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Drodzy Czytelnicy!
Dziś pragnę się zająć jednym z głównych 
warunków, jaki powinien charakteryzo-
wać społeczeństwo obywatelskie, czyli 
powiedzieć o jawności życia publicznego 
– jak ją należy rozumieć i czym właści-
wie jest? Dla mnie, jednego z założycieli 
w  1989  r. Samorządowego Komitetu 
Obywatelskiego w Luboniu, dalej nieza-
leżnej prasy lokalnej, do dziś redaktora 
naczelnego czasopisma samorządowego 
o  charakterze obywatelskim – „Wieści 
Lubońskich” – to pojęcie, które należy 
rozumieć wprost! A więc, wszystko to, co 
w imieniu mieszkańców danej społecz-
ności (wyborców) czyni wybrana przez 
nich w demokratyczny sposób władza, 
jest informacją publiczną. Dotyczy to 
oczywiście także wszystkich jej orga-
nów oraz powołanych przez samorząd 
luboński i jemu podległych instytucji.
Naprzeciw tym zapotrzebowaniom wyszła 
6 września 2001 r. Ustawa o dostępie do 
informacji publicznej (zmieniona ostat-
nio – Dz. U. z 7.12.2015 r., poz. 2058). 
Konsekwencją jej wprowadzenia są m.in. 
elektroniczne Biuletyny Informacji Pu-
blicznej (BIP).
Ustawa ta bywa jednak różnie rozumiana 
i interpretowana. Przez jednych (najczę-
ściej władze, w tym samorządowe) jako 
możliwość obywateli do otrzymania 
danej informacji, w  stosownym trybie 
i  pod warunkiem złożenia odpowied-
niego formularza.
Dla innych, także dla mnie, dostęp do 
informacji publicznej, a więc realizacja 
postulatu jawności życia publicznego, 
powinien polegać na tym, że władza, 
w naszym wypadku lokalna – samorzą-
dowa – ma obowiązek informowania na 
bieżąco obywateli o  wszelkich swoich 
poczynaniach. Dobrym przykładem, 
jaki mogę tu przytoczyć, jest „Biuletyn 
Powiatu Poznańskiego”, w którym więk-
szość zajmują takie działy jak: „Uchwały” 
podejmowane podczas sesji Rady Powia-
tu (RP), „Sprawozdania” z prac Zarządu, 
a także z posiedzeń komisji stałych RP. 
Jedynie okładka i kilka stron kolorowych 
z przodu i z tyłu periodyku są poświęco-
ne relacjom z wydarzeń, w których brał 
udział starosta, lub innym wydarzeniom 
z  patronatem Starostwa Poznańskiego. 
Z czasopism lokalnych – gminnych – które, 
przyznam, rzadko ostatnio przeglądam, 
dobrym przykładem jest „Nasze jutro” 
wydawane przez gminę Włoszakowice. 
Tu oprócz części informacyjno-publi-
cystycznej obywatel znajdzie wszystkie 
uchwały władzy stanowiącej – Rady Gminy 

– (podane w czy-
telny i zrozumiały 
sposób), wszystkie 
rozporządzenia 
władzy wyko-
nawczej – wójta 
(burmistrza) – 
ogłoszenia o prze-
targach i  pełną 
informację o ich 
rozstrzygnięciach, 
czyli: kto starto-
wał, jaką przedstawił propozycję oraz kto 
i dlaczego dokonał takiego, a nie inne-
go wyboru. To się nazywa przejrzystość 
i rozumienie posiadanej aktualnie władzy 
w sposób służebny. Czy w „Informatorze 
Lubońskim” – wydawnictwie bezpłatnym, 
�nansowanym z budżetu, a więc podatków 
obywateli – znajdziemy choć część tych 
informacji? Zanika także w „Wieściach 
Lubońskich”, wypracowany w  niema-
łym trudzie przed laty, skromny kącik 
„Inwestycje komunalne” zamieszczany 
w dziale gospodarka, w którym władze 
miasta, krótko, ale dzieliły się informa-
cjami o  aktualnych pracach w  mieście 
i najbliższych planach.
Uważam, że jawność życia publicznego 
w  Luboniu jest niewystarczająca i  wy-
maga podjęcia konkretnych decyzji. 
Nadal dzielenie się informacjami przez 
władze miasta w lokalnych mediach jest 
raczej realizacją hasła wypowiedzianego 
niegdyś przez jednego z  burmistrzów: 
„Im mniej  się wie, tym lepiej  się śpi!” 
O  pewnych dobrych zmianach w  tym 
zakresie, dotyczących jednak jedynie 
internetowego BIP-u, piszę w  artyku-
łach: „Jawność wydatków” i „Z rejestru 
umów” na str. 23.

Na koniec apele
QQ Do mieszkańców – Korzystajcie z przy-

sługującego Wam prawa dostępu do 
informacji publicznej (formularze w re-
dakcji i na stronie www), a o ciekawych 
sprawach i wszelkich uchyleniach od tego 
obowiązku dzielcie się na łamach „Nie-
zależnego Miesięcznika Mieszkańców”.
QQ Do władz – Zrozumcie waszą słu-

żebność wobec obywateli, nie bójcie się 
prawdy, kontynuujcie konsekwentnie 
przejrzystość wydawanych decyzji, także 
przez podległe wam jednostki.
QQ Do siebie – Pomimo niepoprawnej 

naiwności, chciałbym dożyć czasów, 
w których pełna jawność życia publicz-
nego będzie normą, o którą zabiegamy 
od ponad 25 lat.

Piotr Paweł Ruszkowski
redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”
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współredagowania

Chcę przypomnieć

Jawność życia publicznego
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TEMAT MIESIĄCA

Co jakiś czas podejmujemy temat Straży 
Miejskiej. Niedawno podczas sesji Rady 
Miasta najwięcej pretensji, uwag i obiek-
cji kierowano właśnie pod adresem jed-
nostki mundurowej przynależnej Urzę-
dowi Miasta (czytaj „WL” 04-2016, 
str. 18, akapit „Sprawozdania, sprawoz-
dania”). Kiedy zabrano strażnikom fo-
toradary, w wielu gminach traktowane 
jako źródło dochodów budżetowych, 
wzrosło bezpośrednie obciążenie na 
utrzymanie tych jednostek z podatków 
mieszkańców. Wiele samorządów zasta-
nawia się nad zmianą zadań (prioryte-

tów), ograniczeniem składu, a  nawet 
likwidacją strażników w  gminach. Ci 
ostatni bezpieczeństwo planują oprzeć 
na państwowej policji i  bezpośrednim 
wsparciu dla niej. W Luboniu nie widać 
zmian ani ich zapowiedzi. Poniżej przed-
stawiamy analizę pozycji Straży Miejskiej 
w Luboniu na tle innych gmin powiatu 
poznańskiego. Materiał przygotowaliśmy 
ku re�eksji oraz edukacji nie tylko dla 
mieszkańców. Okazuje się, że na 17 gmin 
stanowiących powiat poznański strażni-
ków ma 11. Sześć gmin wokół Poznania 
nie posiada tej dodatkowej struktury.

Nasi porządkowi
Straż Miejska na tle Powiatu Poznańskiego

Najmniejszy teren
Pod względem powierzchni 
Luboń jest na pierwszym 
miejscu, to znaczy, jesteśmy 
najmniejszą wśród wszyst-
kich 17 gmin Powiatu Po-
znańskiego. Jeżeli pod uwagę 
weźmiemy jedno z  podsta-
wowych zadań – lustrację 
terenu i  pilnowanie na nim 
porządku, to lubońscy straż-
nicy mają największy luksus. 
Na jednego funkcjonariusza 
przypada pilnowanie porząd-
ku na powierzchni 1,35 km2. 
Bezpośrednio za nami w kla-
sy�kacji tej jest Puszczykowo, 
gdzie każdy strażnik kontro-
luje prawie trzykrotnie więk-
szą powierzchnię – 4  km2. 
Rekordzistą w  tym zakresie 
jest Murowana Goślina, gdzie 
na każdego statystycznego 
strażnika przypada aż 57 km2, 
czyli 4,2 krotność całego Lu-
bonia! Z  tego wynika, że 
w Luboniu w po-
równaniu do in-
nych gmin po-
winniśmy mieć 
dużo większy kon-
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na 
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Jeden 
strażnik 
na liczbę 
mieszka

ńców

łączne dochody 
budżetowe gmin 

% 
budżetu 

na 
Straż

Luboń 13,5 30 445 10 1,35 772 920 77 292 3 045 82 001 413 0,943%
Puszczykowo 16 9 772 4 4,00 339 500 84 875 2 443 34 340 000 0,989%

Czerwonak 82 26 671 12 6,83 812 228 67 686 2 223 89 702 161 0,905%
Swarzędz 102 46 177 11 9,27 884 619 80 420 4 198 179 585 837 0,493%
Komorniki 66 22 619 7 9,43 617 156 88 165 3 231 100 686 333 0,613%
Suchy Las 117 15 782 11 10,64 1 051 396 95 581 1 435 121 922 302 0,862%
Dopiewo 108 20 974 7 15,43 476 300 68 043 2 996 86 361 762 0,552%

Tarnowo Podg. 102 23 177 6 17,00 956 152 159 359 3 863 161 000 000 0,594%
Mosina 172 29 425 9 19,11 823 740 91 527 3 269 93 674 241 0,879%
Kórnik 186 22 673 9 20,67 664 460 73 829 2 519 120 202 328 0,553%

Murowana Gośl. 172 16 662 3 57,33 305 300 101 767 5 554 48 844 783 0,625%
Kleszczewo 74 6 775 nie ma SM 0 0 27 734 548 0,000%
Rokietnica 79 14 244 nie ma SM 0 0 45 039 449 0,000%

Buk 91 12 393 nie ma SM 0 0 41 868 601 0,000%
Kostrzyn 155 17 421 nie ma SM 0 0 44 020 000 0,000%
Stęszew 175 14 815 nie ma SM 0 0 47 173 471 0,000%

Pobiedziska 189 18 705 nie ma SM 0 0 63 804 670 0,000%
średnia dla 

Powiatu 112 20 514 5 10,06 453 163 58 150 2 046 81 644 818 0,471%

Poznań 262 549 082 330 0,79 21 690 830 65 730 1 664 2 907 315 256 0,746%
Q
Gminy Powiatu Poznańskiego ustawione wg obciążenia terenowego przypadającego na 1 strażnika, w którym Luboń przoduje. U dołu, dla 
porównania dane dotyczące Poznania   oprac. Piotr P. Ruszkowski

Q
Siedziba lubońskiej Straży Miejskiej – piętro budynku dworca kolejowego przy ul. 
Dworcowej   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Sondaż taki przeprowadziliśmy 
w związku z wieloma uwagami, 
jakie podczas sesji RML padały 
pod adresem Straży Miejskiej, 
a także reform, które w tych jed-
nostkach samorządowych przeprowa-
dzają niektóre gminy. Zdanie miesz-
kańców jest też dopełnieniem porów-
nania naszej straży miejskiej do innych 
gmin powiatu poznańskiego i Poznania, 
o czym piszemy na str. 3.
Najwięcej – 37% pytanych uważa, że 
770 tys. zł to za dużo. Tu padały m.in. 
takie komentarze: „Powinni zlikwidować 
straż, a wesprzeć policję” (tych uwag było 
najwięcej), „Po co tyle kasy?”, „Lepiej 
przeznaczyć na chodniki i ulice”, „Nale-
ży rozwiązać to towarzystwo”, „Powinni 
sprzątać osiedla, a nie mandaty wlepiać”, 
„W najniebezpieczniejszych miejscach 
i porach ich nie ma”, „Ktoś dobrze po-
wiedział, że to kolejni urzędnicy z biur-
kiem w samochodzie”, „Przecież w ogó-
le ich nie widać”, „Jeżdżę po kraju i wi-
dzę, jak lśnią porządkiem małe miastecz-
ka – nie to, co Luboń”, „Porównując 
efekty ich pracy!”, „Są bezużyteczni, jak 
nie mogą teraz łapać na fotoradary!”, „To 
oni tyle dostają za wlepianie ludziom 
mandatów?”, „Aż tyle z naszych pienię-
dzy za nic nierobienie?”, „Podobno jest 
ich 10, a wcale ich nie widać”.
Za mało – to odpowiedź 16% pytanych, 
którzy m.in. tak argumentowali: „Na 
bezpieczeństwo nigdy nie jest za dużo”, 
„Żeby lepiej pilnowali porządku”, „Bę-
dzie mniej chuliganów”, „Są potrzebni 
i muszą za coś działać”.
Straż otrzymuje dostateczne środki 
(w sam raz) z naszych podatków – tak 
uznało 21% pytanych. Dodawali niekiedy: 
„To około 1% całego budżetu”, „Zależy, 
na co to idzie, ale chyba jest w porządku”.
Stosunkowo duży odsetek – 22% nie 
wiedziało, czy to za dużo, czy za mało 
– komentowali m.in.: „Nie wiem, jaka 

takt z tymi funkcjonariuszami 
i widywać ich najczęściej. Czy 
tak jest? Doświadczenia lu-
bonian wskazują, że nie – 
strażnicy rzadko są widziani, 

a  wielu mieszkańców nie zna nawet 
z widzenia swego dzielnicowego.

Poznań odstaje
Dla sąsiedzkich porównań przedstawia-
my także wojewódzkie miasto Poznań. 
Ma jeszcze lepszy od Lubonia wskaźnik 
w  tym zakresie. Tam na 1  strażnika 
przypada 0,79 km2. W Poznaniu z pew-
nością funkcjonariusze mają także inne 
zadania – spotkać ich można częściej 
– szczególnie przy parkingach w  cen-

trum. Poznań wprowadza też daleko 
idące zmiany w Straży Miejskiej i stawia 
na jej rozbudowę. Do kwietnia było 299 
strażników, teraz jest 330. Trwają prze-
targi na nowe samochody, sprzęt infor-
matyczny, a  w  marcu rozpoczęły  się 
przygotowania do modernizacji nowej 
komendy przy Głogowskiej. Reforma 
poznańskiej Straży ma  się zakończyć 
w  październiku. Wróćmy jednak do 
gmin naszego powiatu.

Na mieszkańca
Pod względem liczby ludności nasze 
miasto zajmuje 2. miejsce w powiecie za 
Swarzędzem, a przed Mosiną i Czerwo-
nakiem. Wszystkie gminy z tej czołów-
ki mają około 10 strażników, te z dołu 
tabeli w tym rankingu nie mają straży 
w ogóle (oprócz Puszczykowa, Suchego 
Lasu czy Murowanej Gośliny). Analizu-
jąc zaś liczbę mieszkańców obsługiwa-
nych przez 1 strażnika, to Luboń zajmu-
je 6. miejsce w powiecie. Jeden strażnik 
miejski przypada na 3 045 mieszkańców. 
W tym rankingu przoduje zdecydowanie 

Murowana Goślina – 5 554 mieszkańców 
na 1 strażnika (porównaj w tabeli).
Pod względem liczby strażników, z licz-
bą 10 municypalnych, zajmujemy 4. 
miejsce na 17 gmin za Czerwonakiem, 
który zatrudnia aż 12 osób oraz Swarzę-
dzem i Suchym Lasem (po 11 strażni-
ków). Sześć gmin w  naszym powiecie 
nie ma Straży Miejskiej (Kleszczewo, 
Rokietnica, Buk, Kostrzyn, Stęszew, Po-
biedziska).

