybo-
rówku. Schronisko opiekuje się psami 
i  zajmuje  się m.in. sprawami adopcji 
zwierząt. Mimo usilnych starań, nie 
mamy niestety na razie możliwości 
podpisania umowy ze schroniskiem, 
które położone jest bliżej Lubonia. 
Opłaty od posiadania psa nie pobie-
ra się od osób, które adoptowały psa ze 
Schroniska dla zwierząt w Przyborów-
ku. Ww. zmiana została wprowadzona 
na prośbę Komisji Rady Miasta Luboń 
ds. Ochrony Środowiska. Miasto Luboń 
płaci za utrzymanie zwierząt w Schro-
nisku i w związku z tym, aby zachęcić 
mieszkańców do adopcji zwierząt oraz 
obniżyć koszty utrzymania psów 
w  Schronisku zdecydowano  się na 
wprowadzenie przedmiotowego zapisu. 
Dziękujemy bardzo za zainteresowa-
nie się sprawami zwierząt i zgłoszone 
uwagi. Będziemy mieli w  przyszłości 
na uwadze Pani sugestie.    

oprac. Dorota Starzak WSK

Mieszkańcy pytają

Pies psu nierówny
5 kwietnia w holu Gimnazjum nr 2 wła-
dze miasta i Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
(GKRPA) zorganizowały II Konferencję 
Rad Rodziców. Spotkanie było formą 
podziękowania dla członków rad ze szkół 
i  przedszkoli za codzienną, społeczną 
pracę na rzecz lubońskich placówek 
oświatowych. Oprócz rodziców i orga-
nizatorów (burmistrzowie, urzędnicy, 
członkowie GKRPA), w  spotkaniu 
uczestniczyli również nauczyciele i dy-
rektorzy placówek oświatowych, psycho-
logowie, pedagodzy, a  nawet radni. 
Wszystko po to, by poszerzyć wiedzę 
o wychowaniu i stosować wobec dzieci 
oraz młodzieży spójne (szkoła i  dom) 
zasady.
Zaproszono dwie prelegentki – przy-
byłą aż z Warszawy Annę Resler – psy-
chologa, certyfikowanego terapeutę 
poznawczo-behawioralnego i systemo-
wego, pracującego z dziećmi, młodzie-
żą i rodzinami m.in. w Oddziale Dzien-
nym przy Samodzielnym Publicznym 
Dziecięcym Szpitalu Klinicznym 
w Warszawie, oraz Małgorzatę Biskup 

– byłego oficera Komendy Wojewódz-
kiej Policji w  Poznaniu, eksperta ds. 
patologii społecznej wśród dzieci 
i młodzieży, specjalizującą się w tema-
tyce narkotyków, alkoholu, dopalaczy, 
sekt i nowych ruchów religijnych, ko-
ordynatora tej tematyki z  ramienia 
Komendy Wojewódzkiej Policji w wo-
jewództwie wielkopolskim.
W prezentacji „Rodzic i nauczyciel part-
nerem w procesie edukacji i wychowa-
nia” specjalistka ze stolicy nakreśliła 
rolę autorytetów (nauczyciel, rodzice) 
i ich współpracy w procesie uczenia się 
dzieci.
Szczególny był wykład pani Małgorzaty 
Biskup o „Pro�laktyce zagrożeń wśród 
dzieci i młodzieży”, która w sugestywny, 
rzeczowy sposób, z wykorzystaniem ca-
łej gamy przykładów i porad, zapoznała 
obecnych z  wieloma nieznanymi im 
aspektami problemu.
Prelekcje zakończyły się o godz. 20 po-
częstunkiem zorganizowanym w przy-
ległej do holu gimnazjum sali.

HS

Szkoła dla wychowujących

Q
Rodzice i pedagodzy z lubońskich placówek oświatowych na szkoleniu w Gimna-
zjum nr 2   fot. Hanna Siatka

Pracownicy NFZ przeprowadzą 
w  Luboniu akcję wydawania kodów 
do Zintegrowanego Informatora Pa-
cjenta (ZIP). Chcesz mieć dostęp do 
ZIP i  mieć możliwość wglądu w  in-
formację o  swoim leczeniu? Przyjdź 
20 kwietnia w godz. 10-14 do Urzędu 
Miasta. Zabierz swój dowód osobisty. 
Pracownicy NFZ wydadzą wszystkim 
zainteresowanym w  bezpiecznej, za-

szyfrowanej kopercie – kody dostępu 
do systemu.
Co zyskujesz rejestrując się w ZIP?
- dostęp do informacji o Twoim leczeniu 
�nansowanym ze środków publicznych 
od 2008 r. oraz o przepisanych lekach,
- wiedzę o tym, w jakiej wysokości NFZ 
sfinansował świadczenia medyczne 
udzielone Tobie od 2008 r.

Emilia Bryś
UML

Wszystko o Twoim leczeniu

Odpowiedzi mieszkańców

46%

11%

41%

Odmówiło 2%

Tak

Nie

Nie ma 
zdania 11%

Z pewnością rocznica Państwa Polskie-
go i uroczystości z nią związane są naj-
większym wydarzeniem nie tylko kwiet-
nia. Jeszcze na początku roku niewielu 
wiedziało, co nas czeka. W miarę zbli-
żania się obchodów w Gnieźnie i Pozna-
niu coraz więcej osób dowiaduje  się 
o  tym ważnym wydarzeniu. Ciekawi 
byliśmy, co lubonianie myślą o  ilości 
informacji na ten temat. Badania prze-
prowadziliśmy na początku kwietnia, 
przed głównymi uroczystościami.
Większość (jednak nie bezwzględna) 
pytanych (46%) uważa, że 1050. roczni-
ca jest dostatecznie nagłośniona. W ko-
mentarzach przewijały się opinie: „Ge-
neralnie dużo się mówi, ale o obchodach 
w  Poznaniu niewiele”, „Tak, chociaż 
mogłoby być bardziej nagłośnione”, „Cią-
gle o tym gadają w telewizji: konkursy, 
ankiety, spoty reklamowe”, „O samej 
rocznicy tak, ale o obchodach mało się 

mówi”, „Coś słyszałem”, „Aż za dużo!”, 
„Tak, ale przez internautów ludzie 
boją się ataków”, „Jeśli nagłaśniana ma 
być przez teledysk na youtube, to dzię-
kuję”, „Wielkopolska jest dobrze nagło-
śniona, ale w innych częściach kraju?”, 
„Tego nigdy za wiele, patriotyzmu trze-
ba uczyć nie tylko młode pokolenia, bo 
jest źle”.
Niewiele mniej bo 41% pytanych jest 
zdania odwrotnego – brakuje (brakowa-
ło podczas przeprowadzania sondażu) 
im dostatecznych informacji: Dorzuca-
no niekiedy: „Powstanie Państwa Pol-
skiego – to jest temat do nadrobienia – 
w czasach PRL (kilka pokoleń) trywia-
lizowano i  wypaczano zagadnienie”, 
„Szczególnie młodzi o tym nie wiedzą”, 
„To, że prezydent przyjeżdża i  będzie 
Zgromadzenie Narodowe w Poznaniu, 
nie pamiętam, kiedy było ostatnio, mało 
wiadomo”, „Ja nic nie słyszałem”, 

Sondaż
Czy 1050. rocznica Państwa Polskiego, któremu początek dał chrzest 
pierwszego władcy, jest dostatecznie nagłośniona?

Sondaż uliczny przeprowadzili: Krysty-
na Ruszkowska, Maria Wieczorek, 
Agnieszka Witkowska, Paweł Wolniewicz 
(także wśród radnych) oraz Rafał Woj-
tyniak na stronie 
www.wiescilubonskie.pl

oprac. PPR
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najskuteczniejszą prasą 
w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!

LUDZIE

Jestem mamą dwóch chłopców grających 
w  piłkę w  Klubie Luboński (Luboński 
Klub Sportowy – od red.). Jestem obu-
rzona tym, co zastałam na treningu 
7.04.2016 na ul. Rzecznej w Luboniu.
Mianowicie KOMERCYJNA SZKÓŁKA 
REISA zajmuje 2/3 MIEJSKIEGO boiska, 
a  na 1/3 muszą  się zmieścić 3 grupy 
z Lubońskiego! To chyba jakieś niepo-
rozumienie – stadion jest miejski i po-
winien służyć klubom lubońskim, a nie 
komercyjnym! Może Wam uda się usta-
lić, o co w tym wszystkim chodzi... Choć 
śmiem twierdzić, że jak nie wiadomo 
o co, to o pieniądze!

Magda
(nazwisko znane redakcji)

Odp.: W związku z pytaniem dotyczą-
cym korzystania z obiektów sportowych 
na terenie Lubonia informujemy, że od 
kilku lat odbywają się w lutym spotkania 
przedstawicieli wszystkich klubów i sto-
warzyszeń piłkarskich, jakie działają na 
terenie naszego miasta. Na spotkaniu 
tym zapadła decyzja odnośnie użytko-

wania obiektów przez wspomniane pod-
mioty. Te ustalenia są wiążące i potwier-
dzone przez przedstawicieli klubów. 
Podobne spotkanie odbyło się również 
w tym roku i żaden z przedstawicieli nie 
zgłaszał zastrzeżeń co do przyjętych 
ustaleń. Z ramienia klubu Luboński 1943 
w  spotkaniu brał udział prezes klubu 
Karol Bąkowski, który powinien prze-
kazać informacje ze spotkania trenerom, 
a trenerzy dalej rodzicom. Na boiskach 
zarządzanych przez LOSiR sp. z o.o. nie 
jest pobierana opłata za wynajem od 
żadnego z korzystających. Poza tym zde-
cydowana większość trenującej młodzie-
ży pochodzi z Lubonia (dotyczy to rów-
nież Akademii Reissa), a według naszej 
wiedzy wszystkie działające na terenie 
miasta kluby szkolące piłkarską mło-
dzież, pobierają składki za udział w tre-
ningach, które przeznaczane są na bie-
żącą działalność. W przypadku zapytań 
i  wątpliwości jesteśmy do dyspozycji 
zainteresowanych.

oprac. Z. Trawka
LOSIR

Ludzie listy piszą
Oburzenie rodziców piłkarzy

Dlaczego w  klubach sportowych nie 
przeprowadzono konsultacji z rodzi-
cami dzieci i młodzieży w sprawie pla-
nów scentralizowania szkolenia piłkar-
skiego pod auspicjami LOSiR-u, zapo-
wiadanych przez burmistrza Lubonia 
w wywiadzie do „Wieści Lubońskich”? 
(patrz „WL” 01-2015, str. 53).   (rodzic)

Odp.: W związku z  pytaniem rodzica 
dotyczącym konsultacji z  rodzicami 
w  sprawie planów scentralizowania 
szkolenia piłkarskiego uprzejmie infor-
mujemy, że ze względu na dość złożoną 
istotę sprawy stosowne procedury są 
w toku i zostaną przedstawione przed 
zakończeniem bieżącego roku szkolne-
go. Jest to projekt, który będzie zawierał 
m.in. takie aspekty, jak: wizja i strategia 

szkolenia; organizacja strukturalna; 
proces naboru i selekcji; wsparcie so-
cjalne i  współpraca z  podmiotami 
kształcenia ogólnego; komunikacja 
i współpraca wewnętrzna; infrastruk-
tura szkoleniowa oraz zaplecze socjal-
ne i  sprzętowe; kadra szkoleniowa, 
medyczna i organizacyjna; metodolo-
gia procesu szkoleniowego; efektyw-
ność programu szkoleniowego; reali-
zacja procesu współzawodnictwa. 
Każdy z tych aspektów będzie szeroko 
rozwinięty oraz dopracowany meryto-
rycznie w każdym szczególe. Spotkanie 
z  rodzicami na pewno  się odbędzie 
i zostaną odpowiednio wcześniej poin-
formowani.

oprac. Zbigniew Trawka
LOSIR

Mieszkańcy pytają

Mowa trawa

Piszę w momencie, gdy emocje już opa-
dły. 13 marca br. – w pierwszy w miarę 
ładny dzień – wybrałam się na cmentarz 
żabikowski, celem wykonania wiosen-
nych porządków. Grobów mam tam 
wiele, z kilku pokoleń, więc pracy było 
niemało. Już na wstępie zastałam grób 
mojego ojca kompletnie „zgnojony” 
gliną, ponieważ w  sąsiednim rzędzie 
po pogrzebie ekipa zostawiła wielki 
bałagan, spustoszenie i zniszczenia. Po 
trzech godzinach pracy, nadając  się 
jedynie do kąpieli i prania ubrań, któ-
re miałam na sobie, wstrzymałam dal-
sze prace z braku sił. Po rozpoznaniu, 
czyjej �rmy to dzieło, stwierdzam, że to 
już drugie takie zdarzenie, dotyczące 
kolejnego grobu, którym  się zajmuję. 
Czy tak wywiązuje  się z  zadań �rma 
posiadająca certy�kat Polskiej Izby Po-
grzebowej (PIP)? Może pomaga rodzinie, 
od której bierze pieniądze, ale czy pozo-
stałe wokół mogiły można tylko znisz-
czyć?
Panowie pracujący na cmentarzu stwier-
dzili, że nie jestem odosobniona w tych 
pretensjach i nie ma dnia, aby ktoś nie 
przyszedł z podobnymi sprawami. Czy 
na tym polega praca renomowanej �rmy 
z atestem – Memento Mori, może tak?
Należy dodać, że problemy te nie dotyczą 
tylko �rm, które wykonują prace zwią-
zane ze zmarłymi, pogrzebami. Dotyczy 
to również żałobników. Wchodzą na 
groby w trakcie pogrzebu, w ten sposób 
jednego roku złamano jedną z płyt gra-
nitowych na grobach rodzinnych.
Mam nadzieję, że może w  ten sposób 
uczulimy �rmę i żałobników do zacho-
wania się w tym miejscu zgodnie z za-
sadami i obowiązkami.

Maria Kaczmarek

Odpowiedź firmy „Memento Mori”
Na wstępnie chcę podziękować Redakcji 
za informację o powyższym liście i pod-
stawowe dane autorki, dzięki czemu 
mogłem ustalić, jaki pomnik jest przed-
miotem pretensji. Wcześniej było to 
niemożliwe, ponieważ Pani Maria, od-
wiedzając biuro �rmy, co wiem z prze-
kazu pracowników i monitoringu, uży-

wała głównie wulgaryzmów, zniesławień 
i gróźb i jedyną informacją uzyskaną od 
niej były tylko dane dotyczące osoby, 
której pogrzeb miał wywołać owe szko-
dy. Poinformowany o tym zdarzeniu, z tą 
skromną wiedzą, natychmiast udałem się 
na żabikowski cmentarz, aby osobiście 
sprawdzić, w  jakim stanie pracownicy 

List do redakcji

Zasypane mogiły
pozostawili pomniki, sąsiadujące ze 
wspomnianym grobem (dodam, że po-
grzeb miał miejsce kilka dni przed wi-
zytą na cmentarzu Pani Marii). Na miej-
scu zastałem Pana przy pomniku bezpo-
średnio sąsiadującym z ww. grobem. Po 
krótkiej rozmowie dowiedziałem się, że 
ów Pan nie zgłasza żadnych zastrzeżeń, 
co do porządku zastanego przez niego 
na pomniku swojej żony, który jak już 
wspomniałem bezpośrednio sąsiaduje 
z miejscem, w którym odbył się ostatni 
pogrzeb.
Dopiero po uzyskaniu od „WL” informa-
cji, ponownie udałem się na cmentarz, 

aby zlokalizować grób ojca Pani Marii. 
Okazało się, że nie znajduje  się on ani 
w  tym samym rzędzie grobów, ani też 
bezpośrednio przed lub za grobem, 
w którym organizowaliśmy pochówek.
Pragnę wyjaśnić, że w momencie kopa-
nia grobu wszystkie bezpośrednio sąsia-
dujące pomniki, na których mogłaby się 

znaleźć ziemia, są odpowiednio zabez-
pieczane matami, oraz myte i czyszczone 
niezwłocznie po zakończeniu ceremonii 
pogrzebowej i  zakopaniu grobu. Jeśli 
z jakichś przyczyn, np. pogodowych lub 
przeoczenia, zostanie to wykonane nie 
dość starannie, pracownicy �rmy natych-
miast po informacji o takim fakcie, do-
konują usunięcia usterek.
W tej sytuacji trudno mi sobie wyobrazić, 
aby na pomniku Pani Marii panował 
bałagan wymagający ponad trzech godzin 
intensywnego sprzątania. Nie wiem też, 
o  jakich spustoszeniach i  zniszczeniach 
Pani pisze. Z powodu braku potwierdze-

nia za pomocą zdjęć lub innych 
osób czy też instytucji (np. 
Straży Miejskiej lub Policji – 
w końcu w liście mowa o znisz-
czeniach) wiarygodność opisy-
wanej przez Panią sytuacji jest 
dla mnie wątpliwa. Nie wiado-
mo mi również nic na temat 
poprzednich zdarzeń opisywa-
nych przez Panią, mogę tylko 
wnioskować, że były skutkiem 
działań innej �rmy i dlatego też 
wcześniej nie udała  się Pani 
bezpośrednio z  informacją 
o nich do prasy lokalnej. Prze-
syłam, także poglądowe zdjęcie 
o lokalizacji grobu należącego 
do Pani M. K.
Nie chcę się doszukiwać powo-
dów i intencji autorki listu, lecz 
pragnę poinformować i uzmy-
słowić, że publiczne zniesławia-
nie i bezprzedmiotowe oczer-
nianie, może się wiązać z kon-

sekwencjami prawnymi. Cmentarz nato-
miast powinien być miejscem re�eksji, 
zadumy i  pamięci, a  nie powodem do 
wulgarnych i bezpardonowych zachowań, 
z pominięciem rozmowy czy próby przed-
stawienia swoich racji.

mgr inż. Dariusz Łopiński
pełnomocnik Firmy „Memento Mori”

Q
Usytuowanie grobu należącego do rodziny autorki listu w stosunku do miejsca pochówku 
wykonywanego przez �rmę „Memento Mori”   fot. Dariusz Łopiński
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W poniedziałek, 21 marca świętowano 
jubileusz 80. urodzin Eugeniusza Kowal-
skiego – długoletniego i  zasłużonego 
prezesa Oddziału PTTK im. Cyryla Ra-
tajskiego w Luboniu. Uroczystość miała 
miejsce w siedzibie Oddziału. Przybyło 
na nią grono przyjaciół. Jubilatowi złożo-
no życzenia urodzinowe, wręczono bukiet 
kwiatów i ryngraf z życzeniami. Był rów-
nież okolicznościowy, urodzinowy tort. 
We wspomnieniach, Eugeniusz Kowalski 
w  niezwykły sposób przedstawił wiele 
nieznanych faktów i anegdot ze swojego 
bogatego życia. Dziękując wszystkim 
gościom i  przyjaciołom, Prezes powie-
dział, że przez całe życie czuwała nad nim 
Opatrzność Boża, która pozwalała mu 
realizować marzenia, pasje życiowe, za-
chować właściwy dystans i pogodę ducha. 
Przyjaciele życzyli Jubilatowi serdeczne 
życzenia wielu lat w zdrowiu i pomyślno-
ści, dalszej owocnej działalności tury-
stycznej i  krajoznawczej oraz wielkiej 
satysfakcji z  dokonań, dzięki którym 
wpisał  się trwale w  historię Oddziału 
i naszego miasta.

Maria i Jan Błaszczakowie

Jubileusz Eugeniusza Kowalskiego

Q
Eugeniusz Kowalski przyjmuje życzenia   fot. Jan Błaszczak

Urodził  się przed 39 
laty w Poznaniu, gdzie 
mieszkał przez pierwsze 
18  lat życia, a  następ-
nych 15 w  Swarzędzu. 
Mieszkańcem Lubonia 
jest od  2010  r. Z  wy-
kształcenia politolog, 
nigdy nie pracował 
w swoim zawodzie, na-
tomiast próbował sił 
w różnych profesjach i, 
jak twierdzi, żadnej 
pracy się nie boi. Aktu-
alnie dojeżdża do pracy 
w  Suchym Lesie. Od-
ważnie, z nadzieją, pa-
trzy w  przyszłość. Jest 
otwarty na wszelkie 
pomysły i postulaty lubonian, pragnąc 
nadać większą dynamikę działaniom 
PiS w naszym mieście. Jak wielu lubo-
nian żyje problemami miasta, marząc 

o jego szybkim, równomiernym i so-
lidarnym rozwoju (m.in. drogi, służba 
zdrowia, ochrona środowiska). Propa-
guje politykę przyjazną życiu i rodzinie 

Kto jest kim w Luboniu

Michał Łasecki
Od dwóch miesięcy (po rezygnacji z pełnionej dotychczas funkcji przez 
Szymona Cegłowskiego) – nowy pełnomocnik komitetu terenowego 
Prawa i Sprawiedliwości w Luboniu

Q
 Michał Łasecki z żoną Danutą oraz 13-miesięczną córką 
Antosią

Miss z Lubonia
W sobotę, 9 kwietnia w godz. 10 –12, 
w City Park Hotel & Residence przy 
ul. Wyspiańskiego 26A w  Poznaniu 
odbyła  się o�cjalna sesja zdjęciowa 
oraz nagrania wizytówek wideo �-
nalistek konkursu Wielkopolska Miss 
i Wielkopolska Miss Nastolatek 2016. 
Wśród 24 pań pretendujących do ty-
tułu Wielkopolska Miss znalazła się 
18-letnia Natalia Gortat z  Lubonia 
(ur. 6 stycznia 1998 r.). Ma 176 cm 
wzrostu i wymiary 86/61/91. Podczas 
sesji, niestety, zrezygnowała z udziału 
w konkursie  (S)

Świadkowie Jehowy
23 marca Świadkowie Jehowy ob-
chodzili Pamiątkę śmierci Jezusa. 
W  Sali Królestwa przy ul. Brzozo-
wej 16 w Luboniu o godz. 19 odbyła się 
w tym dniu otwarta uroczystość, na 
którą zapraszano, wrzucając ulotki 
do skrzynek pocztowych. Przy okazji 
informowano o wykładzie biblijnym, 
który miał się odbyć w tym samym 
miejscu 10 kwietnia.   (Z)

Pomoc za Czerwiec ‘56
Od 7 kwietnia czynni uczestnicy Po-
wstania Czerwiec  ’56, znajdujący się 
obecnie w trudnej sytuacji materialnej, 
mogą składać wnioski o  udzielenie 
pomocy �nansowej. Komisja powo-
łana przez wojewodę rozdzieli środki 
w wysokości 500 tys. zł. Formularze 
można pobrać w  Punkcie Obsługi 
Klienta w  Wielkopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim w  Poznaniu, w  jego 
delegaturach oraz wydrukować bezpo-
średnio ze strony internetowej urzędu. 
Wypełnione i podpisane wnioski można 
składać do 6 maja. O pomoc mogą się 
ubiegać czynni uczestnicy Powstania 
oraz współmałżonkowie tych nieży-
jących uczestników, którzy w wyniku 
wydarzeń z czerwca 1956 r. w Pozna-
niu doznali uszczerbku na zdrowiu, 
byli represjonowani przez funkcjona-
riuszy aparatu bezpieczeństwa, zostali 
zwolnieni z pracy lub mają szczególne 
zasługi w niesieniu pomocy o�arom 
Powstania. Wnioski można składać 
osobiście w Biurze Obsługi Obywatela 
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódz-
kim w Poznaniu, w delegaturach urzędu 
w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile lub 
przesyłać pocztą na adres: Wielkopol-
ski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. 
Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, 
z dopiskiem „Czerwiec ‘56”. (decydu-
je data stempla pocztowego). Pomoc 
�nansową dla uczestników Powstania 
Czerwiec ’56 przyznano po raz pierw-
szy w 2006 r.   (WUW)

Lubońskie Dyktando
21 kwietnia o godz. 18 w Gimnazjum 
nr 2 przy ul. Kołłątaja 1 odbędzie się 14. 
edycja Lubońskiego Dyktanda „Złote 
Pióra” 2016. Uczestnicy będą rywa-
lizować w 4-osobowych drużynach, 
w  3 kategoriach: a) Junior – szkoła 
podstawowa, b) Junior – gimnazjaliści, 
c) Senior (z wyjątkiem absolwentów 
�lologii polskiej).   organizatorzy 
(Gimnazjum nr 2)   (S)

Krótko

we wszystkich obszarach, oraz pamięć 
historyczną. Jednym z priorytetów jest 
dla niego zebranie i zintegrowanie lu-
dzi o zbliżonych poglądach, wyznają-
cych podobne wartości, posiadających 
potencjał, którzy chcą zrobić coś do-
brego, dając cząstkę siebie i świecić dla 
innych przykładem. Pan Michał ceni 
sobie zaangażowanie w sprawy Lubonia 
i  pragnie zjednać w  słusznej sprawie 
różne środowiska miasta. Jest szczęśli-
wym mężem swojej życiowej wybran-
ki – Danuty – oraz ojcem 13-miesięcz-
nej Antosi, będącej oczkiem w głowie 
rodziców. Rodzina jest dla niego naj-
ważniejsza. Zapytany o życiowe pasje 
i zainteresowania, bez wahania wymie-
nił: wspaniała rodzina, amatorskie 
ogrodnictwo przy domu, wycieczki 
krajoznawcze – rowerowe – oraz dobra 
muzyka.
Korzystając z  okazji, za naszym po-
średnictwem Michał Łasecki pozdra-
wia wszystkich lubonian i  życzy im 
wszelkiego dobra. Jednocześnie 
w imieniu zarządu, członków i sym-
patyków lubońskiego komitetu PiS 
zaprasza mieszkańców Lubonia do 
aktywnego włączenia się w działalność 
(kontakt: m.lasecki@o2.pl).

PAW

W „Galerii debiutów” w styczniowym 
wydaniu „WL” (str. 30) opublikowaliśmy 
kilka wierszy Romualda Komischke. 
W jednym z nich, pisanym gwarą po-
znańską, pojawił  się błąd, który nie 
wpłynął na atrakcyjność utworu (mógł 
być niezauważony), ale merytorycznie 
zmienił znaczenie strofy. W  rzadko 

spotykany sposób, autor prostuje tam-
ten błąd.

O rym dbam tak, jak matka o dzieci
radość, gdy któryś wśród ludzi wzleci.
Przyznam, że humor popsuł niestety
błąd nie z mej winy i nie gazety.
Błąd popełniono, lecz nie w złej wierze

Niezwykłe sprostowanie
tekst przepisując na komputerze.
Komputer nie był widocznie stary
nie miał w pamięci poznańskiej gwary.
Ja nie czytając, tekst słowo w słowo
przejrzałem raczej pamięciowo.
Dwa słowa w wersie się poplątały,
nie było rymu i sens prysł cały.
Mela z tańcami opuszcza scenę,
zamiast migane miała migrene.
W styczniowych „Wieściach” robię dziś 
zmianę
Mela mo wełbie ciyngiym migane.

Romuald Komischke
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Kwiecień jest czasem, gdy możemy za-
trzymać się nad o�arami mordu doko-
nanego podczas II wojny światowej przez 
NKWD – aparat państwowy Związku 
Radzieckiego – na jeńcach wojennych, 
polskiej elicie. „Wieści Lubońskie” wraz 
z wydawcą – Stowarzyszeniem „Forum 
Lubońskie” – zbierają informacje o Ka-
tyńczykach, którzy w jakikolwiek sposób 
byli związani z  Luboniem. Na łamach 
lokalnej prasy oraz w Roczniku Histo-
rycznym Lubonia (tom 1) przedstawili-
śmy trzech: Antoniego Marcinkowskie-
go, Edmunda Moenke i Romana Rymszę. 
Dziś kolejna, odkryta przez nas o�ara 
tego ludobójstwa sprzed 76 lat, którego 
konsekwencje rzuciły najbliższą rodzinę 
do Lubonia.

O�cjalnie porucznik, na liście o�ar – 
kapitan (prawdopodobnie awansował 
podczas działań wojennych, a dokumen-
ty nie zachowały się w Centralnym Ar-
chiwum Wojskowym), saper rezerwy 
Adam Siebert urodził  się 24 listopada 
1902 r. w Poznaniu. Ojciec Jan, matka 
Teresa z  domu Galand. Miał starszą 
siostrę Mariannę (ur. 1900  r., zm. 
1965 r.), która wyszła za mąż za Józefa 
Sierżanta – powstańca wielkopolskiego; 
mieszkali w Luboniu (czytaj: „WL” 12-
2013, str. 35). Adam Siebert był uczest-
nikiem wojny polsko-bolszewickiej 
w 1920 r. w szeregach 7. kompanii tele-
gra�cznej. Ukończył Państwową Szkołę 
Mierniczą w Poznaniu, a w 1924 r. Szko-
łę Podo�cerów Rezerwy Saperów w Ko-
ściuszkowskim Obozie Szkolnym Sape-
rów w Warszawie. Mianowany podpo-
rucznikiem ze starszeństwem 1  lipca 
1925  r., następnie porucznikiem ze 
starszeństwem 19 marca 1939  r. Jako 
rezerwista przydzielony został do 7. Ba-
talionu saperów, w  którym odbywał 
ćwiczenia rezerwy. Z  tą też jednostką 
ruszył na wojnę we wrześniu 1939  r. 
(7. Batalion Saperów – pododdział Woj-
ska Polskiego II  RP sformowany 
31.05.1939 r. dla 7 Dywizji Piechoty).
Przysięgę na mierniczego przysięgłego 
złożył 21 maja 1930 r. Początkowo sie-

dzibę biura miał w  Poznaniu przy 
al.  Marcinkowskiego  13. Później prze-
niósł  się do Ostrowa Wielkopolskiego, 
gdzie został kierownikiem Wydziału 
Pomiarów Zarządu Miejskiego. Tam przy 
ul. Wysockiej 12 zbudował dom, w któ-
rym prowadził działalność mierniczego 
przysięgłego i zamieszkał wraz z rodziną. 
Stąd też został zmobilizowany na wojnę 
w 1939 r. Wraz ze swoją jednostką osta-
tecznie tra�ł do Pińska, gdzie przydzie-
lono go do obrony banku. Zabrany do 
niewoli radzieckiej i obozu w Starobiel-
sku (barak 15), o czym mówi Pocztówka 
Polskiego Czerwonego Krzyża z drukiem 

zawiadomienia wysłana do rodziny z Ra-
domia 23 listopada 1939 r. Ze Starobiel-
ska w Nowy Rok 1940 r. napisał praw-
dopodobnie ostatnią kartkę do rodziny. 
Został zamordowany przez NKWD 
w Charkowie w 1940 r. Na tzw. Ukraiń-
skiej Liście Katyńskiej widnieje z tablicz-
ką 13 345. 

Adam Siebert
(1902-1940)

Ożenił się około 1926 r. 
z  Heleną z  domu Wit-
czak (ur. 04.05.1904  r., 
zm. w 1988 r., pochowa-
na w Żabikowie). Mieli 
dwóch synów: Zdzisła-
wa (ur. 1927  r., zm. 
2013 r.), mieszkał w Po-
znaniu i Włodzimierza 

(ur. 1935  r., zm. 2013  r.), mieszkał 
w  Luboniu. W  1962  r. żona z  synami 
sprzedali willę w Ostrowie Wlkp. i prze-
nieśli się do Lubonia, gdzie kupili posesję 
przy ul. Cmentarnej 20. W domu, z po-
wodu braku potwierdzonych informacji 
oraz możliwych szykan, nie poruszano 
tematu Katynia. Mówiło  się po prostu, 
zginał na wojnie. Żona, choć wiedziała 
o Katyniu, przez całe życie miała jednak 
nadzieję, że mąż żyje i  kiedyś wróci. 
Poszukiwania prowadzono długo przez 
Czerwony Krzyż oraz poprzez anonsy 
prasowe, także za granicą. Jeszcze w grud-
niu 1958  r. Zarząd Główny Polskiego 
Czerwonego Krzyża przesłał informację 
następującej treści: W związku ze zgło-
szonym zapytaniem skierowanym bezpo-
średnio do Radzieckiego Czerwonego 
Krzyża w Moskwie w sprawie poszukiwa-
nia ob. Siebert Adama, syna Jana, ur. 
24.11.1902 r. Poznań, uprzejmie zawia-
damiamy, że wg informacji uzyskanych 
z Radzieckiego Czerwonego Krzyża – w/
wymieniony nie został odnaleziony na 
terenie Związku Radzieckiego. Helena 
Siebert z d. Witczak, żona Adama zmar-
ła 31 sierpnia 1988 r., miesiąc przed tym 
jak Borys Jelcyn o�cjalnie poinformował 
o zbrodniach NKWD na polskich o�ce-

rach, ujawnionych w czasie pierestrojki. 
Pamiątki, które m.in. dziś prezentujemy, 
chronione były przez żonę jak relikwie. 
Rodzina część z nich odkryła dopiero po 
jej śmierci. Niektóre się rozproszyły.

Piotr P. Ruszkowski

Na podstawie: Broszura z 1932 r. Księga 
cmentarna Charków, str. 479; L.S. 1183; 
informacji i  dokumentów uzyskanych 
od synowej Salomei Siebert z d. Wojcie-
chowska (żony Władysława) i wnuczki 
Doroty Łysakowskiej; CAW, Tajny 
Dziennik Personalny Rezerw MSWojsk. 
1939; MKat., 3068/A; Tragedia katyńska. 
Polscy inżynierowie i  technicy, jeńcy 
obozów Kozielska, Starobielska i Ostasz-
kowa straceni w Katyniu i innych miej-
scach zagłady, opr. T. Skarzyński.

Q
Adam Siebert – porucznik 7. batalionu 
saperów

Q
Adam Siebert ze zbiorowego zdjęcia 
z 1930 roku

Prawdopodobnie ostatnia kartka pocztowa wysłana przez Adama 
Sieberta do żony 25 stycznia 1940 r. Oto jej treść: Starobielsk, dnia 
1.1.1940 r. / Najdroższa Żoneczko! / Jest rano, dzień pierwszy nowe-
go roku, który przyniesie nam niespodzianki. Życzę Wam wszystkim 
przede wszystkim zdrowia. List z 4 grudnia otrzymałem 22 grudnia 
i zaraz odpisałem. Może nie wszystko otrzymałaś. Kochanie wysła-
łem Tobie 2 września 39 roku pod adresem w Rawie Mazowieckim 
200 złotych. Dowód nadania mam przy sobie i nie chcę wypuścić 
z ręki, nr dowodu przekazu I 22 Poznań 5 między godziną 9-10. 
Wpłaciłem na Wildzie w tem nowym budynku. Może będziesz mogła 
coś zatrzymać. Może napisze Tobie Musielak były burmistrz wniosek 
w języku niemieckim o wypłacenie wyżej wymienionej kwoty. Proś 
go w moim imieniu, to na pewno napisze. Nie wydawaj nikomu 
moich prac, nawet Mikołajczakowi, który pewnie siedzi już w domu. 
Największa moja troska jest o Was. Nie masz z czego żyć. W razie gdy 
mogłabyś od Fengerów pożyczyć, to nie krępuj się, a gdy wrócę, to 
oddam z procentem. Dłużnicy nie dadzą Tobie pewnie spokoju. Ja 
nie mogę nic przesłać i też nie chcę od Ciebie nic. Mogę zasadniczo 
otrzymywać dowolną ilość kartek, jednakowoż nie mogę ja pisać 
więcej jak jedną miesięcznie. / Ściskam Was wszystkich / Adam 
(ostatni dopisek na górze z lewej)

Q
Adam Siebert z żoną Heleną z domu 
Witczak i synem Zdzisławem w Ostrowie 
Wlkp.

Q
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łych. Istotną informacją jest także brak 
w grobach śladów trumien bądź kamien-
nych czy drewnianych obstaw. Pozwala to 
wnioskować, że cmentarzysko to funkcjo-
nowało nie dłużej jak do końca wieku XI, 

gdyż jak wiadomo, od wieku XII zaczęto powszechnie 
stosować trumny. Unikatowość tego cmentarzyska 
wynika także z faktu, iż dostarczyło ono wielu zna-
czących znalezisk, dzięki którym można było dość 
precyzyjnie określić okres, z którego pochodzą. War-
to także zaznaczyć, iż na ziemiach polskich we wcze-
snym średniowieczu aż do schyłku XI wieku zmarłych 
wyposażano w broń, którą w wieku XII zastąpiono 
monetami.
Na podstawie tych znalezisk możemy wysunąć dale-
ko idące przypuszczenia odnośnie precyzyjnego da-
towania cmentarzyska, a także powiedzieć coś więcej 
o pochowanych tu ludziach. Otóż pierwszy wydoby-
ty topór wykonano najprawdopodobniej w X wieku 
lub w pierwszej połowie wieku XI. Znalezisko to jest 
analogiczne do topora znalezionego na Ostrowie 
Lednickim. Pewne jego cechy, jak ukształtowanie 
obucha i zdobnictwo szyjki, są charakterystyczne dla 
toporów wikingów, zwłaszcza szwedzko-gotlandzkich 
z młodszego okresu wikińskiego. Pozwala to wnio-
skować, że wykonano go w  Szwecji lub na wyspie 
Gotlandia.
Drugi żelazny topór jest dodatkowo inkrustowany 
srebrem oraz miedzią i  stanowi wyrób ewidentnie 
duński. Najprawdopodobniej pochodzi również z koń-
ca wieku X lub początku wieku XI. W fachowej ter-
minologii archeologicznej jest to tzw. topór typu 
Lunow. Zabytek ten jest tym bardziej interesujący, iż 
jest to drugi lub trzeci topór tego typu znaleziony 
w Polsce, a jeden z dziewięciu w Europie.
Według ustaleń badaczy duńskich, topory te łączy się 
z rządzącą elitą duńską, związaną ze schrystianizo-

wanym dworem królewskim w Jelingen. Natomiast 
grot włóczni pochodzi z okresu między wiekiem IX 
a XI. Na wiek X do połowy wieku XI datuje się także 
ostrogi, które mogą być również pochodzenia duń-
skiego lub też środkowo-zachodnio-europejskiego. 
Znaleziska te pozwalają na bardziej precyzyjne dato-
wanie naszego cmentarzyska na okres od 2. połowy 
X wieku do ok. połowy wieku XI (Kara M. 1993).
Jak pisze Michał Kara, rozmieszczenie części drużyn-
ników w osadach opolnych, leżących w pobliżu takich 
grodów jak Poznań czy Ostrów Lednicki, miało na 
celu skupienie znacznych sił militarnych na obszarach 
o dużym znaczeniu strategicznym, administracyjnym 
oraz gospodarczym powstającego państwa polskiego. 
Miało to zapewnić kontrolę nad tymi terenami oraz 
gwarantować szybką koncentrację doborowych od-
działów konnych na wypadek zagrożenia państwa.