Setna część budżetu
Biorąc pod uwagę wielkość bez-
względną budżetu przeznaczanego na 
Straż Miejską, z  kwotą 770  tys.  zł 
w  2016  r. jesteśmy na 6. pozycji, 

a w przeliczeniu na 1 strażnika miej-
skiego zajmujemy 8. miejsce na 17 
gmin. Średni statystyczny roczny 
koszt na jednego strażnika wynosi 
u  nas prawie 77  300  zł. Natomiast 
w przeliczeniu na procentowy udział 
kosztów Straży Miejskiej do całkowi-
tych dochodów budżetowych poszcze-
gólnych gmin, Luboń znów jest w czo-
łówce – zajmujemy 2. miejsce – to 
znaczy, że przeznaczamy prawie 1 
procent – setną część (0,943%) bu-
dżetu – na utrzymanie tej formacji. 
Nad nami w  tym porównaniu jest 
Puszczykowo (0,989%), ale tu wliczo-
no też jedną osobę cywilną. Spośród 
tych, którzy straż gminną posiadają, 
najmniejsze obciążenie dla budżetu, 
prawie połowę niższe od naszego, 
wykazuje Swarzędz (0,493%).
Jak nasi mieszkańcy oceniają ilość pie-
niędzy przeznaczanych na Straż Miejską 
w Luboniu, pokazuje najświeższy sondaż 
(patrz str. obok).
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6 gmin
Powiatu Poznańskiego

w których
nie ma Straży 

Straż gminna (miejska) w Powiecie Poznańskim i Poznaniu

Straż gminna lub miejska w Powiecie Poznańskim ustawiona wg ilości kontrolowa-
nych w zakresie utrzymania porządku i czystości km2, przypadających na każdego 
strażnika w poszczególnych gminach (na wykresie słupki koloru niebieskiego). 
Czerwone kolumny oznaczają natomiast liczbę mieszkańców przypadającą do 
obsługi przez każdego strażnika w poszczególnych gminach. Dodatkowo na końcu 
– te same dane dotyczące miasta Poznań

za 
dużo
37%

w sam 
raz

21%

odmówiło 4%
Odpowiedzi mieszkańców

nie wiem 
22%

za mało
16 %

Sondaż
Czy 770 tys. zł z naszych podatków na Straż Miejską w Luboniu to: za 
dużo, za mało czy w sam raz?

to skala budżetu?” (najczęstsza uwaga 
w tej grupie), „To ogromna kwota, ale 
jaka jest struktura wydatków, czyli co 
musi robić Straż, a  jakie kompetencje 
można przekazać np. Policji?”, „Zbyt 
ogólne pytanie bez kontekstu”, „Dzięki 
Straży Miejskiej jest bezpiecznie, ale nie 
wiem, ile pieniędzy potrzebują”.
Wynik sondażu przeprowadzonego 
wśród władz miasta jest dość zaskaku-
jący, zwłaszcza, że w  głosowaniu nad 
budżetem nie znalazły odzwierciedlenia 
różnice stanowisk w tej sprawie. Sied-
mioro radnych uważa, że Straż Miejska 
kosztuje podatników za dużo (P. Bart-
kowiak, A.  Dworaczyk, K.  Ekwińska, 
P. Goryniak, T. Kołodziej, A. Okupniak, 
M.  Samulczyk, M.  Wożniak-Patej). 
Dwóch radnych i jeden wiceburmistrz 
uważają, że za mało (K. Górecki, P. Wol-
niewicz, M. Mikołajczak). Dziewięcioro 
radnych, burmistrz i zastępca oceniają, 
że jest to kwota w  sam raz, a  dwoje 
radnych (J.  Bielawski, K.  Frąckowiak) 
nie ma zdania na ten temat.
Sondaż uliczny przeprowadzili: Jerzy 
Nowacki wśród radnych, Krystyna Rusz-
kowska, Maria Wieczorek, Agnieszka 
Witkowska, Paweł Wolniewicz 

PPR i JN



5/2016

5

DOBRE, BO

My znamy Natalię od wielu lat, pisali-
śmy o niej wielokrotnie. Jeszcze jako 
licealistka grała w przygotowanym dla 
młodzieży dialogu o  sensie małżeń-
stwa, prezentowanym w kościele. Ale 
też jako 15-latka została finalistką 
ogólnopolskiego konkursu dla mode-
lek HOOK Fashion Look 2006. Mogła 
już wtedy rozpocząć pracę na europej-
skich wybiegach, jednak rodzice nie 
zgodzili się wówczas na jej wyjazd do 
Mediolanu. Cztery lata później, uro-
dziwa 19-latka wzięła udział w  kon-
kursie Miss Polonia, ponownie z suk-
cesem. Nic dziwnego, skoro jej uroda 

budzi podziw. Ma niebieskie oczy, 
długie blond włosy, 180  cm wzrostu 
i wymiary: 88 – 60 – 91. Mimo sukce-
sów zawsze pamiętała i  wracała do 
rodzinnego Lubonia. Podczas wizyty 
w Urzędzie Miasta opowiadała o swych 
wrażeniach, atmosferze panującej pod-
czas konkursów i  planach na przy-
szłość. Piękna lubonianka pomagała 
także w kweście na rzecz Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Trzy lata 
później śledziliśmy w Polsacie jej wy-
stęp w  konkursie Miss Polski, znala-
zła się tam w ścisłym finale, a w ubie-
głym roku zdobyła tytuł Pierwszej 

Dobre, bo piękne

Natalia Tomczyk w Playboyu
Lubonianka na okładce majowego wydania prestiżowego miesięcznika 
„Playboy” (Męski Punkt Widzenia)

Q
Okładka najświeższego wydania „Playboya” z lu-
bonianką – Natalią Tomczyk

Rafał Kręcioch pilotowany przez lubo-
nianina Tomasza Borko dowieźli do mety 
Rundy Castrol Inter Cars Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Polski 2016 
zasłużone zwycięstwo w klasie 4F. Or-
ganizatorem zawodów rozegranych 
w Świdnicy 5-17 kwietnia był Automo-
bilklub Sudecki. Dla Rafała Kręciocha 
była to druga wizyta na odcinkach Dol-
nego Śląska i  już druga tutaj wygrana 
w  tej klasyfikacji. Załoga, która tym 
występem rozpoczęła wspólne starty, 
wygrała sześć odcinków specjalnych 
i wypracowała ponad 40 sekund prze-
wagi. Rajd składał  się z  12 odcinków 
specjalnych na drogach Gór Sowich 
i  w  okolicach Świdnicy. Wystartowały 
w nim 54 załogi, a trasę ukończyło 41. 
Rajd wygrali Grzegorz Grzyb z Robertem 
Hundlą jadący fordem Fiesta R5. Załoga 

Dobre, bo wygrane

Wyścig samochodowy Pozytywnego Gościa
Lubonianin Tomasz Borko w duecie z Rafałem Kręciochem wygrali w swojej klasie pierwszą rundę Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Polski (Rajd Świdnicki)

Wicemiss World Poland. Nata-
lia pracuje jako modelka, kon-
kursy piękności i  odnoszone 
w  nich sukcesy ułatwiają, jak 
sama mówi, karierę w tym za-
wodzie. „Narodziny Wenus”, tak 
zatytułowano cover i edytorial 
Natalii Tomczyk, w  majowym 
numerze „Playboya”. Okładka 
i 9 zdjęć w środku przykuwają 
uwagę, chyba nie tyko męskiej 
części odbiorców miesięcznika. 
Sesje nagrano we Florencji, jest 
nawiązaniem do obrazu Sandro 
Botticelliego, który znajduje się 
we Florencji właśnie. Piękna 
mieszkanka Lubonia jest z wy-
kształcenia anglistką. Jeszcze 
rok studiów pozostał jej na 
dziennikarstwie. Będzie więc 
niebawem, być może, naszą ko-
leżanką z pracy. 

JN

z udziałem lubonianina 
zwyciężyła w klasie sa-
mochodów marki Ford 
Fiesta R2 (pojemność 
silnika 1,6 cm, specjalny 
kit R2, sekwencyjna 
skrzynia biegów i duży 
hamulec). Partnerami 
zwycięskiego duetu byli: 
Producent obuwia „La-
vaggio”, LOKALMEDIA 
Sp. z o.o., Team-Meble 
Salon Meblowy Przed-
wojów 95, www.smako-
weinspiracje.pl oraz 
�rma „Evo-Tech”, która 
przygotowała samo-
chód. Lubonianin pod-
sumował 44. Rajd Świd-
nicki jako udany. – Tra-

�liśmy doskonale z doborem opon, auto 
było świetnie przygotowane, mieliśmy 
bardzo dobre tempo na odcinkach i dzię-
ki temu dużą radość z jazdy.

Pilot rajdowy Tomasz Borko pochodzi 
z Dolnego Śląska. Mieszkańcem naszego 
miasta (Nowe Centrum Lubonia) jest od 
2007 r. W rajdach amatorskich jeździ od 
2002  r., natomiast od 2007  r. posiada 
licencję i startuje w wyższej lidze. W ub. 
roku wraz z Arturem Sękowskim w cy-
klu Volny Pohar w  Czechach zdobył 
tytuł wicemistrza w klasie A5, jeżdżąc 
BMW M3. W  2008  r. wraz z  Piotrem 
Sopolińskim wygrał Puchar Polskiego 
Związku Motorowego. W  tym roku 
w Rajdowych Samochodowych Mistrzo-
stwach Polski jeździ z Rafałem Kręcio-
chem. Rajdy samochodowe to jedna 
z  wielu pasji Tomasza Borko. Jest też 
m.in. gra�ciarzem, morsem, maratoń-
czykiem i blogerem. Skacze na bungee 
i ze spadochronem. Przedstawialiśmy go 
w listopadzie 2014 r. na str. 7 w artyku-
le pt. „Pozytywnie nastawiony”.

(B)

Q
Lubonianin Tomasz Borko (z lewej) jako pilot doprowa-
dził załogę do zwycięstwa   fot. Łukasz Kufner

Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko
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Dobrze dziś mieć przed sobą szeroki 
wachlarz możliwości. Wiedza ogólna, 
teoretyczne podstawy zawodu oraz prak-
tyczne umiejętności, które młody czło-
wiek zdobędzie w Zespole Szkół Budow-
lanych przy ul. Grunwaldzkiej w Pozna-
niu są furtką do przyszłości pełnej suk-
cesów. Szkoła przy Grunwaldzkiej 
kształci fachowców, którzy są rozchwy-
tywani na rynku pracy, a jednocześnie, 
już jako absolwenci, mogą łączyć karie-
rę zawodową z  kontynuacją nauki na 
uczelniach wyższych.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowa-
niom rynku pracy, oferujemy uczniom 
kształcenie w tych zawodach, które ozna-
czają dziś dobrą pracę. – Kształcimy 
w zawodach, na które jest bardzo duże 
zapotrzebowanie na rynku pracy. Nasi 
absolwenci znajdują bardzo szybko do-
brze płatną pracę – to jest nasz bardzo 
duży atut – mówi Arkadiusz Dratwa, 
dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych 
z ul. Grunwaldzkiej.
Można u nas zdobyć tytuł technika w za-
wodach: technik budownictwa; archi-
tektury krajobrazu. Klasa politechniczna, 
poprzez współpracę z Politechniką Po-
znańską, otwiera młodemu człowiekowi 
drogę do kariery naukowej i zawodowej.
Obok technikum, proponujemy też 
kształcenie w szkole zawodowej. A jest 
u nas z czego wybierać. W branży bu-
dowlanej oferujemy następujące zawody: 
dekarz  – klasa patronacka �rmy Fakro; 

betoniarz – zbrojarz – klasa patronacka 
�rmy Pekabe”; monter konstrukcji bu-
dowlanej, instalator – patronacka Wu-
prinż; monter zabudowy i robót wykoń-
czeniowych; murarz – tynkarz, stolarz 
– klasa patronacka Cechu Stolarzy Swa-
rzędzkich. 
W zawodach mechanicznych kształcimy 
blacharzy samochodowych, mechaników 
motocyklowych – klasa patronacka �r-
my Yamaha i Kopras; mechaników i elek-
tromechaników samochodowych oraz 
lakierników. Od tego roku patronat nad 
klasami mechanicznymi objęła �rma 
Bemo Motors. Od kilku lat wspierają nas 
również Renault Auto Compol, Auto 
Lech i inni.
Dyrektor Arkadiusz Dratwa podkreśla, 
że uczniowie uczą się w bardzo dobrym 
systemie. Tydzień chodzą do szkoły 
a tydzień na praktyki. Zdobywają w ten 
sposób doskonale wiedzę praktyczną. 
Jest to bardzo chwalony system przez 
pracodawców oraz rodziców. Wszyscy 
uczniowie są pracownikami młodocia-
nymi i w ten sposób już w czasie nauki 
nabywają praw pracowniczych, na przy-
kład staż pracy.
Dobra przyszłość naszych absolwentów 
to dobrze płatna praca. Dlatego szkoła 
współpracuje z wieloma �rmami, które 
nie tylko oferują praktyki i miejsca pra-
cy dla naszej młodzieży, ale organizują 
też liczne kursy, szkolenia i  wyjazdy 
zagraniczne. Bardzo ściśle współpracu-

jemy z Wielkopolską Izbą Budownictwa, 
Izbą Rzemieślniczą oraz z Cechami Rze-
miosł.
W Zespole Szkół Budowlanych kształcimy 
naszych uczniów nie tylko w szkolnych 
murach, ale również poza granicami kra-
ju. Wymiany organizowane w  ramach 
programów „Leonardo da Vinci” i „ERA-
SMUS+” otwierają naszej młodzieży okno 
na świat, poszerzają kwali�kacje zawodo-
we oraz umiejętności językowe. Współ-
pracujemy z  Politechniką Poznańską 
i  Uniwersytetem Przyrodniczym w  Po-
znaniu, dzięki czemu nasi uczniowie mają 
bezpośredni kontakt z uczelniami poprzez 
wykłady, warsztaty, szkolenia i praktyki.

Zespół Szkół Budowlanych to szkoła na 
miarę XXI wieku i doskonale wyposa-
żona placówka dydaktyczna. Tablice 

multimedialne i pracownie to 
pomoce naukowe, bez których 
nie da się dziś zdobywać przy-
szłości. Szkoła dba o  to, by 
uczniowie mieli możliwość 
uczestniczenia w licznych szko-
leniach, kursach, praktykach, 
by mogli zdobyć europaszpor-
ty. Nasz absolwent ma za sobą 
wstępne doświadczenie zawo-
dowe i  jest przygotowany do 
pracy na rynkach europejskich 
– m. in. w Niemczech, Wielkiej 
Brytanii, Norwegii. Chętni 
mogą studiować na Politechni-
ce Poznańskiej bądź innych 
uczelniach technicznych w kra-
ju. Szkoła zapewnia bowiem 
rozszerzony kurs matematyki. 

Absolwenci odznaczają się również do-
brą kondycją sportową – ZSB organi-
zuje liczne zajęcia dodatkowe w  tym 
zakresie, wystarczy tutaj wymienić sta-
ły dostęp do Centrum Fitness Olimp 
czy możliwość trenowania piłki nożnej 
i  reprezentowania szkoły w  barwach 
naszej drużyny. Uczniowie mogą roz-
wijać osobowość przez wolontariat, 
działalność artystyczną i  atrakcyjne 
wycieczki.
Dlatego nasza szkoła to wybór dobrej 
i  pewnej na rynku pracy przyszłości. 
W Zespole Szkół Budowlanych przy ul. 
Grunwaldzkiej kształcimy w zawodach 
z przyszłością.
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yDla kogo Budowlanka przy Grunwaldzkiej?

  Zapraszamy Państwa na wyjątkowy jubileuszowy koncert Kabaretu 
Neo-Nówka, podsumowujący 15-lecie działalności wrocławskiej formacji.
W programie zobaczycie państwo największe hity kabaretu.
Nie zabraknie kultowego już skeczu „Niebo”, który został przez widzów 
wybrany skeczem 30-lecia, czy bezkompromisowej Pani Wandzi Nierusz 
z domu Zostaw, która potra� wyjść obronną ręką z każdej niewygodnej 
sytuacji.

Kabaret Neo-Nówka szykuje także kilka niespodzianek, które mają być  
dopełnieniem całości.

O warstwę muzyczną zadba koncertujący od lat z kabaretem zespół 
Żarówki. To po prostu trzeba zobaczyć.

Proszę nie zapomnieć o prezentach, w końcu to 15 urodziny 
Neo-Nówki! ;)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Luboń, Hala Widowiskowo-Sportowa LOSiR ul. H. Kołłątaja 2
18 czerwca /sobota/ 2016 r., godz. 17.30

Bilety od 60 zł do nabycia:
•	 Hala LOSiR, tel. 61 899 22 35; GSM 506 102 046
•	 KIWI Travel C.H. PAJO, ul. Żabikowska 66, tel. 61 899 42 00; GSM 500 151 585
•	 www.bilety24.pl; www.kupbilecik.pl; www.biletynakabarety.pl
•	 info zamówienia zbiorowe: bako33@op.pl; tel. 61 8 144 144; GSM 601 711 781

15-lecie Kabaretu Neo-Nówka



5/2016

7

DOBRE, BO... 

Coraz mniej osób pamięta czasy, kiedy 
w  nawie bocznej kościoła św. Barbary 
w Luboniu stał ołtarz poświęcony Matce 
Bożej Nieustającej Pomocy oraz święte-
mu Józefowi. Na przełomie lat 60. i 70., 
czyli po Soborze Watykańskim  II, ks. 

proboszcz Bernard Czajka wprowadził 
do prezbiterium ołtarz (stół o konstruk-
cji drewniano metalowej), aby można 
było sprawować liturgię twarzą do ludzi. 
Zmieniła się wtedy również koncepcja 
wykorzystania nawy bocznej. Dotych-
czasowy ołtarz Matki Bożej usunięto, za 
to na ścianie pomiędzy chrzcielnicą 
a bocznymi drzwiami wyjściowymi za-
wieszono stół, a nad nim wysoką na 2,5 
metra gipsową �gurę św. Józefa zespo-
loną z  wizerunkiem MB Nieustającej 
Pomocy na podkładzie metalowym. By 
dotychczasowy ołtarz mógł nadal służyć, 
przekazano go do pobliskiej kaplicy 
Sióstr Służebniczek Maryi, gdzie został 
ustawiony z  lewej strony pod chórem. 