Osada wczesnośredniowieczna
Drugą nadzwyczaj ważną rewelację przyniósł styczeń 
1939 r. Zawdzięczamy ją kolejnym pracom nad bu-
dową stawów in�ltracyjnych. Wówczas to, jak dono-
sił „Kurier Poznański”, „jeden z robotników, p. Stefan 
Gracka natra�ł na warstwę czarnej ziemi, jakby po-
chodzącej spod ogniska oraz gliniane skorupy jakichś 
naczyń”. O  swym odkryciu doniósł kierownikowi 
robót p. Hussarskiemu, ten zaś zawiadomił z  kolei 
dr Aleksandrę Karpińską z Muzeum Prehistoryczne-
go w Poznaniu, która rozpoczęła natychmiast badania 
na rozkopanym terenie. W  tym samym numerze 
„Kuriera Poznańskiego” czytamy, iż rozpoznano 
szczątki chaty słowiańskiej z XI wieku, pod nimi zaś 
ślady drugiej chaty, wcześniejszej o  blisko cztery 
wieki. Następny artykuł w „Kurierze Poznańskim” z 3 
marca 1939  r. donosił o  odkryciu w  tym miejscu 
śladów kolejnych chat z VII lub VIII wieku oraz dwóch 
naczyń ceramicznych, które zalegały na głębokości 

84 cm pod powierzchnią gruntu. Podczas prac 
wykopaliskowych prowadzonych pod kierun-
kiem A. Karpińskiej znaleziono wśród zgliszcz 
spalonej chaty naczynie gliniane, napełnione 
zbożem z chwastami. Mimo zwęglenia, ziar-
na zachowały się w dobrym stanie, gdyż zo-
stały w późniejszym czasie okryte ochronną 
warstwą mułu pochodzącego z  kolejnych 
wylewów Warty. Konstanty Moldenhawer 
pobrał w 1939 r. próbkę tych nasion i tuż po 
II wojnie je zbadał. Okazuje się, że lubońscy 
rolnicy uprawiali dwa gatunki pszenicy i żyto. 
Procentowy udział ziaren wynosił: pszenica 
80%, żyto 15%, chwasty wysoko rosnące jak: 
stokłosa żytnia, szczaw kędzierzawy, gorczy-
ca polna i  omełek, razem ok. 5%. Ziarna 
wysokich chwastów wskazują raczej na ręcz-
ny zbiór kłosów zbóż.
Znaleziono także fragmenty prażnic, tj. tacek 
glinianych do prażenia ziarna, które popra-
wiało smak, przemieniało skrobię na dekstry-
nę i cukier oraz przemieniało częściowo biał-
ko.
Główne znaleziska z tego stanowiska to zdo-
biona tuleja skandynawskiego grotu włóczni 
oraz duże naczynie zasobowe, charaktery-
styczne dla czasów Mieszka  I i  Bolesława 
Chrobrego.
Na podstawie elementów uzbrojenia znale-
zionych na lubońskim cmentarzysku oraz 

w  osadzie, które były typowe dla wikingów, 
możemy sądzić o pobycie we wczesnym średnio-
wieczu na obszarze dzisiejszego Lubonia konnych 
wojowników duńskich. Tu trzeba dodać ważną 
informację: Wikingowie byli formacją wojskową 
na służbie Mieszka  I i  Bolesława Chrobrego. 
Budowa natomiast grodu na Ostrowie Tumskim 
z potężnymi wałami i budynkami księcia, nale-
żała do obowiązków warstwy chłopskiej, w tym 
mieszkańców ówczesnego Lubonia.

Stanisław Malepszak

Luboń w dobie Chrztu Polski

cd.  
ze str. 
5

Q
Rysunki przedmiotów stanowiących wyposażenie zmarłych, 
znalezione podczas wykopalisk archeologicznych w roku 
1937 na lubońskim cmentarzysku wczesnośredniowiecz-
nym. 1 - żelazny grot włóczni ze skrzydełkami, 2 - żelazny 
normański topór inkrustowany srebrem i miedzią typu 
Lunow, 3 - żelazny topór o wachlarzowym ostrzu, 4 - dwie 
żelazne ostrogi, 5 - gliniane naczynie, 6 - paciorek burszty-
nowy, 7 - paciorek z karneolu, 8 i 10 - paciorki z niebieskie-
go szkła, 9 - brązowy kabłączek skroniowy. Na pobliskiej 
osadzie znaleziono: 11 - zdobiona tuleja żelaznego grotu 
włóczni, 12 - klucz do kłódki (wcześniej przyjmowany jako 
fragment strzemienia). Wg M. Kara

Realizując funkcję kronikarskiego odnotowywania i przy-
pominania ważnych zdarzeń dotyczących Lubonia, pro-
wadzimy rubrykę „Kalendarium lubońskie”. Przedstawia-
my fakty, które miały miejsce w konkretnych miesiącach 
5, 10, 15... lat temu.

Kalendarium 
lubońskie

kwiecień – okrągłe rocznice

145 lat temu
QQ 1 kwietnia 1871 r. okazało się, że z nowym semestrem 

internat Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie nie 
mieści wszystkich uczniów. Dyrekcja uczelni wyszu-
kała u  gospodarzy żabikowskich kilka dodatkowych 
miejsc.   (11, s. 150)

140 lat temu
QQ 1 kwietnia 1876 r. otwarto dwunasty, ostatni semestr 

w  Szkole Rolniczej im. Haliny w  Żabikowie. Zarząd 
CTG (Centralne Towarzystwo Gospodarcze zarzą-
dzające placówką) wyraziło zgodę na pozostawienie 
Stacji Chemicznej i Kontroli Nasion kierowanej przez 
Szczęsnego Kudelkę, natomiast utworzenie gorzelnianej 
stacji doświadczalnej zostawiło na później.   (11, s. 159)

130 lat temu
QQ 28 kwietnia 1886 r. władze niemieckie wydały ustawę 

o wznoszeniu niemieckich osiedli w prowincji poznań-
skiej i pomorskiej przy jednoczesnym prawnym zakazie 
nabywania przez Polaków ziemi i budowy przez nich 
nowych domów.   (13, s. 213)

110 lat temu
QQ 15 kwietnia 1906 r. w Toruniu urodził się Kazimierz 

Grenda – przedwojenny kierownik Szkoły nr 3, orga-
nizator harcerstwa, powstaniec warszawski, inicjator 
powstańczej Harcerskiej Poczty Polowej, szef Kwatery 
Głównej Szarych Szeregów, od 1945 r. komendant i or-
ganizator Okręgu Łódzkiego Zrzeszenia WiN (Wolność 
i Niezawisłość).   („WL” 08-2005, s. 24; 03-2016, s. 17)

100 lat temu
QQ W kwietniu 1916 r. Krombach – właściciel cegielni 

żabikowskiej – wystąpił do sądu przeciw Augustowi 
Cieszkowskiemu (jun.), domagając się zgody na prze-
prowadzanie przez jego grunty rowu odwadniającego, 
odprowadzającego wody opadowe z  wyrobiska gliny 
w  kierunku Strumienia Junikowskiego. Domagał  się 
też nowego pomiaru ul. Okrzei, wzdłuż której biegły 
od cegielni do bocznicy kolejowej tory kolejki wąsko-
torowej.   (11, s. 181)

95 lat temu
QQ Od 1 kwietnia 1921 r. szkoła w Luboniu (w zabyt-

kowym budynku przy dzisiejszej ul. Armii Poznań) 
istniała pod nazwą Szkoła Katolicka w Luboniu (pary-
tetyczną gminę szkolną zniesiono na podstawie ustawy 
z 7.3.1921 r., a utworzono w jej miejsce katolicką gminę 
szkolną.   (13, s. 204 i 220)
15 kwietnia 1921 r. w budynku zakupionym po niemiec-
kim szpitalu w tzw. Kolonii Niemieckiej, Zgromadzenie 
Sióstr Służebniczek NMP uruchomiło ochronkę pw. św. 
Alojzego (przed II wojną światową liczyła 60 dzieci).   
(„WL” 08/2004, s. 24 – „Wademekum lubońskie” cz. 6)

85 lat temu
QQ 14 kwietnia 1931 r. w lokalu Spółdzielni Spożywców 

„Spójnia” (budynek między torami PKP a  ul. Armii 
Poznań, naprzeciw wejścia do dawnej fabryki drożdży) 
powstał Tymczasowy Komitet Budowy Kościoła we wsi 
Luboń (Denizot, Robiński, Hernes, Pawlęty, Kubicki, Tritt 
i Olejniczak), który wydał odezwę do „Obywatelstwa 
Gminy Luboń i Okolicy” głoszącą zamiar wybudowa-
nia kościoła i utworzenia para�i w Luboniu.   (3, s. 86)
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QQ 25 kwietnia 1931 r. Barbara i Andrzej Rem-
leinowie oświadczyli na piśmie, że oddadzą 
bezpłatnie morgę gruntu (0,25 ha) pod budo-
wę kościoła w Luboniu. Anna Pawlicka z d. 
Hernes ofiarował morgę ziemi pod cmentarz. 
Deklaracje finansowej pomocy złożyły póź-
niej wszystkie 3 fabryki lubońskie (Fabryka 
Drożdży, Fabryka Lubań-Wronki Przemysł 
Ziemniaczany Sp. Akc. oraz Zakłady Che-
miczne Romana Maya), a także cegielnia. Były 
też dobrowolne datki obywateli.   (3, s. 86)

80 lat temu
QQ Do 15 kwietnia 1936 r. (od 1 września 1934 r.) 

parcelacją folwarku żabikowskiego zajmował się 
prof. Jan Grochmalicki.   (11, s. 187)

65 lat temu
QQ 3 kwietnia 1951 r. przedstawiciele Gminnej 

Rady Narodowej w Żabikowie oraz Wydziału 
Rolnego i Leśnictwa Powiatowej Rady Naro-
dowej dokonali przejęcia rozparcelowanych 
gruntów folwarku żabikowskiego (40,55 ha). 
Nierozparcelowana część pozostała w rękach 
Uniwersytetu Poznańskiego (55,70 ha).   (11, 
s. 192)

55 lat temu
QQ W kwietniu 1961 r. odwołano ze stanowiska 

przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej 
Stanisława Najdka i  powołano (28.04.1961) 
Mariana Woszczalskiego.   („WL” 12-1994, s. 10)

45 lat temu
QQ 24 kwietnia 1971 r. w Szkole Podstawowej 

nr 4 (ul. 1 Maja) otwarto Izbę Pamięci Naro-
dowej – pierwszą taką placówkę w  powiecie 
poznańskim. Na uroczystość przybyli m.in. se-
kretarz KP PZPR (Komitet Powiatowy Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej) w Poznaniu 
(M. Adamczewska) i kombatanci. Eksponaty 
zebrali mieszkańcy.   (8; „WL” 09-2004, s. 27)
QQ W kwietniu 1971 r. po raz ostatni w dru-

gie święto wielkanocne, na ulicach Lubonia 
pojawiły  się tak zwane „Niedźwiedzie”, czyli 
tradycyjni przebierańcy.   (8)

35 lat temu
QQ W kwietniu 1981  r. Naczelnikiem Miasta 

Lubonia został Kazimierz Świderski. Był ostat-
nim pochodzącym z nadania (powołany przez 
wojewodę) szefem władz miasta. Z nastaniem 
samorządów, 20 czerwca 1990 r. na czele władz 
wykonawczych (burmistrz) stanął, wybrany 
przez Radę Miejską Włodzimierz Kaczmarek.   
(„WL” 12-1994, s. 10)

30 lat temu
QQ 15 kwietnia 1986  r. w  Luboniu, będącym 

wówczas przykładem środowiska wyjątkowo 
zagrożonego skażeniem przemysłowym, na 
posiedzeniu wyjazdowym obradowała XII sesja 
Wojewódzkiej Rady Narodowej. Tematem była 
ocena stanu sanitarno-higienicznego w woje-
wództwie poznańskim.   (8)

25 lat temu
QQ 5 kwietnia 1991  r. Rada Miasta uchwałą 

zobowiązała burmistrza do utworzenia Stra-
ży Miejskiej.   („WL” 06-1994, s. 7 – „Raport 
o stanie miasta”)
QQ 19 kwietnia 1991  r. na sesji Rady Miasta 

przyjęto poprawiony ogólny plan zagospoda-
rowania przestrzennego Lubonia (poprzedni 
przyjęto 3.12.1964 r.).   (8)

20 lat temu
QQ 30 kwietnia 1996 r. zainaugurowa-

ło działalność Towarzystwo Bambrów 
Poznańskich.   (25, s. 190)

Tydzień po oddaniu do publikacji materia-
łu na temat historii pomieszczenia znajdu-
jącego  się nad bocznym chórem kościoła 
św. Barbary („WL” 03-2016, str. 36), wpadła 
mi w  ręce inna fotogra�a (pocztówka) ze 
zbiorów Przemysława Maćkowiaka – tym 
razem z  widokiem tylnej części głównej 
nawy z czasów, gdy świątynia należała do 
ewangelików. Tym samym fakty przedsta-
wione uprzednio, potwierdziły się.

Organy pierwotnie wyglądały inaczej, niż 
po gruntownym remoncie kościoła w 1951 r. 
Mając na uwadze różne znaleziska na wieży 
kościelnej i strychu, na szczególne zainte-
resowanie zasługują dwa widoczne tutaj 
obiekty – zwieńczenie środkowej wieży 
organowej oraz zarys na prawym boku.
Znalezione kilka lat temu w trudno dostęp-
nym pomieszczeniu serwisowym na dachu, 
drewniane słońce o  średnicy 50 centyme-
trów, przypomina to ze starej fotogra�i. 

Słońce w rzeczywistości jest z jednej strony pozłacane, 
ale fotogra�a jest czarno-biała – informacja o kolorze jest 
więc nieprzydatna. Trzeba się skupić na kształcie. Liczba 
promieni wydaje się być taka sama. Ale całkowitą pewność 
uzyskujemy dopiero dzięki pewnemu defektowi (umyśl-
nemu lub celowemu). Promienie po wyjściu ze środka 
są zakrzywione w następujący sposób: lewo – prawo – 
lewo. Jeden różni się od pozostałych – jest zakrzywiony 
czterokrotnie: prawo – lewo – prawo – lewo, co różnicu-
je odległości pomiędzy końcówkami promieni – dosko-
nale widoczne na starej fotogra�i.
Leżących od dłuższego czasu na strychu drewnianych, 
rzeźbionych i malowanych aniołów (160 x 50 centyme-
trów) w żaden sposób nie można było umiejscowić we 
wnętrzu kościoła. Na dostępnych fotogra�ach nigdzie 
nie było widać takich obiektów. Dopiero we wnętrzu 
ewangelickiej światyni, z prawej strony szafy organowej 
jest widoczny tajemniczy zarys. To jednak jeszcze nie 
dowód, podobnie jak zielona farba na �gurze anioła i taka 
sama, pryśnięta na odwrocie drewnianego słońca nie 
muszą świadczyć, że oba elementy były przytwierdzone 
do tego samego obiektu.
Podczas ostatniego remontu wnętrza kościoła w 2012 r. 
(w tym chóru), organy rozebrano. Po odszukaniu bocz-
nych ścian instrumentu okazało się, że posiada nacięcia, 
w  których były umieszczone kątowniki łączące �gury 
aniołów z organami. Nacięcia oraz ich rozstaw na �gurach 
i  bocznych ścianach organów są zgodne. Mało tego, 
kolor farby również (obrys i podłoże rzeźbionego anioła 
oraz otoczenie nacięć w ścianie organowej).
Okazuje się, że pierwotnie instrument był koloru 
zielonego (przynajmniej częściowo). Podczas remon-
tu w 1951 r. zmieniono wygląd zewnętrzny – m.in. 

zdjęto drewniane 
słońce, a  w  jego 
miejsce umiesz-
c z on o  f i g u rę 
króla  Dawida 
g r a j ą c e g o  n a 
harf ie.  Anioły 
usunięto z bocz-
nych ścian i  za-
montowano fali-
s te  zdobienia 
rozszerzające się 
ku górze. Całe 
organy pokryto 
białą i żółtą far-
b ą .  Pon i e w a ż 
instrument po-
malowano do-
piero po przebu-
dowie  (a  n ie 
każdy element 
oddzielnie), 
można  zna le źć 
zielone fragmenty 
przesłonięte do tej 
pory dobudowa-
nymi elementami. 
M.in. w  ten spo-
sób na długie lata 
zniknęły ślady mocowania aniołów, a mogły zostać 
zlokalizowane dopiero po rozebraniu organów pod-
czas remontu chóru w 2012 r.

Rafał Wojtyniak

Słońce świeciło, anioły śpiewały

cd.  
na str. 
34

Q
Wnętrze kościoła po 1913 r. Wieżyczki organowe sięgają sklepie-
nia. Strzałkami oznaczono lokalizację drewnianego słońca oraz 
�gury anioła (drugi anioł symetrycznie)   ze zbiorów Przemysława 
Maćkowiaka

Q
Wnętrze kościoła w latach 60. – po gruntownym remoncie w 1951 r.   ze 
zbiorów WL

Q
Drewniane, pozłacane słońce. Strzałką 
oznaczono defekt umożliwiający 
identy�kację   fot. Rafał Wojtyniak

Q
Drewniana �gura anioła umiesz-
czona niegdyś z lewej strony orga-
nów. Figura niepełna – rzeźbiona 
wyłącznie od strony obserwatora   
fot. Rafał Wojtyniak
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15 lat temu
19 kwietnia 2001 r. Rada Miasta przyznała 
Medal „Zasłużony dla Miasta Lubonia” 
trzem emerytowanym proboszczom 
lubońskich para�i – księżom kanoni-

kom: Stefanowi Patryasowi (para�a pw. św. Jana 
Bosko), Stefanowi Naskrętowi (para�a św. Mak-
symiliana Kolbego) i Zygmuntowi Sowińskiemu 
(para�a św. Barbary).   (10, XXXIII/174/2001, 
XXXIII/175/2001; XXXIII/176/2001; „WL” 05-
2001, s. 11)
24 kwietnia 2001 r. Rada Miasta uchwaliła przy-
stąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Luboń-
-Północ.   (10, XXXIV/179/2001).

5 lat temu
QQ 10 kwietnia 2011 r. Lasy Państwowe Nadle-

śnictwo Babki wydało specjalny certy�kat na 
dęby wyhodowane z żołędzi pochodzące z histo-
rycznego dębu „Lech” rosnącego w Parku Roga-
lińskim, które posadzono w Luboniu w ramach 
ogólnopolskiego programu „KATYŃ – ocalić 
od zapomnienia” dla upamiętnienia związanych 
z  naszym miastem o�ar stalinowskiej zbrodni 
1940 r.   (17, s. 66)
QQ 10 kwietnia 2011 r. poświęcono dąb na cmen-

tarzu para�alnym ku czci zamordowanego w Ka-
tyniu podporucznika Wojska Polskiego, przed-
wojennego lekarza żabikowskiego – dr. Edmunda 
Moenke.   (17, s. 67)
QQ 20 kwietnia 2011 r. poświęcono dąb przy ko-

ściele pw. św. Jana Bosko, posadzony ku pamię-
ci zamordowanego w Katyniu kapitana Wojska 
Polskiego, powstańca wielkopolskiego, przedwo-
jennego dyrektora Zakładów Ziemniaczanych – 
Antoniego Marcinkowskiego.   (17, s. 69)
QQ 29 kwietnia 2011 r. poświęcono dąb na cmen-

tarzu komunalnym ku czci Romana Piotra Rym-
szy – zamordowanego w Charkowie kapitana WP.   
(17, s. 72)

[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 przesyłanie 
informacji: telefonicznie, listownie, pocztą elektro-
niczną lub osobiście.

oprac. HS

Sprostowanie
W „Kalendarium lubońskim” opublikowanym 
w ub. miesiącu na str. 34 błędnie podano rocz-
nicę wydarzeń z 1951 r. Zamiast „60 lat temu” 
fakty powinny być datowane „65 lat temu”. Prze-
praszamy.

Kalendarium lubońskie
cd.  
ze str. 
33 Spacerując ulicami naszego miasta, 

podziwiamy coraz bardziej zwartą 
jego zabudowę. Z myślą o mieszkań-
cach w  nowo budowanych osiedli 
w  sąsiedztwie powstają obiekty 
o charakterze usługowo-handlowym. 
Mało kto z  nas zastanawia się, jak 
wyglądały te miejsca kilkanaście lat 
temu. Ja, za sprawą swojej pasji, pa-
miętam, jak co roku gospodarze 
pługami przewracali skiby tej ziemi, 
niczym wiatr kartki podręcznika 
historii. Historii kryjącej się w tych 
okruchach, które mieliśmy możli-
wość uratować przed zniszczeniem 
przez maszyny czy zalaniem betonem 
lub asfaltem.

Bardzo często ziemia oddawała skry-
wane przez dziesiątki lat guziki. Kie-
dyś zdobiły one mundury żołnierzy 
lub urzędników pruskich. Od dru-
giego rozbioru Polski (1793 r.) rów-
nież tereny dzisiejszego Lubonia 
znalazły się w tym zaborze. W 1797 r. 
królem Prus został Fryderyk Wil-
helm  III, za rządów którego armia 
pruska straciła swoją potęgę. Do 
wojska brano przeważnie osoby 
z  niższych warstw społecznych, 
a dużą część armii stanowili Polacy 
z terenów zaboru, nie mający żadnej 
motywacji do walki. Od 1861 r. kró-
lem Prus został Wilhelm I, później-
szy cesarz zjednoczonych Niemiec. 

Mężczyźni odbywali trzyletnią służ-
bę w armii pruskiej, a kolejne 4 lata 
w  czynnej rezerwie. Oficerowie 
i  podo�cerowie pełnili tę funkcję 
zawodowo. Otrzymanie stopnia o�-
cerskiego było uwarunkowane naj-
częściej pochodzeniem szlacheckim 
i (lub) ukończeniem szkoły wojsko-
wej. Prusy odbudowały swą potęgę.
Ciągłe potyczki, przemarsze 
wojsk, a  także dezercja Po-
laków z  szeregów pruskich 
podczas całego okresu trwa-
nia zaborów sprawiły, że 
ziemia Wielkopolski kryje 
nadal wiele artefaktów mó-
wiących o  tamtej epoce. 
Mundury z upływem lat ule-
gły całkowitemu rozkładowi, 
pozostały zdobiące je guziki, 
a  przy niektórych mundu-
rach było ich powyżej 100. 
W XVIII w. i w początkach 
XIX w. guziki przy mundu-
rach pełniły w dużym stop-
niu rolę ozdobną, a  ilość, 
sposób rozmieszczenia, wiel-
kość, kształt i metal, z jakie-

go były wykonane (barwa), mówiły 
o  randze i  rodzaju wojska. Najczę-
ściej używanymi metalami do pro-
dukcji guzików były: cynk, mosiądz, 
tombak. Większość prac była wyko-
nywana ręcznie w małych warszta-
tach. Formy do odlewu guzików 
pozwalały na zrobienie kilku naraz. 
Początkowo były to guziki jednowar-
stwowe. Zwiększające  się zapotrze-
bowanie, stosowne dekrety dokładnie 
określające, jak mają wyglądać 
i z czego być zrobione guziki, dopro-
wadziły do rozwoju tej branży. Pro-
ducenci oznaczali swoje wyroby, 
dodatkowo umieszczając slogany 
zachwalające ich jakość. Od 1842 r. 
zaczęto produkować guziki z nume-
rami od 1 do 14. Noszone m.in. przy 
naramiennikach, na których wyszy-
wano numer pułku, oznaczały numer 
kompanii. Wzór tego guzika używa-
no aż do 1910 r.
W 1846 r. wprowadzono guzik ran-
gowy. Guzik z  wizerunkiem orła 
pruskiego z  monogramem F.R. na 
piersi, wokół guzika rant. Większe 
o wymiarach 29 mm przeznaczone 
były dla sierżantów, mniejsze 25 mm 
dla szeregowych. Guziki z  tym sa-
mym wizerunkiem orła, lecz bardziej 

wypukłe i bez rantu, były przezna-
czone dla szkół wojskowych.
Druga połowa XIX w. to okres z któ-
rego pochodzą guziki urzędników 
pruskich znajdowane również 
w Luboniu. Przykładem są te, które 
nosiła pruska policja.
Sposób prowadzenia działań wojen-
nych w XX w. zmienił spojrzenie na 
mundur. Przestano używać kolorów, 
widzianych i rozpoznawanych z da-
leka, zrezygnowano też z błyszczą-
cych w  słońcu guzików. Mundur 
przybrał barwy maskujące. Guziki 
często pokrywano farbami ochron-
nymi (maskującymi). Typowym 
z  tego okresu jest guzik z  koroną 
zamkniętą i  groszkowy (cynk lub 
mosiądz).

Romuald Komischke

Pozostały guziki…
Nasze zbiory historyczne

Q
Typowy gu-
zik wojskowy 
z koroną; 
średnica 21,2 mm, wysokość 5 mm 
i jego użycie na przykładzie lubo-
nianina Franciszka Hołodyńskiego 
z 23. pułku   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Przykład tak zwanego guzika ran-
gowego z 2. połowy XIX wieku (na 
piersi orła pruskiego inicjały: „FR”). 
Miały m.in. różne średnice. Nasze 
znalezisko ma 25 mm, a wysokość 
2,5 mm   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Guziki z numerami kompanii używano w ar-
mii pruskiej w latach 1842 – 1910. Prezentuje-
my dwa wzory dla kompanii 4. Jeden bez 
rantu – bardziej wypukły z dużą cyfrą – ma 
średnicę 17,3 mm i wysokość 4,8 mm, drugi 
– z obwódką i tłem groszkowanym – ma śred-
nicę 18,2 mm i wysokość 3,9 mm   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

Q
Przykład guzika groszkowego, naj-
częściej dodatkowo malowanego 
na barwy maskujące. Średnica – 
19,3 mm, wysokość – 4,3 mm    fot. 
Piotr P. Ruszkowski

Q
Charakterystyczny 
guzik o�cerski z XIX 
wieku ze stożkową 
wypustką    fot. Piotr 
P. Ruszkowski

Q
Przykład dobrze zachowanego 
guzika urzędnika pruskiego. Śred-
nica – 24 mm i wysokość – 4 mm; 
na odwrocie odlane hasło: EXTRA  
FEIN (najwyższa jakość)   fot. Piotr P. 
Ruszkowski
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W niedzielę, 29 listopada 2015 r., w są-
siednich Wirach odbyła się uroczystość 
poświęcenia tablicy pamiątkowej oraz 
parku przy ul. Laskowskiej, któremu 
uchwałą Rady Gminy Komorniki nada-
no imię ks. Karola Seichtera – długolet-
niego proboszcza miejscowego kościoła 
św. Floriana (lata 1893-1926) i jego bu-
downiczego. W obecności władz gmin-
nych i okolicznych mieszkańców tablicę 
umieszczoną na głazie odsłonięto, a na-
stępnie poświęcił ją ks. proboszcz Kazi-

mierz Szachowicz. Tablica informuje, że 
w pierwszej połowie ub. stulecia w tym 
miejscu istniał cmentarz katolicki, na 
którym początkowo spoczywał obec-
ny patron parku. Uroczystość uświet-
nił swoim występem chór „Francesco”. 
Sołtys Wir – Dominik Występski – 
powiedział m.in.: Moment poświęce-
nia parku i  tablicy był dopełnieniem 
naszej pracy oraz przede wszystkim uho-
norowaniem niezwykle zasłużonej dla 
para�i i społeczności wirowskiej postaci, 

jaką bez wątpienia był ks. 
Karol Seichter, to właśnie 
jego imię będzie nosił park 
w  Wirach. Podziękował 
również wszystkim, którzy 
wsparli go i Radę Sołecką 
w realizacji tego przedsię-
wzięcia. W  ten sposób 
miejscowa społeczność 
podziękowała kapłanowi 
za wszystko, co dla niej 
zrobił w czasie sprawowa-
nia swojej misji duszpaster-
skiej.

PAW

Park księdza

Q
Moment poświęcenia pamiątkowej tablicy przez obecnego proboszcza para�i 
wirowskiej – ks. kan. Kazimierza Szachowicza   fot. Robert Szenajch

Q
Tablica informująca o genezie parku im. Ks. Karola 
Seichtera   fot. Robert Szenajch

Jarmarki były okazją nie tylko do sprze-
daży i kupna rozmaitych towarów, ale 
również do spotkań towarzyskich lub 
rodzinnych i zdobycia informacji o wy-
darzeniach w kraju i na świecie. Podczas 
Jarmarku Wielkanocnego w Szreniawie 
tradycyjnie można było przyjrzeć  się 
pracy twórców ludowych i zakupić ich 
wyroby. Ponadto zaprezentowały swoje 
występy zespoły folklorystyczne „Wiel-
kopolanie” i kapela „Po Zagonach”. Naj-
młodsi mieli okazję obejrzeć wielkanoc-
ne przedstawienie dla dzieci w wykona-
niu grupy „Dobry Teatr”. Dodatkowo 

zwiedzający zobaczyli różnorakie poka-
zy zorganizowane przez Muzeum: zdo-
bienie mazurków i  jaj wielkanocnych 
różnymi technikami, wykonywanie palm 
wielkanocnych oraz kartek świątecznych, 
pokazy prac polowych z wykorzystaniem 
siły pociągowej zwierząt gospodarskich, 
tradycyjne sposoby ubijania masła i wy-
robu baranka w foremkach oraz wyrób 
koszyczków wiklinowych. Były również 
liczne stoiska gastronomiczne. Na jar-
mark przybyli licznie również miesz-
kańcy Lubonia.

Jan Błaszczak

Jarmark Wielkanocny
W dniach 19 i 20 marca w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szreniawie po raz 15. odbyła się imprez z cyklu 
Jarmark Wielkanocny, nawiązująca do tradycji jarmarków i targów, które 
odbywały się dawniej w mniejszych i większych miastach przed ważnymi 
dorocznymi świętami

Na Starym Rynku w Poznaniu 12 marca 
miało miejsce wydarzenie, w  którym 
wzięli udział pracownicy ogrodów zoo-
logicznych oraz osoby interesujące  się 
losem wilków, w  tym lubonianie. Naj-
większym zagrożeniem dla tych zwierząt 
stadnych jest człowiek. Zmniejsza  się 
tereny leśne, na których watahy mogły-
by  się osiedlać i  wychowywać swoje 
potomstwo. Wilk, polując na duże zwie-
rzęta, stanowi też konkurencję dla nie-
których myśliwych. Organizacja WWF, 
a także pracownicy poznańskiego Zoo 
i inni zebrani na Starym Rynku symbo-
licznie zawyli dla tych drapieżników. 
W Polsce żyje ich już tylko ok. tysiąca. 
Dyrektor poznańskiego Zoo – Ewa 
Zgrabczyńska – zdementowała błędną 
opinię nt. wilków, że są groźne i niebez-
pieczne. Wilk jest wielkim sanitariuszem 
lasu i bardzo potrzebnym drapieżnikiem, 
gatunkiem bardzo ważnym w  łańcu-
chach pokarmowych i tro�cznych. Dba 
o zachowanie równowagi w przyrodzie, 
polując na zwierzęta stare i chore, oraz 
robi porządek, usuwając martwe osob-
niki. Wilki są inteligentne, mają rozwi-
nięte relacje społeczne i system komu-

nikacyjny. Są płochliwe i boją się czło-
wieka, ale za to charakteryzują się spo-
strzegawczością, dobrym węchem, słu-
chem, choć słabszym wzrokiem. Naj-
ważniejsza jest dla nich wataha, jak dla 
człowieka rodzina, odpowiedzialność, 
troskliwość i  solidarność. Obecnie nie 
ma ich w  ogrodzie zoologicznym, po-
nieważ ich prawdziwym i pierwotnym 
domem jest naturalne środowisko.
Wywiadu udzielili kolejni działacze agi-
tujący w obronie wilków. Podczas akcji 
byli również obecni pod opieką swoich 
właścicieli kuzyni dzikiego wilka – psy 
haski, krzyżówka wilka z  owczarkiem 
staroniemieckim oraz inne rasy psów. 
Pojawił się transparent z napisem: „Do-
łącz do watahy i zawyj dla wilka”.
Wilk przedstawiany w bajkach jako za-
bójca, który pożarł Czerwonego Kaptur-
ka i jego babcię, jest wciąż postrachem 
dla ludzi. Od dziecka jesteśmy wprowa-
dzani w błąd i to należy zmienić. Zachę-
cam do oglądania �lmów przyrodni-
czych i  przeczytania książki Adama 
Wajraka – dziennikarza-przyrodnika, 
mieszkańca Puszczy Białowieskiej.

Zbigniew Henciel

Zawyj dla wilka

Q
Uczestnicy wydarzenia oraz pracownicy ogrodu zoologicznego z dyrektor Ewą 
Zgrabczyńską, którzy dołączyli do watahy i zawyli dla wilka   fot. Zbigniew Henciel

Występ 
Kapeli „Po 
Zagonach”
w Szrenia-
wie

Q
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Śpiewanki

2 marca odbyło  się kolejne spotkanie 
z cyklu „Śpiewać każdy może”. W marcu 
na warsztat wzięliśmy piosenki biesiad-
ne. Licznie zgromadzeni uczestnicy 
z  zapałem wykonywali przygotowane 
przyśpiewki.

Cały Luboń Czyta Dzieciom
4 marca baśń Astrid Lindgren pt. „Dzie-
ci z  Bullerbyn” czytała najmłodszym 
uczennica Gimnazjum nr 1 – Wiktoria 
Ratajczak, która przy-
była do Biblioteki wraz 
ze swoją nauczycielką 
Mariolą Gryczyńską. 
Dzieci grzecznie wysłu-
chały  pier wszych 
dwóch rozdziałów 
książki i z niecierpliwo-
ścią czekają na ciąg 
dalszy.

Klub Filmowy
14 marca w „Galerii na 
Regale” zamienionej 
w salę kinową mieliśmy 
okazję obejrzeć film 
w  reżyserii Sarah Ga-
vron pt. „Sufrażystka”. 
Przedstawia historię 
młodej kobiety, Maud 
Watts, która staje  się 
członkinią ruchu sufra-
żystek walczących 
o prawa kobiet. Prelek-
cję do �lmu oraz dys-
kusje po projekcji po-
prowadził jak zwykle dr 
Marcin Jauksz.

Sprawa Ziętary
14 marca odbyło  się 
spotkanie autorskie 
i  promocja książki 
Krzysztofa M. Kaźmierczaka i  Piotra 
Talagi pt. „Sprawa Ziętary. Zbrodnia 
i  klęska państwa”. Redakcyjni koledzy 
zaginionego przed laty dziennikarza 
ujawnili zgromadzonym kulisy dotyczą-
ce śledztwa prowadzonego w  sprawie 
zniknięcia Jarosława Ziętary, uchybień 
państwa związanych z postępowaniem 
karnym oraz okoliczności powstawania 
książki. Wieczór autorski cieszył się du-
żym zainteresowaniem, gdyż sprawa 

zaginięcia młodego dziennikarza od 
wielu lat owiana była tajemnicą.

Wielkanoc w Promyku
15 marca uroczyście spotkali  się 
członkowie Klubu Ludzi Niewido-
mych i  Słabowidzących „Promyk”. 
W związku ze zbliżającymi się świę-
tami wielkanocnymi klubowicze zor-
ganizowali „małą” ucztę. Każdy przy-
niósł coś pysznego do zjedzenia, na 
skutek czego biblioteczne stoły zapeł-

niły się półmiskami pełnymi różnych 
pyszności. W ten miły sposób uczci-
liśmy zbliżającą się Wielkanoc.

Spektakl dla dzieci
16 marca w „Galerii na Regale” najmłod-
si widzowie uczestniczyli w przedstawie-
niu teatralnym „Jaś i drzewo fasolowe” 
w  wykonaniu aktorów Studia Małych 
Form Teatralnych „Art-Re”. Wszyscy 
bawili się wspaniale!

Z Biblioteki Miejskiej Kiermasz ozdób wielka-
nocnych
18 marca w Galerii odbył się 
wernisaż i  kiermasz ozdób 
świątecznych. Swoje dzieła 
wystawiały członkinie klubu 
„Szydełkowe Fanaberie”, któ-
re w każdy poniedziałek spo-
tykają się w Bibliotece Miej-
skiej, żeby doskonalić swój 
warsztat. Podczas wystawy 
mogliśmy podziwiać efekty 
wielu godzin ciężkiej pracy. 
Mamy nadzieję, że niedługo 
uda nam się ponownie zapre-
zentować wyroby naszych 
artystek.)   Zapraszamy na 
naszą stronę internetową: 
www.biblub.com

Sylwia Marciniak (Biblioteka 
Miejska)

Żołnierze Wyklęci
W poniedziałek, 21  marca, 
w Bibliotece Miejskiej (BM) 
odbyło się cykliczne spotka-
nie klubu historycznego 
„Lubońskie Konwersatorium 
Historyczne” (LKH), które-
go tematem były losy Żoł-
nierzy Wyklętych i  ich ro-
dzin. Na wstępie prof. Janusz 
Karwat wygłosił prelekcję 
nawiązującą do genezy działalności 
niezłomnych bohaterów podziemia 
niepodległościowego i  antykomuni-
stycznego. Spotkanie uświetniły obec-
nością Aleksandra Klupieć – córka 
Żołnierza Wyklętego – Mariana Kacz-
marka ps. Paweł (szerzej czytaj o nim: 
„WL”03-2015, str. 6), która ze wzrusze-
niem przybliżyła zebranym losy ojca, 
oraz burmistrz Małgorzata Machalska 
– autorka pracy magisterskiej przygo-
towanej na seminarium z prawa kar-
nego na Wydziale Prawa i Administra-

cji UAM, której tematem było „Naru-
szanie przepisów <Sierpniówki>” 
(w  sprawach członków organizacji 
niepodległościowych), nagrodzonej 
w  1992  r. jako praca pionierska. Na-
stępne spotkanie klubu, na które ser-
decznie zapraszamy, odbędzie się w po-
niedziałek, 25  kwietnia o  godz. 18. 
Jego tematem będzie 1050-lecie Chrztu 
Polski – lubońskie reminiscencje.   PAW

Zapraszamy na naszą stronę internetową: 
www.biblub.com

Informowaliśmy („WL” 02-2016, s. 36), 
że Komisja Rewizyjna Rady Miasta 
przeprowadza kontrolę �nansową Bi-
blioteki Miejskiej. Jak nas poinformował 
(08.04.2016) radny Łukasz Budzyński, 
sekretarz Komisji, prace nadal trwają. 

Komisja oczekuje odpowiedzi pisem-
nych na postawione pytania i wkrótce 
zakończy kontrolę. Wówczas można 
spodziewać się opublikowania danych 
zawartych w protokole.

JN

Rewizyjna nadal kontroluje

Kiedyś na cmentarzu w Żabikowie, na 
płytach zbiorowej mogiły więźniów 
pomordowanych pod koniec II wojny 
przez Niemców stały 4 granitowe wa-
zony. Teraz jednego – od strony alejki 
– brakuje (jakiś czas temu leżał potrza-
skany w  kawałki). Chciałabym wie-
dzieć, kto troszczy się o stan tego szcze-
gólnego miejsca – pomnika? Czy mia-
sto nie mogłoby dbać o uzupełnianie 
zniszczeń i ufundować brakujący ele-
ment?

Odp.: Obecnie zbiorową mogiłą więź-
niów pomordowanych podczas II woj-
ny na cmentarzu para�alnym w Żabi-

kowie opiekuje się, w po-
rozumieniu z  Miastem, 
zarządca cmentarza. Po-
rządkuje grób, umieszcza-
na nim kwiaty, znicze. 
Uważam jednak, i tu zgadzam się z Pa-
nem/Panią, że to Miasto powinno trosz-
czyć się o to miejsce, dlatego już jakiś 
czas temu rozmawiałam z  Lubońską 
Radą Seniorów, prosząc o  propozycje 
rozwiązania tej kwestii. Mam nadzieję 
włączyć do tych prac zarówno młodzież, 
jak i  starszych. Wypracuję sposób �-
nansowania ewentualnych nakładów na 
ten nagrobek.   

oprac. Małgorzata Machalska

Mieszkańcy pytają

Troska o mogiłę pomordowanych

Q
Krzysztof Kaźmierczak i Piotr Talaga prezentują książkę o koledze pt. „Sprawa Zięta-
ry. Zbrodnia i klęska państwa”

Q
Wielkanocne śniadanie w klubie „Promyk” z udziałem 
nowej dyrektor biblioteki – Agnieszki Begier (w głębi)

Q
Gimnazjalistka w projekcie „Cały Luboń czyta dzieciom”
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Warsztaty artystyczne

„Pomysłowe dekoracje” to warsztaty, 
które odbywają się cyklicznie w Ośrod-
ku Kultury zawsze przed świętami Wiel-
kanocnymi. Podczas zajęć uczestnicy 
wykonują stroiki i  ozdoby. 11 marca 
odbyła  się kolejna edycja warsztatów 
i także tym razem powstały małe dzieła 
sztuki. Głównym motywem było jajo 
ozdabiane na różne sposoby. Techniki 
były dowolne, można było jajko owinąć 
sznurkiem lub ra�ą, a także przyozdobić 

gałązkami wierzby, baziami, piórami 
i  sztucznymi kwiatkami. Efekt pracy 
budził podziw, a  stroiki były zapewne 
ozdobą niejednego świątecznego stołu. 
W  kwietniu zapraszamy na warsztaty 
decoupage.

Wystawa
W holu Ośrodka 15 marca otwarto 
wystawę prac plastycznych młodej, 
zdolnej artystki Katarzyny Tomczak. 
Tytuł wystawy – „Naturalnie” – nawią-

zuje do tematyki obrazów związanych 
z szeroko pojętą naturą. Wśród dzieł 
możemy znaleźć barwne kwiaty, tajem-
nicze pejzaże, ale także liczne abstrak-
cje. Malarka komentując swoją twór-
czość, mówi: „Sztuka, wszelkie prze-
jawy tworzenia wypływają z  natury 
człowieka, pokazują na zewnątrz to, co 
jest w  nas, a  także przedstawiają po-
przez obraz malowany czy inną arty-
styczną formę wyrazu – świat, jakim 
go widzimy.”

Powitały wiosnę
W muzycznym nastroju 21 marca dzie-
ci powitały długo wyczekiwaną wiosnę. 
Aby kolorowa Pani Wiosna się pojawiła, 
musiały najpierw nauczyć się słów pio-
senki, a także gry na kilku prostych in-
strumentach. Podczas warsztatów wszy-
scy świetnie  się bawili, grali, śpiewali 
i  chętnie uczestniczyli w  muzycznych 
zabawach.

Magda Baranowska

Z Ośrodka Kultury

Q
Wernisaż wystawy Katarzyny Tomczak

Q
Muzyczne powitanie wiosny w Ośrodku Kultury

Od urodzenia mieszkam w Luboniu i od 
zawsze pamiętam pomnik Siewcy jako 
smętną, szarą postać. Tego roku Siewca 
został ubrany w „kubraczek” z koloro-
wych kwadratów, a kolumna, na której 
stoi postać – w obrazy drzew odpowia-
dających porom roku. Zaczynając od 
pięknego drzewa letniego z  wieloma 
cudownymi owocami, poprzez drzewo 
jesienne z wielką ilością różnokoloro-
wych liści i �oletowo-niebieskimi sowa-

mi. Następnie drzewo zimowe z karm-
nikami i spadającymi płatkami śniegu, 
a kończąc na drzewie wiosennym bez 
liści, ale z kwiatami. Uważam, że bardzo 
trudno było to wykonać, a autorki pięk-
nie to zrobiły – aż trudno uwierzyć, że 
to nasz stary Siewca.  Kasia Łajs
 SP 3, kl. VI b

„Ubrany” w kolory pór roku pomnik 
Siewcy – patrz str. 8

List do redakcji

Zauroczenie

Na początku kwietnia w stolicy Wielko-
polski miał miejsce cykl wystaw „poza-
POZNANIEM”, organizowany przez 
Galerię Miejską „Arsenał” oraz poznań-
skie galerie: „Centralne Oko”, „Rozruch” 
i  „�ink Art – Myślenie Sztuką”. Na 
wystawie w „Arsenale” można zobaczyć 
m.in. malarstwo lubonianina dr. Dariu-
sza Głowackiego, mieszkańca ul. Okrzei, 
który prowadzi zajęcia dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych w naszym Ośrodku 
Kultury. Jest też kuratorem wystawy. Jak 
piszą organizatorzy, „Projekt jest oddol-
nym przedsięwzięciem galerii, stowarzy-
szeń, fundacji i  inicjatyw prywatnych 
oraz grup nieformalnych związanych 
z  miastem Poznań. Ukazuje dorobek 
środowisk artystycznych, które rozpo-
częły swoją aktywność w latach 80. lub 
na początku lat 90. ub. wieku. Są to 
środowiska skupiające wokół siebie róż-
nych artystów i odbiorców. Dynamika 
ich działania jest różna, tym co je łączy, 
jest ich lokalność. Eksponowane prace 
są mocno zindywidualizowane, tworzo-
ne poza kontekstem społecznym czy 
politycznym. Mamy tutaj do czynienia 
z zaangażowaniem skrajnie spersonali-
zowanym, zaangażowaniem obok czy 
wręcz poza doraźnością spraw bieżących, 
koncentracją na własnych poszukiwa-
niach. Jest to tym bardziej frapujące, 
jeśli zważymy na kształtowanie się oso-
bowości artystów w  skomplikowanym 
czasie zmian lat 80. i  90. minionego 
stulecia”.
QQ Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań, Stary 

Rynek 6 – wernisaż 8 kwietnia, godz. 18; 
kurator: Dariusz Głowacki; uczestnicy: 
Robert Bartoszek, Joanna Buczak, Adam 
Garnek, Dariusz Głowacki, Wojciech 
Idźkowski, Grażyna Kielińska, Danu-
ta Krupska – Sołowiej, Izabela Rudzka, 
Anna Sieńkowska, Witold Zakrzewski
QQ Galeria „Centralne Oko”, ul. Garba-

ry 30/41, Poznań – wernisaż 9 kwietnia, 
godz. 18, prace Rafała Łuszczewskiego; 
kuratorki: Joanna Buczak, Anna Sień-
kowska
QQ Galeria „Rozruch”, ul. Jackowskiego 

5-7, Poznań – prezentuje prace zaproszo-
nych i współpracujących z nią twórców: 
Małgorzaty Ciernioch, Przemysława Ka-

leńskiego, Jerzego Kopcia, Mariusza Kor-
bańskiego i Sylwestra Łachacza. Recital 
Andrzeja Karpińskiego w formie suple-
mentonów uzupełnił muzycznie werni-
saż 7 kwietnia, godz. 19; kurator: Witold 
Zakrzewski
QQ Galeria „�ink Art – Myślenie Sztu-

ką”, ul. Za Groblą 3/4, Poznań – werni-
saż 9 kwietnia, godz. 19; artyści: Tomasz 
Budzyński, Małgorzata Czaińska, Wło-
dzimierz Trawiński; kuratorzy: Dariusz 
Głowacki, Izabela Rudzka

Dr Dariusz Głowacki – w 1989 r. ukoń-
czył studia w pracowni malarstwa prof. 
Jerzego Kałuckiego w Akademii Sztuk 
Pięknych w  Poznaniu. Na tej uczelni 
uzyskał również doktorat (2012 r.). Stu-
diował semiotykę (prof. Kazimierz Świ-
rydowicz). W latach 1989-1990 był sty-
pendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki 
dla najbardziej obiecujących młodych 
artystów. W latach 1993-1995 pracował 
w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. 
Zajmuje  się malarstwem, rysunkiem, 
tworzeniem obiektów w  przestrzeni, 
pisze i publikuje teksty o kulturze i sztu-
ce, redaguje książki, katalogi, czasopi-
sma, projektuje layouty wydawnictw 
periodycznych, serii książkowych. Or-
ganizuje wystawy. Prowadzi wykłady 
o sztuce, fotogra�i i kulturze. Desperac-
ko i naiwnie wierzy w sztukę. Urodził się 
w 1965 r. W latach 1980-1984 uczył się 
V Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu. 
(http://dariusz-glowacki.siteor.pl)

Indywidualizm  
Dariusza Głowackiego
Poznańskie wydarzenia artystyczne z udziałem lubonianina

Q
Dariusz Głowacki

Jedna z prac 
Dariusza Gło-
wackiego

Q
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W Muzeum Farmacji
18 marca spora grupa słuchaczy Luboń-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
(LUTW) z Sekcji Turystyki Pieszej i Kra-
joznawczej odwiedziła Muzeum Farmacji 
Wielkopolskiej w  Poznaniu. Spotkali-
śmy  się w  Poznaniu przed Bazarem. 
W  pobliżu, w  bocznej bramie przy al. 
Marcinkowskiego na drugim piętrze sta-
rej kamienicy, mieści  się Muzeum Far-
macji Wielkopolskiej. Wystawa stała 
ukazuje meble z  apteki w  Miłosławiu 
w stylu neorenesansu północnego z koń-
ca XIX w., naczynia apteczne porcelano-
we, cynowe i szklane od XVII w., sprzęt 
apteczny z XIX i XX w., archiwalia ap-
teczne i księgozbiór fachowy. Kustoszem 
i  kierownikiem placówki jest Stanisław 
Pic. Muzeum Farmacji w Poznaniu zo-
stało zorganizowane z inicjatywy Sekcji 
Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego i rozpoczęło działal-
ność w czerwcu 1989 r. Pierwotnie mie-
ściło się w zabytkowej kamieniczce pod 
numerem 41 przy Starym Rynku. Ekspo-
naty muzealne pozyskiwano z darowizn 
i  depozytów pochodzących od wielko-
polskich farmaceutów i ich spadkobier-
ców oraz z Muzeum Farmacji Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także 
w niewielkiej części z zakupów. Organi-
zację i urządzanie Muzeum �nansowało 
PZF Cefarm. We wrześniu 1992 r. zbiory 
przejęła Wielkopolska Okręgowa Izba 
Aptekarska. Od 1996  r. placówka mie-
ści się w nowej siedzibie przy al. Marcin-
kowskiego  11. Oficjalne otwarcie, po 

licznych pracach adaptacyjnych, nastąpi-
ło w styczniu 2000 r. Znaczna część eks-
ponatów prezentowana jest w zabytkowej 
izbie dyspensacyjnej z przełomu XIX i XX 
wieku, przeniesionej z  Miłosławia koło 
Wrześni. W  eksponowanych zbiorach 
przedstawiono szereg naczyń aptecznych 
z  drewna, białego i  kolorowego szkła, 
kamionki oraz porcelany. Większość 
z  nich pochodzi z  przełomu XIX i  XX 
wieku, ale najstarsze są z  końca XVII 
stulecia. Zbiory obejmują również liczne 
moździerze żeliwne, w tym również po-
chodzące z XIX wieku. Udało się też zgro-
madzić sprzęt laboratoryjny i  utensylia 
apteczne. Muzeum posiada też fachowy 
księgozbiór liczący około 1200 wolumi-
nów, w tym również kilka starodruków. 
Mieliśmy możliwość obejrzeć wnętrze 
dawnej apteki i zapoznać się z pracą daw-
nych aptekarzy, którzy sami przygotowy-
wali lekarstwa i mikstury lecznicze.

Wiosenny rajd
W niedzielę, 20 marca odbył  się rajd 
pieszy „Odgłosy wiosny” zorganizowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury i Klub 
Seniora w Komornikach. Wzięło w nim 
udział ponad 35 osób, w tym kilkanaście 
z  Lubonia, wśród nich – słuchacze 
i uczestnicy LUTW. Wyruszyliśmy spod 
Wiejskiego Domu Kultury „Koźlak” 
w Chomęcicach i polnymi drogami po-
śród pól dotarliśmy nad brzeg jeziora 
Chomęcickiego, gdzie na parkingu leśnym 
na skraju Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego mieliśmy krótki postój. Następnie 

Z Uniwersytetu III Wieku

ruszyliśmy w kierunku Wypalanek i duk-
tami leśnymi udaliśmy  się w  kierunku 
rozwidlenia dróg na Trzebaw. Po przejściu 
kładki na przesmyku pomiędzy jeziorem 
Chomęcickim i Rosnowskim dotarliśmy 
do Rosnówka, skąd skierowaliśmy  się 
polną drogą do wsi Chomęcice. Podczas 
wędrówki można było dojrzeć oznaki 
wiosny – na polach łabędzie żerujące na 
oziminach, spacerujące żurawie oraz bie-
gnące stadka saren. Towarzyszył nam 
śpiew ptaków i  klangor żurawi. Kwitły 
całe kępy przebiśniegów. Po przejściu 
około 13  km, przybyliśmy do punktu 
wyjścia. Panie Grażyna i Monika z Koź-
larza z Chomęcic serwowały przepyszny 
żurek, który cieszył się dużym powodze-
niem. Kolejny rajd 17 kwietnia – wy-
marsz o godz. 10 sprzed Domu Kultury 
w Rosnówku.

W Uzarzewie
2 kwietnia spora grupa słuchaczy LUTW 
z Sekcji Turystyki Pieszej i Krajoznawczej 
odwiedziła Muzeum Przyrodniczo-Ło-
wieckie w Uzarzewie. Powstało w 1977 r. 
z inicjatywy Wojewódzkiej Rady Łowiec-
kiej w Poznaniu. Od 1982 r. jest Oddzia-
łem Muzeum Narodowego Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szre-
niawie Jego siedzibą jest dwór eklektycz-
ny zbudowany w latach 1860-65 dla Jó-
zefa Żychlińskiego, prawdopodobnie wg 
projektu z  pracowni Hebanowskiego, 
rozbudowany w końcu XIX w. i na po-
czątku XX. Jest to budynek piętrowy na 
planie prostokąta, nakryty płaskim da-

chem. Na osi szeroki ryzalit, a do połu-
dniowego narożnika przylega trzykondy-
gnacyjna wieża. Elewacje posiadają cha-
rakter neorenesansowy. Część eksponatów 
i wystaw mieści się również w stajni-po-
wozowni i nowym pawilonie, ufundowa-
nym przez Adama Smorawińskiego. We 
dworze pokazywana jest historia łowiec-
twa z  dawnymi sposobami polowania, 
broń myśliwska, przykłady sztuki inspi-
rowanej łowiectwem i kultura ziemiań-
skiego myślistwa. W  stajni-powozowni 
obejrzeliśmy ekspozycję ptaków gniazdu-
jących w Polsce i ich jaj oraz różnorodne 
środowiska dziko żyjących zwierząt: wod-
ne, leśne, polne i łąkowe, a także wystawę 
dla dzieci „Zwierzęta w czterech porach 
roku”. W pawilonie eksponowane są trofea 
myśliwskie zdobyte przez wielkopolskiego 
przedsiębiorcę i myśliwego Adama Smo-
rawińskiego na pięciu kontynentach, któ-
re w 2004 r. podarował oraz kolekcja 78 
gatunków papug, którą zakupił dla Mu-
zeum w 2010 r. i umieścił w rozbudowa-
nym skrzydle pawilonu. Uczestnicy z wiel-
kim zainteresowaniem obejrzeli prezen-
towane zbiory oraz odbyli krótki spacer 
po ścieżce przyrodniczej w 6-hektarowym 
parku dworskim otaczającym pałac, z licz-
nymi drzewami pomnikowymi. Obejrze-
liśmy również drewniany kościół o kon-
strukcji szachulcowej z  1749  r. pw. św. 
Michała Archanioła. Pogoda podczas 
wycieczki dopisała, pełni wrażeń powró-
ciliśmy do Lubonia. Kolejna wycieczka 
14 maja do Arboretum w Kórniku.

Maria i Jan Błaszczakowie   

Q
Przed budynkiem Muzeum Myślistwa w Uzarzewie   fot. Jan Błaszczak

Q
We wnętrzu Muzeum Farmacji   fot. Maria Błaszczak

Organizowany przez miasto Ogólnopol-
ski Festiwal Piosenki w Luboniu zmie-
nia  się od tego roku – nowy dyrektor 
artystyczny, nowa formuła i nazwa oraz 
nowy patron. W tym roku zapraszamy 
Państwa na Festiwal Polskiej Piosenki 
im. Janusza Kondratowicza Luboń 2016.
Patronem naszego wydarzenia staje się 
Janusz Kondratowicz – wybitny autor 
tekstów i twórca setek przebojów takich 
jak: „Kwiaty we włosach”, „Tyle słońca 
w całym mieście”, „Biały Krzyż”, „Natalii”, 

„Powiedz stary, gdzieś ty był”. Jego pio-
senki w nowych aranżacjach wykonają 
młodzi artyści.

Festiwal Piosenki w nowej odsłonie!
Nowym dyrektorem artystycznym lu-
bońskiego wydarzenia jest Michał Ko-
siński – pasjonat polskiej piosenki, or-
ganizator i  producent wielu dużych 
projektów kulturalnych, twórca i dyrek-
tor generalny Ogólnopolskiego Festiwa-
lu Piosenki im. Anny Jantar i Festiwalu 
Twórców Polskiej Piosenki we Wrześni, 
juror festiwali w  Polsce i  za granicą. 
Laureat Złotej Płyty Polskich Nagrań – 
za popularyzację polskiej Piosenki 
w 2006 roku.

Nowa formuła naszego wydarzenia za-
kłada dwa dni koncertów otwartych dla 
publiczności – piątek (30 września) bę-
dzie dniem konkursowym, który zakoń-
czy się koncertem Ani Rusowicz. Nato-
miast w sobotę (1 października) zapra-
szamy Państwa na koncert laureatów, 
podczas którego wystąpi Marek Piekar-
czyk.

Organizatorzy
www.festiwal.lubon.pl

www.facebook.com/festiwalpiosenkiwluboniu
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W Wielki Piątek w parafii pw. św. Jana 
Bosko gościł wybitny aktor polskiej 
sceny – Olgierd Łukaszewicz – prezes 
Związku Artystów Scen Polskich 
(ZASP). Był to jego drugi pobyt w na-
szym mieście (przed 6 laty, w Biblio-
tece Miejskiej ciekawie opowiadał 
o  swoich rolach filmowych i  teatral-
nych). Zanim rozpoczął  się koncert 
pasyjny „Siedem Ostatnich Słów Chry-

stusa na Krzyżu” – Józef Haydn, wiel-
kopostne oratorium – pan Olgierd 
zgodził się na krótką rozmowę z „Wie-
ściami Lubońskimi”. Wskazał, że roz-
ważania na Wielki Piątek – o śmierci 
Jezusa – są tekstem bardzo inspirują-
cym i  wymagającym od aktora kilku 
pozycji narracji oraz dostojnego tonu. 
Chwilami, kontemplując, należy mówić 
prawie szeptem. W tych rozważaniach 

pojawiają się takie postacie, 
jak szatan, który kusi, łotro-
wie i głos samego Jezusa. Jest 
to teatrum misteryjne, 
w  którego przestrzeni po-
wstają napięcia, ciekawe tek-
sty – warte rozważenia 
w zderzeniu z muzyką Hayd-
na – doskonale wkompono-
wują  się w  Wielki Piątek. 
Zapytany o etos artysty, ak-
tor wyjawił swoje osobiste 
wyobrażenia ukształtowane 
w jego dzieciństwie. Podkre-
ślił, że aktor musi być rze-
czywisty i wiarygodny. Do-
dał również, że dzisiaj oglą-
da  się filmy stworzone na 

bazie fantazji i baśni, i  to jest 
mu obce, natomiast wierzy 

Koncert Pasyjny

Q
Przed koncertem Olgierd Łukaszewicz spotkał się 
z proboszczem para�i św. Jana Bosko – ks. prał. 
Romanem Kubickim   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Zorganizowany w Wielki Piątek nastrojowy koncert pasyjny był prawdziwą ucztą dla 
ducha lubonian tuż przed Wielką Nocą    fot. Paweł Wolniewicz

w  położenie aktora, w  które musi  się 
wpisać ważniejsze przesłanie. Na koniec 
rozmowy, zwracając  się do lubonian, 
Olgierd Łukaszewicz wyznał, że chciał-
by, żeby czytelnicy naszego miesięczni-
ka mieli dobre wieści, innymi słowy, aby 
można im przekazywać, to co jest dobre, 
pozytywne, mimo wewnętrznych napięć, 
które nami obecnie targają i  sporów. 
Wszyscy jesteśmy Polakami i chrześci-
janami. – skonstatował.

O godz. 16. w para�alnej świątyni, przy 
wypełnionych wiernymi ławach, odbył się 
bardzo ciekawy i nastrojowy koncert mu-
zyki pasyjnej Józefa Haydna w wykonaniu 
Kwartetu Świętogórskiego, przeplatany 
tekstami ks.  Strzelczyka, recytowanymi 
przez Olgierda Łukaszewicza. Wydarzenie 
było ostatnim, zamykającym cykl 4 kon-
certów pasyjnych zorganizowanych przed 
Świętami Wielkanocnymi w lubońskich 
para�ach. PAW

23 marca, w funkcjonującym od 4 mie-
sięcy Domu Dziennego Pobytu „Senior-
-Wigor”, lubonianie-seniorzy zjedli uro-
czyście przy wspólnym stole śniadanie 
wielkanocne. Towarzyszyli im burmistrz 
Małgorzata Machalska, proboszcz para-
�i pw. św. Jana Bosko – ks. prał. Roman 
Kubicki oraz kierownik Domu – Jagien-
ka Okoń-Niewiejska – z pracownikami. 
Najpierw ks. proboszcz poświęcił wiel-
kanocny koszyk, a  następnie wszyscy 

zasiedli do okolicznościowego stołu. Nie 
zabrakło na nim wielkanocnych potraw, 
furorę zrobił upieczony domowym spo-
sobem przez Krzysztofa Brycha chleb, 
który bardzo szybko zniknął z  talerzy. 
Dopisywał doskonały nastrój, podczas 
którego uczestnicy spotkania doskona-
le się rozumieli i integrowali. Na koniec 
wszyscy złożyli sobie życzenia świątecz-
ne.

PAW

„Senior-Wigor” śniadanie

Q
Przed śniadaniem odbył się okolicznościowy występ w wykonaniu seniorów   
fot. Paweł Wolniewicz

12  marca, w  siedzibie Ochotniczej 
Straży Pożarnej (OSP) przy ul. Żabi-
kowskiej odbyło się zebranie sprawoz-
dawcze z działań prowadzonych przez 
tę jednostkę w 2015 roku oraz wybory 
jej władz z uwagi na zakończenie 5-let-
niej kadencji. W spotkaniu uczestni-
czyli: zastępca burmistrza Mateusz 
Mikołajczak, prezes Oddziału Powia-
towego Związku OSP w  Poznaniu – 
Dariusz Piechocki, dowódca zmiany 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 
– asp. sztab. Krzysztof Grzelka, naczel-
nik Wydziału Działań Ratowniczo-
-Gaśniczych Szkoły Aspirantów Po-

żarniczych w Poznaniu – bryg. Miro-
sław Soćko oraz lubońscy strażacy. 
Prezes OSP Luboń – Marek Maciejew-
ski – powitał zebranych, a  następnie 
odczytano sprawozdanie za ub. rok 
i  przedstawiono plan działań na rok 

bieżący. Lubońska jednostka należy do 
wyróżniających się i najlepiej wyposa-
żonych formacji ochotniczych w Wiel-
kopolsce. W dalszej kolejności.
W drugiej części zebrania odbyły  się 
wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyj-
nej na następne 5 lat. Do Zarządu we-
szli: Marek Maciejewski (prezes), Jacek 
Rutkowski (wiceprezes, naczelnik), 
Michał Kasperczak (drugi wiceprezes), 
Zbigniew Kutzner (z-ca naczelnika), 
Michał Drzewiecki (sekretarz), Tomasz 
Rybarczyk (skarbnik), Norbert Kaź-
mierczak (gospodarz), Maciej Splisgart 
(kronikarz) i Andrzej Drzewiecki An-

drzej (członek). W  składzie Komisji 
Rewizyjnej są: Piotr Czartoszewski 
(przewodniczący), Mikołaj Okupniak 
(zastępca przewodniczącego) i  Rafał 
Dobak (członek).

PAW

Wybory w remizie

Q
Od lewej: Mateusz Mikołajczak, Dariusz Piechocki, Marek Maciejewski, Krzysztof 
Grzelka, Mirosław Soćko, przedstawiciel JRG-2, Jacek Rutkowski i Zbigniew Kutzner   
fot. Paweł Wolniewicz
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30 marca w Bibliotece Miejskiej odby-
ło  się kolejne sprawozdawcze walne 
zgromadzenie Stowarzyszenia Kultu-
ralno-Oświatowego „Forum Lubońskie” 
– wydawcy „Wieści Lubońskich” 
i  „Rocznika Historycznego Lubonia”. 
Na wniosek Komisji Rewizyjnej zarzą-
dowi jednogłośnie udzielono absoluto-
rium z działalności w 2015 r. Przyjęto 
uchwałą (przy 100-procentowym po-
parciu) zaproponowane przez zarząd 
konieczne zmiany (natury merytorycz-

nej i organizacyjnej) w statucie stowa-
rzyszenia. Wybrano chorążych sztan-
daru na bieżący rok, którzy sami zgło-
sili chęć prezentowania symbolu „Fo-
rum Lubońskiego” w ważnych okolicz-
nościach. Trzem członkom – Michało-
wi Schmydtowi, Markowi Przymuszale 
i Juliuszowi Malepszakowi walne zgro-
madzenie przyznało srebrne odznaki 
„Zasłużony dla Stowarzyszenia Forum 
Lubońskie”.

(Z)

Zawsze w marcu

Q
Walne zgromadzenie Forum Lubońskiego prowadził prezes Tadeusz Walczak    
fot. Paweł Wolniewicz

W piątkowe popołudnie, 18  marca, 
w siedzibie Ochotniczej Straży Pożar-
nej przy ul. Żabikowskiej odbyło  się 
kolejne spotkanie Lubońskiego Brac-
twa Kurkowego (LBK). Omówiono na 
nim uczestnictwo Bractwa, w ramach 
projektu współfinansowanego przez 
Miasto Luboń, w miejskich obchodach 
Święta Konstytucji 3 Maja, a następnie 
Rafał Potocki – znawca i kolekcjoner 
broni pneumatycznej – przeprowadził 
szkolenie z posługiwania  się nią, bę-
dące przygotowaniem do zawodów 
i turniejów strzeleckich.
LBK zachęca wszystkich lubonian do 
wzięcia udziału w obchodach święta, 
które rozpoczną  się w  środę, 3  maja 
o godz. 12.30 Mszą św. w kościele św. 
Barbary w Żabikowie. Po jej zakończe-
niu nastąpi przemarsz pocztów sztan-

darowych na plac Edmunda Bojanow-
skiego, gdzie po okolicznościowych 
przemówieniach, złożeniu wiązanek 
kwiatów i części artystycznej nastąpią 
trzy wystrzały armatnie Bractwa Kur-
kowego. Po głównej uroczystości LBK 
zaprasza wszystkich jej uczestników 
do wzięcia udziału w trzeciomajowym 
turnieju strzeleckim, który odbę-
dzie się na strzelnicy w Wielkopolskim 
Centrum Pulmunologii i  Torakochi-
rurgii w  Ludwikowie pod Mosiną. 
Trasa z Lubonia na strzelnicę wiedzie 
Drogą Wojewódzką nr 430 przez Pusz-
czykowo do Mosiny, gdzie na rondzie 
należy skręcić w  prawo, w  kierunku 
Stęszewa, następnie w Krosinku zgod-
nie z drogowskazem w prawo do Lu-
dwikowa (około 1,5 km na strzelnicę).

PAW

Szkolenie strzeleckie

Q
Podczas szkolenia strzeleckiego, od lewej bracia: Paweł Dybczyński, Robert Świer-
czyński, Rafał Potocki, Dariusz Łopiński, Robert Przyjemski i Mirosław Strączkowski   
fot. Paweł Wolniewicz

12 marca uczczono pamięć więźniów 
obozu, organizując (para�a pw. św. Bar-
bary) kolejne szczególne nabożeństwo. 
Pomocą w rozważaniach Drogi Krzyżo-
wej służyły tym razem zachowane zdję-
cia z  obozu, choć hitlerowcy starli  się 
zniszczyć ślady swoich zbrodni, udostęp-
nione przez Muzeum Martyrologiczne 
w  Żabikowie. Skalę cierpień zadanych 
w  tym miejscu wyraziły odczytywane 
podczas nabożeństwa wstrząsające świa-
dectwa, odnotowane przez ocalałych 
więźniów. Materialnymi ich symbolami 
są pomniki ustawione na terenie obozu. 
Przypomniano, komu są poświęcone. 
Świadectwa byłych więźniów pokazywa-
ły, jak oprawcy znęcali się nad swoimi 
o�arami. Jedną z nich był ksiądz, który 
przechodził niewyobrażalne męki. Znę-
caniu się nad więźniami służyły specjal-
ne miejsca tortur: piwnica, bunkier, 
wieża pancerna. Formą tortur był głód. 
Niezwykle wstrząsające było świadectwo 
o więźniu, którego za to, że nie udarem-
nił ucieczki kolegi, utopiono w  dole 
kloacznym. Z  kolei innego, któremu 
udało się przechwycić gryps, utopiono 
w  basenie przeciwpożarowym. Kiedy 
jeden z  więźniów uciekł, z  Fortu  VII 
przywieziono zań innego. Zanim został 
powieszony na szubienicy, prosił, by 
uwolnić go z kajdanek, by mógł się prze-
żegnać. Prośby nie uwzględniono. 
Uczestnicy Drogi Krzyżowej przeżegna-

li się za tego człowieka. Przedstawiono 
też wspomnienie o więźniu niezdolnym 
do ewakuacji oraz kolejne świadectwo 
o zamordowanych 30 osobach na cmen-
tarzu.
Gospodarzem wydarzenia był ks. kan. 
Bernard Cegła – proboszcz para�i św. 
Barbary. Ewangelię odczytał ks. Jacek 
Zjawin. Na początku krzyż ponieśli stra-
żacy. Po I  stacji krzyż przejęli księża, 
potem siostry zakonne, III – Służba Li-
turgiczna, IV – władze miasta i  Straż 
Miejska, V – seniorzy i dziadkowie, VI 
– rodzice, VII – młodzież, VIII – dzieci, 
IX – wierni z para�i pw. św. Jana Paw-
ła II, X – przedstawiciele para�i św. Jana 
Bosko, XI – para�a pw. św. Maksymilia-
na Kolbego, XII – Domowy Kościół, XIII 
– para�anie z  para�i pw. św. Barbary. 
Drodze Krzyżowej towarzyszyły pieśni 
pasyjne.
Podczas nabożeństwa ks. kan. Bernard 
Cegła przypomniał, że przez obóz prze-
szło 21  tys. więźniów, z  czego ok. 500 
poniosło śmierć, wymienił przy tym 
kilka nazwisk najmłodszych ofiar. 
Uczestnikom przypomniano barak, 
w którym 21 stycznia 1945 r. hitlerowcy 
spalili żywcem ok. 80 więźniów chorych 
i niezdolnych do ewakuacji.
Pod koniec Drogi Krzyżowej trębacze 
uświetniający jej przebieg, odegrali ku 
czci o�ar „Ciszę”.

Robert Wrzesiński

Szczególna Droga Krzyżowa
Nabożeństwo w byłym niemieckim obozie karno-śledczym w Żabikowie

Q
Niesiono podświetlany krzyż. Nowością w tegorocznym nabożeństwie były rów-
nież zdjęcia z okresu likwidacji obozu – emitowane na przenośnym ekranie   
fot. Rafał Wojtyniak

Q
W corocznym nabożeństwie Drogi Krzyżowej w byłym obozie niemieckim biorą 
udział mieszkańcy z całego Lubonia   fot. Rafał Wojtyniak
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„Millenium +50” – to projekt realizowany 
przez Fundację Wspierania Twórczości 
Niezależnej z  Poznania w  partnerstwie 
z  Ośrodkiem Kultury z  Lubonia i  Pobie-
dzisk, przy wsparciu �nansowym Powiatu 
Poznańskiego i  Urzędu Miasta Poznania. 
Głównym celem projektu jest stworzenie 
dzieła będącego wartościową propozycją 
kulturalną, upamiętniającą 1050. rocznicę 
chrztu Polski, przy jednoczesnym wyko-
rzystaniu potencjału geogra�czno-histo-
rycznego Powiatu Poznańskiego i  umiej-
scowieniu akcji tam, gdzie historycznie 
wszystko się zaczęło. W ramach projektu 
powstanie więc spektakl plenerowy opo-
wiadający historię początków państwa pol-
skiego, kiedy to Mieszko powziął wiekopo-

mną decyzję o przyjęciu chrześcijaństwa. 
Zwracając uwagę na doniosłość tego czynu, 
nie przemilczymy jednak faktu brutalnej 
ewangelizacji naszych pradawnych przod-
ków, a  jako że „każdy kij ma dwa końce” 
– to widzom pozostawimy ocenę wydarzeń, 
które doprowadziły do tego, kim my jeste-
śmy dzisiaj.
W projekcie biorą udział mieszkańcy z Lu-
bonia i  Pobiedzisk oraz artyści z  Teatru 
Ewolucji Cienia z  Poznania. Pokazy pre-
mierowe są zaplanowane na ostatni tydzień 
czerwca i odbędą w Luboniu (29.06.2016 
– Wzgórze Papieskie), Pobiedziskach i Po-
znaniu. Wstęp wolny.

Agata Zielińska
Ośrodek Kultury w Luboniu

Tu się zaczęło
Widowisko plenerowe upamiętniające 1050. rocznicę chrztu Polski

Q
Zajęcia w ramach projektu „Millenium +50” w Ośrodku Kultury

W prasie
W związku z Rokiem Miłosierdzia, na 
łamach „Głosu Caritas” – Magazynu 
Caritas Archidiecezji Poznańskiej – 
wśród relacji wielu grup wolontariackich 
ukazał  się artykuł poświęcony działal-
ności zespołu z para�i pw. św. Jana Paw-
ła II w Luboniu. Lubońskie wolontariusz-
ki opisały w nim akcję „Skrzydła”, którą 
rozpoczęły jako pierwsze w archidiecezji. 
Akcja obejmuje pomocą konkretne dzie-
ci z para�i i wspiera ich rozwój.   (HS)

Kolejna
Na początku kwietnia w kościele zamon-
towano trzecią stację Drogi Krzyżowej 
(pierwszy upadek Jezusa pod krzyżem) 
– kolejną płaskorzeźbę w drewnie wy-
konaną przez Jacka Nowaka – autora 
kompozycji w ołtarzu.

Wielki Post i Triduum Paschalne
Środa Popielcowa (10 lutego jak co roku 
rozpoczęła 40-dniowy okres Wielkiego 
Postu, w którym katolicy przygotowy-
wali się do najważniejszych świąt w ka-
lendarzu liturgicznym – Zmartwych-
wstania Pańskiego. W  tym okresie 
w naszej para�i odbywały się nabożeń-
stwa wielkopostne: Droga Krzyżowa 
i  Gorzkie Żale. Dzięki pomysłowi ks. 

proboszcza Pawła Dąbrowskiego i za-
angażowaniu uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej nr  2, oprócz II  Stacji Drogi 
Krzyżowej – zamontowanej tuż przed 
Środą Popielcową – wierni mogli po-
dziwiać również wykonane przez 
uczniów obrazy pozostałych stacji. W 5. 
niedzielę Wielkiego Postu (13 marca) 
o godz. 13 w naszej świątyni mogliśmy 
wysłuchać koncertu wokalno-instru-
mentalnego z cyklu „Koncerty Pasyjne 
w Luboniu”. Organizatorami tego przed-
sięwzięcia byli: Miasto Luboń i luboń-
skie para�e. Wysłuchaliśmy kompozy-
cji: J.S. Bacha, G.P. Pergolesiego, F. 
Nowowiejskiego, L. Boellmanna i  M. 
Surzyńskiego, w wykonaniu Małgorza-
ty Napieralskiej (sopran) i Roberta Na-
pieralskiego (organy). Dzięki umiejęt-
nościom i  grze pana Roberta mogli-
śmy się przekonać, jak wspaniale brzmią 
organy zamontowane we wrześniu 
2015  r. Homilią podczas wieczornej 
Mszy św. w sobotę, 12 marca, w naszej 
para�i rozpoczęły się tegoroczne reko-
lekcje wielkopostne i trwały do 18 mar-
ca. Głosił je o. Rafał Bytner OMI 
z Klasztoru Misjonarzy Oblatów w Bo-
dzanowie. Tematyka tegorocznych re-
kolekcji była związana z Miłosierdziem 
Boga objawionej w  o�erze na Krzyżu 

Z parafii św. Jana Pawła II

oraz z naszym stosunkiem do drugiego 
człowieka. O. Rafał mówił o rozpiętych 
na Krzyżu rękach Jezusa, które w mnie-
maniu oprawców już nic nie mogły 
uczynić i rękach ludzi, którzy – jeżeli 
tylko pozwolą – mogą być rękami Boga 
(„Jezus nigdy nie będzie miał rąk, jeśli 
ty ich Mu nie użyczysz. Najważniejszym 
i największym celem człowieka wierzą-
cego – to być ręką Boga, Jego doty-
kiem”). Rozważania rekolekcyjne do-
tyczyły też grzechu i sakramentu spo-
wiedzi. Konferencja na temat cierpią-
cego na Krzyżu Chrystusa i godności 
ludzkiej mówiła o poszanowaniu czło-
wieka od poczęcia aż do śmierci, bo 
człowiek ma godność, której nic i nikt 
nie może odebrać – to godność dziecka 
Bożego. Wysłuchaliśmy też nauki 
o  Krzyżu Chrystusa i  krzyżu w  życiu 
człowieka. Można go znienawidzić albo 
zaakceptować, ale nie usunąć. Już po 
raz kolejny podczas Wielkiego Tygo-
dnia, szczególnie w Wielki Czwartek, 
Wielki Piątek i  Wielką Sobotę, towa-
rzyszyło nam pięciu kapłanów – nasi 
„honorowi” wikariusze: o.o. Krzysztof 
i  Piotr OMI, ks. Tomasz – salezjanin 
– oraz ks. proboszcz Paweł Dąbrowski 
i wikariusz ks. Krystian Gramza. W tym 
roku do czytań Liturgii Triduum Pas-
chalnego ministrantów przygotowywał 
ks. Krystian. Podczas Wigilii paschalnej 
do czytań Liturgii Słowa włączyła  się 

lektorka, pani Ewa. W Wielki Czwartek 
– dzień ustanowienia sakramentów 
Kapłaństwa i Eucharystii Mszy św. kon-
celebrowanej przewodniczył i homilię 
głosił o. Piotr OMI, on też obmył dwu-
nastu mężczyznom nogi. W tym dniu, 
w  uroczystej procesji Najświętszy Sa-
krament został przeniesiony do przy-
gotowanej specjalnej kaplicy – Ciem-
nicy – i adorowany do godziny 21. Po 
Mszy św. przedstawiciele służby litur-
gicznej i wspólnoty para�alnej złożyli 
księżom życzenia i wręczyli im kwiaty. 
W Wielki Piątek, po ostatniej w tego-
rocznym Wielkim Poście Drodze Krzy-
żowej odprawionej o godz. 15, odmó-
wiono Koronkę do Miłosierdzia Boże-
go. Liturgia Męki Pańskiej rozpoczę-
ła  się o godz. 18, a przewodniczył jej 
ks. Tomasz, salezjanin. Jak co roku 
uczestniczyliśmy w obrzędzie prostacji 
kapłana (leżenie krzyżem), podczas 
której wierni klęczeli. Po odczytaniu 
Liturgii Męki Pańskiej nastąpiło odsło-
nięcie Krzyża i  ucałowanie Go przez 
księży i służbę liturgiczną, a następnie 
przeniesienie Najświętszego Sakramen-
tu z  Ciemnicy do Grobu Pańskiego. 
Wierni adorowali Krzyż i Grób Pański 
do godz. 22. W Wielką So-
botę – dzień wyciszenia 
i  oczekiwania na Zmar-
twychwstanie Jezusa – od 
godz.  7 trwała adoracja 

Q
Koncert paschalny w wykonaniu małżeństwa Małgorzaty i Roberta (przy organach) 
Napieralskich   fot. Włodzimierz Wasilewski

Q
Adoracja Krzyża w Wielki Piątek   fot. Włodzimierz Wasilewski

cd.  
na str. 
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Najświętszego Sakramentu 
w Grobie Pańskim, a od 11 
do 15 (co godzinę) święcono 
potrawy. Wigilia Paschalna 
rozpoczęła się o godz. 22 Li-

turgią Światła, Słowa i Chrzcielną, któ-
rym przewodniczyli o. Krzysztof OMI 
i ks. Krystian Gramza. Podczas Litur-
gii Chrzcielnej przy zapalonych świe-

cach wierni odnowili przyrzeczenia 
chrzcielne i  odmówili „Litanię do 
Wszystkich Świętych”. Liturgii Eucha-
rystycznej przewodniczył i  homilię 
wygłosił ks. proboszcz Paweł Dąbrow-
ski. Na zakończenie uroczystości 
udzielono uroczystego błogosławień-
stwa Najświętszym Sakramentem. 
Z  inicjatywy ks. proboszcza Pawła 

Z parafii św. Jana Pawła II

cd.  
ze str. 
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Caritas wyróżniony

Podczas tegorocznej Gali Banku Miło-
sierdzia archidiecezji poznańskiej, zor-
ganizowanej 2 kwietnia w Teatrze Mu-
zycznym w Poznaniu, Zespół Para�alny 
Caritas z para�i św. Barbary w Luboniu 
otrzymał kolejne wyróżnienie. Bank 
Miłosierdzia skupia pracę, środki i za-
angażowanie osób dobrej woli z poznań-
skiego Caritasu. Doroczna gala odby-
wa  się od 2008  r., w  okolicy niedzieli 
rozpoczynającej Tydzień Miłosierdzia.