Niestety ołtarz na tej prze-
prowadzce ucierpiał – po-
zostawiono wyłącznie ob-
raz Matki Bożej z  ramą 
oraz dwoma �larami, blat 
stołu oraz podstawę. Pomi-

mo nie-
zbyt sta-
rannego odcięcia 
niepotrzebnych ele-
mentów, siostry za-
dbały o  to, co pozo-
stało. Zleciły odno-
wienie ołtarza oraz 
obrazu, a także wyko-
nanie zwieńczenia 
przedstawiającego 
Ducha Świętego.
W połowie 2014  r. 
przy porozumieniu 
Matki Generalnej s. 
Rafały Kisiel oraz pro-
boszcza, ks. kan. Ber-
narda Cegły zadecy-
dowano o  powrocie 
ołtarza do kościoła 
św. Barbary. Został 
rozebrany i  oddany 
w  ręce specjalistów: 
stolarza – Wacława 
Gołasia z  Lubonia, 
rzeźbiarza – Marka 

Dobre, bo odrestaurowane

Powrót
Ołtarz Matki Bożej i św. Józefa znów w kościele św. Barbary

Płociennika z  Lubonia i  pozłotnika 
– Marię Jaśkiewicz z Mosiny. Nadzór 
prowadziła Katarzyna Dąbrowska-
-Marszał z Poznania.
Do dziś przetrwały oddzielnie dwa 
rzeźbione ornamenty pomiędzy �la-
rami (na jednym winorośl, na drugim 
kłos), tron z aniołem nad tabernaku-
lum (do ustawiania krzyża lub mon-
strancji) oraz szyszka. Obraz św. Jó-
zefa w  szesnastokątnej ramie wisiał 
przez wiele lat na terenie domu Zgro-
madzenia Sióstr. Brakujące elementy 
ołtarza zostały wykonane na podo-
bieństwo zachowanych lub zaprojek-
towane na podstawie fotogra�i z  lat 
60. Oryginalne elementy zostały od-
nowione, a  cały ołtarz odmalowany 
i pozłocony.
W kwietniu 2016 r. prace nad ołtarzem 
zakończono. W  ciągu 5 dni został 
ustawiony w bocznej nawie kościoła 
św. Barbary. Zawiera dwa obrazy. Na 
dole większy – ikona Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy trzymającej Dzie-
ciątko na ręce, malowana na drewnie. 
Widoczne symbole (greckie litery) ozna-
czają: MPΘY – Matka Boga, OPM – 
Archanioł Michał, OPΓ – Archanioł 
Gabriel, ICXC – Jezus Chrystus. W pra-
wym dolnym rogu znajduje  się mało 
czytelny podpis autora (rok utworzenia 
– 1945), ale za to na odwrocie jest do-
brze widoczny opis o�arodawcy: „Dar 

Janiny Henschke, Poznań, Listopad 
1945”. Mniejszy, okrągły obraz przed-
stawia św. Józefa trzymającego lilię. Zo-
stał namalowany na płótnie w  1954  r. 
przez Kazimierza Jasnocha – artystę 
malarza i  powstańca wielkopolskiego, 
którego dzieła (obrazy i wnętrza) moż-
na odnaleźć m.in. w  poznańskich ko-
ściołach. Bezpośrednio nad obrazem 
Matki Bożej umieszczono szarfę upa-
miętniającą 1050. rocznicę chrztu Polski 
z napisem: „966-2016”.
Po ponad 40 latach, ołtarz powrócił do 
kościoła św. Barbary. W  każdą środę, 
dwa razy dziennie odprawiana jest przy 
nim nowenna do Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy.
Dziękuję Markowi Płociennikowi, sio-
strze Rafale Kisiel oraz Ryszardowi Ław-
niczakowi za udzielone informacje.

Rafał Wojtyniak

Q
Odrestaurowany ołtarz, który wrócił po latach do ko-
ścioła św. Barbary   fot. Mariusz Marszałkiewicz

3 maja 2016 r. 
podczas mszy 
św. za ojczyznę 
uroczyście po-
święcono ołtarz 
Matki Bożej, do 
odnowienia 
którego przy-
czynili się (od 
lewej): Wacław 
Gołaś, Marek 
Płociennik, Ma-
ria Jaśkiewicz 
i Katarzyna 
Dąbrowska-Mar-
szał   fot. Ma-
riusz Marszałkie-
wicz

Q
Marek Płociennik w trakcie prac nad kartuszem

Q
Marek Płociennik i Wacław Gołaś pod-
czas montażu ołtarza w kościele św. 
Barbary   fot. Rafał Wojtyniak

Q
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15 i 16 kwietnia wielu wiernych, w tym 
także z Lubonia, wzięło udział w obcho-
dach 1050. rocznicy Chrztu Polski w Po-
znaniu – w katedrze na Ostrowiu Tum-
skim, w której zgromadził się Episkopat, 
oraz na INEA Stadionie przy ul. Bułgar-
skiej. Przedstawiamy relacje przesłane 
do redakcji.

Z Żabikowa i Lubonia
Wspólnota i świadectwo – dwa słowa 
opisujące wydarzenia 1050. rocznicy 
Chrztu Polski, które miały miejsce na 
Stadionie Miejskim w Poznaniu. Wszy-
scy zebrani tworzyli wspólnotę jedne-
go serca i  jednego ducha, skupioną 

wokół Stołu Eucharystii – dziękczy-
nienia. Uroczysta Msza Święta i rado-
sne świętowanie stały się przestrzenią 
świadectwa wiary ludzi, którzy ewan-
gelizowali swoją postawą. Rocznica 
przyjęcia chrześcijaństwa ma jednak 
nie tylko wymiar ogólnopolski, ale 
skłania także do refleksji o  własnym 
Chrzcie Świętym. Dziś wiele mówi się 
o  tym, by rodzice pozwolili dziecku 
samemu zdecydować, czy chce być 
ochrzczone. My z radością w tym cza-
sie dziękowaliśmy Bogu za naszych 
rodziców, dzięki którym staliśmy  się 
dziećmi Bożymi, gdy jako niemowlęta 
zostaliśmy przyniesieni przez nich do 

kościoła parafialnego, 
gdzie udzielono nam Sa-
kramentu Chrztu Święte-
go. Gdzie Chrzest, tam 
nadzieja! Oby zjednoczeni 
we wspólnocie i świadec-
twie Polacy, z  nadzieją 
patrzyli w  przyszłość 
i w Wieczność.  

 Paulina, Krzysztof i Tomasz 
Gablerowie

Z Lasku
Było to spotkanie wdzięcz-
ności Bogu za łaskę chrztu 
i  dar przynależności do 
narodu o  wielowiekowej 

Dobre, bo wyjątkowe

Rocznica chrztu
kulturze chrześcijańskiej, 
a  równocześnie wielka ma-
nifestacja wiary w Chrystusa 
i radości z niej płynącej. Pa-
ra�ę św. Maksymiliana repre-
zentowali członkowie grup 
duszpasterskich. Obecne były 
panie z Para�alnego Zespołu 
Caritas, rodziny Domowego 
Kościoła, szafarze oraz człon-
kowie parafialnej scholii, 
którzy  zas i l i l i  g łosy 
1050-osobowego chóru 
uświetniającego śpiewem 
jubileuszowe uroczystości. 
W para�i zwieńczeniem obchodów była 
msza św. dziękczynna odprawiona w nie-
dzielę, podczas której uroczyście odno-
wiono przyrzeczenia chrzcielne. Na za-
kończenie eucharystii Caritas zaoferował 

wiernym kropielnice i  małe buteleczki 
z wodą święconą.   

Anna Kaźmierczak

Q
Młodzi mieszkańcy Lubonia i Żabikowa na stadionie 
przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu podczas głównych 
uroczystości 1050. rocznicy chrztu Polski

Q
Domowy Kościół z para�i św. Maksymi-
liana Kolbego na stadionie w Poznaniu   
fot. Anna Kaźmierczak

Q
Panie z Para�alnego Caritas z Lasku z klerykiem Piotrem na stadionie INEA w Po-
znaniu   fot. Dorota Hirsch
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Dobre, bo okazjonalne

Film na 1050. rocznicę
Obchodziliśmy niedawno szczególną, 
1050. rocznicę chrztu Polski. W związku 
z  nią uczniowie klasy 1G Gimnazjum 
nr 2 wzięli udział w projekcie „Legenda 
o  Lubomie”. Opowieść związana z  na-
szym miastem wiąże się też z przyjęciem 
chrztu przez Mieszka I. Dowiadujemy się 
z niej, że jedną z pogańskich żon Miesz-
ka była Sławka, której bratem był Lubom 
władający plemieniem Puszczyków. Po 
przyjęciu chrześcijaństwa książę odpra-
wił żony, co było przyczyną bitwy, w któ-
rej poległ sam Lubom. Na podstawie 

legendy uczniowie opracowali scenariusz 
�lmowy, który zrealizowaliśmy w  Re-
zerwacie Archeologicznym w  Gieczu. 
Wszyscy bardzo zaangażowali  się 
w przygotowanie strojów i broni, oczy-
wiście z  epoki. W  niezwykłej scenerii 
zrekonstruowanego grodu udało  się 
zrealizować �lm, do którego obejrzenia 
zapraszamy! (Całość na stronie: www.
youtube.com – „Legenda o Lubomie”).

Michał Szwacki i Łukasz Budzyński

Czytaj też recenzję na str. 40

Fotos z re-
alizacji 
�lmu w Re-
zerwacie 
Archeolo-
gicznym 
w Gieczu. 
Z prawej 
przy kame-
rze – Łu-
kasz Bu-
dzyński

Sylwester Lorenz, luboński sportowiec senior, 
wielokrotnie nagradzany na mistrzostwach 
sportowych, nie spoczął na laurach. 12 marca 
wziął udział w Halowych Mistrzostwach Polski 
Weteranów w Toruniu. Zdobył tam 1. miejsce 
w biegu na 60 m w kat. M65 i puchar najlepsze-
go sprintera mistrzostw. 19 i 20 marca z Mię-

dzynarodowych Mistrzostw Berlina w Siedmio-
boju Halowym przywiózł puchar za 1. miejsce 
w kategorii open indywidualnie w siedmiobo-
ju, 1. miejsce w  kategorii open drużynowo 
w  siedmioboju, puchar za najlepszy wynik 
punktowy zawodów w konkurencji indywidu-
alnej, tj. 60 m przez płotki (ppł) oraz puchar za 

ubiegłoroczny 
wynik 5518 pkt. 
jako najlepszy 
w 20-letniej edy-
cji tych zawo-
dów. Natomiast 
od 28 marca do 
3 kwietnia wziął 
udział w  Halo-
wych Mistrzo-
stwach Europy 
Weteranów 
w  Anconie we 
Włoszech. Wy-
walczył tam 1. 
miejsce i  Mi-
strzostwo Euro-
py w biegu 60 m 
ppł w kat M65.

B.S.

Dobre, bo szybkie

Znowu na podium

Q
Lubonianin Sylwester Lorenz na najwyższym podium Mistrzostw Eurotywe Włoszech

Z okazji majowych 
świąt (Międzynaro-
dowego Święta Pra-
cy, Dnia Flagi Rzecz-
pospolitej Polskiej 
i Konstytucji 3 Maja) 
przy głównych uli-
cach, Urzędzie Mia-
sta, instytucjach, ale 
i  na wielu prywat-
nych domach powie-
wały biało-czerwone 
f lagi. Niektórzy, 
w związku z przypa-
dającym 3 maja 
Świętem Matki Bo-
skiej Królowej Pol-
ski, wywieszali do-
datkowo biało-nie-
bieskie i  biało-żółte 
sztandary. Luboń 
prezentował  się 
w  tych dniach uro-
czyście. (Z)

Dobre, bo uczczone

Majestatycznie

Q
Ulica Kościuszki w Dniu Flagi – 2 
maja   fot. Hanna Siatka

Q

Fo
rm

ul
ar

z 
zg

ło
sz

en
io

w
y 

na
 st

r. 
22



5/2016

10

DOBRE, BO... 

Pierwsza z nich to Karina Lewicka, któ-
ra jest uczennicą Liceum nr 6 w Pozna-
niu, a popołudnia spędza na ćwiczeniach 
w  klasie altówki Łukasza Kierończyka 
w Państwowej Szkole Muzycznej II stop-
nia im. Fryderyka Chopina w Poznaniu. 
Jej talent i  praca zostały zauważone 
i  docenione przez jury II  Ogólnopol-

skiego Kon-
kursu Al-
tówkowego 
i  Kontraba-
sowego 
w  Gdańsku. 
Zdobyła 
II  nagrodę 
za wykona-
nie czterech 
utworów Te-
lemanna, 
Purcela 
i   Campa-
gnoliego.
Do szkoły 

muzycznej przy ul. Głogowskiej uczęsz-
cza też Zo�a Tomczak, uczennica Szko-
ły Podstawowej nr  1 w  Luboniu. Pod 
okiem Łucji Gajewskiej od trzech lat 
uczy się gry na fortepianie. W ostatnim 
tygodniu kwietnia Zofia zagrała na 
Ogólnopolskim Konkursie Pianistycz-
nym „Roztańczony Fortepian” w  Ino-
wrocławiu. Zdobyła w swojej, najmłod-
szej grupie, II  nagrodę za wykonanie 
trzech utworów Bacha, Cui i Lemoine’a.
Obie są na początku muzycznej drogi, 
która, choć niełatwa, jest wypełniona 
bogactwem muzycznych wrażeń.

ET

Dobre, bo docenione

Muzyczne laureatki
Od najmłodszych lat łączą naukę w szkole z kształceniem muzycznym. 
Wśród wielu młodych, utalentowanych mieszkańców naszego miasta są 
dwie uczennice, które ostatnio zdobyły nagrody w ogólnopolskich 
konkursach muzycznych

Q
Karina Lewicka – zdo-
bywczyni 2. miejsca 
w Gdańsku

Q
Zosia Tomczak – 2. nagroda w konkur-
sie pianistycznym w Inowrocławiu

30 kwietnia w Parku Papieskim odbył się 
Rodzinny Piknik Sportowy Mamy-Bie-
gamy. Dopisały zarówno pogoda, jak 
i  frekwencja. Chętnych do udziału 
w różnych konkurencjach sportowych 
było mnóstwo, a największym zaintere-
sowaniem cieszył się oczywiście bieg, za 
który wszystkie zapisane dzieciaki otrzy-
mały pamiątkowe medale. Nie tylko 
najmłodsi korzystali z  dostępnych na 
pikniku atrakcji. Były pokazy Aikido, 
prezentacja wózków biegowych, można 
było poskakać na trampolinie, a  dla 
milusińskich przygotowano animacje.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do ogromnego sukcesu wy-

darzenia, przede wszystkim Pani Bur-
mistrz Małgorzacie Machalskiej, za 
objęcie patronatem pikniku, wszystkim 
osobom z Urzędu Miasta, które swoim 
zaangażowaniem i wsparciem przyczy-
niły się do podniesienia rangi imprezy. 
Dziękujemy naszym partnerom oraz 
sponsorom, bez których piknik nie 
mógłby się odbyć, a przede wszystkim 
mamom z grupy „Mamy-Biegamy”, któ-
re zrobiły wszystko, by piknik odbył się 
sprawnie i ciekawie. Osobiście dziękuję 
Izabeli Maciukiewicz oraz Monice Zan-
deckiej, bez których to by się po prostu 
nie udało!;)

Aneta Frąckowiak

Dobre, bo rodzinne

Piknik sportowy

Q
 Wyścig maluchów
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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

Przy ul. Sikorskiego 5A (naprzeciw placówki PKO BP) otwarto 
punkt o nazwie „Dekoratornia Dwie Siostry” oferujący: kwiaty 
cięte i doniczkowe, artykuły dekoracyjne, upominki, pamiątki oraz 
kartki okolicznościowe. Zaprasza od pn. do pt. w godz. 9 – 18, 
a w soboty 9 – 13   

fot. Paulina Sawicka

Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

Przy ul.  Osiedlowej (naprzeciw sklepu 
„Masełko”), w miejscu, gdzie niegdyś mie-
ścił się kiosk „Ruchu”, otwarto punkt ofe-
rujący jajka i miód. Jest czynny od pn. do 
pt. w godz. 7 – 15, w soboty 7 – 14   
fot. Paulina Sawicka

Po gruntownym remoncie budynku, przy 
placu Edmunda Bojanowskiego 1, w miej-
scu gdzie wcześniej działał lokal „Marago”, 
otwarto bistro „Zielona Krowa”. Serwuje się 
tu m.in. desery oraz dania wegetariańskie 
i mięsne, w tym dania z grilla. „Zielona Kro-
wa” zaprasza od pn. do śr. w godz. 10 – 21, 
w czw. i pt. od 10 do 22, natomiast w sob. 
i niedz. 11 – 22.   fot. Paulina Sawicka

W obiekcie „Solar�t” przy ul. 11 Li-
stopada 101 funkcjonuje „Fitness na 
trampolinach”. Pod okiem instruktorek 
są tu prowadzone ćwiczenia ogólnoro-
zwojowe, wzmacniające i rozciągające. 
Ćwiczenia dla dorosłych odbywają się 
od poniedziałku do soboty (gra�k na 
stronie ). Dodatkowo w soboty orga-
nizowane są zajęcia dla dzieci. Zapisy – 

tel. 509 220 001, przez  – trampoliny lubon lub Let’s Jump.   fot. Paweł Wolniewicz

Przy ul. Wschodniej 21/62 zaczęła funkcjo-
nować kolejna �rma deweloperska w Luboniu 
– „Habitat House” sp. z o.o. – specjalizują-
ca się w projektowaniu, budowie i sprzedaży 
domów jednorodzinnych. Więcej informacji 
na stronie: www.habitat–house.pl.  

 fot. Paulina Sawicka

Salon piękności dla psów „Figaro” został przeniesio-
ny z ul. Cmentarnej 2A na ul. Morelową 6. Punkt 
oferuje: kąpiele, strzyżenie, trymowanie, przygoto-
wywanie do wystaw według wzorców FCI. Więcej 
na: www.�garo-salon.com.pl   
fot. Paulina Sawicka

Przy ul. Wojska Polskiego 4 otwarto punkt o na-
zwie „N&S” Butik z odzieżą damską. Czynny 
od pn. do pt. w godz. 11 – 17, w soboty 9 – 13.   

fot. Paulina Sawicka

W lubońskim Urzędzie Miasta zaplano-
wano m.in. modernizację ciągów komu-
nikacyjnych (hol, korytarze, klatki scho-
dowe), w ramach której zmieni się wy-
gląd elewacji wewnętrznej. Na klatkach 
schodowych zostaną wymienione także 
poręcze i oświetlenie, natomiast w holu 
głównym położona będzie nowa posadz-
ka i zawieszone nowe tablice informa-
cyjne. W  kwietniu, niejako zwiastując 
nadchodzące zmiany mające na celu 

polepszenie funkcjonalności i  estetyki 
wnętrza Urzędu, na ścianach holu i klat-
ki schodowej z  pierwszego na drugie 
piętro położono trwałe i  wytrzymałe 
płyty z betonu architektonicznego – nie 
wymagające w przyszłości malowania. 
Modernizacja jest przewidziana na dłu-
żej niż rok i  przeprowadzana będzie 
etapami, w miarę możliwości �nanso-
wych magistratu.

PAW

Modernizacja w magistracie

Jedna ze ścian 
klatki schodowej 
w starszej części 
budynku Urzędu, 
gdzie oprócz płyt 
ściennych z beto-
nu architektonicz-
nego zamonto-
wano również 
nowe oświetlenie   
fot. Paweł Wolnie-
wicz

Q
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W marcu ub. roku w naszym mieście zawiązało się Lu-
bońskie Bractwo Kurkowe (LBK), które jest Stowarzy-
szeniem Strzelecko-Patriotycznym i  Sportowo-Rekre-
acyjnym będącym członkiem Zjednoczenia Kurkowych 
Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej (ZKBSRP). 
Jego misją jest przede wszystkim pielęgnowanie idei 
patriotycznych, kulturowych tradycji historycznych oraz 
utrwalanie świadomości, poczucia obowiązku obywatel-

skiego i  państwowego względem Ojczyzny, a  także ćwiczenie umiejętności 
strzeleckich członków, mających w razie potrzeby stanąć w jej obronie. W cza-
sie obchodów święta Konstytucji 3 Maja, najpierw podczas Mszy św. za Oj-
czyznę w kościele św. Barbary, a po jej zakończeniu – na pl. Edmunda Boja-
nowskiego – lubońscy Bracia Kurkowi wystawili po raz pierwszy swój poczet 

z  nowym sztanda-
rem. Sztandar (wiel-
kości 100x100  cm) 
wykonano w luboń-
skiej pracowni haf-
ciarskiej „Sobolew-
ski Haft”. Nie kryją-
c y  z a d owol e n i a 
prezes – starszy brat 
Robert Świerczyński 
– wyraził chęć po-
mocy w  organizo-
waniu  i   wsp ół-
uczestniczenia 
w kolejnych uroczy-
stościach z  okazji 
świąt państwowych 
i religijnych.

PAW

Bractwo pod sztandarem

Awers sztandaru (tło jedno-
rodne, kolor wiśniowy) 
przedstawia centralnie 
umieszczonego Kura Brac-
kiego w koronie na złotym 
liściu laurowym z wieńcem; 
otoczonego łukiem napisem: 
LUBOŃSKIE  BRACTWO  KUR-
KOWE. Pod Kurem herb Mia-
sta Luboń z napisem: A.D. 
2016; u dołu hasło przewod-
nie Bractw Kurkowych w Pol-
sce: ĆWICZ  OKO  I  DŁONIE  
W  OJCZYZNY  OBRONIE; 
w narożnikach liście i owoce 
dębu. Całość obszyta złotą 
taśmą o szerokości 2,5 cm, 
natomiast góra, dół i lewa 
strona ozdobione złotymi 
frędzlami o długości 4 cm   
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Rewers sztandaru przedstawia Krzyż Kawalerski (na wzór sztandarów wojskowych) 
z centralnie umieszczonym godłem państwowym oraz napisem: BÓG  HONOR  
OJCZYZNA; u dołu Matka Boska Częstochowska   fot. Paweł Wolniewicz

Q
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Na terenie kościelnym para�i św. Jana 
Bosko urządzono ogólnodostępny par-
king samochodowy. Powstał w ramach 
porozumienia między proboszczem, ks. 
prał. Romanem Kubickim, który udo-
stępnił miejsce, i  władzami miasta. 
Prace adaptacyjne polegające na urzą-
dzeniu wjazdu i wyjazdu od ul. Kościel-

nej oraz postawieniu parkanu od stro-
ny kościoła wykonali pracownicy �rmy 
„Kom-Lub” (po zakończeniu, inwesty-
cja zostanie s�nansowana z kasy miej-
skiej). Parking ma powierzchnię blisko 
450 m2 i pomieści ok. 30 samochodów. 
Zdążono go udostępnić przed drugą 

niedzielą maja, kiedy dzieci z  para�i 
św. Jana Bosko tradycyjnie przystępo-
wały do sakramentu I Komunii Świętej. 
Nowy plac dla samochodów niewątpli-
wie ułatwi parkowanie, nie tylko przy-
jeżdzającym do świątyni, którzy nie-
jednokrotnie stawiali auta w  obrębie 
zatoczek autobusowych oraz na chod-

nikach przy ulicach ks. Stanisława 
 Streicha, Kościelnej i  Władysława Ja-
giełły. Mogą z niego również korzystać 
wszyscy zmotoryzowani przyjeżdżają-
cy do okolicznych punktów medycz-
nych i usługowych.

PAW

W samą porę

Q
Asfaltowe boisko do koszykówki wybudowane w maju 1996 r. siłami społecznymi, 
dokładnie po 20 latach zamieniono na parking. Z lewej – wjazd z czerwonego po-
zbruku z ul. Kościelnej, z prawej – parkan odgradzający trawiaste boisko do siat-
kówki   fot. Piotr P. Ruszkowski

Powstają zarysy ulicy Wschodniej i ron-
da na skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II 
w Nowym Centrum Lubonia. W kolej-
nym cyklicznym minifotoreportażu 
opisujemy postępy prac. Rozpocznijmy 
od pochwał, jakie kierują mieszkańcy 
NCL pod adresem wykonawców. Każ-
dego dnia po powrocie z  pracy widzą 
konkretne zmiany, jakie systematycznie 
następują w pasie drogowym tej przyszłej 

arterii komunikacyjnej. Dobra organi-
zacja pracy – codzienne zasypywanie 
niebezpiecznych wykopów po ułożeniu 
kolejnego odcinka kanalizacji, porządek 
na placu budowy, krzątający się sensow-
nie pracownicy – to ładny widok. Jak 
mówi przysłowie: „Nie należy chwalić 
dnia przed zachodem słońca”, tak więc 
kończymy z superlatywami. Dla równo-
wagi coś mniej przyjemnego. Otóż oka-

Raport z budowy

Q
Północno-zachodni narożnik skrzyżowania ul. Wschodniej z al. Jana Pawła II (ronda) 
nabiera kształtów. Widok na przyszłe przejście dla pieszych i rowerów. Ułożono już 
krawężniki przyszłej jezdni i parkingów, wydzielono pasy zieleni, układa się kostkę 
brukową w chodnikach, a tam gdzie widać tłuczeń, będzie bitumiczna ścieżka 
rowerowa   fot. Piotr P. Ruszkowski

zuje się, że położona niedawno instala-
cja wraz z  słupami oświetleniowymi 
w  niektórych miejscach posadowiona 
jest nawet do 40 cm powyżej układanych 
obecnie nawierzchni chodników i  ko-
nieczne będzie jej przełożenie. Tu nasu-
wa się pytanie, kto za to zapłaci, i  czy 
poprzedni wykonawcy pracowali na 
innych parametrach, czy może obecnie 
kładzione dukty nie są zgodne z projek-
tami? Ponadto okazało się, że część 
dotychczasowej kanalizacji deszczowej 
w al. Jana Pawła II należało wymienić. 
Miały bowiem przekrój � 300 mm, a nie 
jak przewiduje projekt � 400. Otrzymu-
jemy też telefony, z prośbą o interwencję 
dlaczego przyszła jezdnia (co widać 
pomiędzy krawężnikami w  północnej 
części al. Jana Pawła II) jest tak wąska 
– czyżby jednokierunkowa? To złudzenie 
– kilkudziesięciometrowy pas drogowy, 
zgodnie z projektem, jedynie na szero-
kości 8 metrów będzie jezdnią. Tak bę-
dzie w całym centrum!

PPR

Q
Różnica w wysokości posadowienia 
latarni ulicznych i krawężników w nie-
których miejscach sięga aż 40 cm   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Na ul. Wschodniej 
praca wre – wydzielo-
ny prostokąt to jeden 
z pierwszych seg-
mentów 5-stanowi-
skowych parkingów, 
które zostaną wyłożo-
ne ciemnoszarym 
brukiem z czerwony-
mi liniami  fot. Piotr P. 
Ruszkowski

Q
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Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Jest koncepcja

Trwają prace zmierzające do urucho-
mienia nad Wartą w Luboniu plaży 

miejskiej. Jak informuje asystentka Bur-
mistrz – Joanna Humerczyk – Projekt 
ten jest realizacją jednej z  zapowiedzi 
Burmistrz Małgorzaty Machalskiej, któ-
ra mówiła o tym, że chce otworzyć Lu-
boń na rzekę. Chcemy, aby mieszkańcy 
Lubonia zaczęli spędzać czas nad War-
tą. Nie tylko podczas zorganizowanych 
imprez, ale także po prostu korzystając 
z tego miejsca. W ubiegłym roku infor-
mowaliśmy o pomyśle włączenia Lubo-
nia do trasy tramwaju wodnego, który 
kursuje w Poznaniu. Od tamtego czasu 
przygotowujemy się do otworzenia plaży 
miejskiej, która będzie usytuowana na 
działce w  rejonie ulic Rzecznej i  Spa-
dzistej. Została opracowana koncepcja 
i  wizualizacja tego obiektu. Jesteśmy 
obecnie na etapie uzyskiwania wszelkich 
niezbędnych zgód Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Planu-
jemy otwarcie plaży miejskiej podczas 
Dni Lubonia – 11 i 12 czerwca. Termin 
ten jest jednak uzależniony od formal-
ności, które miasto musi dopełnić, nim 
rozpocznie realizację projektu.

Atrakcje
Plaża będzie wyposażona w leżaki, meble 
wykonane z palet, natrysk dla dzieci, sto-
liki, siedziska czy parasole. Docelowo pla-
nuje się też hamaki. Poza stałymi atrak-
cjami, każdy będzie mógł zorganizować 
w tym miejscu własny koncert, konkursy 
czy też zajęcia animacyjne. W  ramach 
strefy plaży miejskiej ma się znaleźć rów-
nież pomost, do którego będzie przypływał 
tramwaj wodny. Projekt ten jest również 
na etapie uzgadniania z  odpowiednimi 
jednostkami. W dalszej perspektywie my-
ślimy o  Luboniu jako o  przystanku na 
trasie Śrem – Poznań. Gdy będzie znana 
data uruchomienia tej atrakcji – z pewno-
ścią Państwa poinformujemy! – zapewnia 
asystent Burmistrza.

Trochę danych
Zapowiadane przedsięwzięcie ma kosz-
tować 50 tys. zł (zapis budżetowy). Jak 
twierdzi prowadząca projekt J. Humer-
czyk, ostatecznie koszt może być mniej-
szy, gdyż część sprzętu i  materiałów 
będzie sponsorowana (np. leżaki daje 
Aquanet), palety darmowe. Na wyko-
nanie koncepcji plaży miejskiej, na 
nieruchomości 194/1, arkusz 9, obręb 
Luboń, przekazania wytycznych do 
realizacji projektu oraz doradztwa przy 
realizacji zadania, Wydział Inwestycyj-
ny Urzędu Miasta podpisał 17 marca 
2016 r. umowę na kwotę 7 995 zł z Fir-
mą Inbox – Zbigniew Łowżył, 
z ul. Sienkiewicza w Poznaniu.
QQ Piaszczysta plaża zostanie usypana 

z  360 ton piasku, który po preferen-
cyjnych cenach ma udostępnić lokalny 
przedsiębiorca. Ta ilość przy grubości 
warstwy 10 cm da około 2 300 m2 plaży.

QQ Docelowo nad brzegiem zo-
stanie zamontowany wypoży-
czony 3-tonowy pomost do ob-
sługi tramwaju wodnego, który 
w  weekendy ma kursować do 
Poznania i  być zsynchronizo-
wany z kursami w metropolii.
QQ Przed plażą i wałem przeciw-

powodziowym przy parkingu, 
na końcu ul. Rzecznej, zostanie 
ustawiony kontener jako wypo-
życzalnia sprzętu plażowego oraz 
ubikacje.
QQ Na lubońskiej plaży, w związ-

ku z usytuowaniem jej w stre�e 
ochronnej ujęcia wody pitnej dla 

Poznania i sąsiedztwem stawów in�ltra-
cyjnych będzie obowiązywać zakaz kąpieli!
Częste patrole Straży Miejskiej i Policji, 
a może nawet monitoring (szczególnie 
w porze późnowieczornej i nocnej) po-
winny pomóc w  tym, by nie było to 
miejsce ulubione przez pijaczków, chu-
liganów itd.
Jest szansa, że jeśli koncepcja plaży 
zostanie dobrze przyjęta przez lubonian, 
to ten pilotażowy pomysł może być 
rozwijany w przyszłych latach. Luboń-
skie zadanie wzorowane jest na poznań-
skiej plaży, a nasz odcinek ma przypo-
minać plażę na poznańskim Szelągu.

Refleksja historyczna
Zapowiedzi otwartości Lubonia na 
rzekę Wartę mieliśmy już wiele. Niemal 
przy każdorazowych wyborach, nie 
tylko kandydaci na burmistrzów, ale 
i  potencjalni radni obiecywali. Jak 
będzie teraz, po 25 latach, w 7. kaden-
cji władz samorządowych? Tętniące 
życiem towarzyskim nadwarciańskie 
tereny wykorzystywane były ongiś 
niemal przez wszystkich okolicznych 
mieszkańców. Wielu z rozrzewnieniem 
wspomina piaszczyste plaże i kąpiele 
w rzece, masowe puszczanie wianków 
na św. Jana połączone z muzyką i tań-
cami do białego rana, młodzież sku-
pioną wokół przystani kajakowej utwo-
rzonej przed wojną w latach 30. dzię-
ki przychylności Zakładów Ziemnia-
czanych. Nadwarciańskie plaże tętniły 
życiem, choć coraz słabszym, jeszcze 
w latach 50. XX wieku. Od lat 60., kie-

Plaża
Czy tworzenie plaży w Luboniu rozpocznie proces autentycznego 
otwarcia na rzekę Wartę i wykorzystania olbrzymiego potencjału, 
głównie rekreacyjnego, jaki drzemie w tym malowniczym 
obszarze naszego miasta?

dy woda w  rzece stawała  się martwą 
przez zanieczyszczenia, głównie prze-
mysłowe, a nadwarciańskie łąki zostały 
zamienione m.in. na cuchnące odstoj-
niki wód spławiakowych po ziemnia-
kach, coraz mniej osób się tu zapusz-
czało. Zniszczenia zostały też dokona-
ne na odwiecznie ukształtowanym 
terenie i  na przyrodzie w  związku 
z regulacją Warty i usypaniem w latach 
70. wałów przeciwpowodziowych. 
W  ramach zadośćuczynienia za de-
gradację obszarów publicznych, w la-
tach 80. były nawet przymiarki do 
budowy przy stadionie w okolicy wa-
łów (boisko treningowe) krytej pły-
walni lubońskiej.
Po zmianie ustroju w Polsce w 1989 r. 
i nastaniu następnie samorządów lo-
kalnych ochronę środowiska zaczęto 
traktować jako jeden z  priorytetów. 
Zakłady Chemiczne i  Ziemniaczane 
w Luboniu musiały  się zacząć liczyć 
ze środowiskiem i dbać o otoczenie. 
Marzeniem pierwszego samorządu 
było szybkie przywrócenie nadwar-
ciańskich terenów mieszkańcom mia-
sta. Za najważniejsze uznano wówczas: 
likwidację dzikich wysypisk, których 
było bardzo wiele, mobilizację zakła-
dów przemysłowych do zaprzestania 
degradacji środowiska i porządkowania 
terenów przyległych, wreszcie syste-
matyczne, niskokosztowe tworzenie 
miejskiego systemu ścieżek rowero-
wych z  główną rekreacyjną trasą 
wzdłuż Warty. W  drugiej kadencji 
samorządu, po dostaniu się do władzy 

wielu nowych radnych, 
entuzjazm także w  tym 
zakresie zdecydowanie 
osłabł, a wiele wcześniej-
szych pomysłów zlekce-
ważono czy zaniechano. 
W 1995 r. już prywatnie 
i działającym w nowych 
stowarzyszeniach „To-
warzystwie Gospodar-
czym” i „Forum Luboń-
skim”, udało się, głównie 
dzięki  determinacji 
Grzegorza Paczyńskiego 
(wcześniejszego członka 
Zarządu Miasta ds. ko-
munalnych) i Krzyszto-

fa Molińskiego (przewodniczącego 
Rady Miasta 1.  kadencji 1990-1994), 
zrealizować pomysł utworzenia nowej 
14,5-kilometrowej trasy dydaktyczno-
-rowerowej wzdłuż Warty, z Lubonia 
do Puszczykówka (żółta linia na foto-
mapie). Środki na ten cel zdobywano 
wówczas z  agendy ONZ (Organizacji 
Narodów Zjednoczonych) oraz od lo-
kalnych rzemieślników. Trudno było 
lokalnej władzy przez kolejne lata dbać 
chociażby o  luboński odcinek tej ma-
lowniczej trasy. Tablice informacyjne 
systematycznie dewastowane, po kilku 
latach przestały istnieć, a o cyklicznym 
wykaszaniu pasa ścieżki szybko zapo-
mniano. Może teraz, gdy plaża usytu-
owana jest w  punkcie jej startu, trakt 
zacznie być uczęszczany masowo? Moż-
na się spodziewać wyrównania terenu, 
częstszego sprzątania szkła i  śmieci, 
ustawienia koszy na odpady, a  może 
kiedyś także oświetlenia? Należy żywić 
nadzieję, że także pobliskie wały, sprzą-
tane i pielęgnowane, staną się wygod-
nym duktem spacerowym dla wózków 
dziecięcych czy inwalidzkich.
Życzę entuzjazmu, może za parę lat 
będzie tu też niezła i  tania gastrono-
mia, wypożyczalnia rowerów czy miej-
sca na różnego rodzaju sporty rekre-
acyjne – potencjał jest, reszta zależy 
od pomysłów i woli większości decy-
dentów, z czym nie powinno być teraz 
kłopotu, oraz mieszkańców chcących 
korzystać z  lokalnych dóbr, nie tylko 
przyrody.