W szczególnym maratonie

Od 3 do 25 kwietnia w  parafiach 
archidiecezji poznańskiej odbywa się 
XII Maraton Biblijny organizowany 
przez Duszpasterstwo Młodzieży. 
Tradycyjnie księgi Pisma Świętego 
podzielono na 5-minutowe fragmen-
ty, czytane przez osoby zapisane 
w  parafii. W  kościele żabikowskim 
czytanie Pisma św. (Księgi Ezechiela) 
odbędzie się 20 kwietnia od godz. 15 
do 21.

Z parafii św. Barbary Pomoc w PIT-ach
W środy, po rannej Nowennie, chętni 
korzystają z pomocy w wypełnianiu de-
klaracji podatkowych za 2015 r.

Start z Panem Bogiem
W sobotę o godz. 9, w związku z rozpo-
częciem kolejnego sezonu, motocykliści 
mieli kolejną, zamówioną z  tej okazji 
przez siebie, mszę św. Modlili się o opie-
kę św. Krzysztofa i Matki Najświętszej.

Krzyż z Kotowa
12 kwietnia o godz. 19, w 10. rocznicę 
przeniesienia historycznego, przydroż-

nego krzyża z rozwidlenia ul. Fabiano-
wo i Głogowskiej na Sycowską 4 (skrzy-
żowanie z ul. Fabianowo), przygotowa-
no nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 
Uczestnicy przeszli od miejsca, w któ-
rym krzyż stoi obecnie, do ul. Głogow-
skiej. Tego symbolu, który tkwił w zie-
mi od ok. 1835  r. (postawiony w  po-
dzięce za uratowanie od epidemii 
cholery, w 1987 r. zastąpiony nowym), 
mieszkańcy Kotowa (para�a żabikow-
ska) bronili podczas II wojny światowej, 
ryzykując życiem. Przeniesiono go 
przed 10 laty z uwagi na przebudowę 
ul. Głogowskiej.  HS

Ulicami parafii
W piątkowy wieczór, 18 marca pod prze-
wodnictwem księży: proboszcza Roma-
na Kubickiego i  wikariusza Jarosława 
Żurawskiego ulicami Starego Lubonia 
przeszli licznie zgromadzeni uczestnicy 
Drogi Krzyżowej. Tuż po godz. 19.30 
wyruszyli spod Krzyża Milenijnego 
u  zbiegu ulic Powstańców Wielkopol-
skich i ks. Streicha. Następnie Kościelną, 
Jagiełły, Konopnickiej, ks. Streicha prze-
szli do świątyni. Stacje męczeńskiej Dro-
gi Chrystusa przygotował ks. wikariusz 
Jarosław Żurawski. Teksty odczytywali 
członkowie z Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży. Zanim ks. prałat Roman 
Kubicki udzielił uroczystego błogosła-
wieństwa powiedział m.in.: Krzyż Pana 
Jezusa to nie jest martwe drewno… to jest 
drewno chwalebne,…nieśliśmy krzyż – 
każdy z nas niósł swój własny… Nabo-
żeństwo zakończyło się przed godz. 21.

Paczki od Caritasu
W poniedziałek Wielkiego Tygodnia 
zespół Caritas, po wspólnej modlitwie, 
obdarował paczkami wielkanocnymi 
80  najbardziej potrzebujących rodzin. 
W paczkach znalazły się różne artykuły 
spożywcze (m.in.: konserwy mięsne, 
tłuszcze, mąka, cukier, makarony, baka-
lie i  słodycze). Przybyłym przedstawi-
cielom rodzin zamieszkujących w para-
�i przekazano również ponad 800  kg 
jabłek.
Caritas serdecznie dziękuje wszystkim 
Sponsorom i Dobrodziejom za dar ser-
ca, których spontaniczna pomoc w świą-
tecznej akcji przerosła najśmielsze ocze-
kiwania i jest świadectwem miłości do 
Boga i  bliźniego. Byli wśród nich Ed-
mund Kostrzewski ze Stowarzyszenia 
„Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu” 
oraz sponsorzy pragnący pozostać ano-
nimowymi. Caritas wyraża wdzięczność 

Duszpasterzom para�i – ks. prał. Roma-
nowi Kubickiemu i ks. Jarosławowi Żu-
rawskiemu za pomoc, przychylność 
i zrozumienie.

Triduum Sacrum
Wielki Czwartek był zarazem Dniem 
Kapłańskim. Podczas Mszy św. celebro-
wanej o  godz. 19, proboszcz, ks. prał. 
Roman Kubicki najpierw nawiązał do 
Męki Pańskiej i wspomniał o ostatniej 
wieczerzy, na którą zostaliśmy zaprosze-
ni przez gospodarza – Jezusa Chrystusa. 
Następnie podziękował Bogu za dar 
kapłaństwa. Po zakończeniu Mszy św. 
ministranci, młodzież z KSM oraz przed-
stawiciele stowarzyszeń złożyli swoim 
pasterzom okolicznościowe życzenia. 
W Wielki Piątek, po koncercie pasyjnym 

Z parafii św. Jana Bosko

z udziałem aktora, Olgierda Łukaszewi-
cza (czytaj na str. 39), w kościele odma-
wiano Koronkę do Miłosierdzia Bożego, 
natomiast o godz. 19 rozpoczęła się uro-
czysta liturgia. W  Wielką Sobotę na 
dziedzińcu kościoła od godz. 11 do 17, 
co pół godziny święcono świąteczne 
potrawy. Przez cały dzień adorowano 
Grób Pański. Od 10  lat na Wielkanoc 
kościół dekoruje lubońska artystka Mał-
gorzata Błaszkiewicz. W tym roku do 
wspólnej aranżacji z  ks. Jarosławem 
Żurawskim wykonała z  gipsu ponad-
dwumetrową �gurę Pana Jezusa, która 
została umieszczona w  oryginalnie 
przygotowanym przez nich grobie. Zie-
lonych krzewów otaczających Grób 
Pański użyczył Wojciech Drajerczak. 
Wieczorne uroczystości Wielkiej Sobo-
ty rozpoczęły się o godz. 21 poświęce-
niem ognia, po czym kapłani i  wierni 
wzięli udział w liturgii Wigilii Paschalnej. 
Po zakończeniu nabożeństwa, uczestni-
cy przeszli w procesji rezurekcyjnej do-
okoła kościoła.

PAW

Q
W Domu Para�alnym na potrzebujących czekały liczne dary serca przygotowane 
przez członków Caritasu: (od lewej) Nikol Rosik, Joannę Rosik, Stellę Maćkowiak, 
Aleksandrę Klupieć, Marię Grześkowiak (prezes), Janinę Kaczmarek, Barbarę Sitarz, 
Stanisława Kaczmarka, Lucynę Gawron, Janinę Pawlęty, Krystynę Zielińską i Danutę 
Wojciak   fot. Paweł Wolniewicz

Dąbrowskiego zakupiono kopię Cału-
nu Turyńskiego. Przez cały okres Wiel-
kiego Postu wolontariuszki Parafial-
nego Zespołu Caritas, jak zwykle przed 
Świętami Wielkanocnymi i  Bożego 
Narodzenia, prowadziły akcję „Ser-
duszko” i  sprzedawały „paschaliki”. 
Dzięki wielkiej ofiarności parafian 
i  anonimowych darczyńców dzieci 
z najuboższych rodzin i osoby starsze, 
chore i samotne otrzymały paczki świą-
teczne. Po raz kolejny okazało się, że 

mimo własnych problemów nasi para-
fianie dostrzegają potrzeby innych 
i chcą pomagać tym, którzy wymagają 
pomocy z  uwagi na gorszą sytuację 
materialną. Wszystkim, którzy włączy-
li  się w  nasze akcje w  imieniu dzieci 
i innych osób obdarowanych, ks. pro-
boszcza i wolontariuszek PZC, bardzo 
dziękujemy. W Wielkim Tygodniu na 
wewnętrznych ścianach świątyni zain-
stalowano lampy.

Halina Gościewska

Q
W sobotnie popołudnie o godz. 14 koszyki z wielkanocnymi potrawami święcił ks. 
wikariusz Jarosław Żurawski   fot. Paweł Wolniewicz
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QQ Jak co roku nagrody specjalne ufun-
dował dyrektor „Kom-Lubu” – Tadeusz 
Urban. Za prezentację nagrodę otrzymał 
Szymon Bójko, za ekologiczny kosz – Maja 
Reclik, za plakat „Moje zielone podwór-
ko” – Sonia Wojciechowska, za prace pla-
styczne „Przyroda warta ochrony”: z klas 
1-3 szkoły podstawowej – Alicja Szulc, 

z klas 4-6 – Gosia Kleiber, z gimnazjum 
– Natalia Kaźmierczak.
Wręczono również dyplomy i nagro-
dy za udział pozostałym uczestnikom 
etapu miejskiego: SP 1 – Piotr Szulc, 
Mateusz Tomaszewki, Anastazja 
Rzyszkiewicz, Blanka Zielewicz; SP 2 
– Oktawia Socha, Natasza Ogrodzka, 
Wojciech Misiewicz, Marta Skorliń-
ska, Martyna Malinowska; SP  3 – 
Blanka Urban, Vanessa Bystrzycka, 
Kacper Środa, Nikola Jaworska, Do-
minika Biazik; SP 4 – Anna Polańska, 
Tobiasz Witkowski, Karina Plewa, 
Wiktoria Świtalska, Dominik Wi-
śniewski, Martyna Schlegel; G  1 – 
Olga Wieczorek, Dominik Walkie-
wicz; G 2 – Weronika Miler.
Na uroczystość wręczenia nagród przy-
byli zaproszeni goście: burmistrz Mał-
gorzata Machalska, przewodnicząca 
Rady Miasta Teresa Zygmanowska, Ta-
deusz Urban, przedstawiciel Urzędu 

Miasta i Stowarzyszenia Ekologicznego 
– Cezary Biderman, Alicja Witucka-
-Piskorska ze Stowarzyszenia Ekologicz-
nego, Irena Skrzypczak, Maria Błaszczak 
i  Jan Błaszczak, którzy pomiędzy pro-
gramem artystycznym wręczyli laure-
atom dyplomy, nagrody książkowe i upo-
minki. Przybyli również dyrektorzy 
szkół, nauczyciele i opiekunowie przy-
gotowujący dzieci i  młodzież do kon-
kursu oraz rodzice uczestników i  ich 
rodziny.
Uroczystość prowadziły: Zuzanna Saj-
nan, Julia Patrzek i Zuzanna Karaszew-
ska z klasy V c SP 2.

Szczególne słowa uznania i podzię-
kowania należą  się nauczycielkom 
– koordynatorkom z SP 2: Katarzy-
nie Woroch i  Dorocie Michalak za 
wzorowe przygotowanie i czuwanie 
nad całością konkursu oraz finało-
wej imprezy. Wspierała je na wielu 
płaszczyznach Alicja Witucka-Pi-
skorska. Imprezę uświetniły wystę-
py uczniów SP 2: minirecital przy-
gotowany przez kl. 2  g wraz z  wy-
chowawczynią, Agnieszką Mikulską-
-Spalony (zespół flażoletowy), oraz 
program taneczny „Taniec ziemi” do 
piosenki Michalea Jacson’a przygo-
towany przez panią  Agnieszkę 
Grzeszkowiak i Aleksandrę Sołecką. 
Burmistrz Małgorzata Machalska 
podsumowała konkurs i w ciepłych 
słowach podziękowała organizato-
rom. Prace będą prezentowane w Bi-
bliotece Miejskiej.

Maria i Jan Błaszczakowie

OŚWIATA

W tym roku konkurs przebiegał pod 
hasłem „Ekoperspektywy”. Zgodnie 
z Regulaminem Miejskiego Konkursu 
Ekologicznego, jest on kontynuacją 
i kolejną edycją konkursu organizo-
wanego corocznie przez Komisję Eko-
logiczną Rady Miasta Luboń oraz 
Stowarzyszenie Ekologiczne „Luboń 
dla Środowiska” dla uczniów ze szkół 
podstawowych i gimnazjów z Lubonia. 
Konkurs jest przeprowadzany przy 
współpracy nauczycieli przyrody, bio-
logii i geografii szkół lubońskich. Te-
gorocznym organizatorem była Szko-
ła Podstawowa nr  2 im. Augusta hr. 
Cieszkowskiego oraz Stowarzyszenie 
Ekologiczne „Luboń dla Środowiska”. 
Patronat nad Konkursem objęła Bur-
mistrz Lubonia – Małgorzata Machal-
ska. Sponsorami nagród w konkursie 
były władze miasta, starostwo powia-
towe oraz instytucje współpracujące 
(Wielkopolski Park Narodowy oraz 
firmy: „Kom-Lub”, „Luvena” SA 
i „Skrzat”). Przystępując do konkursu 
dzieci i  młodzież wzbogacają swoją 
wiedzę o środowisku i jego ochronie. 
Jak co roku konkurencje rozgrywa-
ły się na trzech poziomach wiekowych 
i  w  dwóch częściach: ekologicznej 
i  plastycznej. Starszaki, czyli klasy 
IV-VI szkoły podstawowej i  gimna-
zjaliści, musieli na etapie szkolnym 
rozwiązać test wiedzy, aby potem za-
prezentować swoją pomysłowość 
w poszczególnych tematach przyrod-
niczych. Laureatami etapu szkolnego 
zostali:
QQ SP 1: Małgorzata Wojsz, Zuzanna Ko-

ściukiewicz, Oliwier Stróżyński – III miej-
sce, Michał Biskopski – II, Maria Sta-
chowiak – I;
QQ SP 2: Oliwia Kuczyńska, Maja Reclik, 

Dobrochna Stachecka – II,
QQ Zuzanna Rosocka, Zo�a Ciesielczak – I;
QQ SP 3: Kacper Leśnik – III, Jakub Jaś-

kowiak – II, Jan Tomaszyk – I,
QQ SP 4: Zuzanna Adamczyk, Weronika 

Lazerek – III, Anna Konarska – II, Nor-
bert Matysiak – I;
QQ Gimnazjum nr 1: Olimpia Wojciechow-

ska – III, Mikołaj Sarnecki – II, Kalina 
Piskorska – I;
QQ Gimnazjum nr 2: Mateusz Gawrysiak, 

Szymon Bójko, Justyna Kledzik – III, Pa-
trycja Ciemnoczołowska – II, Julia Ry-
pińska – I.
23 marca jury �nału Miejskiego Kon-
kursu Ekologicznego: Katarzyna Ekwiń-
ska – Rada Miasta Luboń, Emilia Bryś 
– Urząd Miasta Luboń, Jan Błaszczak – 
wiceprezes „Stowarzyszenia Ekologicz-
nego „Luboń dla Środowiska”, Maria 
Błaszczak – sekretarz Komisji Ochrony 
Przyrody PTTK Oddział Luboń, członek 
Stowarzyszenia Ekologicznego „Luboń 
dla Środowiska”, Irena Skrzypczak – Sto-
warzyszenie Luboński Uniwersytet Trze-
ciego Wieku oraz Tadeusz Urban – dy-
rektor �rmy „Kom-Lub”, dokonało oce-
ny prac przekazanych przez szkoły 
podstawowe i gimnazja oraz przyznało 
następujące nagrody i wyróżnienia �na-
łowe:

QQ W kategorii klas 1-3 należało wyko-
nać w technice collage, w formacie A3, 
pracę zatytułowaną „Moje zielone po-
dwórko”. Laureaci: Damian Pazderski – 
III miejsce, Sonia Wojciechowska – II, 
Rafał Woźniak – I, wyróżnienie – Emilia 
Szymankiewicz, Maja Słoniowska i Mi-
lena Orlińska.

- Najlepsi uczniowie z klas 4-6 wykona-
li na etap miejski przestrzenny projekt 
kosza na śmieci, zachęcającego do segre-
gacji. Prace są tak ciekawe, ze można 
byłoby od razu wykonać je w skali 1:1 
i  umieścić w  wielu miejscach naszego 
miasta. Laureatami zostali: Norbert Ma-
tysiak – III miejsce, Jakub Jaśkowiak – II, 
Oliwier Stróżyński – I, wyróżnienie – 
Weronika Lazarek.
QQ Prace gimnazjalistów, którzy wykaza-

li się i wiedzą i wrażliwością przyrodni-
czą zaowocowały licznymi prezentacjami 
multimedialnymi i �lmami. Były one na 
tak wysokim poziomie, że komisja miała 
naprawdę trudny wybór. Tematem �lmów 
i prezentacji było: „Co robimy w naszym 
mieście dla ochrony środowiska?” Komi-
sja wybrała i przyznała: III miejsce Julii 
Rypińskiej, II – Kalinie Piskorskiej, a I 
– Szymonowi Bójko.
QQ Uczestnicy części plastycznej, której 

temat brzmiał: „Przyroda warta ochro-
ny”, przedstawiali głównie gatunki, które 
życzylibyśmy sobie zachować jak naj-
dłużej na naszej planecie, jednak z po-
wodu degradacji środowiska są one 
zagrożone wyginięciem. Na poziomie 
klas 1-3 komisja wybrała prace: Ange-
liki Grześkowiak – III miejsce, Natalii 
Szuster – II, Soni Wojciechowskiej – I; 
wyróżnienia: Julia Klim, Aleksandra 
Kulińska i Alicja Szulc. Spośród prac 
klas 4-6 za najciekawsze uznano: pra-
cę Jagody Bobrowskiej – III, Marcina 
Kałużnego – II, Gosi Kleiber – I. Prace 
były tak piękne i pomysłowe, że komi-
sja nie mogła  się oprzeć i  wyróżniła 
jeszcze troje uczestników: Bernadetę 
Dobosz, Klaudię Czarną i Magdalenę 
Paradowską. Nagrodzeni gimnazjaliści 
to: Aleksandra Opalińska – III, Maja 
Zielińska – II, Natalia Kaźmierczak – I; 
wyróżnienia: Zuzanna Jankowska, Zu-
zanna Borowiak, Agata Pakła.

Miejski Konkurs Ekologiczny
30 marca w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się zakończenie 16. edycji Miejskiego Konkursu Ekologicznego. 
Ogłoszono wyniki i rozdano dyplomy oraz nagrody

Q
Miejski Konkurs Ekologiczny – laureaci z gośćmi, organizatorami i opiekunami   fot. Jan Błaszczak

W informacjach o  inwestycjach ko-
munalnych można przeczytać o ogło-
szeniu przez miasto przetargu na 
wykonanie prac dostosowujących 
budynek Szkoły Podstawowej nr 2 do 
wymogów przepisów przeciwpożaro-
wych. Co w  SP  2 jest niezgodne 
z przepisami przeciwpożarowymi i ile 
będzie kosztowało dostosowanie bu-
dynku, skoro ogłoszono przetarg?   
 (rodzic)

Odp.: Miasta Luboń ogłosiło przetarg 
na podstawie ekspertyzy technicznej 

w porozumieniu z Komendą Miejską 
Państwowej Straży Pożarnej w Pozna-
niu. Planowany zakres prac ma na celu 
przystosowanie istniejących obiektów 
do aktualnych wymogów w  zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla 
budynków użyteczności publicznej, 
w szczególności co do zamontowania 
przegród przeciwpożarowych. Wyło-
niony wykonawca złożył ofertę na kwo-
tę 180 759,18 zł. Realizacja przedmiotu 
umowy nastąpi do 31 sierpnia 2016 r.

oprac. Henryka Grygier-Konewka
kierownik Wydziału Inwestycji UML

Mieszkańcy pytają

SP 2 przeciwpożarowo
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4 marca, dzieci z  Publicznego Przed-
szkola nr  5 (grupa 5.) uczestniczyły 
w spotkaniu z cyklu „Cały Luboń czyta 
dzieciom” w Bibliotece Miejskiej. Czy-
tała dla nas uczennica z G 1. Nadal pro-
wadzimy akcję, podczas której rodzice 
czytają książki kolegom i  koleżankom 
swojego dziecka w  grupie. 10 marca 
nastąpiło uroczyste zakończenie kon-
kursu na najładniejszą lalkę-kukiełkę pt. 
„Bohater bajek”. W konkursie uczestni-
czyło 40 dzieci z rodzicami. Prace kon-
kursowe zdobiły nasz hol. Wszyscy 
uczestnicy zostali nagrodzeni.
2 marca odbył się koncert pt. „Przesile-
nie wiosenne”, 15 marca spektakl pt. 
„Wiosna” w wykonaniu artystów z Teatru 
„Krokodyl”. 21 marca przywitaliśmy 
wiosnę w kolorowym korowodzie – każ-
da grupa ze swoim gaikiem. Dzieci 
z grupy 3. przygotowały przedstawienie 
pt. „Powitanie wiosny”.
Ponownie przed świętami wielkanocny-
mi o  dzieciach z  Przedszkola „Weseli 
Sportowcy” pamiętali przedstawiciele 

Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK 
„Lubonianka” i odwiedzili je z prezen-
tami w  Wielki Wtorek, 22 marca. 
W śniadaniu wielkanocnym „Lubonian-
kę” reprezentowali: prezes Jerzy Zieliń-
ski, wiceprezes Zbyszko Wojciechowski 
i  członek zarządu – Irena Skrzypczak. 
Tradycyjnie obecni byli również emery-
towani pracownicy przedszkola. Przy-
byłych przywitała dyrektor Violetta 
Tomczak. „Kolarze” (grupa 6-latków) 
zaprezentowali przedstawienie taneczne 
dotyczące powitania wiosny, przygoto-
wani przez Beatę Przewoźnik i Henrykę 
Toporską-Jastrząb. Do przedszkola za-
witał wielkanocny zajączek, w którego 
postać wcieliła  się Katarzyna Bonicka 
z  Agencji Eventowej „Ubarwieni” ze 
Swarzędza. Krwiodawcy oprowadzani 
przez wicedyrektor Jolantę Kaminiarz, 
której towarzyszyła dyrektor Violetta 
Tomczak, przekazali dla poszczególnych 
grup przedszkolaków bajki, baśnie, 
książki o św. Janie Pawle II, układanki-
-klocki i puzzle od Wydawnictwa „Pu-

U Wesołych Sportowców

blicat” SA w Poznaniu. Dla siedmiorga 
dzieci były wiewiórki odblaskowe od 
Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Pozna-
niu. Goście zostali obdarowani prezen-

tami ufundowanymi przez dyrekcję 
przedszkola – kwiatkami w doniczkach, 
babeczkami i  wielkanocnymi koszycz-
kami.

E. Kałuska, Robert Wrzesiński

Przed-
szkolacy 
dostają 
książki 
od krwio-
dawców   
fot. Ro-
bert 
Wrzesiń-
ski

W naszych szkołach, podobnie jak 
w  Poznaniu, panoszą  się wszy. Moje 
dziecko przyniosło je do domu po raz 
kolejny. Czy miasto może zorganizować 
jakąś kompleksową pomoc, by zabez-
pieczyć placówki edukacyjne przed 
nawrotami tego problemu?    (ojciec)

Odp.: Miasto oraz szkoły nie mogą sku-
tecznie walczyć z wszawicą, bo uniemoż-
liwiają im to przepisy. W 2003 r. minister 
zdrowia wydał rozporządzenie, które 
zniosło obowiązek kontroli higieny 
uczniów przez szkolne pielęgniarki. Od 
tego czasu inspektor sanitarny nie może 
wydać decyzji zakazującej uczęszczania 
dziecku na zajęcia, do czasu wyleczenia 
go. Z  kolei, zdaniem Instytutu Matki 
i Dziecka, który opracował tzw. standar-
dy postępowania pielęgniarek szkolnych, 
„utrzymywanie w szkołach przeglądów 
czystości ciała i odzieży należy uznać za 
gwałcenie praw dziecka”. Mogą się one 
odbywać jedynie za zgodą i  na prośbę 
rodziców. Pielęgniarki mają związane 
ręce, a walka z wszami, jeśli nie uczest-
niczą w  niej wszystkie dzieci w  klasie, 

jest bardzo utrudniona. Pomimo tych 
ograniczeń prawnych, w  szkołach 
i przedszkolach miejskich podejmuje się 
na bieżąco działania i  pro�laktycznie, 
i wspomagające leczenie. Poniżej przed-
stawiam przykłady takich działań:
- Szkoła Podstawowa nr  1 występuje 
z  apelami do rodziców, by sprawdzali 
głowę przy każdorazowym myciu, a dzie-
ciom tłumaczyli, aby nie korzystały ze 
wspólnego grzebienia, ozdób do włosów 
i nakryć głowy. Do rodziców kierowana 
jest też pisemna prośba o udzielenie zgo-
dy na sprawdzenie czystości w wyjątkowej 
sytuacji. Prośby te przechowuje pielęgniar-
ka szkolna. W przypadku zgłoszenia przez 
rodzica, że jego dziecko ma wszy lub 
gnidy, pielęgniarka przeprowadza kon-
trolę czystości skóry głowy wszystkich 
dzieci w  klasie z  zachowaniem zasady 
intymności (do gabinetu pielęgniarki 
dzieci wchodzą pojedynczo, kontrola 
odbywa się za parawanem). Pielęgniarka 
zawiadamia rodziców dzieci, u  których 
stwierdzono wszawicę, o  konieczności 
podjęcia niezwłocznie zabiegów higie-
nicznych skóry głowy. W razie potrzeby 

udziela nie-
zbędnych in-
formacji. 
W  k las ie , 
w   k t ó r e j 
stwierdzono 
wszawicę, 
pielęgniarka 
przeprowadza 
pogadankę, 
a wychowaw-
ca za pomocą 
dziennika 
elektronicz-
nego przypo-
mina rodzi-
com o  kon-
troli czystości 

Mieszkańcy pytają

Wszy
u  dzieci. Pielę-
gniarka monitoru-
je skuteczność 
podjętych działań.
QQ W Szkole Pod-

stawowej nr  2 
odnotowano 27 
przypadków wy-
stępowania wszy 
u dzieci z różnych 
klas. Każde zgłosze-
nie jest sprawdza-
ne. W przypadku 
stwierdzenia infekcji 
u jednego dziecka z klasy, powiadamia się 
natychmiast jego rodziców telefonicznie 
bądź pisemnie. Rodzic dostaje wskazówki 
do dalszego postępowania. Cała klasa ma 
wtedy sprawdzane głowy (indywidualnie 
w gabinecie pielęgniarki). Wychowaw-
ca klasy powiadamia w  takiej sytuacji 
wszystkich rodziców poprzez e-dziennik 
o wystąpieniu przypadku oraz koniecz-
ności częstego sprawdzania głów. Dzieci, 
u  których wystąpiły infekcje, mają też 
częściej sprawdzane głowy przez pielę-
gniarkę. Podejmowane są działania pro-
�laktyczne: 1) z materiałów pro�laktycz-
nych z Urzędu Miasta przygotowano ga-
zetkę szkolną; 2) ulotki są rozdawane 
rodzicom podczas zebrań, wywiadów, 
zwłaszcza w tych oddziałach, w których 
odnotowano przypadki; 3) w czasie ferii 
szkolnych wszystkie sza�i uczniowskie 
zostały zdezynfekowane.
QQ W Szkole Podstawowej nr 3 nie było 

zgłoszenia o wystąpieniu wszawicy. Ucznio-
wie są systematycznie informowani o moż-
liwości wystąpienia w każdej chwili tej 
infekcji. Przeprowadzane są pogadanki 
przez pielęgniarkę oraz systematycznie 
przeglądanie (za zgodą rodziców) wło-
sów uczniów.
QQ Szkoła Podstawowa nr 4 realizuje ogól-

nopolski program pro�laktyki zdrowot-
nej „Problem z  głowy”. Podczas lekcji 
wychowawczych nauczyciele oraz pielę-
gniarka szkolna prowadzą pogadanki na 
temat wszawicy. Uczniowie biorą również 
udział w konkursie szkolnym „Wszawica 
– wiemy, więc działamy”. W holu szkoły 

pojawiły się plakaty, rebusy, krzyżówki 
oraz prezentacje multimedialne na temat 
wszawicy i działań, jakie należy podjąć, 
by mieć ten problem z głowy. Podczas 
zebrań z rodzicami wychowawcy obej-
rzeli �lm edukacyjny z  wypowiedzią 
lekarza i  instruktażem prawidłowego 
usuwania wszy.
QQ W Przedszkolu nr 1 wychowawcy roz-

dają kartki z informacją, iż pojawił się 
problem z wszami w danej grupie, z proś-
bą o dokonanie przez rodzica przeglądu 
głowy dziecka. Na Radzie Pedagogicznej 
w lutym wszyscy wychowawcy otrzyma-
li informację z  Sanepidu nt. wszawicy 
i przekazali ją rodzicom. Na zebraniach 
z rodzice otrzymali informację nt. zwal-
czania wszawicy. Wszystkie dywany są 
odkurzane środkami chemicznymi – 
odkażającymi. Wszystkie pluszaki (po 
informacji, że mamy dzieci z wszami) 
zostały wyprane i odkażone.
QQ Przedszkole nr 5 – W sytuacji, kiedy 

rodzic zgłasza, że dziecko ma wszy, pi-
semnie informujemy o tym fakcie pozo-
stałych rodziców, z prośbą o sprawdzenie 
głów dzieci (w przypadku, gdy wszy się 
pojawią, przedszkole występuje z prośbą 
o podjęcie przez rodziców właściwych 
kroków, by je usunąć). Sytuacja taka jest 
monitorowana przez kilka dni. Rodzicom 
rozdawana jest przygotowana broszura 
z Sanepidu na temat wszawicy i sposo-
bów postępowania.

oprac. Romualda Suchowiak
kierownik Wydziału Oświaty,  

Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta

Q
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Niezwykle interesująca była zbudo-
wana przez gościa minioczyszczalnia 
wody oraz doświadczenie z samocho-
dem napędzanym przez wodę. Przed-
szkolaki dowiedziały się, że w otacza-
jącym nas świecie istnieje wiele ro-
dzajów wód, a  dla chętnych była 
możliwość ich degustacji.
8 marca do naszego przedszkola przy-
jechała poznańska grupa „Kompas”, 
która zajmuje  się przeprowadzaniem 
kursów z  pierwszej pomocy. Przed-
szkolaki przypomniały sobie numery 
alarmowe, zapoznały  się dokładnie 
z wyposażeniem torby ratownika me-
dycznego, a odważniejsze dzieci prze-
prowadziły masaż serca i  sztuczne 
oddychanie na manekinie. Były rów-
nież ćwiczenia tzw. pozycji bezpiecz-
nej. Na koniec każdy uczestnik otrzy-
mał dyplom „Małego Ratownika”.
11 marca udaliśmy się na przedstawie-
nie teatralne pt. „Koza Kłamczucha” 
do lubońskiego Ośrodka Kultury. 

Przedszkolaki obejrzały pouczającą 
bajkę, której morał brzmiał „Kłamstwo 
ma krótkie nogi”. 
Na głowach samodzielnie wykonane 
przez dzieci, niezwykle kolorowe wian-
ki, w  rękach instrumenty muzyczne, 
a  na czele Marzanna. Tak 21 marca 
wyruszyliśmy z uśmiechami na ustach 
na ulice Lubonia, by pożegnać zimę 
i powitać wiosnę. Choć na dworze było 
dość chłodno, to tradycyjnie postano-
wiliśmy zatopić naszą pannę w ogro-
dzie przedszkolnym. 
24 marca zasiedliśmy wspólnie do 
wielkanocnego stołu. Po świątecz-
nym śniadaniu najstarsza grupa 
(„Kangurki”) wyszła z przedszkola 
w celu poszukiwania wielkanocne-
go zajączka. Przedszkolaki znalazły 
trzy ogromne kosze, wypełnione 
paczkami świątecznymi dla wszyst-
kich dzieci. 
31 marca w przedszkolu wystąpiła gru-
pa teatralna „Fantazja” z przedstawie-
niem pt. „Troskliwe Misie”. Głównym 
mottem bajki było niesienie pomocy 
innym.

M. Szymańska

OŚWIATA

Comiesięczna prelekcja państwa Gła-
dysiaków była pierwszym ciekawym 
wydarzeniem w niepublicznym przed-

szkolu przy ul. Konopnickiej. Tym 
razem pani Agnieszka przyjechała do 
nas z  tematem pt. „Żywioły: woda”. 

U Kubusia Puchatka i Przyjaciół

Q
Powitanie wiosny w przedszkolu „Kubuś Puchatek i Przyjaciele”

Niepubliczne przedszkole przy ul. 
Kopernika 10A marcową podróż 
rozpoczęło od wycieczki do Ośrod-
ka Kultury na przedstawienie „Ko-
zucha Kłamczucha”, które odbyło się 
11 marca. Aktorzy zachęcili małych 
widzów do wspólnej zabawy. 16 mar-
ca dzieci przygotowały wiosenne 
kanapki ze świeżych i zdrowych pro-
duktów promowanych w  naszym 
przedszkolu przez cały rok. 17 mar-

ca odbyła się wycieczka do Centrum 
Ogrodnictwa w celu zakupienia na-
sion i  cebulek do własnej hodowli 
roślin. 21 marca świętowaliśmy na-
dejście wiosny. Każda grupa stwo-
rzyła swoją małą Marzannę. 24 mar-
ca pojechaliśmy do Art-Zagrody 
w Dymaczewie Starym, gdzie dzieci 
brały udział w  warsztatach stolar-
skich, wykonując wielkanocne upo-
minki. Symboliczne pożegnanie zimy 
zakończyło wycieczkę. 25.03 odwie-
dził nas zajączek, który obdarował 
każde dziecko prezentem.
Jak tradycja nakazuje, w  naszym 
przedszkolu przed świętami odby-

ło  się uroczyste śniadanie wielka-
nocne. Dzieci zrobiły pisanki, ko-
szyczki, panie ozdobiły sale baziami, 
bukszpanem i  stroikami. Na stole 
nie zabrakło tradycyjnych potraw: 
jajek, szynki, sałatek, białej kiełbaski 
oraz babek, które upiekły dzieci. 
Marzec był miesiącem eksperymen-
tów. Wszystkie grupy pod czujnym 
okiem wychowawców przeprowadzi-
ły wiele doświadczeń, dzięki którym 

mogły zrozumieć różne zjawiska za-
chodzące w otaczającym nas świecie 
i  jakie znaczenie ma woda dla czło-
wieka, zwierząt i  roślin oraz czym 
różni się woda pitna od tej w kałuży. 
Powstały piękne prace plastyczne.
Realizując roczny plan pracy pod 
hasłem „Książka naszym przyjacie-
lem” udaliśmy  się do biblioteki 
przedszkolnej oraz odwiedziliśmy 
Bibliotekę Miejską. Dzieci dowiedzia-
ły się, jak należy dbać o książki, za-
poznały  się z  księgozbiorem i  zasa-
dami korzystania z  biblioteki oraz 
wykonały zakładki.

CzO

Z Czarodziejskiego Ogrodu

Warsztaty 
stolarskie 
w Dyma-
czewie 
Starym dla 
przedszko-
laków 
z Czaro-
dziejskiego 
Ogrodu

W niepublicznym przedszkolu przy 
ul. Szkolnej marzec upłynął nam na 
przygotowaniach do świąt wielkanoc-
nych oraz ciekawych obserwacjach 
przyrodniczych. Przedszkolaki oprócz 
poszukiwania zwiastunów wiosny 
w  terenie, mają za sobą obserwacje 

przeprowadzone w  kąciku przyrod-
niczym. Dzieci siały nasiona rzeżuchy 
oraz owsa, z których tuż przed świę-
tami wykonały wielkanocne stroiki. 
Uważnie obserwowaliśmy też rozwi-
jające się pąki na gałązkach umiesz-
czonych w  wazonie. Poznawaliśmy 
świąteczne tradycje, śpiewaliśmy pio-
senki związane z Wielkanocą i wyko-
nywaliśmy świąteczne dekoracje. 
Dzieci wraz z rodzicami uczestniczy-
ły w  świąteczno-wiosennych warsz-
tatach, w  trakcie których bawiły  się 

w  rozmaite zabawy, tańczyły i  brały 
udział w konkursach. Na zakończenie 
wykonały wraz ze swoimi gośćmi 
świąteczne dekoracje.
Tuż przed Wielkanocą nasze przedszko-
le odwiedził zajączek. Przyszedł z pre-
zentami, ale dzieci, aby je odnaleźć, 

musiały się natrudzić. Wszystkie upo-
minki zostały odnalezione, a  szukanie 
ich sprawiło dzieciom dużo radości.
Ostatnią z marcowych atrakcji był 
cykliczny koncert Filharmonii Po-
mysłów, zatytułowany „Duli-duli 
Łąka”.  Kasia i   Jasiek zaśpiewali 
m.in. „Zielony mosteczek”, „Kuku-
łeczka”,  w  aranżacji  tradycyjnej 
i  rapując. Przedszkolakom bardzo 
podobały się nieznane im, ludowe 
zabawy.

A. Liebner

Z Chatki Skrzatka

Q

Q
Maluszki wraz z rodzicami wykonują ozdoby świąteczne   fot. M. Śron
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Ortografia
W piątek, 4 marca w  SP  1 odbył  się 
gminny etap konkursu „Ortograficzne 
potyczki”. Do rywalizacji przystąpiło 
12 uczniów z lubońskich szkół podsta-
wowych. Uczniowie przez 60 minut 
pisali test związany z  tematem „Kul-
tura i sztuka”. Największą liczbę punk-
tów uzyskali przedstawiciele SP  2. 
Dyrektor wręczył pamiątkowe dyplomy 
wszystkim uczestnikom, a zwycięskiej 
drużynie nagrody książkowe. Zespół 
ten otrzymał także przepustkę do 
udziału w powiatowym etapie konkur-
su w Koziegłowach.   