Piotr P. Ruszkowski

Q
Wizualizacja lubońskiej plaży, która urzeczywistni się może już za miesiąc?   oprac. Inbox – Zbi-
gniew Łowżył

Q
Lokalizacja lubońskiej plaży naniesiona na fotomapie satelitarnej. Dodatkowo na koncepcję 
nanieśliśmy kolorem żółtym Trasę dydaktyczno-rowerową, która rozpoczyna się przy stadio-
nie, nazwy ulic i wskazaliśmy wały   oprac. Inbox – Zbigniew Łowżył + PPR
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Być mamą – normalna sprawa; być pra-
cującą mamą – takie czasy; być szczęśli-
wą kobietą – dobrze, jeśli tak jest; mieć 
pięcioro dzieci – to już wyzwanie… 
Gdyby teraz połączyć wszystkie skład-
niki razem, dodać dużo energii i ciepła, 
to powstanie supermama. Nie da się? 
Ja się przekonałam, że to możliwe.

Fakty
Renata Koperska, urodziła się w Pozna-
niu, pochodzi w wielodzietnej rodziny, 
nauczycielka języka angielskiego w SP 4 
i  poznańskiej szkole katolickiej, ale 
przede wszystkim mama. Długo nie 
mogłyśmy się spotkać, ale kiedy już się 
udało, wiedziałam, że to właściwa osoba 
do rozmowy na temat macierzyństwa. 
Ma pięcioro dzieci: Mariannę (19 lat), 
Basię (18 lat), Janka (13 lat), Franka (10 
lat) i Zosię (7 lat). Dwanaście lat temu 
zamarzył jej  się domek z  ogrodem 
i  w  taki oto sposób razem z  mężem 
Maciejem i trojgiem dzieci przywędro-
wała z  Poznania do Lubonia, gdzie 
mieszka do dziś.

Logistyka
Na pytanie, skąd pomysł na tak liczną 
rodzinę, odpowiada, że pomysłu nie 
było. Dzieci są zadaniem od Pana Boga 
i należy je przyjmować, bo to najwięk-
szy dar. Jak zatem z tym darem układać 
codzienność? Po pierwsze: dobra współ-
praca z mężem, po drugie: pomoc ro-
dziny, po trzecie: pomoc starszych 
dzieci. A  jak to wygląda w  praktyce? 
Zawsze wieczorem dzieci szykują sobie 
ubrania do szkoły/przedszkola, a mama 
tylko sprawdza, czy są one adekwatne 
do pogody. Rano śniadanie robi tata. 
W domu są dwie łazienki, więc nie ma 
problemu z kolejkami, tym bardziej, że 

dziewczyny się nie malują i nie potrze-
bują wiele czasu. Do poznańskich szkół 
dzieci dowozi autobus, tata lub dziadek 
(w zależności od planu). Po skończo-
nych lekcjach, gdy wrócą głodne do 
domu, zawsze czeka na nie zupa, która 
zaspokoi pierwszy głód. Około 16.30 
siadają do wspólnego stołu razem z tatą. 
Obiady są zawsze przygotowywane po-
przedniego dnia. A  jakie obowiązki 
mają dzieci? Basia piecze chleb, Janek 
– zmywa i wstawia pranie, Franek wy-
nosi śmieci i przynosi pranie, Marian-
na pomaga młodszemu rodzeństwu 
w  nauce, a  Zosia ma dar pocieszania 
i  sprawiania, żeby nikt nie czuł  się 
smutny lub zły. Po kolacji dzieci sprzą-
tają według gra�ku. Resztę ogarniają 
rodzice. Wolny czas spędzają razem, 
grając w gry planszowe, oglądając �lmy, 
kibicując „Lechowi” czy jeżdżąc na 
nartach i rowerach.

Macierzyństwo
Według pani Renaty to najważniejsza 
misja w życiu kobiety. Gdy wychowu-
je się dzieci, codzienne sytuacje przy-
noszą przeświadczenie, że życie ma 
sens. Że nie jest ono rozproszone na 
wiele małoznaczących kawałków. A jaka 
powinna być mama? Przede wszystkim 
sprytna. Współczesny świat jest pełen 
pokus, a  wychowywanie dzieci nigdy 
nie było tak trudne jak teraz. Z jednej 
strony chciałoby się dać dziecku wszyst-
ko, o czym tylko zamarzy, a z drugiej 
– nie dopuścić do tego. Z jednej strony 
powinno się dać dziecku swobodę i za 
wiele nie zabraniać, a z drugiej – chro-
nić je przed niebezpieczeństwami. Trze-
ba umieć mocno kochać i mądrze wy-
chowywać. I tak jak na obrazie, który 
pani Renata widziała w  Rzymie, nad 

dzieckiem po-
winny czuwać 
dwie ręce: jedna 
delikatna, dająca 
miłość, czułość 
i  zrozumienie; 
a  druga twarda, 
która  b ędzie 
ostoją bezpie-
czeństwa i  wy-
chowania zgod-
nie z przyjętymi 
zasadami. Ważne 
jest też to, aby 
była wobec dzie-
ci uczciwa. Gdy 
zapytała kiedyś 
swoje starsze 
córki, co mogła-
by jeszcze zrobić, 
by była lepszą 
mamą, odpowie-
działy jej: „Nie 
da się więcej zro-
bić”. To był naj-
większy komple-
ment.

Pięć kostek ma-
sła
Czy któreś dziec-
ko kocha się bar-
dziej od pozosta-
łych? Moja roz-

Supermama? mówczyni odpowiedziała, że nie, 
bo każde dziecko jest inne. Marian-
na jest rzetelna, Basia – żywiołowa, 
Janek – sprawiedliwy, Franek to 
indywidualista, a najmłodsza Zosia 
jest promyczkiem radości. Każde 
dziecko ma w  sobie to „coś”, co 
sprawia, że jest wyjątkowe. I cho-
ciaż często kocha  się za coś, to 
w  przypadku dzieci kocha  się za 
nic. Pani Renata przytoczyła pewną 
historię: gdy okazało się, że jest 
drugi raz w ciąży, miała wątpliwo-
ści, czy jest w niej tyle miłości, by 
drugie dziecko pokochać tak samo 
mocno, jak to pierwsze. Wtedy jej 
mama zapytała: „Czy jeśli niesiesz 
w siatce pięć kostek masła, to któreś 
z nich niesiesz bardziej?” Z czasem 
przekonała się, że pokłady miłości 
są w kobiecie niewyczerpane i każ-
de dziecko dostanie tyle, ile będzie 
potrzebowało. A  jak kiedyś ktoś 
zapyta jej dzieci „Jak myślisz, kogo 
z  was najbardziej kocha wasza 
mama?”, marzy o  tym, aby każde 
krzyknęło: Mnie! Czego jeszcze 
nauczyła się od swojej mamy? Tego, że 
nie wolno  się przejmować na zapas; 
przeświadczenia, że nie ma takiego pro-

blemu, z którym sobie nie poradzi. Bar-
dzo liczy się z  jej zdaniem, a jak córki 
stwierdzą, że zrobiła sałatkę i bigos taki 
jak babcia, pęka z dumy.

Plecak z wartościami
Doświadczonej mamy nie sposób nie 
zapytać o przepis na sukces wychowaw-
czy. Co nim jest? Według pani Renaty 
przede wszystkim należy nie tylko ko-
chać swoje dzieci, ale też je lubić. Trzeba 
je mądrze chwalić, stosować nagrody 
zamiast kar. A gdy pojawia się w rodzi-
nie młodsze rodzeństwo, nie spychać 
tego starszego na drugi plan, bo ono też 
potrzebuje uwagi, troski i  rozmowy. 
Trzeba wybaczać błędy i podawać po-
mocną rękę. Przez własny przykład 
kształtować ich kręgosłup moralny, by 
poradzili sobie w życiu i wyrośli na war-
tościowych ludzi. Szczerze rozmawiać 
przy herbacie, gdy jest problem. Wyma-
gać odpowiedzialności. Uczyć  się od 
siebie nawzajem. Moja rozmówczyni 
przytoczyła piękną metaforę procesu 
wychowawczego: małe dziecko przez 
wiele lat niesie plecak, do którego rodzi-
ce wrzucają dobre rady, ostrzeżenia, 

wartości. Gdy dorasta i zaczyna się bun-
tować, szuka swojej drogi i wyrzuca to, 
co rodzice zdążyli mu włożyć to torby. 
Gdy już w końcu wszystko wyrzuci i nie 
będzie się potra�ło odnaleźć w nowej, 
nieznanej rzeczywistości, spojrzy za 
siebie i  zobaczy drogę ułożoną z  tego, 
czego się pozbyło. Ta droga wskaże mu 
miejsce, do którego zawsze będzie mogło 
wrócić w chwili zagubienia.

Dzień Matki
Po co ktoś wymyślił to święto? Po to, aby 
usłyszeć szczere życzenia, a otrzymane 
róże wkopać w ogrodzie. Po to, aby ro-
dzinnie zjeść lody z ciepłymi malinami, 
by wspólnie spędzić czas. Po to, aby 
pojechać z dobrym słowem i uśmiechem 
do swoich mam i pokazać dzieciom, jak 
powinno się pamiętać o najważniejszej 
osobie. Pani Renato, życzę Pani, aby 
codziennie znalazła Pani czas na własne 
myśli, chwil dla każdego dziecka z osob-

na, doktoratu w niedalekiej przyszłości, 
miłości, wytrwałości i  szczęścia. 
A wszystkim Mamom tego, aby macie-
rzyństwo dawało im siłę i spełnienie, aby 
czerpały radość z  niepowtarzalnych 
chwil, by widziały, że ich trud nie idzie 
na marne, a wartości, które przekazują, 
są wdrażane przez dzieci, i aby w tym 
wszystkim nie zapomniały o sobie i swo-
ich potrzebach.

B.S.

Zdjęciem rodziny państwa Koperskich 
zilustrowaliśmy temat główny marco-
wych „Wieści”.
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że to nie ich sprawa i odesła-
li problem do Urzędu, a pra-
cownica magistratu stwier-
dziła, że osiedle to teren nie 
należący do miasta, lecz 
prywatny (czy wie, że kaczki 
chodziły również po ulicach 
NCL?). W  tej sytuacji, do-
zorca powziął zdroworozsąd-
kową decyzję – w  asyście 
obskakującej go dzikiej kacz-
ki, w styropianowym pojem-
niku przeniósł pisklęta hu-
manitarnie wpuścił stado do 
stawu, słusznie uważając, że 
zanim ruszy budowa, małe 
nauczą się latać i poszukają 
innego siedliska.
12 maja, od ok. godz. 6 przy 
pomocy 3 urządzeń strażacy 
(po raz drugi w  ostatnim 
czasie) wypompowywali 
wodę ze stawu. Zbulwerso-
wani mieszkańcy obserwo-
wali, jak wraz z wodą pompy 
wciągały mniejsze ryby, żaby, 
kijanki i  skrzek, który 
wcześniej zalegał pod 
wodą. Kiedy opadła, wy-

sychał prażo-
ny słońcem. 

W  zbyt płyt-
kiej wodzie 
zdychały ryby, 
zjadane przez 

płazy i  rybitwy, które  się tu od razu 
pojawiły. Przestraszona kaczka podej-
mowała bezskuteczne próby znalezienia 
dla swoich piskląt wyjścia z  pułapki, 
w której znalazły się jej dzieci.
Mieszkańcy dotknięci brakiem koordy-
nacji działań pomiędzy deweloperem,  

Strażą Pożarną, przyrodnikami, Urzędem 
Miasta i służbami miejskimi, powiado-
mili Regionalną Dyrekcję Ochrony Śro-
dowiska, która zareagowała wizytacją 
stawu przy Wschodniej. Na miejscu 
zjawiła się też urzędniczka z lubońskie-
go Wydziału Ochrony Środowiska. We-
zwany herpetolog i dwaj jego pomocni-
cy odławiali żaby do północy. Deweloper 
otrzymał od RDOŚ czas na zgodne z po-
szanowaniem przyrody przeniesienie 
osobników podlegających ochronie – do 
końca maja, po czym RDOŚ, po spraw-

dzeniu, wyda pozwolenie 
na rozpoczęcie prac bu-
dowlanych.

(HS)

Czytaj też „List do redakcji” 
na str. 17
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W ciągu ostatniego miesiąca herpetolog, 
który 7 kwietnia rozpoczął łapanie 
i  przenoszenie chronionych prawem 
płazów do Rogalina, odławiał je jeszcze 
kilkakrotnie. Ponieważ ogrodzenie, któ-
re miało uniemożliwić migrację żab, 
miejscami uległo zniszczeniu, postawio-
no kolejne. Liczba płazów w zbiorniku 
i na jego brzegach była liczona w setki.

Sprawa likwidowanego 
stawu elektryzuje miesz-
kańców osiedla. Co rusz 
piszą lub przychodzą do 
redakcji z informacjami 
i  zdjęciami nt. przeja-
wów życia „wybuchają-
cego” wiosną w  tym 
nieprzyjaznym obecnie 
dla niego miejscu. Za-
obserwowali w  wodzie 
kilka dużych ryb i stad-
ka mniejszych, ktoś wi-
dział jeża i ropuchę. 
W okolicy stawu, w tym 
samym miejscu, co 
przed rokiem (zieleń 
między budynkami 
Wschodnia 23 i  23a), 
wylęgły się, chronione 
w  okresie lęgu, kaczki 
krzyżówki. Fruwający 
rodzice bez trudu mogli 
korzystać z  wody, ale 
maluchy-nieloty, choć 

w  godzinę po urodzeniu już potra�ą 
pływać, nie były w stanie pokonać ogro-
dzenia, by dostać  się do stawu. Wraz 
z mamą stadko krążyło więc od dłuższe-
go czasu po okolicy i  zadowalało  się 
kałużami (jeśli były). Być może, wiedzio-
ne instynktem, kaczki znalazłyby w koń-
cu drogę do najbliższej, dostępnej wody 
(Strumień Junikowski czy staw przy ul. 
Powstańców Wlkp.), ale zaniepokojeni 
ich losem mieszkańcy osiedla co rusz 
zaganiali rodzinkę w  okolice miejsca 
lęgu. Zresztą pewnie i tak ptaki nie po-
radziłyby sobie w drodze przez „beto-
nowy świat” i ruchliwe ulice.
11 maja kaczka z  9. małymi podjęła 
kolejną próbę dostania  się do stawu. 
Dozorcy bloków przy ul. Wschodniej 
udało się zgromadzić stadko w jednym 
miejscu. Chcąc ostatecznie zakończyć 
dramat kaczej rodziny, za naszym po-
średnictwem skontaktował się z ornito-
logiem z poznańskiego Klubu Przyrod-
ników, który telefonicznie próbował 
wyegzekwować od lubońskich urzędni-
ków obowiązek zajęcia się problemem. 
Niestety, zarówno urzędniczka, jak 
i  Straż Miejska odmówili, stosując, 
jak się wyraził przyrodnik, „urzędniczą 

przepychologię”. Strażnicy uznali, 

Ginie staw przy Wschodniej!
Teren ze zbiornikiem wodnym w Nowym Centrum Lubonia, na którym ma ruszyć budowa kolejnego 
bloku, wciąż jest siedliskiem chronionych zwierząt. Likwidacja stawu bulwersuje mieszkańców

Q
Około 30-centymetrowe wzdręgi sfoto-
grafowane w stawie przy ul. Wschod-
niej 19    fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Troskliwi mieszkańcy osiedla zaganiający 
kaczkę z małymi w rejon lęgu

Q
Dozorca osiedla przy Wschodniej, który 11 maja zajął się 
poszukującą wody (pożywienie, bezpieczeństwo) kaczą 
rodzinką   fot. Jerzy Nowacki

Q
Po wypompowaniu wody wiele ryb, pozbawionych środowi-
ska naturalnego, udusiło się. Do konsumpcji natychmiast 
przystąpiły żaby i rybitwy   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Wysychający na słońcu skrzek w wypompowanym stawie 
obumiera   fot. Tobiasz

Po kilkukrotnym odłowie 
i zastosowaniu zabezpie-
czeń, w stawie w ciepłe 
dni pojawiły się jeszcze 
setki żab – zdjęcie z 12 
maja   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

Q

Q
Wypompowywanie wody 12 maja. Widać też ogro-
dzenia zabezpieczające teren przed migracją żab   
fot. Piotr P. Ruszkowski
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Steelpress grodzi wjazd od ul. Powstań-
ców Wielkopolskich – taką informację 
przekazał nam Krzysztof Szyk, jeden 
z przedsiębiorców działających na tere-
nie między ulicami Powstańców Wiel-
kopolskich i  Paderewskiego. O  sporze 
mieszkańców tej ulicy z przedsiębiorca-
mi i miastem piszemy od kilku miesięcy. 
Spowodowała go decyzja o postawieniu, 
najpierw znaku zakazu zatrzymywa-
nia się przed domami, później zmienio-
nego na znak zakazu postoju. Miał on 
umożliwiać swobodny wjazd klientom 
dwóch działających tam �rm – „Auto-
-Szyk” i POL-AGRI. Klientami są między 
innymi zapewne kierowcy samochodów, 
także tych największych, potocznie na-
zywanych tirami. Trwałe zlikwidowanie 
wjazdu od ul. Powstańców Wielkopol-
skich stało się faktem i sprawi, że kon�ikt 
będzie jeszcze ostrzejszy. Właściciele �rm 
uważają, i nieśmiało potwierdza to Urząd 
Miasta, że w  księgach wieczystych nie 
ma służebności wjazdu do nich przez 
teren Steelpressu, a regulowała go jedy-
nie umowa użyczenia, którą można 
w każdej chwili wypowiedzieć. Dlaczego 
została wypowiedziana akurat teraz? 
Wydaje się, że chodzi o tworzenie faktów 
dokonanych. W tej sytuacji miasto musi 
zadbać o umożliwienie wjazdu do oby-
dwu �rm od ul. Paderewskiego. Krzysz-
tof Szyk uważa, że to oczywisty obowią-
zek miasta, zwłaszcza w świetle podatku 
płaconego przez obu przedsiębiorców 
– podobno po 27 tysięcy zł. Mieszkańcy, 

jak twierdzi Krzysztof Szyk, płacą zaś 
jedynie ok. 1 tysiąca. To właściwie stawia 
mieszkańców na przegranej pozycji, bo 
prawo nie nakazuje miastu umożliwienia 
im parkowania na ulicy, przed posesjami. 
Dodajmy jednak, że z różnicy w płaco-
nym podatku, zgodnej z  przepisami 
prawa, nie wynika hierarchia ważności 
uprawnień do korzystania z przestrzeni 
wspólnej, czyli miejskiej. Jak sprawę 
rozstrzygnie miasto? Czy znajdzie wyj-
ście salomonowe? Poszerzenie ulicy by-
łoby jakimś rozwiązaniem. Jednak może 
do niego dojść dopiero za trzy lata, gdy 
skończy  się gwarancja na eksploatację 
nowej przecież nawierzchni. Jakie ure-
gulowania przyjąć do tego czasu? Wy-
daje się, że pozostanie utrzymać zakaz 
parkowania dla mieszkańców. Jak na to 
zareagują? Na pewno nie pogodzą  się 
z nim i będą się starali udowodnić, że 
działanie przedsiębiorców i miasta nie 
jest zgodne z  prawem, bowiem ciągle, 
w myśl zapisów w księgach wieczystych, 
obowiązuje służebność wjazdu od ul. 
Powstańców Wielkopolskich. Czy tak 
jest, nie wiemy. Zainteresowani przed-
siębiorcy twierdzą, że nie. Sprawę ana-
lizują też radni i  urzędnicy miejscy. 
Analizują dość opieszale i  bez, jak  się 
wydaje, ostatecznego wyjaśnienia tej 
sprawy.
Pojechałem więc na Paderewskiego, po-
stawiłem samochód średniej wielkości 
w miejscu zakazu postoju. Wyjeżdżało 
akurat auto z  przyczepą, wielki tir. Po 

Paderewskiego cd.

bardzo ostrożnym i trudnym manewrze, 
udało mu się zmieścić, niemalże ociera-
jąc się o zaparkowane tam samochody, 
także mój, co nie było miłe do obserwo-
wania. Łatwo przewidzieć, że dojdzie 
tam do kolizji, może nawet do poważ-
nego uszkodzenia aut. Zastępca burmi-
strza, Michał Popławski, poinformował 
mnie, że po pierwsze teren należący do 
funkcjonujących tam przedsiębiorców 
jest prywatny i  każdy z  właścicieli 
może się ogrodzić, a po drugie miasto 
nie może podjąć decyzji, która uniemoż-
liwiałaby prowadzenie zgodnej z prawem 
działalności gospodarczej. Szuka jednak 

dobrego wyjścia dla wszystkich. Jeden 
z właścicieli, Marek Marciniak, wyraził 
wolę oddania miastu za symboliczną 
kwotę części swojej działki, co umożli-
wiłoby poszerzenie ulicy w tym miejscu 
i jednoczesne poszerzenie wyjazdu. Czy 
i kiedy tak się stanie, nie wiadomo. Tak 
czy owak, koszty poniesie miasto, czyli 
podatnicy. Czy takie rozwiązanie jest 
słuszne, nie wiem. Trudne jest pogodze-
nie wszystkich interesów. W tej sytuacji 
trzeba szukać kompromisu, a to oznacza, 
że ustąpić trochę muszą wszyscy zainte-
resowani.

JN

Q
Eksperyment z parkowaniem na zakazie mógł skończyć się kolizją  fot. Jerzy No-
wacki

Czy za pośrednictwem miesięcznika 
mieszkańców mogę skierować do Pani 
Burmistrz i radnych Lubonia apel i za-
pytanie?
Obserwuję, nie tylko w prasie, Pani po-
czynania i cieszę się, że dużą rolę przy-
wiązuje Pani do zieleni czy rekreacji. 
Wiśniowy Sad, plany miejskich ścieżek 
rowerowych to dobre pomysły. Miesz-
kam już kilka lat w  Nowym Centrum 
Lubonia, obserwowałam jak sympatycz-
nym, choć nieuporządkowanym miej-
scem jest staw przy blokach Kochanow-
skiego oraz Wschodniej (ładnie poka-
zany na okładce poprzednich „Wieści”). 
Mam wrażenie, że wielu nas tu miesz-
kających przyzwyczaiło się do kumkania 
żab, kaczek pływających po tym stawie 
czy wieczornego chłodu i  przyjemnej 
wilgoci bijącej z niego w upalne dni. Jak 
wynika z informacji podawanej w prasie 
lokalnej, zupełnie niechcący powstał tu 
swoisty mini rezerwat przyrody i nie lada 
problem dla inwestora, który z dobrami 
przyrody musi  się teraz liczyć. Rozu-
miem, że to grunt przeznaczony pod 
blok i że nie można uratować tej przy-
padkowo powstałej ostoi. Patrząc jednak 
na pozostałe wolne jeszcze w NCL nie-
zabudowane połacie, proszę i  apeluję 
o  rozpatrzenie możliwości utworzenia 
podobnego stawu w  innym miejscu. 
Mam w  oczach wyobraźni taki staw 

pomiędzy blokami, z wodnymi roślina-
mi, może nawet nenufarami, rybkami, 
żabami..., wokół niego prawdziwe duże, 
na jesieni przebarwiające się drzewa, pod 
którymi widać ławeczki i alejkę space-
rową. W rozmowie z innymi, znający-
mi  się na rzeczy bardziej ode mnie, 
podobno niewielkim nakładem sił i pie-
niędzy można takie miejsce stworzyć. 
Nowe Centrum ma tak wyjątkowe wa-
runki geologiczne, że nie potrzeba nic 
więcej, jak wykopać dół. Zalegająca tu 
glina oraz podskórne wody gruntowe 
dopełnią reszty, czego doświadczyliśmy. 
Zatem apeluję do wrażliwości Pani Bur-
mistrz i Państwa Radnych – nie zmar-
nujcie szansy, jaką mamy w tym wyjąt-
kowym miejscu. Miejcie odwagę zrobić 
coś ekstra z  myślą nie tylko o  nas – 
mieszkańcach centrum. Z  powstałego 
po latach parku ze stawem z pewnością 
będą korzystać także klienci sklepów 
usytuowanych pod arkadami, pacjenci 
gabinetów lekarskich, których tu nie 
brakuje, a w przyszłości petenci Urzędu, 
dla którego też jest tu zarezerwowane 
miejsce. Proszę nie tylko we własnym 
imieniu – pomyślcie o  tym poważnie. 
Różne sprawy konsultujecie z mieszkań-
cami – i  dobrze – może warto i  w  tej 
sprawie spytać o zdanie?
Z poważaniem

mieszkanka NCL

List do redakcji

Prosimy o staw
Odpowiedź
Wizja, którą Pani roztoczyła, jest pięk-
na. Tak samo doceniałam to miejsce, 
które powstało na dotąd niezagospoda-
rowanej działce. Z  pewnością, jako 
mieszkanka osiedla również chciała-
bym, aby taki staw pojawił się gdzieś 
w okolicy. Pani propozycja wymagała-
by jednak odpowiednich decyzji na 
etapie planowania zagospodarowania 
tego osiedla, które odbywało się w la-
tach 1993-1997. Dziś obowiązują pla-
ny zagospodarowania, zgodnie z któ-
rymi niezabudowane jeszcze tereny 
NCL są przeznaczone pod budownic-
two mieszkaniowe wielorodzinne 
i  usługi. Zieleń planowana jest jako 
teren okalający osiedle. Z  wyjątkiem 
działki, na której w  planach przewi-
dziana jest przyszła siedziba urzędu 
miasta, wszystkie te grunty są własno-
ścią prywatną. Zmiana przeznaczenia 
sposobu użytkowania, np. z mieszkal-
nego na tereny zielone, wymagałaby 
znacznych nakładów finansowych. 
Jeżeli miałaby to być zieleń publiczna, 
a tym bardziej staw, miasto musiałoby 
wykupić te tereny. Trudno bowiem 
wymagać od osoby prywatnej, aby 
wybudowała staw i  udostępniła go 
społeczeństwu. Budowa stawu, z ota-
czającą go zielenią i niezbędną infra-
strukturą – alejkami, miejscami do 
wypoczynku, wymagałaby powierzch-
ni ok. 8000 m2, a najlepiej około hek-
tara. Mniejszy staw, np. taki, który 
powstał przy ul. Wschodniej i Kocha-
nowskiego, zajmował teren 4000  m2. 

Koszt wykupu gruntu, do tej pory 
przeznaczonego pod budownictwo 
mieszkaniowe wielorodzinne, to oko-
ło 400 zł/m2. Przy powierzchni 4 tys. 
metrów to koszt 1  600  000  zł. Koszt 
budowy stawu, nie licząc alejek, ziele-
ni, infrastruktury to kolejny milion 
złotych. Tymczasem, na budowę dróg 
i  chodników w  całym mieście, poza 
budową ul. Wschodniej, przewidziano 
w tegorocznym budżecie miasta kwo-
tę dwóch milionów złotych. Dzisiaj nie 
stać miasta na milionowe inwestycje 
związane z zielenią, przy wieloletnich 
zaszłościach w budowie dróg i chod-
ników. Obecnie mamy w  Luboniu 
273  000  m2 nieutwardzonych dróg. 
Ponad połowa z  nich jest własnością 
prywatną. Zatem, aby te drogi wybu-
dować, trzeba je najpierw wykupić. Po 
rozmowach z  mieszkańcami NCL 
wiem, że to czego większość z  nich 
oczekuje, z  pierwszeństwem przed 
inwestycjami w zieleń, to utwardzenie 
al. Jana Pawła  II i  dokończenie ul. 
Wschodniej do ul. Okrzei. Odpowia-
dając na Pani apel, stwierdzam, że 
odwagę do podejmowania śmiałych 
decyzji mam, ale niestety pieniędzy 
póki co – nie. Niemniej dziękuję za 
zaangażowanie w  ten temat. Dzięki 
mieszkańcom takim jak Pani to miasto 
ma szansę w przyszłości stać się pięk-
niejszym. I to właśnie takie głosy mo-
tywują mnie do dalszych działań.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Lubonia

Patrz też str. 16
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Średnia wysokość zebranych pieniędzy 
rocznie to 80 tysięcy złoty, z których do 
Okręgowego Zarządu Poznań odprowa-
dzanych jest w danym roku ok. 5 tysięcy. 
Przez 20 lat działalności p. Hamrola i do-
bieranych przez niego członków zarządu 
nic dla naszego terenu nie zrobiono.
W piśmie domagaliśmy  się odwołania 
całego zarządu, ponieważ członkowie byli 
świadomi tych naruszeń. W odpowiedzi 
przeczytaliśmy, że to przedwczesna de-
cyzja.
Działkowcy widząc, że po stronie PZD 
Poznań nie ma natychmiastowej reakcji, 

by nas wesprzeć, wysłali kilkanaście pism 
do Krajowej Rady PZD, Prezydium PZD 
w  Warszawie oraz do Rzecznika Praw 
Obywatelskich. W odpowiedzi od preze-
sa Eugeniusza Kondrackiego z Warszawy 
dowiadujemy się: „Czytając pismo dział-

kowców odnosi  się wrażenie, że prezes 
Zarządu tego ROD stworzył własne pań-
stwo, w którym samodzielnie ustala pra-
wo…”.
22 kwietnia 2016  r. odbyło  się kolejne 
walne zebranie, na którym przedstawio-
no �nansowe podsumowanie roku 2015, 
pojawiły się w nim również nieścisłości 
co do pozostałych kwot za tamten okres. 
Obecny na zebraniu redaktor „Wieści 
Lubońskich” mógł  się przekonać, jak 
działkowcy „mają dość” obecnego zarzą-
du. Przeprowadzono w trybie tajnym trzy 
głosowania dotyczące sprawozdania �-
nansowego, działalności zarządu oraz 
komisji rewizyjnej. Wyniki pokazały jed-
noznacznie, że my – działkowcy – jeste-
śmy niezadowoleni z działalności nasze-
go zarządu. W zaistniałej sytuacji wypo-
wiedział się członek OZ PZD Poznań p. 
Zieliński, iż w przeciągu 14 dni zostanie 
podjęta decyzja, czy są podstawy do 
powołania zarządu komisarycznego. 
Działkowcy są zadowoleni z  przebiegu 
zebrania walnego i  z  niecierpliwością 
czekają na nowe władze w naszym ROD 
im. „Pokój”.
Pragniemy poinformować czytelników 
„Wieści Lubońskich”, że nie mamy na celu 
nikogo pomawiać ani obrażać. Nam za-
leży na naszym ogrodzie. Obecny zarząd 

dopuścił  się nie 
tylko działania 
na szkodę PZD, 
ale również do-
prowadził nasz 
ogród do wielu 
zaniedbań oraz 
zaniechał przez 
tyle lat możliwo-
ści jego rozwoju.
Do wiadomości 
redakcji zostały 
udostępnione do 
wglądu wszyst-

kie dokumenty, pisma oraz fotogra�e 
dotyczące w.w. spraw. Z oczywistych przy-
czyn nie wszystko może zostać opubliko-
wane.

Społecznik
(dane znane redakcji)

GORĄCE TEMATY

W wydaniu 4-2016 na str.  24 „Wieści 
Lubońskich” pojawił się artykuł pt. „Pro-
blemy w ROD Pokój”, w którym redaktor 
zacytował prezesa Józefa Hamrola, iż 
„zarzuty z listu do redakcji są nie popar-
tym niczym oszczerstwem”. Napisano też: 
„uważa on, że donos wpłynął w  celu 
pomówienia oraz zniesławienia…”. Oto 
druga strona medalu.