J. Lehman

Odwiedziny
8 marca gościliśmy uczniów Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go z  Mosiny. Spotkaliśmy  się w  celu 
rozstrzygnięcia międzyszkolnego kon-
kursu na „Najpiękniejszą Pisankę Wiel-
kanocną” oraz spędzenia czasu w świą-
tecznej atmosferze. Dzieci przygoto-
wały koszyk wielkanocny. Uczniowie 
otrzymali dyplomy i nagrody od zają-
ca wielkanocnego. W trakcie spotkania 
swoje umiejętności wokalne zaprezen-
towali uczniowie kółka muzycznego.    
 M. Kulińska

Po angielsku
11 marca odbyła się 3. edycja Szkolnego 
Konkursu Języka Angielskiego „How do 
you spell...?”, czyli alfabet brytyjski na 
co dzień. O  tytuł Mistrza Literowania 
walczyło 5 trzecioklasistów, których za-
daniem było literowanie znanych wyra-
zów w j. angielskim. Mistrzynią Litero-
wania została Julia Przywara (3  d). 2. 
miejsce zajął Przemysław Kołtek (3 a), 
a 3. – Wiktor Kuncewicz (3 a). W kon-
kursie brały udział również Nyah Wig-
man i Joanna Krajnik (3 a).   

A. Poprawka

Wycieczka
15 marca pojechaliśmy do Laboratorium 
Wyobraźni. Każda z grup uczestniczyła 
w trzech typach zajęć. Mogliśmy zagrać 
w  grę interaktywną. Następnie udali-
śmy się do Experymentarium. Tam wy-
konywaliśmy różne doświadczenia. 
Zrobiliśmy zegar jodowy i wybuchający 
wulkan. Wyprodukowaliśmy kolorowe 
mleko i czarny sok pomarańczowy. Na 
koniec był kawior ekologiczny, który był 
bardzo smaczny. Później udaliśmy się na 
Wystawę Naukową. Tam obserwowali-
śmy zjawiska z dziedziny �zyki. Byliśmy 
też w ciemni i widzieliśmy naszą panią, 
stojącą na głowie.    J. Jakubowska

Spotkanie 
z pilotem
17 marca na-
szą szkołę od-
wiedził mjr 
Adam Kojder 
– pilot samo-
lotów bojo-
wych MIG-
21, 62. Pułk 
Lotnictwa 
Myśliwskiego. 
W  spotkaniu 
uczestniczyły 
klasy: 3 b, 4 b, 
5 b i 6 b. Nasz 
gość w cieka-
wy sposób 
podzielił  się 
swoimi do-

Z Jedynki

Dzieci z punktu przedszkolnego przy ul. 
Dąbrowskiego z okazji Dnia Kobiet wy-
konały laurki dla swoich mam.
18 marca dzieci sadziły cebulki kwia-
tów w doniczkach. Przedszkolaki do-
wiedziały się, co jest potrzebne do 
wzrostu roślin oraz poznały nazwy 
wiosennych kwiatów. Teraz mali 
ogrodnicy mogą obserwować i pielę-
gnować efekty swojej pracy.
22 marca w naszym przedszkolu zapa-
nowała ciepła, rodzinna i  świąteczna 
atmosfera. Dzieci zaprezentowały pro-
gram artystyczny związany z tradycjami 
wielkanocnymi. Grażyna Leciej i Danie-
la Cichońska pogratulowały dzieciom 
udanego występu i  złożyły świąteczne 
życzenia. Po tradycyjnym śniadaniu 

dzieci cieszyły się prezentami od zającz-
ka wielkanocnego.
Ostatniego dnia marca dzieci wspólnie 
przygotowały smaczną i zdrową sałatkę 
owocową, którą później zjadły. Warsz-
taty kulinarne bardzo się podobały.
Nadejście wiosny było okazją, by 
uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bo-
gactwo niesie ze sobą budząca się do 
życia przyroda. Zgodnie z  tradycją 
naszego przedszkola należało pożegnać 
zimę. Dzieci wraz z  nauczycielkami 
przygotowały Marzannę z gazet i bi-
buły. Barwny korowód udał się ulica-
mi miasta nad Wartę. Dzieci zgodnie 
stwierdziły, że wiosna już przybyła 
i zagości u nas na dobre.

K.K.

Z Trójeczki

Q
Śniadanko wielkanocne w Trójeczce

świadczeniami w lataniu 
na MIG-21. W  ramach 
spotkania uczniowie 
obejrzeli �lm, ukazujący 
pracę majora, a także zo-
baczyli kombinezony 
lotnicze i chełmy.   

A. Szulc

Lubimy czytać
Odbyły się kolejne zajęcia 
w ramach projektu „Cała 
Polska czyta dzieciom”. 
Uczniowie klasy 3 a przy-
nieśli do szkoły książki, 
które ostatnio czytali. 
Cieszy fakt, że dzieci po-
tra�ą wypowiadać się na 
temat czytanych książek 
oraz z  chęcią czytają 
w  klasie wybrane przez 
siebie fragmenty.   J. Jakubowska

0 b
Marzec upłynął nam na działaniach 
muzycznych i plastycznych. Tańczyli-
śmy z chustami, śpiewaliśmy, tworzyli-
śmy papier czerpany. Uczestniczyliśmy 
w spotkaniu z rzeźbiarką. Przypomnie-
liśmy sobie tradycje i zwyczaje związa-
ne ze Świętami Wielkanocnymi, wyko-
naliśmy wiele ozdób, 
w  tym koszyczki 
wielkanocne, otrzy-
maliśmy także pre-
zenty od zająca. 
W  odpowiedzi na 
akcję Młodzieżowej 
Rady Miasta udali-
śmy się 23 marca na 
Plac E. Bojanowskie-
go, aby wspólnie 
z  pomysłodawcami 
oraz klasą 1 g udeko-
rować wykonanymi 
przez nas świątecz-
nymi ozdobami jed-
no z drzew. Włączy-
liśmy  się również 
w  akcję Samorządu 
Szkolnego „Tydzień 
kolorów w Jedynce”, 
aby ubierać się w od-
powiednie kolory 
w kolejnych dniach.  

 J. Gazda

Sprawdzian szóstoklasistów 
5 kwietnia 91 naszych uczniów przystą-
piło do pisania sprawdzianu klas szó-
stych. W części pierwszej nie uczestni-
czyła Małgorzata Wojsz, która została 
laureatką Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Polskiego. Przed rozpoczęciem 
sprawdzianu wszystkim uczniom życzy-
liśmy jak najlepszych wyników.

Q
Przygotowania do rozdania testów kompetencyjnych 
w SP 1

Q
Tworzenie papieru czerpanego prze uczniów z kl. 0b   
fot. M. Kulińska

Q
Klasa 3 c z pilotem   fot. A. Szulc
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Ortograficzne zwycięstwo
W piątek, 4 marca w SP 1 odbył się etap 
gminny konkursu „Ortogra�czne Po-
tyczki” dla uczniów klas 6. SP 2 repre-
zentowały: Oliwia Garczyńska (6  d), 
Zo�a Beszterda (6 e) i Aleksandra Jaku-
bowska (6 e), które bezbłędnie napisały 
dyktando podczas eliminacji szkolnych 
w styczniu. Wśród zespołów lubońskich 
szkół podstawowych uczennice Ciesz-
kowianki okazały się najlepsze jako ze-
spół, a Oliwia dodatkowo miała najwyż-
szy wynik indywidualny. Dziewczyny 
będą reprezentować Luboń w dalszym 
etapie konkursu w Koziegłowach.   

A. Mączyńska

Warsztaty florystyczne
10 marca w świetlicy szkolnej odbyły się 
warsztaty �orystyczne, poprowadzone 
przez Natalię Różalską, mamę naszej 
uczennicy Nataszy (1  f), właścicielkę 
kwiaciarni „Atena”. W  warsztatach 
uczestniczyli rodzice wraz z  dziećmi. 
Powstało wiele pięknych dekoracji świą-
tecznych, które zdobiły wielkanocne 
stoły w domach naszych uczniów.   

K. Ratajczak

Poezja wiosenna
15 marca w bibliotece szkolnej odbyły się 
eliminacje szkolne do 2. etapu Międzysz-
kolnego Konkursu Recytatorskiego Po-
ezji Wiosennej. Wzięło w nim udział 10 
uczniów. W kategorii klas 1-3 zwyciężył 
Bruno Sołtys (1 c), wyróżnienia otrzy-
mali: Szymon Stachowiak (1 b), Laura 
Mizerna (1  e), Wiktor Pilarski (1  h), 
Paulina Olejnik (3 b), Angelika Karulak 
(3 d). W kategorii klas 4-6 wygrał Adam 
Niemiec (6 e), wyróżnienia: Oliwia Gar-
czyńska (6 d), Łukasz Filipowicz (6 b), 
Julia Jankowiak (6 c). 

Warsztaty
15 marca dzieci uczęszczające do świe-
tlicy wzięły udział w warsztatach cukier-
niczych, prowadzonych przez kucharza 
– Pawła Spodzieję. Celem spotkania było 
poznanie tradycyjnych, wielkanocnych 
wypieków, a także rozwój zdolności pla-
stycznych i manualnych. W czasie spo-
tkania odbył  się konkurs kulinarny na 

najciekawszy deser bezowy. Kucharz 
wyłonił trzech zwycięzców: Mateusz 
Kucz (2 c), Jaś Biały (1 a) oraz Roksana 
Leja (1  d), którym wręczono fartuchy. 
Każdy uczestnik otrzymał słodki upo-
minek.    A. Czerwińska

Rekolekcje
16-18 marca odbyły się szkolne rekolek-
cje. Ojciec Rafał Bytner przypomniał 
uczniom, że Chrystus jest ich Królem, 
z  którym mają rozmawiać i  iść Jego 
śladami. Dzieci wzięły także udział w na-
bożeństwie Drogi Krzyżowej, której po-
szczególne stacje wykonali uczniowie 
klas 6. Uwieńczeniem przeżyć religijnych 

był udział we mszy św. Wszystkie te 
wydarzenia miały miejsce w kościele św. 
Jana Pawła II.   I. Cieślak, A. Grzeszko-
wiak, K. Kasprzyk, L. Brenska

Motylowy rekord
18 marca grupa wolontariuszy Motylego 
Wolontariatu wzięła udział w  próbie 
bicia Rekordu Guinnessa. Było to jedno 
z działań mających na celu nagłośnienie 
potrzeby rozbudowy Hospicjum Palium 
w  Poznaniu. Na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich zebrało się ponad 
1000 wolontariuszy z przedszkoli i szkół. 
Podjęliśmy próbę bicia Rekordu Guin-
nessa w dwóch kategoriach: tworzeniu 
żywego motyla oraz ilości osób malują-
cych motyle. Z nieo�cjalnych informacji 
wiemy, że w tworzeniu żywego motyla 
wzięło udział 848 osób, a motyli nama-
lowaliśmy 1160.

Pisankowo-kolorowo
Tradycja malowania jaj istnieje od 
wieków. Pragną kultywować ją również 
uczniowie korzystający ze świetlicy 
szkolnej. Na początek trenowali na 
większych powierzchniach. I tak w wy-
niku działań plastycznych dzieci z kl. 
2-3 powstały kolorowanki ze wzorami 
pisanek na placu E. Bojanowskiego, 
gdyż Młodzieżowa Rada Miasta posta-
nowiła ozdobić nimi rosnące tam drze-
wa. W ramach ogłoszonego w świetli-
cy konkursu na najpiękniejszą koloro-
wankę powstało dużo prac. Oto wyni-

Z Cieszkowianki ki: 1. miejsce – Franek Szepel, 2. – 
Lena Szyłańska i Martyna Tyksińska, 
3. – Amelia Piwińska i Kuba Kobyliń-
ski. Wyróżnienia: Lena Bednarczuk, 
Dominika Ignor, Monika Piątek, Bar-
tek Szeląg, Konrad Ziółkowski. Druga 
grupa: 1. miejsce – Wiktoria Mikoła-
jewska, 2. – Szymon Michalski, 3. – 
Zosia Kędzierska. Uczniowie klas 
pierwszych zdobiły jaja ze styropianu. 
Nagrodzeni: 1. miejsce – Julia Słabiń-
ska, 2. – Julia Soboń, 3. – Mateusz 
Krzemkowski. Prace przestrzenne: 1. 
miejsce – Oliwia Muszyńska, 2. – 
Olgierd Moczulski, 3. – Adrian Ko-
wal, Mikołaj Brodowicz, Szymon 
Ćwikliński.   

Wychowawcy świetlicy

Sport
20 marca w  Czarnkowie odbyło  się 3. 
Grand Prix Wielkopolski Żaków i Ża-
czek oraz 3. Wielkopolski Turniej Skrza-
tów i  Skrzatek w  tenisie stołowym. 
W turnieju wzięło udział 94 zawodników 
z Wielkopolski. LKTS Luvena Luboń był 

reprezentowany m.in. przez Aleksandrę 
Wasinkiewicz, uczennicę SP 2. Ola za-
jęła 8. miejsce i  będzie rywalizowała 
w kategorii „Żaczek” w kolejnym sezo-
nie. 

Dzień Motyla
21 marca obchodziliśmy Dzień Wrażli-
wości – Dzień Motyla. W tym roku dzień 
ten zyskał patronat honorowy Prezyden-
ta Miasta Poznania. Na korytarzach 
naszej szkoły pojawiły  się „łańcuchy 
wrażliwości”, gdzie każdy mógł przykle-

ić swojego motyla. Po zmierzeniu oka-
zało się, że łączna długość łańcucha to 
aż 42 metry. Oprócz tego na oknach sal 
i korytarzy znalazły swoje miejsce mo-
tyle namalowane podczas wcześniejszej 
akcji „Nocnego malowania motyli” 
w liczbie 242.   S

zkolne Koło Wolontariatu

Koncert
22 marca po raz 6. przywitaliśmy wiosnę 
koncertem wiosennym. Wystąpili w nim 
uczniowie klas 1-6: Martyna Ligocka 
i Natasza Ogrodzka (1 c) – śpiew; Mar-
tyna Wasinkiewicz (1  c) – keyboard, 
śpiew: Antonina Kocur (2 d) – pianino; 
Maja Noculak i Oliwia Mielcarek (2 i) 
– śpiew; Joanna Olsztyńska (2  g) – 
śpiew; Patrycja Molęda i Marianna Wa-
ligóra (2 h) – taniec; Iga Chudy (2 c) – 
taniec; Nikola Zys i  Julia Mikołajczak 
(2  i) – taniec; Aleksandra Jakubowska 
(6 e) – �et poprzeczny; Nina Misiaczyń-
ska (5  d) i  Julia Wojtkowiak (6  f) – 
śpiew; Julia Breszyk (6 e) – śpiew; Zo�a 
Beszterda i Weronika Gierka (6 e) – ta-
niec; Nina Wolińska (5 c) – śpiew i pia-
nino – oraz Zuzia Karaszewska (5 c) – 
śpiew. W tym roku koncert zdobiło logo 
(projekt: Joanna Olsztyńska, 2 g; wyko-
nanie: Maciej Ellmann), a  uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe naklejki.   

L. Brenska

Poznają historię
Z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski 
klasy 1 b i 1 c udały się na wycieczkę do 
Bramy Poznania na lekcję historii, która 
to przybliżyła im postać Mieszka I i Do-
brawy oraz dzieje grodu Piastów. Na 
zajęciach warsztatowych kształtujących 
umiejętność wyrażania i odczytywania 
emocji uczniowie odgrywali scenki pa-
rateatralne, ukazujące emocje towarzy-
szące naszemu władcy i jego żony oraz 
mieszkańcom grodu. Wycieczka zakoń-
czyła się spacerem wzdłuż Mostu Jorda-
na.    M. Olejniczak, M. Gidaszewska

Wyniki
Po długich oczekiwaniach organizatorzy 
Ogólnopolskiej Olimpiady Językowej 
„Olimpusek” podali wyniki: 3. miejsce 
zajęła Oliwia Urbaniak (2  g) i  Franek 
Bartochowski (2 a), natomiast 11. – Aga-
ta Siekierska (2 g).

Q
Konkurs wiedzy o patronie szkoły – Auguście hr. Cieszkowskim

Q
Zwyciężczynie ortogra�cznych potyczek na etapie miejskim – dziewczynki z SP 2

Aleksan-
dra Wa-
sinkie-
wicz 
– tenisist-
ka stoło-
wa z SP 2

Q
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Piłka
Na początku marca odbyła się 8. edycja 
Turnieju Piłki Nożnej Chłopców „Trójka 
Cup” o Puchar Dyrektora SP 3. Do ry-
walizacji stanęły lubońskie podstawów-
ki (tym razem bez SP 2). W zawodach 
brali udział uczniowie klas 4 i  młod-
szych. Mecze rozgrywano systemem 
każdy z każdym. Po raz trzeci w historii 
turnieju puchar z  rąk Grażyny Leciej 
odebrali uczniowie SP 1, 2. miejsce za-
jęła SP 3, a 3. – SP 4. Najlepszym zawod-
nikiem turnieju został Maciej Mazurkie-
wicz (SP 1), najlepszym bramkarzem – 
Krystian Przepióra (SP  1), natomiast 
królem strzelców – Filip Tuliszka (SP 3, 
4 b). Wyróżnieni zawodnicy otrzymali 

pamiątkowe statuetki oraz nagrody rze-
czowe.    W. Janicki, M. Starzonek

Dzień Kobiet
8 marca uczniowie z kl. 4 b wraz z wy-
chowawcą zaprezentowali program ar-
tystyczny. Uczniowie recytowali wiersze, 
których tematem była kobieta, dziew-
czyna, koleżanka. Na zakończenie jeden 
z występujących chłopców przedstawił 
znaczenia kilku najpopularniejszych 
imion kobiecych. Każde z tych znaczeń 
było zwieńczone utworem muzycznym, 
poświęconym danemu imieniu. Po 
przedstawieniu chłopcy złożyli życzenia 
i wręczyli kwiaty.    W. Janicki

Rekolekcje
14-16 marca w naszej szkole odbyły się 
rekolekcje wielkopostne. Ćwiczeniom 
duchowym przewodził ksiądz Artur 
Michalak, wikariusz para�i pw. św. Bar-
bary. Przez dwa dni gromadziliśmy się 
w  sali gimnastycznej, słuchając nauk 
rekolekcyjnych. Po zakończonych na-
ukach pierwszego dnia uczniowie oglą-
dali �lm, który opowiadał o życiu i dzia-
łalności Jezusa. Natomiast drugiego dnia 
wykonywali palmy na Niedzielę Palmo-
wą. Trzeciego dnia rekolekcji zgroma-
dziliśmy się w kościele na mszy św.   

K. Konieczny

Kangur
17 marca po raz kolejny w naszej szkole 
odbył  się Międzynarodowy Konkurs 
„Kangur matematyczny”. Udział w kon-
kursie miał charakter zabawy z matema-

tyką i był treningiem logicznego myśle-
nia. W naszej szkole konkurs przepro-
wadzany został w  dwóch kategoriach: 
„Maluch” (kl. 3-4) – 16 osób, „Beniamin” 
(kl. 5-6) – 7 osób.    H. K.

Konkurs
18 marca uczniowie wzięli udział w kon-
kursie Horyzonty Matematyki. Organi-
zatorem konkursu było Gimnazjum nr 
12 w  Poznaniu, Poznańska Fundacja 
Matematyczna i  Wydział Matematyki 
i  Informatyki UAM w  Poznaniu. Naj-
pierw uczniowie w audytorium Wydzia-
łu Fizyki wysłuchali wykładu nauczycie-
la matematyki pt. „Elementy teorii gra-
fów”. Po nim był czas na zadawanie 

pytań prowadzącemu oraz na porząd-
kowanie notatek. Następnie, przez 45 
min., uczniowie rozwiązywali samodziel-
nie zadania. Choć żadnemu z naszych 
uczniów nie udało się zająć miejsca w 3 
najlepszych, to i tak cały wyjazd należał 
do udanych.    H. K.

W laboratorium
21 i 22 marca klasy 2 pod opieką wy-
chowawców: K. Królikiewicz, M. Śnie-
gockiej, M. Olejniczak, M. Gabler uda-
ły  się do Laboratorium Wyobraźni 

Nowinki z Trójki w  Poznaniu. 
Podczas wy-
cieczki dzieci 
obserwowały 
pokazy w  mo-
bilnym, cyfro-
wym planeta-
rium. Czekała 
na nas również 
interaktywna 
nauka poprzez 
zabawę wśród 
eksponatów 
prezentujących 
zjawiska z  róż-
nych dziedzin 
nauki. Przygoda 
z  takimi dzie-
dzinami jak: 
hydrostatyka 
i hydrodynami-
ka, ciśnienie, 
elektryczność, magnetyzm bardzo  się 
wszystkim podobała. Tak zwana „ciem-
nia”, pozwoliła na obserwację zjawisk 
związanych ze światłem. Zajęcia z �zy-
ki, chemii, biologii, robotyki prowadzo-
ne były pod okiem ekspertów, którzy 
pomagali dzieciom przeprowadzić roz-
maite eksperymenty, analizy i badania.   

M.G.

W muzeum
22 kwietnia kl. 5 a wraz z opiekunami: 
M. Wichłacz i M. Starzonkiem, udała się 
do Muzeum Archeologicznego w Pozna-
niu. Wzięła udział w lekcji muzealnej pt. 
„Mózg przez nos – przewodnik młode-
go balsamisty”. Uczniowie dowiedzieli 
się, jak i dlaczego Egipcjanie robili mu-
mie. Później wraz z  przewodnikiem 
obejrzeliśmy trzy wystawy: „Śmierć 
i życie w starożytnym Egipcie”, „Arche-

ologia Sudanu”, a na zakończenie „Pra-
dzieje Wielkopolski”. Wyjątkowe obiek-
ty, eksponowane w Muzeum Archeolo-
gicznym, przybliżyły nam kulturę staro-
żytnego Egiptu.    M. Wichłacz

Wielkanoc
23 marca na wspólnym wielkanocnym 
śniadaniu w  naszej szkole spotkali  się 
dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pra-
cownicy obsługi, rodzice i  zaproszeni 
goście: burmistrz, Małgorzata Machalska, 
radni: K. Ekwińska, P. Wolniewicz. Jak 
zawsze powstało ono wspólnymi siłami, 
rodzice przygotowali potrawy, nauczy-
ciele (M. Olejniczak, M. Gabler, J. Na-
wrocka, R. Dura, K. Szczepaniak) deko-
rację stołu. Wcześniej uczestniczyliśmy 
w  apelu, przypominającym tradycje 
wielkanocne w wykonaniu uczniów kl. 
3 b przygotowanych przez R. Sołtysiak. 

Dzieci z kl. 2 d zaśpiewały 
„Alleluja”.    M.G.

Wyniki
12 stycznia uczniowie klas 
2-3 przystąpili do konkursu 
z j. angielskiego. Olimpiada 
„Olimpusek” – sesja zimowa 
z j. angielskiego przeznaczo-
na była dla uczniów klas 1-3 
szkoły podstawowej. Spo-
śród klas drugich miejsce 
13. (na 5396 uczestników) 
oraz dyplom laureata z sumą 
185 punktów zdobył Jerzy 
Androsiuk (2  a). Spośród 
klas trzecich 12. miejsce (na 
5109 uczestników) oraz dy-
plom laureata zdobyła Blan-
ka Urban z  wynikiem 188 
punktów. Pozostali uczest-
nicy otrzymali dyplomy 
uznania.   

J. Nawrocka

Q
Reprezentanci SP 3 na konkursie Horyzonty Matematyki

Q
Uczniowie Trójki w Muzeum Archeologicznym

Q
Wielkanocny stół w Trójce
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Podsumowanie
W poniedziałek, 7 marca w SP 4 odby-
ło się Międzyszkolne Otwarte Spotkanie 
TIK, czyli „MOST”, będące podsumowa-
niem półrocznych dokonań uczniów 
i nauczycieli na platformie „Szkoły z kla-
są 2.0 – edycja 2015/2016. Gośćmi ho-
norowymi byli wieloletni pedagodzy 
i przyjaciele naszej szkoły: Wanda Suleja-
-Kot, Irena Skrzypczak, a także słuchacze 
Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku: Włodzimierz i Jolanta Sroczyńscy 
oraz Małgorzata i  Ryszard Baraniak-
-Lekki. Spotkanie miało charakter ogól-
noszkolnej debaty, podczas której, byli-
śmy świadkami weryfikacji Kodeksu 
2.0,czyli zbioru zasad mądrego korzysta-
nia z Technologii Informacyjno-Komu-

nikacyjnych (TIK), ale także stało  się 
okazją do zaprezentowania TIK-owych 
umiejętności takich jak: przekazywanie 
wiedzy o prawach autorskich, opracowy-
wania i prezentowania projektów eduka-
cyjnych, krzewienia pasji czytelniczych, 
prowadzenia eksperymentów, gromadze-
nia materiałów multimedialnych. Auto-
rami zaprezentowanych projektów byli 
uczniowie klas 0-6 i  ich nauczyciele. 
Debatę rozpoczęły prezentacje malusz-

ków z oddziału 0 b, które z wychowaw-
czynią, Kingą Studzińską, wprowadziły 
nas w świat odkrywania i „Czarodziej-
skiego ognia”. W podobnej aurze ekspe-
rymentu, klasa 1 e odkryła i zaprezen-
towała, że woda występuje w  trzech 
stanach skupienia. Malwina Chuda-
-Granat, wraz z  kl. 3  a, nagrała swój 
pierwszy audiobook. Uczniowie klas 4 
przypomnieli wszystkim zasady bezpie-
czeństwa w Internecie. Klasy 5 odkryły 
frajdę nagrywania �lmów na urządze-
niach mobilnych i pochyliły się nad te-
matyką kradzieży tożsamości, niebez-
piecznych kontaktów oraz zachęciły do 
szkolnych wycieczek bez telefonów. Dzię-
ki uczniom klas 6, poznaliśmy także 
kilka nowych programów promujących 

zdrowy styl życia, które mogą być insta-
lowane na urządzenia mobilne. Wkładem 
do projektu „MOST” klas 6, były także 
wykonane na lekcji techniki, gry plan-
szowe adresowane do uczniów z klas 0-3 
o tematyce bezpieczeństwa w sieci.   
 B. Zboralska
Dla kobiet
Z okazji Dnia Kobiet klasa 4  c wraz 
z wychowawczynią, Anną Dudek, przy-
gotowała akademię. Dzieci miały dla 

Ploteczki z Czwóreczki

W marcu odbyło się kilka konkursów 
zorganizowanych dla dzieci i rodziców 
z Publicznego Przedszkola nr 1. Kon-
kurs „Pogodynki” dotyczył plastycznej 
interpretacji przysłowia „W marcu jak 
w garncu”. Prace były bardzo urozma-
icone. Konkurs na najciekawszą pi-
sankę cieszył się także dużą popular-
nością. Wygrał Krzysztof Byczyński, 
2. miejsce zajął Damian Grill, a 3. – 
Alicja Ortyl, Maja Janusz oraz Marcel 
Kaczmarek. Pozostałe dzieci otrzyma-
ły wyróżnienia.
Po raz drugi w  naszym przedszkolu 
odbył się konkurs „Małe talenty”. Wspa-
niale recytowali wiersze: Zuzanna Sto-
dolna, Nadia Tonder, Pola Orzechowska, 
Alicja Ortyl, Kinga Dudziak, Marysia 

Jankowska oraz Zuzanna Kryg. Śpiewa-
li i tańczyli: Klementyna Paszko, Emilia 
Nowacka i  Szymon Stefaniak. Talent 
ornitologiczny zaprezentowała Amelia 
Chabera, plastyczny – Klaudia Kowal-
ska, umiejętności baletowe – Ula Florek. 
21 marca przedszkolaki rysowały 
kredami na parkingu fantastyczny 
dywan dla Pani Wiosny. Podczas uro-
czystości wielkanocnych oglądaliśmy 
spektakl teatralny w wykonaniu „Wie-
trzyków”, na którym pojawili się go-
ście: burmistrz Miasta Lubonia Mał-
gorzata Machalska, radny powiatu 
poznańskiego Dariusz Szmyt, ksiądz 
proboszcz Józef Majchrzak oraz rad-
na Dorota Franek. 
 I. Kmieciak

Z Pogodnego Przedszkola

Q
Spektakl Wietrzyków obserwują, na zdjęciu z prawej: burmistrz M. Machalska, ks. J. 
Majchrzak i były burmistrz D. Szmyt

wszystkich pań piękne wiersze i piosen-
ki. Uroczysty program akademii prze-
platany był żartobliwymi dialogami 
męża i  żony. Swoje umiejętności mu-
zyczne zaprezentował również zespół 
�ażoletowy pod kierownictwem Heleny 
Piątek.   

A. Dudek

Kangur
17 marca odbył się Międzynarodowy 
Konkurs Matematyczny „Kangur”. 
Dzieci rozwiązywały zadania w trzech 
grupach wiekowych: „Żaczki” (klasy 
1-2) – 15 uczniów, „Maluch” (kl. 3-4) 
– 25 uczniów, „Beniamin” (kl. 5-6) 
– 24 uczniów. Zadania obejmowały 
szerokie spektrum wiedzy matema-
tycznej. Czekamy na wyniki.   

 G. Stojecka

„Złota Żabka”
19 marca Weronika Lazarek i Olga Siwek 
(6  a) przystąpiły do �nału konkursu 
„Złota Żabka”. Dziewczynki były jedy-
nymi reprezentantkami lubońskich szkół. 
W �nale konkursu startowało około 300 
uczniów z wielkopolskich podstawówek. 
Weronika reprezentowała naszą szkołę 
w polonistycznej „Złotej Żabce”, a Olga 
w matematycznej. Wyniki poznamy 23 
kwietnia.    G. Stojecka

Powitanie wiosny
21 marca poszliśmy na spotkanie z Panią 
Wiosną, która nieco zaspana i bez hu-

moru ukrywała  się gdzieś w  dalekim 
kącie Domu Kultury. Na szczęście udało 
nam się ją rozbudzić piosenką i grą na 
różnych instrumentach. W kolorowym 
korowodzie wróciliśmy do szkoły pełni 
nadziei, że wiosna zagości u  nas na 
dłużej.    A. Garstka

Po angielsku
23 marca odbył  się Szkolny Konkurs 
Języka Angielskiego „How do you 
spell...?”, czyli alfabet brytyjski na co 
dzień. O tytuł Mistrza Literowania wal-
czyli trzecioklasiści. Wygrała Antonina 
Tłok (3  c), 2. miejsce zajęła Wiktoria 
Jarusz (3  c), a  3. – Stanisław Gryciuk 
(3 a).    A. Poprawka

Q
Zajęcia w ramach MOST-u   fot. B. Wawrzyniak

Q
Jedyne lubonianki w konkursie 
Złota Żabka

Q
W pierwszym rzędzie siedzą zwycięzcy konkursu j. angielskiego, od lewej:  
W. Jarusz, A. Tłok, S. Gryciuk   fot. A. Gaweł
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Nasze sukcesy

Kalina Piskorska została laureatką 
Wojewódzkiego Konkursu Biologicz-
nego (jej opiekunką była Kinga Zdro-
jowa) oraz laureatką Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Polskiego (opiekun: 
Alicja Szal). Margareta Ohnsorge zo-
stała laureatką Wojewódzkiego Kon-
kursu Geograficznego (opiekun: Mag-
dalena Łobejko). Andriej Gorożyn 
został laureatem Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Rosyjskiego (opie-
kun: Mariola Gryczyńska). Finalistami 
Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Eko-
nomicznej zostali Michał Kordziński 
i  Marta Cieślak. Wiktoria Witczak 
zdobyła wyróżnienie w wielkopolskim 
półfinale 2. Ogólnopolskiego Konkur-
su Recytatorskiego „W kręgu poezji 
i prozy lagrowej więźniarek obozu KL 
Ravensbrück”. Z  okazji święta liczby 
Pi, odbył  się konkurs matematyczny 
zorganizowany przez Gimnazjum 
w Komornikach. Naszą szkołę repre-
zentowały dwie drużyny. Uczniowie 
klas 1: Tymon Dydowicz, Filip Bąkow-
ski, Tymoteusz Karalus oraz Damian 
Kayzer zdobyli 3. miejsce. Drużyna 
klas 2 w  składzie: Natalia Drzazga, 
Aleksandra Radoszewska, Szymon Raj-
czyk oraz Łukasz Czarnik uplasowa-
li się na 4. miejscu. Sukcesy koła te-
atralnego „COKOLWiEK”: nagroda 
Grand Prix w  Przeglądzie Kultury 
Młodych „Przekręt” we Wrocławiu. 
Tomek Beszterda zdobył nagrodę dla 
najlepszego aktora przeglądu za kre-
ację nietypowej Królewny w spektaklu 
„Law, law…”. Wśród wyróżnionych 
aktorów znalazła się też Wiktoria Ra-
tajczak, doceniona za rolę Gołębia 
Zbigniewa w sztuce „Dziób w dziób”. 
Aktorskie talenty naszej grupy doce-
niono również na Przeglądzie Teatrów 
Szkolnych w Pile, gdzie wśród 8 na-
gród indywidualnych, aż pięć przypa-
dło naszej grupie: Marii Bocian, Wik-
torii Ratajczak, Mateuszowi Wysoc-
kiemu, Filipowi Wesołowskiemu 
i  Michałowi Jurkowi. W  tym roku 
wielu uczniów klas dwujęzycznych 
zdobyło tytuł laureata w Ogólnopol-
skim Konkursie Języka Angielskiego 
„Olimpus”. W 3 klasie laureatem zo-
stali: Kalina Piskorska, Jakub Szcze-
pański, Kamil Kaźmierczak, Jakub 
Szaroleta; w  klasie 2: Wiktoria Wit-
czak, Kacper Buczak, Małgorzata No-
wak, Franciszek Skarbek, Tymon 
Mroczkowski oraz Aleksandra Hinc, 
a  w  klasie 1: Nina Zażembłowska. 
Tymoteusz Karalus i Damian Kayzer 
(1  d) zostali laureatami Ogólnopol-
skiego Konkursu Matematycznego 
„Olimpus”. Laureatami 15. Ogólno-
polskiego Konkursu Historycznego 
„Arsenał Pamięci” zostali: Zuzanna 
Demuth, Oliwia Rajkowska, Bartosz 
Korytowski, Jagoda Urbaniak, Joanna 
Cykowiak, Zofia Sobieraj, Emilia 
Krzyżańska, Justyna Gruszka, Marty-
na Ptaszyńska, Tomasz Beszterda, 
Gabriela Krzyżańska, Julia Smarsz, 
Natalia Fleger, Piotr Latasiewicz, Ty-
moteusz Karalus, Marcin Wieczorek, 
Tymon Dydowicz, Olimpia Wojcie-
chowska, Maria Ekwińska, Szymon 

Kordziński, Dominika Puchacz, We-
nesa Wiatr, Weronika Pers i Martyna 
Zygmańska. 31 marca odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród dla uczniów, 
którzy wzięli udział w Miejskim Kon-
kursie Ekologicznym. 1. miejsce zaję-
ła Kalina Piskorska, 2. Mikołaj, a  3. 
– Olimpia Wojciechowska. Za prezen-
tację multimedialną 2. miejsce otrzy-
mała Kalina Piskorska. W konkursie 
plastycznym 1. miejsce oraz nagrodę 
specjalną zdobyła Natalia Kazimier-
czak, natomiast 3. miejsce – Aleksan-
dra Opalinska. Ponadto nagrody za 
udział otrzymali Olga Wieczorek oraz 
Dominik Walkiewicz.

Pitagorejczycy
11 marca na Wydziale Matematyki 
i  Informatyki UAM odbył  się 10. 
Wojewódzki Konkurs Matematyczny 
„Pitagorejczycy”, którego jesteśmy 
współorganizatorami. Brało w  nim 
udział prawie 100 uzdolnionych ma-
tematycznie Wielkopolan, walczących 
o puchar Burmistrza Miasta Lubonia 
oraz nagrody ufundowane przez Mia-
sto Luboń i  Wielkopolskie Kurato-
rium Oświaty. Nagrody wręczali: 
dziekan Wydziału Matematyki i  In-
formatyki oraz zastępca burmistrza 
– Mateusz Mikołajczak. Konkurs 
przygotowały nauczycielki matema-
tyki z naszej szkoły, a całość koordy-
nowała Katarzyna Mazurek.

Obchody dnia św. Patryka
17 marca stał  się dobrą okazją do 
poznania historii i  kultury Irlandii. 
Wielu uczniów i nauczycieli pojawi-
ło się w strojach typowych dla obcho-
dów irlandzkiego święta. Odbyły się 
konkursy plastyczne oraz konkurs 
wiedzy na temat Irlandii. Zobaczyli-
śmy pokaz tańca irlandzkiego w wy-
konaniu dziewcząt z  kl. 1  c, który 
przygotowała Hania Durczewska. 
Część gimnazjalistów skorzystała 
z warsztatów tańca irlandzkiego, pro-
wadzonych przez Magdalenę Mak ze 
Studia Tańca „Etno Balans”. 

Minitargi Edukacyjne
17 marca uczniowie klas 3 uczestniczy-
li w Minitargach Edukacyjnych. Była to 
okazja do zapoznania się z ofertą edu-
kacyjną szkół średnich z  Poznania 
i okolic. Do naszego gimnazjum przy-
jechali przedstawiciele: Zespołu Szkół 
Budownictwa nr 1, Technikum Elek-
troniczno-Mechanicznego, Zespołu 
Szkół Mechanicznych im. Komisji Edu-
kacji Narodowej, Zespołu Szkół Han-
dlowych, X Liceum Ogólnokształcące-
go, Liceum Ogólnokształcącego w Pusz-
czykowie. 

Wymiana 
Już po raz drugi grupa uczniów naszej 
szkoły uczestniczyła w  wymianie ze 
szkołą Marie Ward w Bambergu. Bierze 
w niej udział 12 uczniów. Jest to szcze-
gólnie istotne dla naszego miasta, po-
nieważ to właśnie do Lubonia przybyła 
pierwsza grupa osadników z Bambergu. 

Cały Luboń czyta dzieciom

Z Gimnazjum nr 1 Uczniowie naszej szkoły biorą udział 
w  akcji „Cały Luboń czyta dzieciom”. 
Od marca do czerwca gimnazjaliści 
będą przybliżać przedszkolakom naj-
większe bestsellery literatury dziecięcej. 
Jako pierwsza wystąpiła przed dziećmi 
Wiktoria Ratajczak, czytając „Dzieci 
z Bullerbyn” Astrid Lindgren. Maluchy 
były zachwycone interpretacją starszej 
koleżanki.