19 marca 2016 r. odbyło się walne zebra-
nie działkowców ROD „Pokój”, na które 
została zaproszona przez mieszkańców 
Burmistrz Miasta Luboń – Małgorzata 
Machalska. Wcześniejsza wizyta u Pani 
Burmistrz miała na celu poinformowanie 
Urzędu Miasta w  Luboniu o  sytuacji, 
w  jakiej znalazło  się 11 zamieszkałych 
w ROD rodzin – zarząd ogrodu odebrał 
im członkostwo w PZD (Polski Związek 
Działkowców), kolejną czynnością jest 
możliwość wypowiedzenia umowy dzier-
żawy działki. Sytuacja ta jest zemstą za-
rządu na tych rodzinach, zarząd zadziałał 
wybiórczo, gdyż rodzin zamieszkałych 
jest 22. W odpisie uchwały można było 
przeczytać, iż Pani Burmistrz rozpoczęła 
zebranie słowami, iż działkowcy zostali 
„wyrzuceni z działek”, co jest pomówie-
niem, do którego pani Małgorzata Ma-
chalska ma się odnieść, gdyż 15 kwietnia 
2016 r. została złożona prośba o sprosto-
wanie uchwały.
22 marca 2016 r. złożono pismo z pod-
pisami ponad 40 działkowców do Okrę-
gowego Zarządu PZD w Poznaniu z za-
wiadomieniem o działaniach i nieprawi-
dłowościach, jakie mają miejsce na na-
szym ogrodzie. W dokumencie opisano 
12 zarzutów dotyczących między innymi 
nielegalnego przyłącza ściekowego (od 
ok. 20 lat) do studzienki (deszczówki) 
przy świetlicy. Głównym inicjatorem 
przyłącza był prezes Józef Hamrol. Z in-

stalacji korzystał również inny członek 
zarządu. Kontrola z  firmy „Aquanet” 
Poznań jednoznacznie stwierdziła nie-
prawidłowość i zarządziła natychmiasto-
wą likwidację. Zaniepokojeni byliśmy 
również naszymi sprawami �nansowymi 
ponieważ przez 20 lat prezesury Józefa 

Hamrol nie zostały wykonane żadne in-
westycje służące wszystkim działkowcom, 
a  co najgorsze, prezes, bez brania pod 
uwagę woli działkowców, sam podejmo-
wał decyzje o  wydatkowaniu naszych 
pieniędzy. I tak mamy parking monito-
rowany przez 24h bez wyraźnej naszej 
zgody – takiej uchwały nie podjęto na 
żadnym zebraniu walnym. 

List do redakcji

Druga strona medalu
Kon�ikt w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. „Pokój”  
ul. Świerczewska

Tak przed laty śpiewała w  kabarecie 
Barbara Kra�ówna. Dziś na działkach, 
nomen omen „Pokój”, nie jest tak „dra-
matycznie” jak w piosence, ale napięcie 
czuje się od samego wejścia na ich teren. 
Młoda działkowiczka mówi, że wszyst-
ko opowie mi po zebraniu, bo teraz nie 
ma czasu. Tymczasem trwa 
przepychanka przy wejściu. 
Nie wszyscy są wpuszczani. 
Przy drzwiach ochrona 
i działacze z listą członków 
miejscowej społeczności 
działkowców. Nie wszyscy 
są na tej liście. Stąd preten-
sje i oburzenie. Wygląda na 
to, że zarząd dąży do ogra-
niczenia obecnych na ze-
braniu tak, by nie było 
kworum podejmującego 
wiążące decyzje. Ta taktyka 
przyniesie, jak  się okaże, 
pewien skutek. Siedzę obok 
pani, która bardzo rzeczo-
wo i  analitycznie ocenia 

pracę i działania zarządu. Mówi o nie-
uzasadnionych wydatkach, braku prze-
targów i nadzoru nad pracami itd. Na 
stołach leżą ulotki, których treść po-
twierdza te zastrzeżenia i  pretensje. 
Szykuje się więc „przewrót”. W pierw-
szym terminie nie ma kworum. Czeka-

A poza tym nic na działkach się nie dzieje
my na drugi. Zarząd wydaje  się być 
spokojny. Dla zabicia czasu przemawia 
wicedyrektorka zarządu okręgowego. 
Nie chcą jej słuchać, trochę lepiej idzie 
członkowi zarządu okręgowego. Oby-
dwoje są gośćmi walnego zebrania. 
Wprowadzają pewne uspokojenie na-

strojów. W  drugim terminie już nikłe 
kworum jest. Sala wybiera na przewod-
niczącą zebrania jedną z głośno wyra-
żających swoje niezadowolenie działko-
wiczek. Wyznaczony do tej roli przez 
prezesa członek zarządu przegrywa 
w  głosowaniu. Prowadzenie walnego 

idzie z kłopotami, ale jest demokra-
tyczne. Goście w prezydium poma-
gają w  przestrzeganiu procedury. 
Mam jednak wrażenie, że ich wolą 
jest spokojne doprowadzenie do za-
chowania status quo. Przewodniczą-
ca zebrania z  każdą minutą radzi 
sobie coraz lepiej. Doprowadza, nie 
bez bałaganu wprawdzie, do tajnego 
głosowania nad trzema dokumenta-
mi: sprawozdaniem finansowym, 
sprawozdaniem z  pracy zarządu 
i sprawozdaniem komisji rewizyjnej. 
Sala wyraża głośno nie-
zadowolenie z  treści 
wszystkich sprawozdań. 
Najbardziej nie podo-
ba  się wystąpienie ko-

cd.  
obok

Rura nielegalnego przyłącza, przerwa-
na podczas wykonywana wodociągu

Q

Q
Próba likwidacji nielegalnego przyłącza 
ściekowego, która miała miejsce 
13.03.2016 r., ujawniona 16.03.2016 r. 

Q
Pomimo zwołania walnego zgromadzenia wyjątkowo w piątek, frekwencja dopisała. Jest kworum, 
można decydować   fot. Jerzy Nowacki
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misji rewizyjnej. Zebrani 
zarzucają czytającemu, że nie 
napisał tekstu samodzielnie, 
że autorką dokumentu jest 
księgowa. Jeśli tak, byłoby to 

poważnym złamaniem zasad. Z  treści 
dokumentu, jak i z pozostałych, wynika, 
że wszystko jest w najlepszym porządku. 
Sala reaguje na przemian oburzeniem 
i  śmiechem. Zarząd spodziewał  się 
wniosku o tajne głosowanie nad przy-
jęciem tych sprawozdań, więc przygo-

tował bardzo starannie wydrukowane 
karty do głosowania. Udaje się je rozdać 
i, nie bez trudu wyjaśniając sposób 
głosowania, zebrać głosy do policzenia. 
Nie ma urny, więc zastępuje ją karton 
i kosz na śmieci. Odnotujmy też próbę, 
zarówno gości zebrania, jak i  samej 
księgowej, przekonania sali, że nie może 
odrzucić sprawozdania �nansowego, 
ponieważ, jak próbują dowodzić, jest 
ono niezaprzeczalnym faktem. Próbę 
tyle nieudaną, ile nielogiczną. Gdyby 
nie można było odrzucać tego, co zapi-
sane w rachunkach, to oznaczałoby, że 
każdą rozrzutność i  każde nadużycie 
�nansowe trzeba przyjąć za dobrą mo-
netę, jeśli jest potwierdzona fakturą 
i zaksięgowana. Oczywiście tak nie jest. 
Zebrani odrzucili wszystkie sprawoz-
dania i to ogromną większością głosów. 
Za przyjęciem sprawozdania �nanso-
wego głosowało 36, przeciw 60 człon-
ków, za przyjęciem sprawozdania zarzą-
du 22, przeciw 75, za sprawozdaniem 
komisji rewizyjnej 25, przeciw 71. Po 
tym głosowaniu próbowano przyjąć 
stawki opłat na następny rok. Prezes 
proponował 1,05 zł od metra, sala zde-
cydowała że będzie to 1,20 zł. Przyjęto 
też plan pracy na następny rok. Obie te 

kwestie, nie najważniejsze przecież, 
wobec odrzucenia sprawozdań, miały 
chyba na celu skierować zebranie w inna 
stronę. Powrócono jednak do najważ-
niejszej sprawy, będącej konsekwencją 
nieprzyjęcia sprawozdań. Gość zebrania 
ponownie twierdził, że zarządu nie moż-
na odwołać z powodu nie zatwierdzenia 
sprawozdania �nansowego. Jednak ze-
brani postanowili zrealizować swój za-
miar i doprowadzili do przegłosowania 
wniosku o odwołanie zarządu oraz ko-

misji rewizyjnej. Tę decyzję podjęli 
w  głosowaniu jawnym, zdecydowaną 
większością głosów. Z godziny na go-
dzinę rosła pewność i  zdecydowanie 
zebranych, zarówno w chaotycznej nie-
stety dyskusji, jak i w chęci podejmo-
wania kroków naprawczych. Gdy już 
decyzje zapadły, znów dali o sobie znać 
goście z okręgu. Próbowali uświadomić 
zebranym bardzo dobitnie, że ich wie-
logodzinne dochodzenie do emancypa-
cji może pójść na marne. A to dlatego, 
że w głosowaniu wzięła udział, ich zda-
niem, niewystarczająca liczba zebra-
nych, bo ktoś opuścił salę i tym samym 
nie było kworum. Podobno wymagane-
go. Wątpliwość budzi taka interpretacja 
regulaminu, bowiem kworum potrzeb-
ne jest do uznania zebrania za prawo-
mocne do podejmowania decyzji, także 
personalnych. Powszechnie przyjmuje 
się, że w drugim terminie, po wcześniej-
szym stwierdzeniu kworum, obecni 
stanowią 100% wymagane do głosowa-
nia. Poza tym nikt nie sprawdził ponow-
nie obecności, więc nie sposób orzec, 
że kogoś nie było w tej części walnego 
zebrania na sali. Zresztą nie było to 
niezbędne. Jako kuriozum należy od-
notować też, że gość zebrania usiłował 

dyscyplinować salę, twierdząc, 
że ktoś bezprawnie nie oddał 
jednej karty do głosowania, co 
jego zdaniem jest niezgodne 
z regulaminem. To absurd, bo-
wiem uczestnik zebrania może 
nie głosować w ogóle, to także 
jest wybór. Tak, czy owak, pre-
zydium zarządu okręgu ma po-
stanowić, co dalej. Czy przyjmie 
decyzje walnego zebrania i po-
woła komisaryczny zarząd ROD 
Pokój? Czy też, wbrew demo-
kratycznej woli działkowców, 
pozostawi dotychczasowy, który 
utracił zaufanie i został w głoso-

waniu odwołany? Ma podobno do tego 
prawo i czas. Według oświadczenia wi-
cedyrektor, dwa tygodnie. Gość zebrania 
kilkakrotnie mówił, że prezydium nie 
może przecież łamać prawa. Wydaje się 
jednak, że właśnie uzurpując sobie pra-
wo do decydowania wbrew postanowie-
niom walnego zebrania działkowców, 
złamie prawo i przyjęte w demokracji 
zasady. Warto odnotować przede wszyst-
kim, że byliśmy świadkami rodzącej się 
wewnętrznej demokracji, świadkami 
buntu wobec dominującej roli zarządu, 
buntu może trochę nieudolnego, ale 
zdecydowanie pokazującego wolę dział-
kowców. Ludzie chcą decydować o swo-
ich sprawach, nawet gdy sprzeciw wy-
maga odwagi, wysiłku i  przychodzi 
z dużymi trudnościami. Wychodzę po 

kilku godzinach burzliwego zebrania, 
rozglądam się, mojej rozmówczyni 
sprzed walnego nie widzę. Może przyj-
dzie do redakcji.

Jerzy Nowacki

A jednak zarząd komisaryczny
Informujemy, że zarząd ROD „Pokój” 
został odwołany. Decyzje walnego ze-
brania ROD „Pokój” zostały potwierdzo-
ne przez uchwałę Prezydium Okręgowe-
go Zarządu Polskiego Związku Dział-
kowców w Poznaniu. Zarząd komisa-
ryczny ROD „Pokój” ukonstytuował się 
następująco: prezes – Eugeniusz Olszew-
ski, I wiceprezes – Zo�a Polak, sekretarz 
– Mirosława Pijanowska, skarbnik – 
Wiesława Działak, II wiceprezes – Ma-
riusz Zieliński.

cd.  
ze str. 
18

Ulotka forma-
tu A4 z zarzu-
tami wobec 
zarządu ROD 
„Pokój” dystry-
buowana już 
podczas 
pierwszego 
walnego zgro-
madzenia 19 
marca br.

Q
Stół prezydialny walnego zgromadzenia 22 kwietnia, przy którym z boku zasiadła również poli-
cjantka. Przy mikrofonie wybrana z sali prowadząca zebranie   fot. Jerzy Nowacki

Q
Liczenie specjalnie przygotowanych kart do 
głosowania   fot. Jerzy Nowacki

W ub. miesiącu, w „Liście do redakcji” na str. 14, sąsiedzi terenu zieleni przy 
ul. Granicznej narzekali na zaśmiecanie tego ogólnodostępnego miejsca. Mimo 
interwencji mieszkańców w Straży Miejskiej, podrzuconych odpadów wciąż 
przybywa.  (Z)

Z Kilińskiego na Graniczną?

W miejscach 
pod sosna-
mi, które 
pokazywali-
śmy w ub. 
miesiącu 
pojawiły się 
nowe śmieci. 
Czyżby tym 
razem wino-
wajca pozo-
stawił wizy-
tówkę?   fot. 
Hanna Siatka

Q

Q
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z dniem 21 kwietnia 
2016 r.
Radny Marek Samul-
czyk powiedział 
w  przerwie, że nie 
zabierał w tej sprawie 
głosu, ale nie wyklu-
cza powrócenia do 
niej przy omawianiu 
realizacji uchwały 
budżetowej.

U Maximy w Luboniu
Aż trzy Komisje 
poparły bez za-
strzeżeń wniosek 
Fundacji „Maxima” 
o uchwalenie boni-
f ikaty na zakup 
działki miejskiej 
pod budowę Ośrodka Rehabilitacyj-
no-Edukacyjno-Wychowawczego 
przy ul. Sobieskiego (za Ośrodkiem 
Kultury) w Lasku. Bardzo ważna przy 
podejmowaniu tej decyzji Komisja 
Sfery Społecznej poparła propozycję 
jednogłośnie. Miała do wyboru dwie 
oferty: dewelopera, który chciał zbu-
dować na działce 10 domów jedno-
rodzinnych w zabudowie bliźniaczej 
oraz projekt zbudowania ośrodka 
przez Fundację „Maxima”. Poprzed-
nie próby sprzedania działki w prze-
targu nie powiodły się. Nawet po 
obniżonej cenie za metr kwadratowy. 
Za zgodą Rady Miasta można więc 
teraz sprzedać działkę bez przetargu. 
Radni z Komisji postanowili poprzeć 

projekt fundacji. Miasto zaoszczędzi 
na dowozach 56. dzieci do innych, 
oddalonych ośrodków. Największy 
jednak byłby zysk, zdaniem radnych, 
dla samych dzieci, bowiem fundacja 
zapewnia, że poprowadzi bardzo no-
woczesną rehabilitację. W tym przy-
padku byłaby jednak niezbędna bo-
nifikata przy sprzedaży działki. 
Grunt o powierzchni ponad 4 500 m2 
został wyceniony na 1  122  280  zł 
n e t t o  ( z   p o d at k i e m  VAT  – 
1  380  404,40  zł), czyli 
247 zł za metr kwadratowy. 
Fundacja zaś oświadczyła, 
że może przeznaczyć na 
jego zakup jedynie 492 tys. 
brutto. Zatem konieczna 

Z notatek obywatela

XIX Sesja Rady Miasta 
(21 kwietnia 2016 r.)
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Zmiany w budżecie i WPF
Poprawki do budżetu przeszły bez prze-
szkód, prawie wszystkie były spowodo-
wane tzw. czynnikami obiektywnymi. 
Tylko dwie pozycje wywołały emocje. 
Jedna to podniesienie kwoty kosztorysu 
inwestycyjnego na budowę łącznika mię-
dzy Gimnazjum nr  2 a  halą sportową 
o  100 tys.  zł. Według planu było 270 
tys. zł, dodano 100 tys., a więc więcej niż 
1/3 planu, co wzbudziło uzasadnione 
zdziwienie części radnych. Na pytanie 
radnego Jakuba Bielawskiego o przyczy-
nę tego zwiększenia kosztów inwestycji, 
burmistrz Michał Popławski odpowie-
dział, że obecny kosztorys inwestycyjny 
obejmuje dodatkowy system grzewczy 
i  oświetlenie, przełożenie kanalizacji 
deszczowej w związku z zaistniałą koli-
zją, ale także wynagrodzenie dla prof. 
Roberta Barełkowskiego, autora projek-
tu wykonawczego, który powstał w ostat-
nim czasie, a bez którego nie można było 
zlecić wykonania kosztorysu wykonaw-
czego .To oznacza, że poznańska pra-
cownia architektoniczna podpisała przed 
laty bardzo korzystną dla siebie umowę 
dotycząca praw autorskich do całego 
obiektu. Burmistrz Małgorzata Machal-
ska dodała, że kosztorys ten jest właśnie 
efektem wykonania projektu wykonaw-
czego. Druga zmiana w  budżecie, to 
podniesienie dotacji dla Biblioteki Miej-
skiej o kwotę 100 tys. zł, potrzebne do 

spłaty zobowiązań wynikających, wedle 
naszych informacji, z nieopłacenia skła-
dek na ZUS, długu wobec Urzędu Skar-
bowego i  innych, nieuregulowanych 
płatności dla kontrahentów biblioteki. 
W  uchwale czytamy: „Rozdział 92116 
– Biblioteki – dotację podmiotową z bu-
dżetu dla samorządowej instytucji kul-
tury zwiększono o kwotę 100 000,00 zł, 
z przeznaczeniem na odprawę dla dy-
rektora i spłatę zobowiązań”. Ze stanow-
czej wypowiedzi Burmistrz wynika, że 
odpowiedzialność za powstałe straty 
ponoszą poprzednia dyrektor i księgowa 
biblioteki. Nowa dyrektor biblioteki, 

Agnieszka Begier, była obecna na sesji 
i  śledziła decyzje radnych w  sprawie 
kierowanej przez nią od niedawna pla-
cówki. Łukasz Budzyński, sekretarz Ko-
misji Rewizyjnej Rady Miasta Lubonia, 
zapowiada opublikowanie wkrótce po-
kontrolnego protokołu z badania w spra-
wie. Uważa, że z ustaleń komisji wynika 
nie tyle przestępstwo, co niefrasobliwość 
w dysponowaniu środkami i brak wła-
ściwej komunikacji między dyrektorką 
a  księgową. Można chyba mówić też 
o braku kontroli ze strony władz miasta, 
choć jedynie, jak uważa radny, spowo-
dowanej zbyt dużym zaufaniem do dzia-
łań dyrektorki. Dodać trzeba, że bez-
spornie był to program dobry i ważny 
dla miasta, co nie zmienia negatywnej 
oceny prowadzenia działalności �nan-
sowej. Aktywny, jak zawsze mieszkaniec 
Robert Korcz, mówił mi w  kuluarach, 
że wielokrotnie wcześniej sygnalizował, 
na sesjach także, te nieprawidłowości. 
Jednak nie traktowano poważnie jego 
publicznych doniesień. Szkoda, bo nie 
były anonimowe i nie wymagały wielu 
starań, by je zwery�kować. Burmistrz 
zapytana właśnie przez Roberta Korcza 
o to, jakie konsekwencje poniosą winne 
zaniedbań, odpowiedziała bardzo sta-
nowczo, że już je poniosły, tracąc pracę. 
Czekamy zatem na o�cjalny dokument 
Komisji Rewizyjnej i  płynące z  niego 
wnioski oraz zalecenia.