Laureaci i finaliści
Nasi najlepsi w Wojewódzkich Konkur-
sów Przedmiotowych:
Kalina Piskorska – laureatka Woje-
wódzkiego Konkursu Języka Polskie-
go i Wojewódzkiego Konkursu Biolo-
gicznego jest uczennicą klasy 3, dwu-
języcznej. Osiąga celujące oceny ze 
wszystkich przedmiotów. Oto co sama 
mówi o  sobie: „Nauka to dla mnie 
sposób na rozwijanie samej siebie, 
mojej osobowości i otwieranie się na 
światopoglądy innych. W  wolnym 
czasie robię wiele rzeczy. Uwielbiam 
chodzić na spacery i podziwiać świat 

dookoła. Chętnie wybieram się też do 
muzeów czy galerii z  obrazami oraz 
rzeźbami, oglądam najnowsze filmy 
akcji, czytam książki. Myślę, że sztuka 
to coś, czego podświadomie potrze-
buję i  szukam. Obejrzenie politycz-
nych starć, wiedza o tym, co dzieje się 
wokół mnie, również jest dla mnie 
czystą przyjemnością. Zaangażowa-
łam się też w wolontariat, który po-
zwolił mi  się bardziej otworzyć na 
innych i uwrażliwić na ich cierpienie. 
W  przyszłości chciałabym pracować 
z ludźmi. Mam nadzieję, że uda mi się 
to połączyć z  podróżami, w  których 
zakochałam się już dawno temu i któ-
rych zdecydowanie nie mam zamiaru 
zaprzestać.”

Margareta Ohnsorge – laureatka Woje-
wódzkiego Konkursu Geogra�cznego, 
uczennica klasy 3, dwujęzycznej. To 

wesoła i  towarzyska osoba o  bardzo 
szerokich zainteresowaniach, która dzie-
li swój czas pomiędzy naukę i  wiele 
pozaszkolnych zainteresowań. Lubi 
sport, a z różnych jego dyscyplin naj-
więcej czasu poświęca siatkówce i jeź-
dzie na trickboardzie. Działa w harcer-
stwie w  Ośrodku ZHP Puszczykowo. 
Uwielbia malować i rysować, interesu-
je ją sztuka współczesna oraz street art. 
Inną pasją są podróże dalekie i bliskie. 
Wiele czasu spędza też ze swoimi przy-
jaciółmi.

Jakub Szczepański – �nalista Wojewódz-
kiego Konkursu Języka Angielskiego, 
ponadto laureat angielskich „Olimpu-
sów” to uczeń o bardzo sprecyzowanym 
pomyśle na życie. Jego pasją jest lotnic-
two, zwłaszcza wojskowe. Od zawsze 
chciał zostać pilotem, ale jego wada 
wzroku pokrzyżowała nieco 
plany. Obrał więc inny kurs 
– chce szlifować j. angielski, 
uczyć  się chińskiego oraz 
hiszpańskiego, aby móc stu-

Q
Kalina Piskorska

Q
Margareta Ohnsorge

Q
Jakub Szczepański

Q
Roksana Pawlicka
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diować na kierun-
ku neofi lologia 
i zostać tłumaczem 
przysięgłym. Potem 
inżynieria, kosmo-

nautyka i jako inżynier lotni-
czy być może kiedyś zrewolu-
cjonizować rynek. Kuba chce 
łączyć przyjemne z pożytecz-
nym, tak aby zawód oraz za-
robki pozwoliły mu na rozwi-
janie swoich pasji. Jednym 
z wielu jego marzeń jest zdać 
egzamin na cywilną licencję 
lotniczą.

Roksana Pawlicka – uczenni-
ca klasy 2. Jest już �nalistką 
Wojewódzkiego Konkursu 
Geogra�cznego. Jej największą 
pasją jest akrobatyka, którą 
trenuje w studiu tańca „Bez-
uma” w Poznaniu. Ten sport 
wymaga dużej wytrwałości, 
więc aby coraz lepiej wykony-
wać �gury takie jak szpagat, 
musi się rozciągać prawie co-
dziennie. Jest osobą otwartą, 
towarzyską, lubi spędzać czas 
poza domem ze znajomymi. 
Uwielbia podróżować i marzy, 
aby ponownie pojechać do 
Hiszpanii.

Andriej Gorożin – uczeń kla-
sy 3. Został laureatem Woje-
wódzkiego Konkursu Języka 
Rosyjskiego. Interesuje  się 

sportem, trenował piłkę noż-
ną, hokej, świetnie gra w ko-
szykówkę, rysuje i maluje. Ma 
wielu przyjaciół. W przyszło-
ści chce studiować informa-
tykę.

Zofia Kaczmarek – jest 
uczennicą klasy 2 i już laure-
atką Wojewódzkiego Konkur-
su Historycznego. Co mówi 

o sobie ta niezwykle sympa-
tyczna i pogodna dziewczyna? 
„Interesuję  się tym, jak 
kształtowała się nasza teraź-

niejszość, patrząc na prze-
szłość, a jednocześnie patrzę 
w przyszłość. Próbuję odgad-
nąć, jak się ona potoczy. Moja 
pasją jest dowiadywanie  się 
rzeczy nowych, zwłaszcza do-
tyczących ludzi. Poznawanie 
teraźniejszych i  przyszłych 
nurtów sprawia mi radość. 
Bardzo lubię pomagać in-
nym.”

Michał Kordziński – finali-
sta Konkursu Wiedzy Oby-
watelskiej i  Ekonomicznej. 
Jest uczniem klasy 3, który 
poza nauką do egzaminu 
wiele czasu poświęca na tre-
ningi tenisa stołowego. Słu-
cha muzyki, spotyka  się ze 
znajomymi, czyta książki, 
głównie fantasy. Jego zacię-
cie do WOS-u zostało od-
kryte przypadkiem, ale do-
brze pokierowane, zaowoco-
wały sukcesem.

Marta Cieślak – finalistka 
Konkursu Wiedzy Obywatel-
skiej i Ekonomicznej to oso-
ba bardzo pogodna i  towa-
rzyska, o  wszechstronnych 
zainteresowaniach. Nazywa 
siebie „fan girl”, bo śledzi 
życie idoli z seriali. Uwielbia 
czytać książki, gra na gitarze 
i marzy o nauce gry na pia-
ninie. Bardzo chętnie bierze 
udział w  zajęciach teatral-
nych. Na scenie czuje  się 
równie dobrze, jak na wy-
mianie młodzieżowej.

Q
Andriej Gorożin

Q
Michał Kordziński

Q
Marta Cieślak

31 marca w Szkole Podstawowej nr 1 odby-
ła  się konferencja pn. „Razem Przeciwko 
Przemocy”, współorganizowana z Zespołem 
Szkół Handlowych (ZSH) w Poznaniu. Wy-
darzenie objęła patronatem burmistrz Mał-
gorzata Machalska we współpracy z Wielko-
polską Policją, natomiast jej koordynatorem 
była Justyna Kuehn. Na konferencję przyby-
li reprezentanci uczniów z wszystkich luboń-
skich Szkół Podstawowych oraz SP 1 w Pusz-
czykowie, burmistrz Mateusz Mikołajczak, 
przewodniczący Gminnej Komisji Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych – Rafał 
Marek, prezes LOSiR-u – Zbigniew Trawka, 
dyrektor Ośrodka Kultury w Luboniu – Re-
gina Górniaczyk, dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej – Jolanta Pieprzycka, 
poznańscy i  lubońscy policjanci, strażnik 
miejski – Przemysław Grobelny, dyrektor 
Biblioteki Miejskiej – Agnieszka Begier, 
Krystyna Walczak z lubońskiego magistratu, 
radny Miasta Poznania – Jan Sulanowski, 
lubońscy lekarze rodzinni, rodzice uczniów 
SP 1 i wychowankowie klas mundurowych 
z ZSH w Poznaniu. Głównym celem konfe-
rencji było spotkanie osób zaangażowanych 
w  pomoc wszystkim, którzy są lub mogą 
zostać dotknięci przemocą, zarówno fizycz-
ną jak i psychiczną. Omawiano szeroko pro-
blem agresji i nienawiści, który destabilizu-
je życie uczniów Szkół Podstawowych. To 
bez wątpienia pożyteczne spotkanie było 
wyrazem wspólnego działania w zwalczaniu 
mowy nienawiści, przemocy i  agresji oraz 
dyskryminacji. Uświetnił je swoją obecnością 

Wielkopolski Pełnomocnik ds. Obrony Praw 
Człowieka – mł. insp. Andrzej Gibadło – 
osoba oddana swojej pracy i wykonującą ją 
z pasją. Stanęli na wysokości zadania również 
pozostali prelegenci: psychologowie – dr 
Przemyslaw Gąsiorek (UAM), Małgorzata 
Bugajna (Punkt Interwencji Kryzysowej), 
Ewa Jakubowska (Gimnazjum nr  2), poli-
cjanci: kom. Kinga Fechner-Wojciechowska 
z KWP i st. sierż. Krzysztof Niewiada z KP 
Luboń. Przedstawiano różne sposoby profi-
laktyki, radzenia sobie ze zjawiskiem prze-

mocy, a także trudności diagnostyczne. Bywa 
tak, że z  ofiary próbuje  się zrobić kata, 
a z kata ofiarę. Padło dużo mocnych, jedno-
znacznych słów.
Koordynator konferencji – Justyna Kuehn – 
dziękuje Dyrekcji SP  1, Wolontariuszom – 
uczniom SP  1 – oraz wszystkim, których nie 
sposób wymienić, a przyczynili się do zaistnie-
nia spotkania. Głęboko wierzy, że podjęte dzia-
łania nie są tylko papierowe, ale mają głęboki 
sens, tak jak życie każdego człowieka, zwłaszcza 
niepełnosprawnego, biedniejszego, w jakiś spo-
sób słabszego. To, że w konferencji wzięło udział 
tak wiele osób, odczytuje jako wyraz solidarno-
ści w  „Razem przeciwko Przemocy”, wyraz 
wspólnej jedności w „nie” dla przemocy, „nie” 
dla nienawiści i dyskryminacji. Nie ukrywa, że 
cisną  się jej na usta słowa ponadczasowego 
przeboju Czesława Niemena pt. „Dziwny jest 
ten świat”: I mocno wierzę w to, że ludzi dobrej 
woli jest więcej…

Justyna Kuehn i PAW

„Nie” dla przemocy

Q
Podczas konferencji prelegenci poruszali kwestię przemocy w różnych aspektach i radzili 
społeczności szkolnej, jak sobie z nią radzić
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We wtorek, 15 marca dzieci z  niepublicznego 
przedszkola przy ul. 11 Listopada wybrały się do 
Straży Pożarnej. W wycieczce brała udział grupa 
średniaków i  starszaków. Jej celem było nabycie 
umiejętności odpowiedniego zachowania się pod-
czas pożaru, utrwalenie numeru alarmowego do 
Straży Pożarnej oraz poznanie specy�ki pracy 
strażaka. Dzieci w ramach podziękowań wykona-
ły laurkę, przestawiającą wóz strażacki.

N. Monarszyńska

Ze Słonecznego 
Zakątka

Maluchy ze Słonecznego Zakątka u strażaków Q

Q
Zo�a Kaczmarek
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Laureat
Witek Taisner (3  h) został laureatem 
Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Eko-
nomicznej. Znalazł  się wśród 25 osób 
wyróżnionych w woj. wielkopolskim.   

P. Hącia

Olimpiada
3 marca, po wcześniejszych eliminacjach 
szkolnych, grupa uczniów przystąpiła 
do międzyszkolnego etapu Gimnazjalnej 
Olimpiady Matematyczno-Informatycz-
nej (GOMI). W tegorocznej edycji wzię-
ło udział ponad 40 szkół. Mateusz Frąc-
kowiak zajął 7. miejsce w kategorii klas 
3, a  Witold Taisner 10. Wyróżnienie 
otrzymała Agnieszka Grabowska z kl. 2, 
zajmując 8. miejsce. 

Laureaci 
Tytuł laureata 15. Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Arsenał Pamięci” uzyskali: Alek-
sandra Gortat, Wiktoria Szafran, Maja 
Zielińska, Zuzanna Borowiak, Julia Kol-
berg, Julia Marciniak, Agnieszka Szy-
mankiewicz, Olga Bednarczuk, Adrian 
Balcerek, Maksymilian Dolski, Olaf 
Gnaciński, Oskar Rajnisz, Szymon Bój-
ko. Wszyscy napisali wartościowe prace 
pod opieką merytoryczną Pauliny Hąci 
i Katarzyny Urbaniak.    J. Walczak

Sukcesy 
Zwycięzcy szkolnej części Miejskiego 
Konkursu Ekologicznego w  kolejnym 
etapie mieli za zadanie przygotować 
pracę: �lm lub prezentację na temat: „Co 
robimy w naszym mieście dla ochrony 
środowiska”. Komisja konkursowa 
(przedstawiciele Urzędu Miasta, Rady 
Miasta, Stowarzyszenia „ Luboń dla 
środowiska”) przyznała 1. miejsce Szy-
monowi Bójko (2 g), a Julii Rypińskiej 
(1 g) miejsce 3. Nagrodę specjalną, ufun-
dowaną przez Kom-Lub, otrzymał Szy-
mon Bójko. Miejski Konkurs Ekologicz-
ny miał swoją konkurencję plastyczną 
na temat „Przyroda warta ochrony”. 
Praca Mai Zielińskiej (2  g) zdobyła 2. 
miejsce, wyróżniono również prace: 
Zuzanny Borowiak (2 g), Agaty Pakuły 
i Zuzanny Jankowskiej (2 f).

Dekoracje 
Przed Świętami Wielkanocnymi nasi 
uczniowie wykonali piękne dekoracje. 
Można je było podziwiać na okoliczno-
ściowej wystawie. Dorota Mucha 
i  Krzysztof Dzydzan zaprezentowali 
w  holu zająca oraz koszyczki, pisanki, 
kurki, gałązki i  wianki przygotowane 
przez pierwszoklasistów.    J. Walczak

Szkolne Koło Wolontariatu
W tym roku przed Świętami Wielkanoc-
nymi braliśmy udział w dwóch zbiórkach 
żywności. Pierwsza z  nich odbyła  się 
11-12 marca w  „Biedronce” przy ul. 
Sikorskiego. Zebrane produkty tra�ły 
do Wielkopolskiego Banku Żywności 
w Poznaniu. Druga została zorganizo-
wana na terenie naszego gimnazjum 
14-18 marca w ramach działań „Wolon-
tariatu z klasą”. Udało się zebrać 32 kg 
żywności, która tra�ła do najbardziej 
potrzebujących uczniów naszej szkoły. 

19 marca wzięliśmy udział w  „Dniu 
Motyla”. Tym razem naszym zadaniem 
było nagłośnienie potrzeby rozbudowy 
Hospicjum Palium o  kolejny oddział 
i  laboratoria. Na Starym Rynku w Po-
znaniu rozdawaliśmy kolorowe motyle, 
którymi również dekorowaliśmy straga-
ny. Zachęcaliśmy także do przekazania 
1% na rzecz tego hospicjum. Opiekuna-
mi wolontariuszy były Katarzyna Wiliń-
ska-Jóźwiak i Magdalena Przybylska.   

SKW

Święto Liczby Pi
14 marca w różnych krajach odbywa-
ją się uroczyste obchody „Międzyna-
rodowego Dnia Liczby Pi”. W naszej 
szkole już po raz 3. obchodziliśmy to 
święto. Ogłoszone zostały konkursy 
na: Pi-rozwinięcie, czyli zapamiętanie 
jak największej liczby cyfr rozwinięcia 
liczby Pi, na Mistrza Tabliczki Mno-
żenia oraz na wykonanie plakatu pt. 
„Matematyka jest wszędzie...”. W  ty-
godniu poprzedzającym to święto od-
był  się szereg konkursów. 10 marca 
uczniowie układali kostki „Happy”; 11 
marca odważaliśmy „na oko” 3,14 kg 
ziaren; 10-11 marca uczniowie odga-
dywali ilość cyfr 
rozwinięcia liczby 
Pi na pięciometro-
wym wydruku 
oraz rozwiązywali 
łamigłówki mate-
matyczne, a  na 
dużych przerwach 
w  pracowniach 
komputerowych 
uczniowie walczy-
li o tytuł „Mistrza 
Tabliczki Mnoże-
nia”. 15 marca od-
był  się wielki fi-
nał. Podczas tej 
uroczystości zo-
stały ogłoszone 
wyniki i wręczone 
nagrody. Rekord 
ubiegłoroczny 
ustanowił Natan 
Winczewski (2 h), 
który zapamiętał 
269 cyfr rozwinięcia liczby Pi. W tym 
roku ponownie podjął się tego wyzwa-
nia. Inne nagrody otrzymali: za pi-
-ważenie – Jakub Fabiś (1  a), za pi-
-łamigłówki – Justyna Kledzik (3 h), 
za pi-szacowanie – Maksymilian Ma-
zurczak (1 g); za pi-rozwinięcie – Na-
tan Winczewski (2  h). Mistrzem Ta-
bliczki Mnożenia został Jakub Dehmel 
(2 g). Najciekawsze plakaty „Matema-
tyka jest wszędzie…” stworzyły zespo-
ły w  składzie: Maria Wincior, Zuzia 
Jankowska, Julia Biskupska (2 f) oraz 
Paulina Stępniak, Marcin Marciniak 
(3  e). W  tym dniu nagrody odebrali 
także zwycięzcy konkursu układania 
kostek „Happy”: 1. miejsce kl. 1  g 
(Mikołaj Rajek, Kacper Kamiński, To-
masz Jankowiak), 2. – kl. 3  f (Maja 
Malinowska, Malwina Andrzejewska), 
3. – kl. 2  d (Hugo Sówka, Marcin 
Splisgart, Piotr Walkowiak).    

M. Zgoła

Z Gimnazjum nr 2 Z „Patriotami”
Dzięki staraniom Joanny Taberskiej 
i  przy współpracy nauczycieli WF-u: 
Weroniki Idzikowskiej, Michała Garst-
kiewicza, Marcina Zabłockiego i Klaudii 
Lamch, 16 marca odbyła się nietypowa 
lekcja, na której gościliśmy poznańską 
drużynę futbolu amerykańskiego „Pa-
trioci Poznań”. Zajęcia odbywały  się 
w hali LOSiR. Uczyliśmy się biegać ścież-
ki hitch i �y oraz wykonywaliśmy gunlet 
drill, który polega na bieganiu z  piłką 
futbolową przez tunel stworzony przez 
innych zawodników. Trening zakończy-
liśmy próbną rozgrywką futbolu �ago-
wego „dziesięciu na dziesięciu”. Zajęcia 
odbywały się pod okiem profesjonalnych 
trenerów.   

B. Lechna, H. Roszyk (2 g)

Wybrać przyszłość
18 marca młodzież udała  się z p. Łu-
komską, p. Frąckowiak i p. Szymankie-
wicz na Targi Edukacyjne do Poznania. 
Celem wyjazdu było zapoznanie 
uczniów z ofertą edukacyjną poznań-
skich szkół ponadgimnazjalnych. Gim-
nazjaliści porozmawiali z przedstawi-
cielami placówek edukacyjnych, wzięli 
udział w  warsztatach i  pokazach na 
żywo, związanych z kształceniem w kie-
runkach: budownictwo, elektrotechni-
ka, elektryka, energetyka, gastronomia, 
informatyka i poligra�a.    

A. Jankowska-Łukomska

Targi książki 
18 marca uczniowie: Hanna Godera, 
Antonina Dańda, Natalia Traczyk oraz 
Jakub Borowski wzięli udział w  15. 
Poznańskich Spotkaniach Targowych 
– Książka dla Dzieci, Młodzieży i Ro-
dziców. Gimnazjaliści obejrzeli wysta-
wę „Salon Ilustratorów 2016”, prezen-
tującą i promującą polskich twórców 
ilustracji i  grafiki książkowej oraz 
zapoznali się z ofertą wydawnictw pu-
blikujących literaturę dla młodych 
czytelników.   

A. Wodzyńska-Skotarczak

Dzień Frankofonii
Święto to, obchodzone głównie we 
Francji i  innych krajach frankofoń-
skich, przypada 20 marca. Tego dnia 
w wielu krajach, w których obecny jest 
j. francuski, organizuje się szereg cie-

kawych spotkań i imprez kulturalnych, 
które mają ukazać jedność krajów 
związanych z tym językiem i ich róż-
norodność kulturową. W holu szkoły 
uczniowie z kl. 3 g przygotowali wy-
stawę na temat wybranych krajów fran-
kofońskich.   

M. Madajczyk-Głowacka 

Wiosna z fizyką
21 marca część uczniów naszej szkoły 
przywitała pierwszy dzień wiosny na 
poważnie – biorąc udział w Polsko-Ukra-
ińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko”. 
Jest on odpowiednikiem matematycz-
nego „Kangura” i odbywa się w naszej 
szkole co roku. Zmagania z  �zyką nie 
należą do łatwych, a mimo to w  tego-
rocznym konkursie wzięło udział około 
40 uczniów.    E. Rubisz
 
Dzień Wiosny 
21 marca każda klasa wzięła udział we 
współzawodnictwie sportowym w  sali 
gimnastycznej, podczas którego roze-
grano międzyklasowe mecze siatkówki. 
W holu odbyły się okolicznościowe kon-
kursy, siłą oklasków wybrano „Miss”, 
utrwalano też znajomość zumby. Trzecią 
godzinę zajęły lekcje prowadzone przez 
gimnazjalistów. O wyborze przedmiotu 
wcześniej zdecydowali uczniowie z wy-
chowawcą. Było wesoło, kolorowo i sym-
patycznie. 25 wolontariuszy pracowało 

nad kampanią społeczną, której nadali-
śmy tytuł „I choć wszyscy się różnimy, 
o  szacunku wciąż myślimy”. Podczas 
spotkania powstało większość plakatów 
oraz zarys scenariusza �lmu krótkome-
trażowego. Efekty naszych działań przed-
stawimy po egzaminach gimnazjal-
nych.    

M. Przybylska, M. Szmyt

Dawid uczył chemii
22 marca lekcję chemii w kl. 1 d prze-
prowadził Dawid Grześkowiak. Temat 
zajęć brzmiał: Chemia wczoraj i dziś. 
Dawid zaprezentował informacje o hi-
storii chemii, następnie przeprowadził 
eksperymenty chemiczne: chemiczna 
lokomotywa, pasta do zębów dla sło-
nia i  zegar jodowy. Na zakończenie 
klasa podzieliła się na czteroosobowe 
drużyny, które grały w memory – grę 
pamięciową, dotyczącą znajomości 
symboli pierwiastków.    P. Kędziora

Q
Wybory Miss w Dniu Wiosny
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4 kwietnia na wałach nadwarciańskich 
po raz pierwszy startowali jedynie 
uczniowie szkół gimnazjalnych. Dzięki 
pomocy Pawła Zielińskiego z klubu WKS 
Grunwald, który użyczył nam numerów 
startowych z czipem i czytnikiem, uczen-
nice i  uczniowie mogli poczuć  się jak 
zawodnicy na poważnych zawodach. 
Mistrzostwa o  godz.  10.15 rozpoczęła 
prezes Szkolnego Związku Sportowego 

Miasta Luboń – Hanna Grus-Kreżelew-
ska. Witając uczniów wraz z opiekunami, 
Kariną Rzepecką i Marcinem Winieckim 
z Gimnazjum nr 1, Weroniką Idzikow-
ską, Marcinem Zabłockim i Michałem 
Garstkiewiczem z  Gimnazjum nr   2, 
życzyła wszystkim wytrwałości, siły 
i sukcesów. Po przedstawieniu zawodni-
kom poszczególnych tras oraz ustaleniu 
kolejności biegów, gimnazjaliści przy-
stąpili do 10-minutowej rozgrzewki.
Pierwsze na trasę zawodów wyruszyły 
o  godz.  10.30 dziewczęta z  rocznika 
2001-2002. Miały do przebiegnięcia ok. 
1500 m. Rywalizacja na trasie była bar-
dzo ambitna. Na metę z  bardzo dużą 
przewagą jako pierwsza dobiegła Mar-
tyna Koćmierowska z G 2, a następnie 
Jagoda Urbaniak, Karolina Filipiak (obie 
z  G  1), Jagoda Czerwińska, Jadwiga 
Hawrusik (G  2), Liwia Sokołowska 

(G 1). W dalszej kolejności trasę poko-
nało jeszcze 11 dziewcząt z obu gimna-
zjów.
Jako drugie na starcie stanęły dziewczę-
ta rocznika 2000. One również pokony-
wały półtora kilometra. Zawodniczki 
dobiegły w następującej kolejności: We-
ronika Kantor z G 2, Anita Chudy (G 2), 
Zuzanna Siejak (G 2), Margareta Ohn-
sorga (G  1), Natasza Pawlicka (G  1), 

Marianna Klecz (G 1) oraz 12 pozosta-
łych dziewcząt.
Kolejni do zawodów przystąpili chłopcy 
na dystansie ok. 2000 m. W pierwszym 
biegu rywalizowali uczniowie klas 1 i 2. 
Bieg odbył się bez zakłóceń, a na mecie 
pojawili się jako pierwsi trzej uczniowie 
z  G  2 – Kuba Łukaszewski, Dominik 
Olbrych, Patryk Łukaszewski, Damian 
Budziszyński, a tuż za nimi Kacper Bu-
czak, Tomasz Kordziński (G 1) i kolej-
nych 20 zawodników.
Najwięcej emocji wzbudził, jak zwykle, 
wyścig trzecioklasistów. Ta grupa była 
zdecydowanie najszybsza. Przy głośnym 
dopingu na metę dobiegli jako pierwsi 
Mateusz Swinarski z  G  1, 
Marcin Marciniak (G 2), Ja-
kub Woźniak (G 2), Maury-
cy Kaźmierczak (G 2), Ma-
teusz Frąckowiak (G  2), 

Nie takie zwyczajne
Mistrzostwa Lubonia w Indywidualnych Biegach Przełajowych

cd.  
na str. 
59

Q
 Instruktaż na stadionie przy ul. Rzecznej – przed zawodami przełajowymi

Od 1 kwietnia ruszają w Luboniu dar-
mowe treningi dla wszystkich chcących 
doskonalić swoje umiejętności bram-
karskie. Pomysłodawcą projektu jest 
Adam Bąkowski – menedżer sportu 
i  piłki nożnej, absolwent kierunku: 
zarządzanie sportem.
Celem programu jest przede wszystkim 
podnoszenie umiejętności zawodników 
poprzez dodatkowe treningi stricte 
bramkarskie, W wielu drużynach po-
zycja bramkarza jest pomijana w tre-
ningach całego zespołu. Indywiduali-
zacja ćwiczeń i  dostosowanie ich do 
wieku to jedno z wielu zadań progra-
mu. Do tego dochodzi odpowiednie 
żywienie, aktywność pozatreningowa 
i  relacje z  innymi. To wszystko skła-
da się na wyniki na boisku.

Jak zapewnia autor projektu, same 
treningi to nie wszystko. Aby mówić 
o  świadomym zarządzaniu talentem 
sportowym, musimy podejść do pro-
blemu szerzej. Podjąć współpracę ze 
szkołą, nauczycielami, rodzicami 
i oczywiście klubem danego zawodni-
ka. Ważna jest też identy�kacja uzdol-
nień zawodnika i przewidywanie.
Treningi będą się odbywać na boisku 
przy ul. Kołłątaj w każdy poniedziałek 
i  środę o  godz.  18. Na pierwszych 
zostaną utworzone grupy, uwzględnia-
jące wiek i umiejętności uczestników, 
a także ustalone indywidualne zajęcia. 
Zapraszam

Adam Bąkowski
tel. 511 877 048;  

www.trenerbramkarzy.pl;  
trenerbramkarzy@wp.pl

Szkolenie bramkarzy 
już od kwietnia!

13 marca w  Gubinie, na boisku Orlik 
przy ul. Roosevelta, odbył  się turniej 
żaków rocznika 2008 i  młodszych 
o III Puchar Burmistrza Miasta Gubina. 
W  turnieju wzięli udział zawodnicy: 
z SP 1 Luboń, UKS Promień Żary, UKS 
Czarni Żagań, MLUKS Dwójka MOS 
Gubin Niebiescy i MLUKS Dwójka MOS 
Gubin Czerwoni. Niestety, z  powodu 

problemów kadrowych, nie wystąpiła 
drużyna z FA Krosno Odrzańskie.
Grano systemem „każdy z każdym”. Nasi 
pokonali drużynę UKS Czarni Żagań 
10:0 i Promień Żary 2:0. Zwyciężyli też 
w  meczach z  Czerwonymi MLUKS 
Dwójka MOS Gubin 4:1 i Niebieskimi 
8:0, wygrywając turniej w cuglach!

SP1

Jedynka siała pogrom

Q
Żaki z SP 1 na turnieju w Gubinie

Szlakiem Cyryla Ratajskiego
Jak co roku, by uczcić pamięć wielkiego 
Polaka – Cyryla Ratajskiego – członko-
wie Szkolnego Klubu Krajoznawczo-
-Turystycznego PTTK przy SP 1 wybra-
li się na rajd poświęcony patronowi lu-
bońskiego Oddziału PTTK. Zawsze 
odwiedzają miejsca upamiętniające jego 
postać. W tym roku był to pomnik sto-
jący przed Starym Browarem i mogiła 
prezydenta na Cmentarzu Zasłużonych 
Wielkopolan na wzgórzu św. Wojciecha. 
Tam złożyli kwiaty, zapalili znicz oraz 
odświeżyli sobie informacje o  postaci. 
Przechodzili przez plac C. Ratajskiego, 
gdzie umieszczono pamiątkową tablicę. 
W dalszą podróż udali  się do Wielko-
polskiego Parku Narodowego. Wędrów-
kę rozpoczęli od Muzeum Rolnictwa 
w Szreniawie. Idąc zielonym szlakiem, 
doszli do wieży Biernbaumów, która była 

mauzoleum pierwszych właścicieli ma-
jątku w Szreniawie. Zbudowano ją naj-
prawdopodobniej w  1860  r. według 
projektu Martina Gropiusa w kształcie 
wieży w stylu neogotyckim z czerwonej 
cegły i wstawkami ze sztucznego kamie-
nia i usytuowano na piaszczystym wzgó-
rzu na wysokości 118 m n.p.m. Po przej-
ściu szlaku zielonego, uczestnicy zasiedli 
pod wiatami nad Jeziorem Jarosławiec-
kim, aby zjeść zupę i placek. Na mecie 
czekały na nich różne zabawy przygoto-
wane przez opiekunów. Kolejnym miej-
scem, które odwiedzili, był „Głaz Leśni-
ków”, ustawiony w 1966 r. dla uczczenia 
leśników – obrońców ojczyzny. W dro-
dze powrotnej zatrzymali się w Puszczy-
kowie, obok domu, w którym mieszkał 
Cyryl Ratajski.

Emilka i Szymon
uczestnicy

Z PTTK

Q
Dzieci z SKKT SP 1 przed pomnikiem patrona lubońskiego PTTK w Poznaniu
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3.Grand Prix Polski Młodzików

Ponad 200 uczestników startowało w za-
wodach rozgrywanych w obiektach hali 
widowiskowo-sportowej w Białymstoku 
4-6 marca. W licznej stawce byli również 
przedstawiciele LKTS Luvena Luboń: 
Weronika Dombka, Natalia Piechota 
i Patryk Pyśk. Niestety, w  turnieju nie 
uczestniczyła druga zawodniczka ran-
kingu ogólnopolskiego – Zuzanna Sułek, 
która pechowo tuż przed turniejem za-
chorowała. Zuzia może się przygotowy-
wać do Mistrzostw Polski Młodziczek, 
które rozegrane zostaną za dwa miesią-
ce w Krośnie. Do czołowej ósemki, bez 
straty seta, awansował Patryk Pyśk. Pre-
zentował tenis stołowy na bardzo wyso-
kim poziomie technicznym. Ambitny 
i waleczny zawodnik był bardzo blisko 
występu w �nale. Przegrał po wyrówna-
nej grze 2:3 z Kubą Kwapisiem z MLUKS 
Dwójka Rawa Mazowiecka i zajął osta-
tecznie 3. miejsce. W turnieju elimina-
cyjnym sporą niespodziankę sprawiła 
Natalia Piechota. Rozstawiona z ostatnim 
numerem w  grupie, zajęła 2. miejsce 
i awansowała do turnieju głównego. Idąc 
za ciosem, powtórzyła miejsce z elimi-
nacji w turnieju grupowym i awansowa-
ła do fazy �nałowej turnieju. Natalia 
debiutowała w tak ważnej imprezie i od-
niosła największy sukces w  karierze. 
Z optymizmem trzeba patrzeć na kolej-
ne starty w  imprezach wojewódzkich 
i  ogólnopolskich. Weronika Dombka 
wywalczyła awans z  eliminacji woje-
wódzkich, a Patryk z listy ogólnopolskiej 
dzięki wysokiej pozycji w kraju. Wero-
nika zachorowała podczas turnieju i mu-
siała opuścić zawody. Reprezentantom 
LKTS Luvena Luboń potrzeba troszkę 
czasu na systematyczny trening w róż-
norodnej grupie oraz nabranie doświad-
czenia. Stawka jest wyrównana i  przy 
dobrej pracy treningowej można wejść 
do czołówki, ale wymaga to systematycz-
nego treningu. Patryk rozegrał bardzo 
dobry turniej. Zanotował tylko jedną 
porażkę po bardzo wyrównanej. Popra-
wa gry pozwala z optymizmem patrzeć 
w  przyszłość. Miejsce na podium jest 
sukcesem, ale najważniejszy jest każdy 
kolejny trening. Nasi reprezentanci w ka-
tegorii młodzików będą się przygotowy-
wać do Mistrzostw Polski w Krośnie.

5 razy złoto!
13 marca w  Koźminie Wielkopolskim 
rozegrano Mistrzostwa Wielkopolski 
Zrzeszenia LZS (Ludowe Zespoły Spor-
towe) w Tenisie Stołowym. Organizato-
rami imprezy byli: Ministerstwo Sportu 
i Turystyki w Warszawie, Departament 
Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkow-
skiego w Poznaniu, Krajowe Zrzeszenie 
LZS w Warszawie, Urząd Miasta i Gmi-
ny Koźmin Wlkp., Wielkopolskie Zrze-
szenie LZS w  Poznaniu, Wielkopolski 
Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu, 
Gminny Ośrodek Sportu i Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. 
W zawodach startowali przedstawiciele 
najlepszych klubów Wielkopolski. Była 
to prestiżowa impreza tenisowa, w której 
startowało 159 zawodników z 16 powia-

tów, w 8 kategoriach wiekowych. Powiat 
poznański reprezentowało 12 zawodni-
ków, w  tym 8-osobowa reprezentacja 
klubu LKTS Luvena Luboń, w  skład 
której wchodzili: Adrian Spychała, Maja 
Zielińska, Zuzanna Sułek Joanna Drygas, 
Patryk Pyśk, Natalia Piechota, Jan Kuź-
niarek i Krzysztof Witkowski. Drużyno-
wo powiat poznański zajął 1. miejsce. To 
trzecie zwycięstwo z rzędu w klasy�ka-
cji drużynowej. Kolejne miejsca na po-
dium zajęły reprezentacje powiatów: 
szamotulskiego i  kościańskiego. Nasi 
zawodnicy zaprezentowali  się bardzo 
dobrze, zdobywając pierwsze miejsca 
w 5 kategoriach wiekowych. Złote me-
dale wywalczyli: Adrian Spychała, Joan-
na Drygas, Maja Zielińska, Zuzanna 
Sułek i Patryk Pyśk. Pozostali zawodni-
cy LKTS-u również zaprezentowali się 
z dobrej strony i dołożyli cenne punkty, 
które w  końcowym rozrachunku dały 
historyczne zwycięstwo. Można zatem 
powiedzieć, że start każdego z zawodni-
ków miał znaczenie w osiągnięciu koń-
cowego sukcesu i  pozwolił zdobyć re-
kordowe w  historii LZS 120 punktów. 
Zwycięstwo z przewagą 50 punktów jest 
potwierdzeniem dominacji powiatu po-
znańskiego w  ostatnich latach. Awans 
na Mistrzostwa Polski LZS, które odbę-
dą się w miesiącu czerwcu w Pleszewie, 
w  kategoriach młodzik, kadet, junior 
i  młodzieżowiec, uzyskali zawodnicy 
z  miejsc 1-3, czyli: Adrian Spychała, 
Patryk Pyśk, Maja Zielińska, Zuzanna 
Sułek i Krzysztof Witkowski.

Wielkopolski Turniej Asów
Nasi tenisiści znakomicie zaprezentowa-
li się w Turnieju Asów Top-8 rozgrywa-
nym 19 marca w Poznaniu. Do udziału 
w tym prestiżowym turnieju awansowa-
ło 8 zawodników LKTS Luvena Luboń. 
Trzeba przyznać, że było to zadanie 
niełatwe, gdyż w zawodach wystartowa-
li najlepsi zawodnicy z  Wielkopolski 
w  kategoriach: młodzik, młodziczka, 
kadet, kadetka, junior i juniorka. W każ-
dej kategorii najlepszych ośmiu zawod-
ników z województwa. Wśród młodzi-
czek triumfowała Magdalena Palicka. 
Najlepszym kadetem okazał się młodzik 
Patryk Pyśk. Warto dodać, że Magda 
i Patryk wygrali turniej bez straty seta! 
Wśród kadetek pierwsze dwa miejsca 
zajęły młodziczki Weronika Dombka 
i Zuzanna Sułek. 3 miejsce wywalczyła 
kadetka startująca w juniorkach – Maja 
Zielińska. Na 4. miejscu imprezę zakoń-
czył żak Damian Pyśk, najmłodszy 
uczestnik turnieju w kategorii młodzi-
ków. Wśród kadetów 6. był Krzysztof 
Witkowski, a  8. Jan Kuźniarek. Na 6 
kategorii nasi tenisiści stołowi wygrali 
trzy i zdominowali zawody. Był to zna-
komity turniej pod względem szkolenio-
wym.

Grand Prix Żaków i Żaczek
20 marca w  Czarnkowie odbyło  się 3. 
Grand Prix Wielkopolski Żaków i Ża-
czek. Po raz kolejny zainteresowanie 
turniejem było bardzo duże, wzięło 
w nim udział 94 zawodników z Wielko-

Z LKTS-u
Luboński Klub Tenisa Stołowego w kraju i w Wielkopolsce

polski. LKTS Luvena Luboń był repre-
zentowany przez: Julię Gładysz, Alek-
sandrę Wasinkiewicz, Michała Antko-
wiaka, Jakuba Taratajcio, Janka Stando 
i Wiktora Piórkowskiego. Damian Pyśk, 
po zajęciu 10. miejsca w Polsce, posiada 
limit imienny do 3. Grand Prix Polski 
Żaków i nie brał udziału w zawodach. 
Julia Gładysz potwierdziła wysoką formę 
oraz coraz większe umiejętności, wygry-
wając turniej w kategorii żaczek. Bardzo 
dobre 8. miejsce zajęła Ola Wasinkiewicz, 
która będzie rywalizowała wśród żaczek 
także w kolejnym sezonie. Wiele emocji 
i radości podczas turnieju w Czarnkowie 
przyniosła gra naszych młodszych sta-
żem zawodników, którzy rywalizowali 
w  kategorii żaków. Michał Antkowiak 
po dobrej grze zajął 15. miejsce, nato-
miast Jakub Taratajcio, Janek Stando 
i Wiktor Piórkowski zdobyli kolejno 28., 
29. i 35. miejsca. Gra naszych reprezen-
tantów bardzo cieszy, zwłaszcza biorąc 
pod uwagę fakt, że rywalizowali z bar-
dziej doświadczonymi zawodnikami. 
W 3 Grand Prix Polski Żaczek i Żaków 
w  Łaziskach Górnych (15-17.04.2016) 
wystartują Damian Pyśk i Julia Gładysz. 
Życzymy powodzenia!

Grand Prix Polski w Luboniu
W niedzielę, 3 kwietnia, po trzydniowych 
zmaganiach, zakończyło  się 3. Grand 
Prix Polski Kadetów i Kadetek w tenisie 
stołowym. Najważniejszą imprezę sezo-
nu 2015-2016 w Wielkopolsce rozegrano 
w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekre-
acji w dniach 1-3 kwietnia. Udział wzię-
ło 242 zawodników w  wieku 15 lat 
i  mniej, z  ponad 90. klubów w  kraju. 
Zawody zakończyły  się zwycięstwem 
Anny Węgrzyn (UKS MLKS Śnieżnik 
Stronie Śląskie) i Samuela Kulczyckiego 
(ASTS Olimpia-Unia Grudziądz). W kla-
syfikacji końcowej kategorii kadetek 
Anna Węgrzyn wyprzedziła: Katarzynę 
Węgrzyn (UKS MLKS Śnieżnik Stronie 
Śląskie), Joannę Sokołowską (KU AZS 
PWSIiP Łomża) oraz Zuzannę Błażeje-
wicz (LUKS Chełmno). Wśród kadetów 
natomiast wyższość Samuela Kulczyc-
kiego musieli uznać sklasy�kowani na 
kolejnych miejscach: Jan Zandecki (Klub 
Olimpijczyka Mysłowice), Jakub Wit-
kowski (LKS Odra Głoska) i Maciej Ku-
bik (SCKiS Hals Warszawa).
Dla zawodników LKTS Luvena Luboń 
był to dobry turniej. Pierwszy raz w hi-
storii zawodów ogólnopolskich aż pięciu 

przedstawicieli LKTS wystartowało 
w  turnieju głównym, w  stawce najlep-
szych 64 zawodników w  Polsce. Nasi 
zawodnicy zebrali sporo doświadczenia 
i, co ważne, rywalizowali na wyrówna-
nym poziomie z czołowymi zawodnika-
mi w kraju. Aż trójka naszych tenisistów 
stołowych: Maja Zielińska, Weronika 
Dombka i Patryk Pyśk, awansowała do 
czołowej „32”. Maja Zielińska uzyskała 
limit do Indywidualnych Mistrzostw 
Polski Kadetek  2016, które odbędą  się 
w  maju w  Ostródzie. Warto dodać, że 
większość naszych reprezentantów będzie 
rywalizować w kategorii kadetów także 
w  kolejnych sezonach 2016-2017 oraz 
2017-2018. Jesteśmy przekonani, że zdo-
byte doświadczenie przełoży się na jesz-
cze skuteczniejszą grę, a  analiza gry 
pozwoli na doskonalenie programu tre-
ningowego. Nasi tenisiści zaprezentowa-
li bardzo waleczną i  ambitną postawę. 
Widać postęp w grze wszystkich zawod-
ników, co najbardziej cieszy, ale przed 
nami kolejne cele i należy stawiać sobie 
odpowiednio wysoko poprzeczkę. Naj-
ważniejsza praca jest na treningach i tyl-
ko tam można podnieść poziom sporto-
wy. Turniej został pozytywnie oceniony 
przez samych uczestników, Wielkopolski 
Związek Tenisa Stołowego (WZTS) i Pol-
ski Związek Tenisa Stołowego (PZTS). 
Prezes WZTS – Tadeusz Nowak – prze-
kazał gospodarzom – organizatorom 
z Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego, 
rodzicom i zawodnikom LKTS – podzię-
kowania za pomoc w przygotowaniu hali, 
a szczególnie panu Mariuszowi Pyśkowi 
– prezesowi klubu. Podziękowania na-
leżą się też Maciejowi Kędziorze za pro-
wadzenie biura zawodów, zabezpieczenie 
wyżywienia dla uczestników i zabezpie-
czenie hali do zawodów. LKTS wykonał 
profesjonalną dokumentację zdjęciową, 
umieszczając codzienną galerię na stro-
nie turnieju na portalu PZTS. Sponso-
rami imprezy byli: Fundacji Enea, Aga 
Sport, Luvena i LOSiR, za co należą się 
gorące podziękowania. Informacja z za-
wodów była widoczna w mediach: TVP 
Poznań, Radiu Merkury, „Głosie Wiel-
kopolskim”. Turniej były kolejnym 
ogromnym wyzwaniem organizacyjnym 
i sportowym, a jednocześnie pozytywną 
promocją dyscypliny.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczy-
nili się do przeprowadzenia tej prestiżo-
wej imprezy.

Piotr Ciszak

Reprezenta-
cja powiatu 
poznańskie-
go na Mi-
strzostwach 
Wielkopolski 
LZS z 8 za-
wodnikami z 
Lubonia, 
którzy zajęli 5 
pierwszych 
miejsc   fot. 
Krzysztof 
Piechota

Q



4/2016

55

SPORT

W Wielką Sobotę, 26 marca Stella Lu-
boń bardzo udanie zainaugurowała 
rozgrywki ligowe w A klasie. Pokonując 
lidera tej grupy – zespół Orkan Jarosła-
wiec – 3:1, sprawiła piękny prezent 
wielkanocny swoim kibicom. Gdy w 5. 
minucie Tomek Mroczyński zdobył 
prowadzenie. Widać było, że mecz ukła-
da  się po myśli gospodarzy. Jednak 
w 17. minucie goście doprowadzili do 
remisu, po rzucie karnym na 1:1. Nie 

załamało to zawodników z  Lubonia, 
którzy w tym dniu byli świetnie dyspo-
nowani, a  licznie zgromadzeni kibice 
przecierali oczy ze zdumienia. Dawno 
nie widzieli tak wspaniałej gry całego 
zespołu Stelli. Bohaterem meczu był 
znakomicie grający pomocnik, Tune-
zyjczyk Mohamed Amine Tayachi, któ-
ry rozstrzygnął losy tego spotkania, już 
przed przerwą zdobywając aż dwie 
bramki dla Stelli (w 30. i 35. minucie). 

W drugiej połowie obie 
drużyny stworzyły jesz-
cze wiele sytuacji do 
zdobycia bramek, ale 
na posterunku byli za-
wsze bardzo dobrze 
broniący swoich „świą-
tyni” bramkarze. Pod 
koniec meczu stellow-
cy kończyl i  mecz 
w dziesiątkę, ponieważ 
arbiter ukarał czerwo-
ną kartką Mohameda. 
Wierzymy, że ten zna-
komity, bardzo sympa-
tyczny zawodnik zapo-
znał się z tym kolorem 

i  w  przyszłości będzie go unikał. Po 
meczu kibice mówili, że tak grającą 
Stellę chcieliby oglądać jak najczęściej.
W drugim rozegranym u siebie meczu 
2 kwietnia stellowcy spotkali się z ze-
społem ze ścisłej czołówki – Clescevią 
Kleszczewo. Jak się okazało, Kleszcze-
wianie to przeciwnik nawet o  wiele 
bardziej wymagający niż lider z  Jaro-
sławca, którego Stella wcześniej poko-
nała. Spotkanie dostarczyło licznie 
zgromadzonej publiczności (ok. 150 
osób) wielu emocji i kto wie, jak by się 
potoczyły jego losy, gdyby grał Mocha-
med, zawieszony na dwa spotkania 
przez wydział dyscypliny przy WZPN. 
Po bardzo wyrównanej grze, remis 0:0 

na pewno nie krzywdzi żadnej ze stron. 
Na uwagę zasługuje nowo pozyskany 
bramkarz Stelli – Mateusz Zawala – 
który parę razy popisał się świetnymi 
interwencjami.
Podsumowując oba spotkania Stelli moż-
na stwierdzić, że 4 punkty zdobyte 
w grze z drużynami ze ścisłej czołówki 
napawają wielkim optymizmem. Po 
meczu z Clescevią trener Sebastian Kle-
iber nie ukrywał zadowolenia, chociaż 
zwycięstwo, które było blisko, pewnie 
bardziej by go usatysfakcjonowało. Na-
tomiast prezes Dawid Paprocki dostrzegł 
udział nowych zawodników w zespole 
oraz spory postęp i  dużą mobilizację 
całego zespołu, co go ucieszyło. Z kro-

nikarskiego obo-
wiązku przypo-
minamy, że tre-
nerem Clescevii 
jest Zenon Pie-
chocki, szkole-
niowiec Luboń-
skiego Klubu 
Sportowego 
w  IV  lidze po 
roku 2000.

W zupełnie od-
miennych na-
stojach musieli 
przeżyć święta 
wielkanocne ki-
b i c e  L K S - u . 
Wielka była go-
rycz porażki, 
jakiej doznała 
drużyna z  ul. 
Rzecznej na po-
czątku rozgry-
wek, w  wyjaz-
dowym spotka-
niu,  podczas 
którego uległa 
aż 3:1 ostatnie-
mu zespołowi 
w tabeli – Spójni Strykowo. Pomimo 
prowadzenia do przerwy 0:1, po zdo-
bytej przez Filipa Goeldnera bramce, 
druga połowa spotkania okazała  się 
dla lubonian druzgocąca. Już na jej 
początku gospodarze mogli wyrównać 
na 1:1, bo arbiter podyktował rzut 
karny, jednak bramkarz LKS-u – Jan 
Wojnowski – wyszedł z niego obron-
ną ręką. Gospodarze grali od tego 
momentu coraz lepiej, czego efektem 
były zdobyte przez nich 3 bramki.
W drugiej kolejce, 2 kwietnia, Luboń-
ski podejmował u siebie Polonię Po-
znań. Od początku spotkania przewa-
gę mieli zawodnicy LKS-u, brakowało 
jedynie skuteczności. Po przerwie, 
w 47. Minucie, sędzia podyktował rzut 
karny, a pewnym jego wykonawcą był 
Jonasz Jeżewski. Pomimo zdecydowa-
nej przewagi, lubonianie nie mogli 
jednak udokumentować jej zdobyciem 
kolejnych bramek. Ostatecznie mecz 
zakończył  się zwycięstwem 1:0 nad 
przeciętnym zespołem Polonii.

Władysław Szczepaniak

Lider pokonany!
Spektakularna gra Stelli. LKS trawi gorycz porażki

Q
Mecz Stella – Clescevia Kleszczewo na boisku przy ul. Szkolnej   fot. Rafał Wojtyniak

Q
Nowy nabytek Stelli 
– Tunezyjczyk Mo-
hamed Amine Tay-
achi – zdobył już 
kilka bramek  fot. 
Władysław Szczepa-
niak

Poznańska Klasa A Grupa I

 1.  Orkan Jarosławiec 15 37 56:19
 2.  Jurand Koziegłowy 15 31 27:28
 3.  Clescevia Kleszczewo 15 30 39:18
 4.  Zawisza Dolsk 15 25 20:16
 5.  Czarni Czerniejewo 15 23 30:21
 6.  Lider Swarzędz 15 21 25:37
 7.  Phytopharm Klęka 15 20 30:26
 8.  Pogoń Książ Wlkp. 15 20 29:40
 9.  KS Łopuchowo 15 20 35:39
 10.  Stella Luboń 15 20 22:27
 11.  Polonia II Środa Wlkp. 15 17 40:31
 12.  Przemysław Poznań 15 13 21:43
 13.  Lotnik 1997 Poznań 15 11 26:50
 14.  Maratończyk Brzeźno 15 11 33:38

16 marca, przed spotkaniem LKS-u o Pu-
char Polski (PP) z III-ligową Polonią Środa 
Wlkp. przy ul. Rzecznej (czytaj: 57), srebrną 
odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej 
odznaczono Stanisława Wojskiego – obec-
nego wiceprezesa, który przez 4 lata kierował 
klubem, służył mu zawsze pomocą i spon-
sorował. Za jego prezesury drużyna senio-
rów odnosiła wiele sukcesów, które przejdą 
do historii. 25 kwietnia 2012 r. LKS Fogo 
zdobył w �nale Puchar Polski na szczeblu 
poznańskim, odnosząc w Dopiewie zwycię-
stwo 2:0 nad tamtejszym GKS-em. 5 maja 
2012 r. zespół awansował do III ligi. 30 maja 
2012 r. w �nale Pucharu Polski na szczeblu 
WZPN, LKS zdobył puchar po tym, jak po-
konał IV-ligową Centrę Ostrów Wlkp. 4:0. 
W ten sposób zespół zapewnił sobie dalszy 
udział w 59. edycji PP na szczeblu krajo-
wym. 25 lipca 2012 r. lubonianie pokonali 

3:1 w rundzie wstępnej spadkowicza z II ligi 
– Nielbę Wągrowiec – i awansowali do 1/32 
PP, gdzie jako przeciwnika wylosowali I-li-
gowy zespół GKS-u Katowice. Pokonali go 
1 sierpnia 2012 r. wynikiem 4:2! W 1/16 
PP LKS spotkał się z Wisłą Kraków, której 
uległ 0:5. Od 22 kwietnia 2013 r., decyzją 
walnego zgromadzenia Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Dwójka”, Stanisław 
Wojski jest jego prezesem. W Luboniu jest 
znana jego firma ochroniarska, która za-
bezpiecza również mecze przy ul. Rzecznej, 
a także spotkania innych klubów. Jak nam 
powiedział odznaczony, jego marzeniem 
jest ponowny awans LKS-u do wyższej 
ligi. Za pośrednictwem „WL” dziękuje za 
pomoc wszystkim sponsorom i działaczom 
sportowym, a w szczególności Tomaszowi 
Błaszakowi z �rmy „Fogo”.

Władysław Szczepaniak

Q
Stanisław Wojski (2. z lewej) w towarzystwie Z. Trawki – prezesa LOSiR-u 
(z lewej) oraz M. Mikołajczaka (wiceburmistrza) i Karola Bąkowskiego – 
prezesa LKS (z prawej)   fot. Władysław Szczepaniak

Zasłużony dla sportu
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Przed pierwszym meczem, na stronie 
internetowej Lubońskiego Klubu Spor-
towego przeczytałem komunikat zapra-
szający na pierwsze w tym sezonie spo-
tkanie ligowe o mistrzostwo okręgówki 
– 2 kwietnia o godz. 12 na boisku przy 
ul. Rzecznej pomiędzy LKS -em i Polo-
nią Poznań. Swoimi przebojami wido-

wisko miał umilić nasz stadionowy spi-
ker i  DJ, który wrócił po półrocznej 
przerwie. Gdy znany z  dobrej dykcji 
Andrzej Sznajder, na 5 minut przed 
rozpoczęciem spotkania ogłaszał skład 
zespołu i wymieniał sponsorów, okaza-
ło się, że jego komunikaty usłyszeli chy-
ba jedynie mieszkańcy pobliskich do-

mów, ponieważ na sta-
dionie, prócz działaczy, 
nie było jeszcze ani 
jednego kibica. Mecz 
rozpoczął się przy obec-
ności 8 sympatyków, 
a w sumie obejrzało go 
25 kibiców. Nasuwa się 
pytanie o przyczynę tak 
małej frekwencji? Czy 
mają na nią wpływ 
ostatnie porażki LKS-u 
w Pucharze Polski z Po-
lonią Środa Wlkp. oraz 
w lidze ze Spójnią Stry-
kowo? Czy zarząd i kie-
rownictwo klubu nie 
powinni się też zastano-
wić nad zmianą godziny 
rozgrywania spotkań? 
Może godz. 12 w sobotę 
nie odpowiada większo-
ści kibiców? Tego same-
go dnia, o  godz.  17, 
byłem na meczu Stelli, 
który ten sam spiker 
komentował dla blisko 
150 osób!

Władysław Szczepaniak

Refleksje kibica

Q
Znany w Luboniu spiker sportowy – Andrzej Sznajder   
fot. Władysław Szczepaniak

O godz.  10 drużyna D1 Młodzików 
rocznik 2003-2004 trenera Sebastiana 
Maćkowskiego pokonała w  Derbach 
Lubonia zespół UKS Jedynka Luboń 6:1. 
Następnie seniorzy prowadzeni przez 
trenera Łukasza Kubiaka zwyciężyli bar-
dzo trudną drużynę Polonii Poznań 1:0 
(po rzucie karnym Jonasza Jeżewskiego). 
Tuż przed końcem meczu seniorów od 
rodzica jednego z naszych młodych za-
wodników – Piotra Hwałka – dotarła 
wiadomość ze stadionu przy ul. Harcer-

skiej, że orliki E2 Grupa 10 pokonały na 
wyjeździe o dwa lata starsze dziewczyny 
z Polonii Poznań 3:0. Na koniec o godz. 
16.30 na ul. Rzeczną  2 zawitał zespół 
Lasu Puszczykowo, który zmierzył  się 
z  chłopcami LKS-u z  rocznika 2004-
2005. Po bardzo wyrównanym pojedyn-
ku, Luboń pokonał sąsiadów 1:0.
Był to bardzo udany dzień dla wszystkich 
związanych z klubem. Perfekcyjna So-
bota w wykonaniu Lubońskiego!

Karol Bąkowski

Perfekcyjna sobota 
Lubońskiego
19 marca wszystkie drużyny Lubońskiego Klubu Sportowego wygrały 
swoje spotkania

Poznańska Klasa Okręgowa Wschód

 1.  Piast Kobylnica  15 32 36:15
 2.  Luboński KS  15 29 35:21
 3.  Concordia Murowana Goślina 15 29 27:17
 4.  Wielkopolska Komorniki  15 25 19:17
 5.  TPS Winogrady Poznań  15 24 24:22
 6.  Warta Śrem  15 24 26:20
 7.  Vitcovia Witkowo  15 24 25:20
 8.  Wiara Lecha Poznań  15 20 33:25
 9.  Lipno Stęszew  15 17 20:46
 10.  Kłos Zaniemyśl  15 15 18:25
 11.  Polonia Poznań  15 13 16:23
 12.  1920 Mosina  15 13 24:31
 13.  Orkan Konarzewo  15 12 16:27
 14.  Spójnia Strykowo  15 11 24:34

Zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież 
do treningów w  Lubońskim Klubie 
Sportowym. Szkolenie prowadzą tre-
nerzy:, Sebastian Maćkowski, Jonasz 
Jeżewski, Michał Chmielecki i  Arka-
diusz Miklosik.
Prowadzimy nabór do grup w roczni-
ków od 2002 do 2011.
W poniedziałki i środy treningi mają 
chłopcy 2009 i młodsi – trener Arka-
diusz Miklosik (tel. 881  252  752). 

W  środy i  piątki ćwiczą chłopcy 
z rocznika 2007-2008 – trener Jonasz 
Jeżewski (781  785  180). Chłopcy 
z roczników 2006-2007 grają we wtor-
ki i czwartki – trener Michał Chmie-
lecki (881 252 752). Sebastian Mać-
kowski (512  328  461) prowadzący 
dwie grupy: 2003-2004 oraz 2004-
2005, ma zajęcia w  poniedziałki, 
czwartki i piątki.

Karol Bąkowski

Nabór w LKS-ie

Od mocnego uderzenia rozpoczęła run-
dę wiosenną drużyna Pogromu Luboń, 
pokonując zdecydowanie (1:4) na wy-
jeździe w Plewiskach zespół tamtejszego 
Orła. Początkowe prowadzenie gospo-
darzy 1:0, absolutnie nie załamało dru-
żyny z  Lubonia. Już do 
przerwy nasi prowadzili 
3:1, po bramkach zdoby-
tych przez Krystiana Za-
lewskiego, Marcina Ma-
lickiego i Jacka Pemperę. 
Pierwsza połowa wykaza-
ła zdecydowaną przewagę 
Pogromu. W drugiej od-
słonie bramkę zdobył jesz-
cze Damian Kałużny 
(4:1). Gdyby lubonianie 
wykorzystali niektóre, wy-
dawałoby  się stuprocen-

towe okazje, mogli poprawić bilans 
bramkowy. Po meczu zadowolony z wy-
niku był nowy trener Pogromu – Kry-
stian Zalewski, który objął funkcję szko-
leniowca grającego.

Władysław Szczepaniak

Idzie Pogrom

Tabela B klasy Grupa II

 1.  Złoci Złotkowo 12 30 42:17
 2.  Las Puszczykowo 11 26 37:14
 3.  SKS 13 Poznań 11 24 38:19
 4.  LKS Lipa 10 22 33:16
 5.  Rożnovia Rożnowo 11 19 25:30
 6.  NKS Niepruszewo 11 13 21:18
 7.  Pogrom Luboń 11 12 21:34
 8.  KS Uchorowo 11 12 21:23
 9.  Orły Plewiska 11 10 17:34
 10.  Odlew Poznań 11 7 23:37
 11.  Okoń Sapowice 12 4 26:62

6 marca tatusiowie z TMS Stella Luboń 
i  UKS Jedynka Luboń wzięli udział 
w turnieju „Tata Cup” w Dopiewie pod 
barwami Stelli. Spotkaniu towarzyszyły 
ogromne emocje. W pierwszym meczu 
podjęli walkę z  FC Galacticos Poznań 
i wygrali 3:0! W następnym rozgromili 
Grom Plewiska aż 7:1! W ostatnim me-
czu grupowym forma nadal dopisywała 
zawodnikom i  Stella Luboń pokonała 
Canarinhos Skórzewo 2005 3:0. Z kom-
pletem zwycięstw i tylko jedną straconą 
bramką, nasi tatusiowie awansowali do 
dalszej fazy turnieju. W  pół�nale los 

przydzielił Stelli bardzo wymagającego 
przeciwnika – KS Korona Zakrzewo. Po 
bardzo wyrównanym meczu, Luboń 
wygrał 1:0! Finał turnieju należał do 
Stelli Luboń i Gromu Plewiska. Po kilku 
niewykorzystanych sytuacjach i  prze-
strzelonym rzucie karnym, przyszła 
pierwsza porażka turnieju i mecz zakoń-
czył się wynikiem 1:2 dla Gromu Plewi-
ska. Ostatecznie tatusiowie zajęli 2. 
miejsce i pokazali kawał dobrego futbo-
lu. Należą się im wielkie gratulacje i po-
dziękowania.

Dawid Paprocki

Tatusiowie na podium

Q
Ojcowie małych zawodników Stelli i UKS Jedynka na zawodach



4/2016

57

SPORT / POLICJA – STRAŻ

Kronika 
Straży Miejskiej 
618 131 986

Ostatnio dużo się mówi na temat szko-
lenia młodych piłkarzy. Pomysł miasta 
idzie w kierunku scentralizowania tego 
obszaru przy spółce LOSiR, co wynika 
z wywiadu przeprowadzonego z zastęp-
cą burmistrz – M. Mikołajczakiem 
w  styczniu br. („WL” 01-2016, s.  53). 
Jeden z najstarszych lubońskich klubów 
wziął sprawy w swoje ręce i podnoszenie 
kwali�kacji młodych zawodników widzi 
we współpracy z doświadczonymi klu-
bami. Rozmowy na ten temat trwały 
przez kilka miesięcy. Ostatecznie zarząd 
Lubońskiego Klubu Sportowego (LKS) 
zdecydował się na Wartę Poznań, która 
zawsze słynęła z  kładzenia nacisku na 
szkolenie dzieci i  młodzieży. Po kilku 
spotkaniach uzgodniono warunki i pod-
pisano umowę, na mocy której Warta 
Poznań objęła patronat nad LKS-em. 
Oto, komentuje ten fakt prezes Karol 
Bąkowski: Cieszymy  się z  nawiązania 
współpracy z „zielonymi”. Zależy nam na 
szkoleniu dzieci i młodzieży, a my chce-
my się uczyć od najlepszych. To nie będzie 
wyglądać tak, że tylko najlepsi z Lubonia 
będą podążać na Dębiec. Już od zeszłego 

roku osoby związane z  Wartą Poznań 
wspierały nas wiedzą i doświadczeniem 
w organizacji szkolenia. Doświadczenie 
trenerów i osób związanych z Wartą Po-
znań na pewno podniesie poziom szkole-
nia w Lubońskim. Ważny jest też fakt, że 
utalentowani chłopcy Lubońskiego będą 
mogli próbować swych sił w drużynach 
młodzieżowych „zielonych”. Chcemy, by 
to nie wyglądało tak, że chłopiec jedzie 
na testy i z marszu boryka się z proble-
mami nowego otoczenia. Wspólnie wy-
pracujemy takie rozwiązania, by akli-
matyzacja w nowej drużynie, możliwości 
czasowe i organizacyjne rodziców oraz 
inne aspekty, nie przeszkadzały w roz-
woju.

W.S.

LKS z Wartą

Jedna czwarta �nału Pucharu Polski 
strefy poznańskiej przeszła do historii. 
16 marca Luboński Klub Sportowy uległ 
wyraźnie na własnym boisku, przegry-
wając z III-ligową Polonią Środa 1:5 (1:1) 
i  żegnając  się tym samym z  dalszymi 
rozgrywkami pucharowymi. Jedyną 
bramkę dla LKS-u strzelił (w pierwszej 
połowie spotkania) Filip Goeldner, do-
prowadzając do remisu. To było wszyst-
ko, na co zdobył się w tym dniu zespół 
z  Lubonia. Druga połowa meczu była 
zdecydowaną przewagą Polonii. Goście 
udokumentowali ją zdobyciem czterech 

bramek, odnosząc zasłużone zwycięstwo. 
Po spotkaniu trener Łukasz Kubiak po-
wiedział: Przed meczem mieliśmy swoje 
oczekiwania i plan. Niestety, rzeczywistość 
okazała się dla nas brutalna. Popełniliśmy 
wiele błędów. Przeciwnik wykorzystał 
swoje szanse. Uważam, że wynik jest za 
wysoki. Przy rezultacie 1:1, 1:2 mieliśmy 
kilka sytuacji, ale ich nie wykorzystaliśmy. 
Ten mecz to dla nas lekcja przed spotka-
niami logowymi. Myślę, że w  tej edycji 
Pucharu Polski pokazaliśmy kawałek 
dobrej piłki.

Władysław Szczepaniak

LKS pożegnał puchar

Q
¼ �nału Pucharu Polski na stadionie miejskim przy ul. Rzecznej    
fot. Władysław Szczepaniak

W marcu strażnicy miejscy wykonali 
łącznie 642 interwencji. Trwają nasze 
działania, których celem jest kontrola 
oznakowania budynków w mieście zgod-
nie z zapisami art. 64 Kodeksu Wykro-
czeń. Niestety, już w 111 przypadkach 
stwierdziliśmy niedopełnienie tego obo-
wiązku, to jest nieumieszczenie tablicz-
ki z numerem porządkowym nierucho-
mości przez ich właścicieli, administra-
torów, dozorców lub użytkowników. Ten 
na pozór nieistotny obowiązek stanowi 
nie tylko wykroczenie zagrożone grzyw-
ną do 250  zł, ale przede wszystkim 
w  sposób zasadniczy może utrudnić 
dotarcie służbom ratunkowym, a więc 
może mieć konkretne, negatywne skut-
ki wpływające na czas ich dotarcia w celu 
ratowania zdrowia, życia i mienia. Dzia-
łania te będą kontynuowanie w kwietniu. 
W marcu ukarano na podstawie art. 77 
Kodeksu Wykroczeń – za niezachowanie 
zwyczajowych i  nakazanych środków 
ostrożności – pięciu właścicieli psów. 
Wszystkich interwencji związanych ze 
zwierzętami było zaś 29. 69 razy straż-
nicy interweniowali w przypadku nie-

prawidłowego postoju lub zatrzymania 
pojazdów mechanicznych. W 10 zdarze-
niach dotyczyło to pozostawienia samo-
chodów na pasie zieleni, co stanowi 
wykroczenie wobec art. 144 & 1 Kodek-
su Wykroczeń. Od 1 marca zaczął  się 
okres, w którym „Regulamin czystości 
i  porządku na terenie Miasta Luboń” 
dopuszcza spalanie drewna niezawiera-
jącego substancji niebezpiecznych oraz 
suchych pozostałości roślinnych poza 
instalacjami i  urządzeniami do tego 
przeznaczonymi. Istotnym warunkiem 
jest jednak to, by czynność ta nie stano-
wiła uciążliwości dla mieszkańców są-
siednich nieruchomości. W  związku 
z tym zapisem wykonaliśmy w marcu 8 
interwencji. Strażnicy dbali również 
o  bezpieczeństwo uczestników nabo-
żeństw Drogi Krzyżowej 12 marca na 
terenie byłego niemieckiego obozu kar-
no-śledczego oraz 18 marca w para�i p. 
w. św. Jana Bosko. 1 marca wystawili 
poczet sztandarowy miasta w czasie uro-
czystości związanych z obchodami Na-
rodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Straż Miasta Luboń

Lubońscy policjanci prowadzą czynności w  celu ustalenia 
tożsamości mężczyzny, który 21 grudnia 2015 r., w Wydziale 
Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Luboń usiłował wyłudzić 
poświadczenie nieprawdy poprzez przedłożenie wniosku 
o wydanie dowodu osobistego, podając nieprawdziwe dane 
adresowe oraz personalne. Osoby, które znają tożsamość 
mężczyzny na zamieszczonej fotogra�i, proszone są o kontakt 
z policją – telefon do dyżurnego Komisariatu Policji w Luboniu przy ul. Powstańców 
Wlkp.: 61  841  49  00, telefon do funkcjonariusza prowadzącego postępowanie: 
61 841 49 04.

KP Luboń

Kto rozpoznaje?

W lutowym wydaniu zaprosiliśmy kibiców do konkursu sportowego, który polegał 
na wytypowaniu wyniku meczu ćwierć�nałowego w Pucharze Polski strefy poznań-
skiej WZPN pomiędzy Lubońskim Klubem Sportowym a  Polonią Środa Wlkp. 
Niestety, wśród wszystkich kuponów, nie odnaleźliśmy trafnego wyniku. Widocznie 
nikt nie liczył na tak bardzo wysoką przegraną LKS-u na własnym boisku – 1:5. 
Najczęściej na kuponach widniały wyniki od 4:3 do 3:1 dla LKS-u oraz 1:2, 0:2, 2:4 
dla gości. Już dzisiaj zapraszamy kibiców, czytelników do najbliższych konkursów 
sportowych związanych z EURO 2016 r.

Władysław Szczepaniak

Konkurs Sportowy
Rozwiązanie

Ochotnicza Straż Pożarna odnotowała 
w marcu 21 interwencji (11 pożarów i 10 
miejscowych zagrożeń). Zdarzenia miały 
miejsce w Luboniu, Poznaniu, Puszczy-
kowie na terenie gminy Komorniki oraz 
na autostradzie A2.
QQ 01.03 – pożar piwnicy na ul. Leśmiana,
QQ 01.03 – pożar wtryskarki w Komor-

nikach (ul. Kolejowa),
QQ 03.03 – samochód osobowy w rowie 

– Szreniawa,
QQ 06.03 – wypadek samochodowy na 

ul. Dębieckiej,
QQ 06.03 – pożar sadzy w  kominie na 

ul. Kilińskiego,
QQ 07.03 – uwolnienie osoby uwięzio-

nej w windzie – Puszczykowo (ul. Kra-
szewskiego),
QQ 08.03 – pożar piwnicy w Wirach (ul. 

Łęczycka),
QQ 08.03 – pożar instalacji elektrycznej 

na ul. Chopina,
QQ 09.03 – usunięcie konaru zwisającego 

nad ul. Armii Poznań,

QQ 09.03 – pożar woliery dla ptaków na 
ul. Okrzei,
QQ 11.03 – pożar warsztatu samochodo-

wego – ul. Sobieskiego,
QQ 11.03 – ugaszenie ogniska palącego się 

bez nadzoru przy ul. Dębieckiej,
QQ 13.03 – otwarcie mieszkania przy ul. 

Sikorskiego,
QQ 14.03 – pożar samochodu w Poznaniu 

(ul. Głogowska),
QQ 17.03 – pożar śmietnika na ul. Ża-

bikowskiej,
QQ 19.03 – pożar warsztatu w Poznaniu 

(ul. Dmowskiego),
QQ 20.03 – pożar trawy przy ul. Unijnej,
QQ 23.03 – wypadek drogowy na auto-

stradzie A2,
QQ 27.03 – pożar trawy przy ul. Rzecznej,
QQ 30.03 – uwolnienie ptaka uwięzione-

go w drutach – Wiry (ul. Żabikowska),
31.03 – wypadek samochodowy na ul. 
Armii Poznań.

Norbert Kaźmierczak (OSP)

Kronika strażacka
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QQ 01.03 – podczas nieobecności pracowni-
ka nieznany sprawca skradł z niezabezpie-
czonej szu�ady recepcji w  hotelu przy ul. 
Puszkina kasetki z pieniędzmi (straty: 2 677 zł).
QQ 01.03 – uszkodzono citroena zaparkowa-

nego przy ul. Sikorskiego.
QQ 01.03 – w trakcie akcji gaśniczej prowa-

dzonej w domu na posesji przy ul. Leśmiana 
ujawniono zwłoki mężczyzny (czytaj w „WL” 
03-2016, str. 57).
QQ 02.03 – włamano się do piwnicy w bloku 

mieszkalnym przy ul. Hibnera i skradziono 
skrzynkę z miernikiem elektrycznym (straty: 
1 500 zł).
QQ 02.03 – przy ul. Malwowej zatrzymano 

motorowerzystę będącego pod wpływem 
narkotyków.
QQ 03.03 – przy ul. Wschodniej policjanci 

z  Wydziału do Walki 
z Przestępczością Narko-
tykową z Poznania zatrzy-
mali dwóch mężczyzn 
podejrzanych o posiada-
nie znacznej ilości nar-
kotyków oraz uprawę 
konopi indyjskich.
QQ 04.03 – przy ul. Armii Poznań zatrzyma-

no kierującego samochodem, będącego pod 
wpływem niedozwolonych środków odurza-
jących działających podobnie jak alkohol.
QQ 05.03 – nieznany sprawca uszkodził drzwi 

do sklepu warzywniczego przy ul. Poniatow-
skiego (straty: 2 000 zł).
QQ 06.03 – przy ul. Powstańców Wlkp. po-

znańscy policjanci zatrzymali mężczyznę 
posiadającego przy sobie narkotyki.
QQ 06.03 – przy ul. Armii Poznań zatrzyma-

no nietrzeźwych kierowców (0,6 promila i 1,6 
promila).
QQ 06.03 – pod wiaduktem na ul. Dębieckiej 

zderzyły się 3 samochody osobowe, w wyni-
ku czego 3 ranne osoby przewieziono do 
szpitala. Interweniowali lubońscy strażacy 
oraz ich koledzy ze Szkoły Aspirantów PSP 
w Poznaniu.
QQ 07.03 – z  samochodu mercedesa zapar-

kowanego przy hotelu „Max” na ul. Kościusz-
ki skradziono nawigację Rider (straty 600 zł).
QQ 09.03 – przy ul. Powstańców Wlkp. poli-

cjanci zatrzymali mieszkankę Komornik 
posiadającą przy sobie narkotyki.
QQ 10.03 – przy ul. Armii Poznań lubońscy 

policjanci zatrzymali 18-letniego poznania-
ka posiadającego przy sobie narkotyki.
QQ 11.03 – w pomieszczeniu garażowym przy 

ul Sobieskiego wybuchł pożar, w  wyniku 
którego spłonęły całkowicie 3 samochody, 
natomiast pozostałe cztery zostały nadpalo-
ne (szerzej „WL” 03-2016, str. 18).
QQ 12.03 – w nocy z otwartej posesji na tere-

nie Rodzinnych Ogródków Działkowych przy 

ul. Świerczewskiej skradziono agregat prą-
dotwórczy o wartości 6 000 zł (zabezpieczo-
no zapis monitoringowy).
QQ 12.03 – nieznany sprawca skradł rower 

z  piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. 
Jachtowej (straty 1 200 zł).
QQ 13.03 – z niestrzeżonego parkingu przy 

ul. Konarzewskiego skradziono mercedesa 
(straty 18 000 zł).
QQ 13.03 – przy ul. Armii Poznań zatrzyma-

no nietrzeźwego kierowcę (1,2 promila).
QQ 13.03 – przy ul. Armii Poznań zatrzyma-

no mężczyznę kierującego samochodem, 
pomimo posiadania zakazu Starosty Poznań-
skiego.
QQ 13.03 – przy ul. Sobieskiego policjanci 

zatrzymali mieszkankę Wir kierującą samo-
chodem pomimo posiadania zakazu sądo-

wego.
QQ 16.03 – nieznana osoba 

próbowała zrealizować 
podrobioną przez siebie 
receptę w aptece przy ul. 
Puszkina.
QQ 18.03 – w  CH „Pajo” 

przy ul. Żabikowskiej mieszkańcowi Pozna-
nia skradziono z kieszeni kurtki portfel z do-
kumentami i  kartą bankomatową (straty 
180 zł).
QQ 18.03 – przy ul. Sobieskiego policjanci 

zatrzymali nietrzeźwego kierowcę (2,2 pro-
mila).
QQ 20.03 – dwóch nieznanych, zamaskowanych 

mężczyzn w kominiarkach pobiło na posesji 
przy ul. Kozińskiego 42-letniego mężczyznę, 
uderzając go pięściami uzbrojonymi w kastet 
oraz kopiąc po nogach. Pobity mężczyzna 
doznał ogólnych potłuczeń i uszkodzeń cia-
ła.
QQ 20.03 – przy ul Armii Poznań poznańscy 

policjanci ujawnili samochód Audi poszu-
kiwany przez Policję Poznań Nowe Miasto.
QQ 21.03 – w mieszkaniu przy ul. Żabikowskiej 

lubońscy policjanci zatrzymali na gorącym 
uczynku dwóch mężczyzn podejrzanych 
o nielegalne korzystanie z paliwa gazowego.
QQ 21/22.03 – z pomieszczenia gospodarcze-

go bloku przy al. Jana Pawła II skradziono 
rower górski o wartości 800 zł.
QQ 28.03 – nietrzeźwy siedemnastolatek (wcze-

śniej notowany) mieszkający w  Poznaniu 
uszkodził przystanek autobusowy przy ul. ks. 
Streicha.
QQ W ubiegłym miesiącu popełniono aż 5 

przestępstw internetowych.
Na podstawie danych Policji

Paweł Wolniewicz

Oznacz swój rower
W ramach programu „Poznański rower 
– bezpieczny rower” Komisariat Policji 
w Luboniu zaprasza do znakowania jed-
nośladów: 18.04, w godz. 10-13; 29.04, 
w  godz. 15-18; 04.05, w  godz. 10-13; 
20.05, w godz. 15-18 i 25.05, w godz. 
10-13. Rowery powinny być wyposażone 
w jedno światło pozycyjne białe lub żółte, 
element odblaskowy, co najmniej jeden 
działający hamulec oraz dzwonek. Po-
trzebny jest dowód osobisty i ewentualnie 
dowód zakupu roweru, a w przypadku 
znakowania rowerów dzieci – uczestnic-
two osoby pełnoletniej.

PAW

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

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

Bezpłatny, czynny całą dobę „Poli-
cyjny telefon zaufania i 10 minut”: 
800 130 334 – przyjmowanie spraw 
dotyczące szczególnie: braku reakcji 
lub przewlekłego oczekiwania na poli-
cję w sprawie zgłoszenia przestępstwa 
lub wykroczenia, na informacje o ich 
sprawcach, gdy zgłaszający nie chce 
osobiście zawiadomić o przestępstwie 
i  zachować anonimowość, o  ukry-
wających  się osobach podejrzanych, 
a także działaniach lub powiązaniach 
przestępczych policjantów.

W marcu zatrzymano 
w Luboniu 7 osób  

posiadających narkotyki  
i 4 nietrzeźwych kierowców

Niespokojne święto

Q
W pierwsze święto Wielkiej Nocy, 27 marca, około godz. 17.30 strażacy odebrali 
zgłoszenie o palącej się trawie przy zejściu z ul. Spadzistej nad Wartę. W akcji 
uczestniczył jeden wóz. Młodzi strażacy szybko uporali się z zagrożeniem. Z pew-
nością takich akcji będzie wiosną, jak corocznie, więcej   fot. Rafał Wojtyniak

Zabawa polega na odgadywaniu cie-
kawych i charakterystycznych miejsc 
w  Luboniu. Prosimy określić, co 
przedstawia opublikowana fotografia 
i gdzie obiekt się znajduje. Odpowie-
dzi można przesyłać (również pocztą 
elektroniczną), dostarczać do redak-
cji (ul. Wschodnia 23 a lok. 62) albo 

wrzucać do niebieskich skrzynek 
„Wieści Lubońskich” na terenie mia-
sta. Kartki z dopiskiem: „Zgadnij, co 
to” muszą być podpisane imieniem 
i  nazwiskiem uczestnika konkursu. 

Wśród tych, którzy nadeślą poprawne 
odpowiedzi, rozlosujemy upominki. 
Prosimy też o nadsyłanie swoich pro-
pozycji (fotografii).
Opublikowane w  ubiegłym miesiącu 
zdjęcie przedstawiało samochód na ul. 
Wschodniej. Spośród poprawnych od-
powiedzi wylosowaliśmy tę, którą nade-

słała Kinga Skrzątek z ul. Rutkowskiego. 
Po odbiór niespodzianki zapraszamy do 
redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62) w go-
dzinach dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

Samochód 
grzęznący 
w błocie na 
ul. Wschod-
niej tuż 
przy skrzy-
żowaniu 
z al. Jana 
Pawła II 
(Nowe 
Centrum 
Lubonia)   
fot. Piotr P. 
Ruszkowski

Q
Dziś zagadka „z lotu ptaka”. Zgadnij, jaki obszar Lubonia pokazujemy?   fot. Rafał 
Wojtyniak

Q
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QQ Kochanym Jubilatom – Violi Mir-
kowi Zettlerom – z okazji 31. rocz-
nicy ślubu – wszystkiego najlepszego 
oraz błogosławieństwa Bożego życzą 
rodzice.
QQ Kochanym Jubilatom – Regi-

nie i Marianowi Akuszewskim, 
z  okazji 60-lecia pożycia mał-
żeńskiego – stu lat... w  miłości 
i zdrowiu! Niech towarzyszy wam 
szczęście. Wasz bagaż życiowy – 
mądrość – przykładem dla innych 
niech będzie! Wszelkiej pomyśl-
ności na dalsze lata życzą dzieci, 
wnuki i prawnuki.
QQ Kochanym Rodzicom – Kazimie-

rze i Jerzemu Adamskim – z okazji 
50. rocznicy ślubu, życzenia radości 
dnia codziennego oraz doczekania 
w miłości kolejnych jubileuszy składa 
córka z mężem i dziećmi.
QQ Z okazji 50. rocznicy ślubu – dro-

gim Jubilatom Kazimierze i  Jerze-
mu Adamskim – błogosławieństwa 
Bożego i radości na dalsze lata życzy 
rodzina Pawlickich.
QQ Serdeczne życzenia dla Państwa 

Kazimiery i  Jerzego Adamskich 
z Lubonia z okazji 50. rocznicy ślubu 
składa Radek z rodziną.
QQ Z okazji 35. rocznicy ślubu – Hali-

nie i Markowi Michalskim – życzenia 
wszystkiego najlepszego. Niech każdy 
dzień dostarcza radości, a  uśmiech 
w sercach zawsze gości. Niech pro-
blemy Was omijają i  wszyscy Was 

kochają. Życzenia składają brat Zby-
szek z rodziną.
QQ Z okazji 10. rocznicy ślubu – Ani 

i  Piotrowi Macioszkom – najser-
deczniejsze życzenia zdrowia, miłości 
i wzajemnego szacunku oraz błogosła-
wieństwa Bożego na dalsze, wspólne 
lata życzą rodzice i babcia Eugenia.
QQ Ewelinie i Arturowi Podolskim, 

z okazji 20. rocznicy ślubu życzymy 
Wam kochani Miłości przez duże „M”, 
wzajemnej życzliwości i szczęścia na 
dalszej drodze wspólnego życia – Asia 
i Marek z dziećmi.
QQ Z okazji 20. rocznicy ślubu – Ewe-

linie i Arturowi – najserdeczniejsze 
życzenia: jedności, miłości i  zgody 
na dalsze lata wspólnego życia. Niech 
Wam one przyniosą szczęście, radość 
i spełnienie marzeń – życzą rodzice 
z babcią.
QQ Rocznica ślubu to ważna chwila, 

niech będzie dla Was bardzo miła. 
Pragniemy więc złożyć szczere życze-
nia: miłości, zdrowia i powodzenia. 
A każdy rok razem spędzony, niech 
będzie piękny i wymarzony. Rodzi-
com, w 20. rocznicę ślubu, życzenia 
składają córki Patrycja i Sandra.

BAW SIĘ Z NAMI

Jak przesłać życzenia?
Życzenia do rubryk: „Z serca” i „Kolacja we dwoje” można kierować do 
redakcji: e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.pl), SMS-em [pod 
numer 71068 wysłać: TC.WLZSERCA.(treść życzeń do 160 znaków), 
koszt usługi – 1 zł netto (1,23 zł z VAT)] lub na kartkach (wrzucać do 
niebieskich skrzynek pocztowych na terenie miasta lub przynieść do 
redakcji, ul. Wschodnia 23A/62).

(red)

Kolacja we dwoje

Na kolację do restauracji „Villa Montana” przy ul. Poniatowskiego 14 wy-
biorą się w tym miesiącu państwo Anna i Piotr Macioszkowie. Życzymy 
przyjemności. Prosimy o kontakt redakcją.

Kacper Wójtowicz (G 1) i ko-
lejnych 12 chłopaków.
Dzięki elektronicznemu po-
miarowi i zliczeniu wszystkich 
wyników otrzymaliśmy klasy-

fikacje końcową. 1. miejsce zdobyło 
w ogólnej klasy�kacji Gimnazjum nr 2 
przed Gimnazjum nr 1.

26 kwietnia w Poznaniu na Polanie Har-
cerza na Malcie odbędzie się Finał Mi-
strzostw Powiatu Poznańskiego w Indy-
widualnych Biegach Przełajowych, na 
który pojedzie sześciu pierwszych uczest-
ników lubońskich zawodów w  każdej 
kategorii wiekowej.

Hanna Grus-Kreżelewska
prezes SZS Miasta Luboń

Nie takie zwyczajne
cd.  
ze str. 
53

QQ Z okazji imienin – Pani Dyrektor Gra-
żynie Leciej – najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, szczęścia, uśmiechu, realizacji 
planów i nowych marzeń oraz samych 
cudownych dni składają nauczyciele 
i pracownicy Lubońskiej Trójki.
QQ Z okazji imienin – Robertowi Koło-

dziejowi – dużo zdrowia, pomyślności 
życzy Mateusz z Weroniką. Dołączają się 
ciocia Maryla, Marzena i Lucjan.
QQ Moc najpiękniejszych życzeń z okazji 

imienin dla Roberta Kołodzieja – dużo 
zdrowia, zadowolenia z pracy życzą mama 
oraz brat Dariusz z rodziną.
QQ Półwiecze minęło, kolejne się zaczęło. 

Niech będzie szczęśliwe, dla Ciebie życz-
liwe. Niech będzie ciekawe, zaskakujące 
i w przyjemności ob�tujące! Spędzone 
w  zdrowiu i  bez pośpiechu, z  każdym 
dniem pełnym Twego uśmiechu. Mi-
rosławowi Stefaniakowi, w  dniu 50. 
urodzin – najserdeczniejsze życzenia 
składają żona z rodziną.
QQ Zarząd Lubońskiego 1943 wraz z za-

wodnikami trenującymi w klubie pra-
gnie podziękować Panu Dyrektorowi 
Zbigniewowi Trawce reprezentującemu 
Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji za 
przeprowadzenie pierwszego od 25 lat 
remontu obiektu przy ul. Rzecznej  2. 
Wiemy, że jeszcze wiele jest do zrobie-
nia, jednak przeprowadzony remont bu-
dynków klubowych to dobry początek 

do zmian w  tym zapomnianym przez 
lata zakątku Lubonia. (Karol Bąkowski).
QQ Panu Eugeniuszowi Kowalskiemu – 

zasłużonemu lubonianinowi i prezesowi 
Oddziału PTTK – z okazji 80. rocznicy 
urodzin gratulujemy godnego jubileuszu, 
dziękujemy za wkład w  życie naszego 
miasta i wychowanie kilku pokoleń jego 
mieszkańców, życzymy zdrowia i błogo-
sławieństwa Bożego.
QQ Naszemu redakcyjnemu Koledze – 

Robertowi Wrzesińskiemu – winszu-
jemy wielu dobrych materiałów, pogłę-
biania pasji, zdrowia oraz opieki Bożej 
Opatrzności.
QQ Z okazji imienin – Pani Justynie Ja-

gielskiej – dziękujemy za lata opieki nad 
naszymi rachunkami i życzymy samych 
tylko pomyślnych wieści w życiu prywat-
nym, relaksu podczas pięknych spotkań 
z naturą oraz spełnienia marzeń.
QQ Komendantowi Policji w Luboniu – 

Panu Robertowi Przyjemskiemu – ży-
czymy sukcesów w pracy nad poprawą 
bezpieczeństwa miasta oraz satysfakcji 
w życiu zawodowym i prywatnym.
QQ Dobrej Sąsiadce – Genowe�e Wisz-

niewskiej z ul. Źródlanej 3a/8, z okazji 
imienin – dużo zdrowia i pociechy z dzie-
ci – życzą sąsiedzi z bloków 3, 3a i 3b.
QQ Panu Jerzemu Łukaszewiczowi życzę 

zdrowia, pomyślnego biegu spraw, we-
wnętrznego spokoju i radości.

Z serca

Konkurs z koszyczkiem
Na jednej ze stron świątecznego wydania 
„Wieści Lubońskich” tradycyjnie umie-
ściliśmy zająca z koszyczkiem. Zabawa 
polegała na odszukaniu go i  podaniu, 
na której stronie  się znajduje. Dzisiaj 
możemy zdradzić, że zając znajdował się 
na str. 3. Wśród poprawnych odpowie-
dzi rozlosowaliśmy dwa bony o wartości 
70 zł każdy. Szczęście uśmiechnęło się 
do Ewy Kostrzewy z ul. Gen. Sikorskie-
go i Moniki Wyroślak z ul. Łąkowej.

Sponsorem konkursu jest szefowa �rmy 
„Hanna-Style” Hanna Nowak, bielizna 
damska, męska i dziecięca z ul. Puszki-
na 38 A w Luboniu.

Koło Fortuny
W wolne miejsca diagramu, który 
umieściliśmy w ub. miesiącu na str. 59 
należało wpisać litery, które z podpo-
wiedziami utworzyły rozwiązanie. 
Prawidłowa odpowiedź to: „Zdrowych 
Wesołych Świąt Wielkanocnych, 

Rozwiązania konkursów smacznego jajka, bogatego zająca i do-
brego dyngusa życzy cała redakcja 
Wieści Lubońskich i  Patron Plus”. 
Wśród poprawnych odpowiedzi roz-
losowaliśmy trzy bony o  wartości 
50 zł każdy, ufundowane przez „Pa-
tron Plus” Poznań, ul. Filarecka 6 A. 
Szczęśliwymi odbiorcami są: Stefania 
Nadobnik z ul. 1 Maja, Ewelina Mię-
dlarz z ul. Poniatowskiego oraz  Syl-
wia Wielgat ul. Wschodniej. Bony 
będzie można zrealizować w sklepie 
z oryginalnymi artykułami pochodze-
nia niemieckiego na os. Dębina w Po-
znaniu.

Wytęż wzrok
W konkursie tym prezentowaliśmy dwa 
wielkanocne zające, które różniły  się 
pięcioma szczegółami, a były to: kolor 
grzywki, szlaczek na pisance, kolor krop-
ki na pisance, ułożenie brwi, kolor pa-
zura.
Wśród nadawców poprawnych odpo-
wiedzi rozlosowaliśmy kołdrę antyaler-
giczną ufundowaną przez Beatę Wi-
śniewską – Wielkopolska Giełda Odzie-
żowa w Poznaniu boks 169 – pościele, 
kołdry, ręczniki, która tra�a do: Mag-
daleny Ścisłowskiej-Wiatr z ul. Rydla.

Władysław Szczepaniak
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 
31 utworzą rozwiązanie, które po wpi-
saniu do kuponu należy do końca kwiet-
nia, na kartce pocztowej, dostarczyć do 
redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, patrz 
mapka str. 2) lub wrzucić do którejś z 
niebieskich skrzynek „Wieści Luboń-
skich” na terenie miasta. Wśród osób, 
które poprawnie odgadną hasło, wylo-
sujemy nagrodę, którą ufundowała �rma 
MALIBU z ul. Sikorskiego.

Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej 
w poprzednim wydaniu „WL” brzmiało: 
Niedziela Wielkanocna Zmartwych-
wstania Pańskiego. Nagrodę wylosowa-
ły: Lucyna Antończyk z ul. Spadzistej 
oraz Emilia Płończak z ul. Jaworowej w 
Poznaniu. Gratulujemy! Po odbiór za-
praszamy w godzinach dyżurów do re-
dakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w loso-
waniu nie uwzględniamy.

Nasza krzyżówka Poziomo
 3.  potrawa z ryżu z kawałkami mięsa
 7.  kompas
 8.  typ ożaglowania małej łodzi
 9.  zero, rodzaj zupy
 10.  stanowisko, miejsce pracy
 11.  kanton w Szwajcarii
 12.  wołanie na ratunek
 14.  kobieta lekkich obyczajów
 16.  pisemne potwierdze-

nie otrzymania czegoś
 18.  roślina o nasionach zawierających 

dużo białka, skrobi i tłuszczu
 19.  wg Biblii – syn Izaaka
 20.  obszar zamieszkały, wyznaczony 

przez granice, państwo, ojczyzna
 22.  masa z żywicy używana do na-

cierania włosia smyczków
 27.  wiatr na jez. Garda we Włoszech
 29.  zwrotka
 30.  kradzież, rozbój
 31.  w doniczkach na balkonie
 32.  dziewięciokąt
 33.  wróżba, tarapaty, kłopoty

Pionowo
 1.  krzyżówka liczbowa
 2.  lekki odkryty powóz
 3.  hycel
 4.  szósta wg oddalenia od Słoń-

ca planeta Układu Słonecznego
 5.  sport Isi
 6.  wysoki przy damskich butach
 13.  pas do kimona
 14.  ludowy taniec polski
 15.  położna
 17.  pojazd na szynach
 21.  jedn. powierzchni gruntów
 23.  teka do przenoszenia akt
 24.  klamra łącząca pięciolinię
 25.  gliniany instr. muzyczny
 26.  jap. sztuka układania kwiatów
 27.  część oddzielająca się rzeki, odpły-

wająca w bok bocznym korytem
 28.  tajemnice, sekrety

oprac. Bernard Stachowiak

Jak co miesiąc, witam wszystkich, którzy 
lubią „łamać” głowy, czyli rozwiązywać 
łamigłówki. Dziś dość trudna krzyżów-
ka, ale jeśli ją rozwiążesz, możesz sobie 
mocno pogratulować.
Przeczytaj uważnie i  odgadnij hasła, 
wpisz je do diagramu. Gdy rozwiążesz 
krzyżówkę, dowiesz się, rocznicę jakiego 
wydarzenia, mającego miejsce 1050 lat 
temu, obchodzimy w najbliższym czasie. 
Uroczystości będą miały miejsce głównie 
w Wielkopolsce, także w naszym mieście.
 1.  Nazwa epoki trwającej w Eu-

ropie od V do XV w., czy-
li także w tym czasie, gdy Pol-
ska przyjęła chrześcijaństwo

 2.  Nauka o dziejach, tak-
że przedmiot w szkole

 3.  Od 966 r. rozpoczął się pro-
ces … ziem polskich

 4.  Władca, który zapoczątko-
wał chrześcijaństwo w Polsce

 5.  Jeden z kronikarzy opisujących 
wydarzenia okresu chrześci-
jaństwa, mistrz Wincenty …

 6.  Mieszko I był … Polski
 7.  Mieszko I pochodził z dynastii …

 8.  Przed przyjęciem chrześci-
jaństwa mieszkańcy pań-
stwa polskiego byli …

 9.  Pochodząca z Czech 
żona Mieszka I to …

 10. Znany „nieznany” kroni-
karz opisujący wydarze-
nia z 966 r. – ... Anonim

 11.  Syn Mieszka I, pierwszy 
król Polski – ... Chrobry

 12.  Podobiznę Mieszka I możesz teraz 
zobaczyć na … o nominale 10 zł

 13.  Mieszko I został pochowany 
w Złotej Kaplicy w … katedrze

Nie było to bardzo trudne, prawda?
Na koniec nazwiska tych, którym uda-
ło  się poprawnie rozwiązać zagadki 
w  ubiegłym miesiącu: Wenesa Wiatr, 
Magda Wielgat i  Wojtek Łukowski. 
Hasła z rebusów to oczywiście: WIEL-
KANOC i KONCERTY PASYJNE. Po-
wiedzenie brzmiało: CZYŚ TY SIĘ 
Z  WIELKANOCNEJ CHOINKI 
URWAŁ? Gratuluję i zapraszam po słod-
kie niepodzianki!
Pozdrawiam wszystkich. Życzę słonecz-
nej pogody i… pogody ducha.

Pani Literka

Łamigłówki pani Literki
Zagadki dla DZIECI
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CO, GDZIE, KIEDY / OGŁOSZENIA

Spis zapowiedzi imprez, spotkań, posiedzeń władz miasta, akcji, turniejów itp., 
zebranych w jednym miejscu. Apelujemy do organizacji i czytelników o prze-
kazywanie nam tych informacji.

Co, gdzie, kiedy

QQ 16 kwietnia, godz. 9-13 – dyżur pra-
cowników Urzędu Skarbowego Poznań-
-Wilda (punkt informacyjny w sprawie 
rozliczeń podatkowych i przyjmowania 
zeznań podatkowych dla mieszkańców) 
– Urząd Miasta, plac E. Bojanowskiego 2
QQ 16 kwietnia, godz. 17 – Stella Luboń-

-Lider Swarzędz – boisko przy ul. Szkolnej
QQ 17 kwietnia, godz. 8-14 – akcja krwio-

dawcza Klubu HDK PCK „Lubonianka” 
– Szkoła Podstawowa nr  1, ul. Ponia-
towskiego 16
QQ 17 kwietnia, godz. 10  – rajd senio-

rów – wymarsz sprzed Domu Kultury 
w Rosnówku
QQ 17 kwietnia, godz. 16 – koncert z cyklu 

„Cztery Pory Roku w Luboniu” pt. „Per-
ły Baroku – Wiosna w Muzyce. Romeo 
i Julia” – kościół pw. św. Jana Pawła II, 
ul. Źródlana
QQ 18 kwietnia, godz. 16-18 – dyżury rad-

nych dla mieszkańców: Łukasz Budzyński 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Michał Szwacki – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42; Marek Samulczyk – 
Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; 
Dorota Franek – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97
QQ 18 kwietnia, godz. 11 – „Wiara i gwa-

ra” – prelekcję poprowadzi Włodzimierz. 
Gawroński– Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42
QQ 18 kwietnia, godz. 17.30-19 – spo-

tkanie Klubu Szachowego – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 18-26 kwietnia – 400. rocznica śmier-

ci Williama Shakespeare – Biblioteka 
Miejska (zamieniona w Stratford Upon 
Avon), ul. Żabikowska 42
QQ 18 kwietnia, godz. 18 – wykład otwarty. 

„Szekspir współczesny – kiedy się z nim 
spotykamy?” Kilka słów o „Sonetach” – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 18 kwietnia, godz. 19 – czytanie Szek-

spira, interpretacja Piotra Izydorskiego 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 19 kwietnia, godz. 17 – otwarte posie-

dzenie Komisji Organizacyjno-Prawnej 
RML, temat: kwestie formalno-prawne 
utrzymania porządku i czystości w mie-
ście, sprawy bieżące i opiniowanie uchwał 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2
QQ 20 kwietnia, godz. 10-13 – bezpłatne 

szkolenie pn. „Ubezpieczenie zdrowot-
ne na co dzień, czyli o wyższości kolo-
ru zielonego nad czerwonym”– Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego  2, sala 
sesyjna – patrz str. 21
QQ 20 kwietnia, godz. 10-14 – akcja „ZIP 

– wszystko o Twoim leczeniu” – Urząd 

Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2 – więcej 
na str. 26
QQ 20 kwietnia, godz. 16.30 – otwarte 

posiedzenie Komisji Sfery Społecznej, 
temat: organizacja i  funkcjonowanie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej – WTZ, 
ul. Romana Maya
QQ 20 kwietnia, godz. 18 –Komisji Bu-

dżetu i Finansów RML, tematy: ocena 
sprawozdania rocznego z  wykonania 
budżetu, sprawozdania �nansowego oraz 
informacji o stanie mienia komunalne-
go za rok 2015; sprawy bieżące – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2
QQ 20 kwietnia, godz.  18 – adaptacja 

dzieła W. Szekspira pt. „Burza” – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 21 kwietnia, godz. 18 – adaptacja dzie-

ła W. Szekspira pt. „Wiele hałasu o nic” 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 21 kwietnia, godz. 17 – otwarte po-

siedzenie Rady Miasta Luboń – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, sala sesyjna
QQ 21 kwietnia, godz. 18 – 14. edycja Lu-

bońskiego Dyktanda „Złote Pióra” 2016 
– Gimnazjum nr 2, ul. Kołłątaja 1
QQ 22 kwietnia, godz.  18 – adaptacja 

dzieła W. Szekspira pt. „Poskromienie 
złośnicy” – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42
QQ 23 kwietnia, godz. 10 – XIII Turniej 

w  Boule o  puchar Burmistrza Miasta 
Luboń – plac zabaw przy Ośrodku Kul-
tury, ul. Sobieskiego  97 – obowiązują 
zapisy, 5 zł/os.
QQ 23 kwietnia, godz. 12 – koncert „Mu-

zyka dla smyka” zorganizowany przez 
Fundację Akademia Muzyki Dawnej 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ 23 kwietnia, godz. 12 – Luboński KS-

-Warta Śrem – stadion miejski, ul. Rzeczna
QQ 24 kwietnia, godz. 11 – Pogrom Lu-

boń-Złoci Złotkowo – stadion miejski, 
ul. Rzeczna
QQ 25 kwietnia, godz.  11 – „Stracone 

lata, czyli teoria lancasterska. Czy Szek-
spir w ogóle istniał? Teatr elżbietański 
i  jego fenomen” – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 25 kwietnia, godz.  19 – spotkanie 

Klubu Miłośników Historii – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 29 kwietnia, godz. 11.30 – �nał kon-

kursu przyrodniczego „Osobliwości przy-
rodnicze w fotogra�i” – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42
QQ 30 kwietnia, godz.  16 – Rodzinny 

Piknik Sportowy – park Papieski, ul. Żabi-
kowska – więcej: www.wiescilubonskie.pl

QQ 30 kwietnia, godz. 17 – Stella Luboń-
-Jurand Koziegłowy – boisko, ul. Szkolna

QQ od maja do połowy września (każda 
środa), godz. 17-20 – „Działkowe śpiewa-
nie z Marianem Mateckim” dla lubonian 
– świetlica ROD „Chemik”, ul Graniczna

QQ 2 maja, godz. 16-18 – dyżury rad-
nych dla mieszkańców: Piotr Goryniak 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Patryk Bartkowiak – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42; Paweł Wolniewicz – 
Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; 
Katarzyna Frąckowiak – Ośrodek Kul-
tury, ul. Sobieskiego 97

QQ 4 maja, godz. 18 – „Śpiewać każdy 
może” – wspólne muzykowanie – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42

QQ 5 maja, godz. 13 – spotkanie z prof. 
dr hab. Andrzejem Grzybowskim – or-
dynatorem Oddziału Okulistycznego 
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskie-
go w Poznaniu – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – więcej str. 161

QQ 6 maja, godz. 12 – spotkanie z cyklu 
„Cały Luboń czyta dzieciom” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

QQ 6 maja, godz. 16-17.30 i  17.30-19 
– „Kolorowe malowanie” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

QQ 7 maja, godz. 9.15-10.45 i 11-12.30 
– „Kolorowe malowanie” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42

QQ 7 maja, godz. 12 – Luboński KS-Kłos 
Zaniemyśl – stadion miejski, ul. Rzeczna

QQ 8-15 maja – Tydzień Bibliotek pod 
hasłem: „Biblioteka inspiruje” – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42

QQ 9 maja, godz. 11 – „Jan Długosz” – 
wystawa i prelekcja Krystyny Liminowicz 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 9 maja, godz. 17.30-19 – spotkanie 

Klubu Szachowego – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 10 maja, godz. 14 – spotkanie Klubu 

Ludzi Niewidomych i  Słabowidzących 
„Promyk” – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42
QQ 11 maja, godz. 17 – spektakl dla dzie-

ci (od 3 lat) „Ostatnia książka świata” 
w wykonaniu teatru „Maska” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 12 maja, godz. 9 – 14. Konkurs Pięk-

nego Czytania – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
QQ 14 maja, godz. 17 – Stella Luboń-Za-

wisza Dolsk – boisko, ul. Szkolna
QQ 14 maja – przesłuchania młodzie-

ży zainteresowanej występem podczas 
Dni Lubonia – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – szczegóły: www.mrm-
lubon.blog.pl
QQ 15 maja, godz. 11 – Pogrom Luboń-

-Poznańska 13 Poznań – stadion miejski, 
ul. Rzeczna
QQ 16 maja, godz. 16-18 – dyżury radnych 

dla mieszkańców: Kazimierz Górecki – 
Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Adam Dworaczyk – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska  42; Jakub Bielawski – 
Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; 
Karolina Wilczyńska-Kąkol – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ 22 maj, godz. 10 – XII Rajd „Ślada-

mi historii” – zbiórka „Ogród Pamięci” 
w Komornikach

oprac. HS

Stowarzyszenie COR AD COR im. Kar-
dynała J. H. Newmana (organ prowa-
dzący Szkoły Podstawowej im. św. Fili-
pa Neri) zaprasza młodzież gimnazjal-
ną i ponadgimnazjalną do udziału w 3. 
edycji Wojewódzkiego Konkursu Trans-
latorskiego.
RHYME YOUR LINES INTO A LI-
MERICK – pod tym hasłem ucznio-
wie proszeni są o przełożenie na ję-
zyk polski jednego z dwóch podanych 
limeryków (szczegóły: www.coradcor.
pl) oraz samodzielnego ułożenia w ję-
zyku angielskim jednej takiej charak-
terystycznej rymowanki na dowolny 
temat. Termin nadsyłania prac – do 
1 czerwca 2016 r.
Autorką konkursu jest Ewa Górczak. 
Anglistka od wielu lat prowadzi 

warsztaty metodyczne wzbogacające 
warsztat pracy anglistów w Ośrodku 
Doskonalenia Nauczycieli w Pozna-
niu oraz lekcje pokazowe dla mło-
dzieży szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych.
Konkurs odbywa się pod patronatem 
Wydziału Anglistyki UAM oraz 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Poznaniu.
Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni 
przez jury, którego przewodniczącym 
jest Colin Philips, wykładowca Wydzia-
łu Anglistyki UAM. Cenne nagrody 
książkowe dla laureatów zostały ufun-
dowane przez wydawnictwo Oxford 
University Press.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Anna Freytag-Kowalczyk

Konkurs Translatorski

W ubiegłym miesiącu na str.  18 uka-
zał  się artykuł „Hotel <Olimp> nad 
Wartą”, który tradycyjnie w  wydaniu 
poprzedzającym 1 kwietnia był żartem 
primaaprilisowym. Może w przyszłości 

będziemy świadkami takich atrakcji. 
Wszystkim czytelnikom dziękujemy za 
wyrozumiałość i życzymy dobrego hu-
moru!

Władysław Szczepaniak

Hotel to blef!
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ZgonyŚluby
05.03.2016 r.
QQ Adam Szymański  

 i Aleksandra Nowak
QQ Grzegorz Żelichowski  

 i Irena Woźniak
14.03.2016 r.
QQ Piotr Sobczak  

 i Karolina Więckowska
W marcu zawarto 9 związków mał-
żeńskich. 6 par nie wyraziło zgody 
na publikację danych.

01.03.2016 r.
QQ Mariusz Polakowski ur. 1962 r.

02.03.2016 r.
QQ Joanna Wiśniewska ur. 1931 r.

09.03.2016 r.
QQ Tekla Jakubowska ur. 1920 r.

29.03.2016 r.
QQ Anna Paprzycka ur. 1971 r.

Jagoda Wawrzyniak
z-ca kierownika USC Luboń

Serdeczne podziękowanie składamy Sąsiadom i Znajomym  
za o�arowanie Komunii św. oraz uczestnictwa  

w ostatniej drodze naszego kochanego męża, ojca, teścia i dziadka

śp. Henryka Cegielskiego
żona z rodziną

Podziękowania dla Zakładu Pogrzebowego Zbigniewa Kędziory

Państwu Romanowi i Justynie Jagielskim

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy i Teściowej
składają Zarząd i Komisja Rewizyjna  

Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie”  

oraz Redakcja „Wieści lubońskich”
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Korepetycje
QQ Matematyka, �zyka – nauczyciele, dojazd; 

tel. 532 996 938   (h-421 I-VI)
QQ Język niemiecki – korepetycje; tel. 600 351 347   

(b-097-I-XII)
QQ Korepetycje j. angielski z  dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (r-114 IV-VI)
QQ Korepetycje – matematyka, �zyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(r-114 IV-VI)
QQ Chemia, �zyka, matematyka – korepetycje, 

gimnazjum; tel. 785 602 439   (r-114 IV-VI)
QQ Angielski, niemiecki – korepetycje z do-

jazdem do ucznia; tel. 723  517  463   (r-
114 IV-VI)
QQ Korepetycje z matematyki i chemii, tel. 

509 728 962   (h-109 IV-VI)
QQ Angielski – korepetycje, kursy i nauka od 

podstaw; tel. 668 435 073   (r-123 IV-IX)

Praca
QQ Przyjmę pracowników do wykańczania do-

mów i mieszkań; tel. 513 130 522   (m-III-V)
QQ Pracowników produkcyjnych, spawaczy 

i  inżynierów ds. produkcji poszukuje Ste-

elpress Sp. z o. o., Luboń, ul. Powstańców 
Wlkp. 48; kadry@spp.net.pl   (r III-VI)
QQ Poszukuję do pracy chałupniczej; tel. 

507 624 828   (r-IV)
QQ Agencja Ochrony zatrudni od zaraz (rów-

nież osoby z orzeczeniem). Praca w ochro-
nie na terenie Lubonia, Komornik, Pozna-
nia i okolic. Kontakt: 531 533 200   (r-IV)
QQ Stolarnia zatrudni rencistę emeryta na ½ 

etatu, 502 390 846   (h-IV)

Usługi
QQ Karcher: tel. 664 222 905   (m-339 II-V)
QQ Projektowanie, zakładanie i konserwacja 

ogrodów, oczka wodne, fontanny, ogrody 
zimowe, akwaria, rozdrabnianie i utylizacja 
gałęzi, tel. 501 595 730   (rr-do)
QQ Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
QQ Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie; 

tel. 601 574 487   (h-013 I-VI)
QQ Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, ma-

larskie, ślusarskie, stolarskie, hydrauliczne – 
złota rączka – tel. 503 712 456   (r-069 III,IV)
QQ PIT-y tanio; tel. 503 138 846   (r-030 II-IV)
QQ Układanie płytek; tel. 502 297 179   (r-

033 II-VII)

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 re-
dakcji, ul. Wschodnia 23A/62).
Przypominamy, że jako bezpłatne przyjmujemy ogłoszenia, które dotyczą 
oferowania stanowiska pracy (np. przyjmę fryzjerkę, poszukujemy magazy-
niera itp.) lub, jeśli osoba �zyczna poszukuje stałego zatrudnienia (np. elek-
tryk z prawem jazdy kat. B szuka pracy).

(red.)

Ogłoszenie o pracęOgłoszenia drobne
OGŁOSZENIA

QQ Karcher – czyszczenie: dywanów, wykła-
dzin, tapicerek meblowych i samochodowych. 
Czyszczenie, konserwacja skór – auto – dom. 
Polerowanie, zabezpieczenie lakieru. Wysta-
wiam faktury VAT. Tel. 600 217 065   (r-112 IV)

QQ Naprawa 24h, montaż junkersów, kotłów, 
kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101   (h-
105 IV-VI)

Nieruchomości
QQ Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam działkę 

budowlaną, uzbrojoną 700 m2 przy jeziorze, 
tel. 600 322 991   (h-107 IV-VI)
QQ Do wynajęcia gabinet o powierzchni 9 m2, 

w Luboniu przy ul. 11 Listopada. W lokalu 
działają już dwa gabinety stomatologiczne. 
Informacja pod numerem tel. 600 42 35 71   
(r-108 IV)
QQ Sprzedam mieszkanie na nowym osie-

dlu przy ul.  Wschodniej, 60  m2 IV  pię-
tro, winda; tel. 694  222  486   (r-121  IV) 

Inne
QQ Sprzedam używany (5 lat, stan dobry) ko-

cioł gazowy dwufunkcyjny BERETT-Junior 
21 ESI TURBO – wiszący; tel. 665 735 830 
– cena okazyjna!   (m-IV-116)

QQ Kupię auta do 10 tys. zł, umowa i gotów-
ka do ręki; tel. 798 827 337   (m-106 IV-VI)
QQ Sprzedam VV Polo 1,4 2003 rocznik; tel. 

618 103 776   (h-117 IV)

5 maja o godz. 13, w Bibliotece Miejskiej odbędzie się spotkanie z prof. dr hab. 
Andrzejem Grzybowskim – ordynatorem Oddziału Okulistycznego Wielospe-
cjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu oraz konsultantem w dziedzinie 
okulistyki dla województwa wielkopolskiego.
Profesor Grzybowski jest cenionym członkiem wielu towarzystw naukowych, 
w tym Europejskiego Towarzystwa Badań Narządu Wzroku. Jest także założycie-
lem i prezesem Fundacji „Familijny Poznań”, gdzie w ramach działań statutowych 
promuje zdrowy tryb życia, pro�laktykę i edukację prozdrowotną. Profesor od 
dawna skutecznie działa na rzecz pro�laktyki i leczenia AMD – plamki żółtej, 
co dotyczy głównie seniorów.
Osoby zainteresowane tematyką wykładu serdecznie zapraszamy.

Biblioteka Miejska i Irena Skrzypczak

Zaproszenie na spotkanie
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ALARMOWE
QQ KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
QQ POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15 – pomoc doraźna  
pon.-pt. godz. 18-8; sob., niedz.

 – tel. 61 864 88 94, 
 wypadki, nagłe zachorowania  

– tel. 112 lub 999
QQ STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzyso-

wego, tel. 697 630 284
QQ 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
QQ POGOTOWIE WOD.-KAN.

 Mosina, tel. 61 813 21 71, 61 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje
QQ POSTERUNEK ENERGETYCZNY

 ul. Fabryczna 4, tel. 61 813 03 02, zgło-
szenia usterek, tel. 24h 991 (informa-
cje o planowanych przerwach w dosta-
wach prądu); www.operatorenea.pl
QQ ENETA OŚWIETLENIE 
POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 856 17 22 (24 h) 
QQ  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 601 986 986
QQ SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

 Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118

 weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
QQ  KOM-LUB

 www.kom-lub.com.pl,  
ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom-lub.com.pl
QQ PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 Kom-Lub, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 8 130 551

 wt. – pt. 14 – 18, sob. 8 – 14
QQ  Centrum Zagospodarowania Odpa-
dów – Selekt –sp. z o.o. (instalacja)

 www.selekt.toensmeier.pl, ul. Piotrowo 
Pierwsze 26/27, Czempiń 
tel. 60 282 65 41; selekt@toensmeier.pl

USŁUGI KOMUNIKACYJNE
QQ   TRANSLUB

ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

QQ  ZARZĄD TRANSPORTU  
MIEJSKIEGO

 ul. Matejki 59, 60-770 Poznań; 
tel. 61 834 61 26 lub 61 633 53 19; 
ztm@ztm.poznan.pl

 Rozkład jazdy:  
http://www.ztm.poznan.pl/rozklad/
QQ STACJA PKP

 ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757
QQ 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
QQ LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTU

 Przychodnie i Gabinety  
Lekarza Rodzinnego

- ul. Poniatowskiego 20,  
tel. 61 810 48 31

- ul. dr. Romana Maya 1 A,  
tel. 61 890 04 85

- ul. Wschodnia, tel. 61 813 03 62
- ul. Sobieskiego 55a, tel. 61 832 68 98
 Po godz. 18, w niedziele i święta pomoc 

doraźna - patrz Pogotowie Ratunkowe
- Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM” 

 ul. Cieszkowskiego 2 lok 1B 
tel. 61 813 12 11
QQ  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
QQ PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ I 
WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20
QQ GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWA-
NIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel. 663 504 894
QQ 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. Żabikowska 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
QQ KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

QQ 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
QQ URZĄD MIEJSKI w LUBONIU

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o�ce@lubon.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
QQ BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
QQ MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
QQ KOŚCIOŁY

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. Sobieskiego 81, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskie-
go – pl. E. Bojanowskiego, tel. 61 813 01 22

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13
QQ MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne

wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
QQ BIBLIOTEKA MIEJSKA

 http://www.biblub.com.pl, 
ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  
pn., śr. 12 – 20, wt., czw. 9 – 15, 
pt. 12 – 19, sob. 9 – 13 (VII i VIII: 
pt. 9 – 15, sob. nieczynne)

 Filia nr 3 – Zakłady Chemiczne (Przychod-
nia), tel. 785 874 382, pn. 11.30–18,  
wt. 9 – 15, śr. 10.00 – 16.30 

 Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 97 (Ośrodek Kul-
tury) wt., czw. 12 – 19,  
pt. 9 – 15, tel. 607 874 382
QQ OŚRODEK KULTURY

 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72, kom. 
500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15
QQ  LUBOŃSKI OŚRODEK  
SPORTU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

QQ PRZEDSZKOLA
Publiczne:
- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  

ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02
- Tip-Topka Odkrywcy,  

ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06
- Nr 5 Weseli Sportowcy,  

ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40
- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 

tel. 61 893 03 59
- Małe Talenty, ul. Klonowa 21a,  

tel. 61 666 10 35
- Punkt Przedszkolny Trójeczka, 

ul. Dąbrowskiego 2a, tel. 61 813 04 42
Niepubliczne:
- Domisie, ul. Wschodnia 21/65,  

tel. 605 081 185
- Sióstr Służebniczek, pl. E. Boja-

nowskiego 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

QQ SZKOŁY PODSTAWOWE
 Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  

tel. 61 813 04 92
 Nr 2, ul. Żabikowska 40,  

tel. 61 813 03 92
 Nr 3, ul. Dąbrowskiego 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
QQ GIMNAZJA

 Nr 1, ul. Armii Poznań 27,  
tel. 61 810 28 38

 Nr 2, ul. Kołłątaja 1,  
tel. 61 893 23 16
QQ GRUPY AA 

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostatni pt. miesiąca 
mityng otwarty) salka Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP, pl. E. Bojanowskiego 6
QQ  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury członków rady nad-
zorczej – pierwszy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR  LUBOŃSKI
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