Kredyt
Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie 
kredytu długoterminowego w  kwocie 
5 575 854,64 zł, który będzie przezna-
czony na s�nansowanie planowanego 
de�cytu budżetu Miasta Luboń oraz na 
spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 
i kredytów. Jako źródło spłaty kredytu 
wraz z odsetkami będą służyć dochody 
własne budżetu Miasta Luboń w latach 
2016 – 2026. Wyrażono zgodę na zabez-
pieczenie kredytu długoterminowego 
w  formie weksla własnego in blanco, 
a wykonanie uchwały powierzono Bur-
mistrzowi. Uchwała weszła w  życie 
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF z Z Z Z Z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF z Z Z Z Z
Bielawski Jakub LIO (4) z w Z Z Z
Budzyński Łukasz FOL (14)-kF z Z Z Z Z
Dworaczyk Adam LIO (10) z Z w Z Z
Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF z Z Z Z Z
Franek Dorota FOL (20)-kF z Z Z Z Z
Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF z Z Z Z Z
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF z Z Z Z Z
Goryniak Piotr FOL (16)-kF z Z Z Z Z
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF z Z Z Z Z
Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF z Z Z Z Z
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF z Z Z Z Z
Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF z Z Z Z Z
Okupniak Andrzej ML (15) z Z z Z Z
Samulczyk Marek ML (3) w w w Z Z
Szwacki Michał FOL (7)-kF z Z Z Z Z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF z Z Z Z Z
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF z Z Z Z Z
Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) z Z Z Z Z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF z Z Z Z Z

20 19 19 21 21
0 0 0 0 0
1 2 2 0 0

21 21 21 21 21

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

Razem "wstrzymujących" (w)
Razem głosowało

cd.  
obok

Q
Bene�cjent decyzji Rady Miasta – Przemysław Kuropatwa z Fundacji „Maxima”    
fot. Jerzy Nowacki

Q
Aktywni na każdej sesji radni Jakub Bielawski i Marek Samul-
czyk oraz mieszkaniec Robert Korcz (na 2. planie)   fot. Jerzy 
Nowacki
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więc tym bardziej zasługujące na od-
notowanie.

Wolniewicz vs Bielawski
Spór trwa od lutego przynajmniej (vs 
= versus, z  łac. kontra). Dotyczył sto-

sunku do projektu uchwały zobowią-
zującej Burmistrza do publikowania 
wszystkich zawieranych umów. Zgłaszał 
go radny Jakub Bielawski. Z kolei radny 
Paweł Wolniewicz, podobnie jak zde-

cydowana większość radnych, uważał 
że projekt jest bezzasadny, wobec wy-
przedzającej go znacznie, samodzielnej 
decyzji Pani Burmistrz o upublicznianiu 
takich umów w Internecie, na stronach 
urzędu. Spór między dwoma radnymi 
w tej sprawie toczy się także na stronach 
„WL” (patrz „WL”3 i 4-2016). Dziś rad-
ni zarzucają sobie nawzajem nierzetel-
ność w składanych oświadczeniach i nie 
kryją wzajemnej niechęci. Wydaje się, 
że sam przedmiot sporu zniknął już 
z  pola widzenia, a  argumenty z  obu 
stron są mało istotne i mają charakter 
„zastępczy”. Szkoda, bo nawet wnikliwy 
czytelnik stracił już, jak sadzę, poczucie 
sensu wzajemnego oskarżania się rad-
nych o nieścisłości, całkowicie drugo-
rzędne wobec meritum. Przewodniczą-
ca Rady Teresa Zygmanowska zaapelo-
wała o zakończenie publicznej dyskusji 
na ten temat. Czy skutecznie – zoba-
czymy.

Obserwator Luboński

bonifikata wyniosłaby 65% 
wartości nieruchomości. 
R a d a  Mi a s t a  p o dj ę ł a 
uchwałę jednogłośnie. Fun-
dację na Sesji RML repre-

zentował Przemysław Kuropatwa, 
który głosowanie Rady, co nie dziwi, 
przyjął z zadowoleniem. Powiedział, 
że Luboń pozna fundację po owo-
cach. Wielu z  zebranych było prze-

świadczonych, że to dobra decyzja 
Rady. Przewodniczący Komisji Ko-
munalnej, Kazimierz Górecki, w roz-
mowie ze mną zapewniał, że to świet-
ny wybór, powołując  się na wiedzę 
o  profesjonalności, nowoczesności, 
uczciwości i na dodatek o zasobności 
fundatora. Źródła tej wiedzy nie 
chciał jednak ujawnić, ale stanowczo 

potwierdził, że jest pewien powodze-
nia tego przedsięwzięcia. Potrzeba 
takiego ośrodka dla dzieci niepełno-
sprawnych w Luboniu jest oczywista, 
a  wszyscy radni byli zgodni, że to 
wspaniała idea i na pewno się powie-
dzie.

Wizyta posła
Poseł Bartłomiej Wróblewski odwiedził 
Luboń. Przemówił na sesji. Wystąpie-
nie miało charakter kurtuazyjny. Po-
dziękował za poparcie w  wyborach 
parlamentarnych i obiecał pomoc w za-

łatwianiu spraw ważnych, z  punktu 
widzenia lokalnej społeczności. 
Zwłaszcza oferował pomoc swoją i po-
sła Szymona Szynkowskiego vel Sęka 
w urzeczywistnieniu pożądanych przez 
lubonian zmian w  organizacji trans-
portu kolejowego. Obietnice wydaja się 
trochę przerastać możliwości, bo jak 
słusznie komentowała w  kuluarach 

radna Magdalena Woźniak-Patej, de-
cyzje, które zapadły w  tej sprawie są 
już chyba nieodwracalne. Ale zgodnie 
doceniliśmy aktywność posła, jego 
pracowitość i  starania nawiązania 
bezpośredniego kontaktu z wyborca-
mi. To nie jest zjawisko powszechne, 
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Q
 „Powrót posła” Bartłomieja Wróblewskiego   fot. Jerzy Nowacki

Serdecznie zapraszam na otwarcie mojego społecznego biura posel-
skiego oraz „DudaPomocy po Poznańsku” dla mieszkańców okręgu 
obejmującego gminy: Luboń, Komorniki i  Puszczykowo 23 maja 
o godz. 19 w siedzibie OSP Luboń przy ul Żabikowskiej. Spotkanie 
będzie okazją do lepszego poznania i osobistych rozmów.

Bartłomiej Wróblewski
poseł RP

Poseł zaprasza

Stanowisko Komisji 
Organizacyjno-Prawnej (KOP) wygło-
szone przez jej przewodniczącego – 
Pawła Wolniewicza – na 19. sesji RML
W nawiązaniu do artykułu radnego 
Jakuba Bielawskiego, zamieszczonego 
w „Wieściach Lubońskich” 04-2016 pt. 
„Bez cienia manipulacji” informujemy, 
iż zawiera on nieprawdę.
Radna Magdalena Woźniak-Patej – Se-
kretarz Komisji – w rozmowie telefonicz-
nej wskazała p. Bielawskiemu, że radny 
Wolniewicz na posiedzeniu Komisji 
w dniu 2 lutego br. (posiedzenie nr 19) 
nie dysponował uchwałą Rady Miasta 
Tłuszcz, a  jedynie rozstrzygnięciem 
Wojewody Mazowieckiego. Do treści 
uchwały dotarł dopiero p. Bielawski i nie 
była ona omawiana na Komisji.
Protokoły Komisji Organizacyjno-Praw-
nej są zgodne ze Statutem Rady Miasta 
Luboń, zarzut radnego Bielawskiego 
o błędach w nich zawartych jest zatem 
nieprawdziwy. Do każdego protokołu 
przed jego przyjęciem można wnieść 
uwagi. Radny Bielawski nie zaintere-
sował się treścią protokołu przed jego 
przyjęciem. Protokół został przyjęty 
po 1,5 miesiąca od obrad Komisji – 15 
marca br. (posiedzenie nr 20), tak więc 
radny miał dużo czasu na to, aby zgłosić 
swoje ewentualne zastrzeżenia. W tym 
czasie nie wykazał woli dyskusji z człon-
kami Komisji.
Przewodnicząca Rady Miasta Luboń 
zaprosiła radnego Bielawskiego na roz-
mowę w dniu 4 kwietnia br. na posiedze-
nie Komisji (posiedzenie nr 22). Jednak 

radny nie skorzystał z okazji rozmowy 
z członkami Komisji.
Niezrozumiałym dla nas jest fakt, iż nasz 
kolega z Rady Miasta nie chce rozmawiać 
z nami na forum Rady i nie skorzystał 
z możliwości wyjaśnienia sprawy i roz-
wiązania sporu wewnątrz Rady. Publi-
kowanie przez radnego Bielawskiego 
wystąpień, w  których przedstawia  się 
jako jedyny sprawiedliwy w  opozycji 
do pozostałych koleżanek i  kolegów 
radnych jest nadużyciem z jego strony, 
tym bardziej, że w  celu uwypuklenia 
swoich zasług i starań, radny Bielawski 
fałszywie zarzuca innym radnym złe 
intencje i czyny.
podpisano: Katarzyna Frąckowiak, 
Magdalena Woźniak-Patej, Teresa Zyg-
manowska, Piotr Izydorski, Michał 
Szwacki, Paweł Wolniewicz (Luboń 
21.04.2016 r.)

Dodatkowy komentarz
„Bycie radnym zobowiązuje – cd.” Sza-
nowni Czytelnicy, w odpowiedzi na ko-
mentarz radnego Jakuba Bielawskiego 
zatytułowany „Bez cienia manipulacji” 
(czytaj: „WL” 04-2016, str. 20) uprzej-
mie informuję, że zareagowałem nań 
moim wystąpieniem podczas XIX se-
sji Rady Miasta Luboń, 21  kwietnia 
br. Zainteresowanych Państwa zachę-
cam do zapoznania  się z  protokółem 
nr  XIX/2016 z  tejże sesji lub zapisem 
audio (poczynając od 1 godz. 49 min. 
nagrania) umieszczonych na stronach 
www.bip.lubon.pl 

Paweł Antoni Wolniewicz
Radny RML

Q
Kon�ikt między radnymi trwa, choć powód wydaje się błahy. Wolniewicz kontra 
Bielawski  fot. Jerzy Nowacki
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Czyżby zainteresowanie „współrządze-
niem”, a co za tym idzie, współdecydo-
waniem o przestrzeni wspólnej gminy, 
było znikome? Czy interesujemy się tymi 
problemami tylko przy okazji wyborów 
i  to też nieliczni, co potwierdza niska 
frekwencja głosujących? Czy jesteśmy 
zdolni tylko do narzekania na otaczają-
cą rzeczywistość? A może przeciwnie, 
niczego więcej nam nie trzeba? Może 
nasze otoczenie jest świetnie zorganizo-
wane? Pytań można postawić więcej i nie 
uzyskać satysfakcjonujących odpowiedzi, 
lub nie usłyszeć ich w ogóle. Włączenie 
obywateli w życie gminy to zadanie trud-
ne. Nie wolno jednak go zaniechać, 
bowiem obojętność wobec tego, co 
wspólne, jest poważnym problemem 
społecznym i ma niewątpliwie negatyw-
ne konsekwencje. Dobrze, że miasto 
stara się przez Luboński Budżet Obywa-
telski, pobudzić aktywność mieszkańców.
Dyskusja nad „zasadami” organizacyj-
nymi projektu dobiega właśnie końca. 

Rozpatrzono zgłoszone w  jej trakcie 
wnioski, uwagi, zastrzeżenia. Dokonano 
jeszcze kilku drobnych korekt w „For-
mularzu zgłoszeniowym” i „Karcie oce-
ny Projektu”, podstawowych dokumen-
tach LBO 2016. Najważniejszym posta-
nowieniem zebrania wydaje się ustalenie, 
że projekty inwestycyjne powinny mie-
ścić się w 100 tys. zł, a nieinwestycyjne 
w  50. To dopiero pierwszy etap 
LBO 2016. Teraz nadszedł czas poinfor-
mowania i włączenia do wspólnego dzia-
łania jak najszerszej grupy mieszkańców.
Wszystkie informacje dotyczące LBO 
2016 znajdą się też w „Wieściach Luboń-
skich”.

JN

Nieliczni aktywni
5 maja odbyło się ostatnie robocze spotkanie zespołu ds. Lubońskiego 
Budżetu Obywatelskiego (LBO) 2016. Tym razem udział w debacie, 
zwłaszcza mieszkańców, był jeszcze mniejszy niż poprzednio. Szukam 
odpowiedzi na pytanie: dlaczego?

Q
Nieliczni uczestnicy spotkania   fot. Jerzy Nowacki

Działająca przy Burmistrzu Rada 
Gospodarcza (RG) za jeden z prio-
rytetów obrała promocję i wspieranie 
przedsiębiorczości w Luboniu, m.in. 
poprzez organizowanie bezpłatnych, 
merytorycznych szkoleń dla przed-
siębiorców i  ich pracowników oraz 
dla osób planujących podjęcie dzia-
łalności gospodarczej. W  środę, 
20  kwietnia w  sali sesyjnej Urzędu 
Miasta odbyło  się drugie z  cyklu 
szkoleń dla małych i średnich przed-
siębiorstw (MŚP) pn. „Ubezpieczenie 
zdrowotne na co dzień, czyli o wyż-
szości koloru zielonego nad czerwo-
nym”. Prowadzili je członek RG – 
Karol Chojnacki – oraz przedstawi-
cielki NFZ: naczelnik Wydziału 
Spraw Świadczeniobiorców – Kata-
rzyna Kaczorowska, st. specjalista 
tego Wydziału – Kay Gajdzińska-
-Zielińska i  st. referent Wydziału 
Współpracy Międzynarodowej – Li-
wia Połcyn-Nowak. Podczas prelek-
cji i  prezentacji uczestnicy mogli 
pogłębić swoją wiedzę m.in. na te-
mat: czy warto płacić składki zdro-
wotne, czy nie płacąc składek ma się 
prawo do bezpłatnego leczenia, kto 
zapłaci za leczenie Polaków w kra-
jach Unii Europejskiej? Na koniec 
wypełnili stosowną ankietę ewalu-
acyjną. Warto podkreślić, że pomimo 
wolnego wstępu, szkolenie nie wzbu-
dziło zainteresowania wśród przed-
siębiorców, co zaowocowało niską 
frekwencją.

PAW

Bezpłatne 
szkolenie  
dla MŚP

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE 
„Zielony Lubo�”

Lubo�, dnia ….........................

............................................................................................................................................................ 

imi� i nazwisko, nr telefonu osoby zgłaszaj�cej obiekt do konkursu  

(je�eli zgłaszaj�cy jest wła�cicielem obiektu – zapis ten nale�y pomin��)

............................................................................................................................................................. 

imi� i nazwisko, nr telefonu wła�ciciela obiektu zgłoszonego do konkursu

............................................................................................................................................................. 

lokalizacja obiektu zgłoszonego do konkursu (adres nieruchomo�ci)

Kategoria kwalifikacji obiektu zgłoszonego do konkursu:

� Kategoria I – Najpi�kniejszy ogród (posesja, ogrody kwiatowe, ogrody przyblokowe, inne 

tereny zielone)

� Kategoria II – Najpi�kniejszy balkon (balkon, taras)

� Kategoria III - Najpi�kniejszy teren przed domem (teren zielony zlokalizowany od strony 

ulicy) 

(prosz� zaznaczy� „X” w odpowiednim polu)

Charakterystyka obiektu zgłoszonego do konkursu: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

          ........................................... 

          podpis osoby zgłaszaj�cej

LBO 2016 – terminy konsultacji społecznych:
QQ 20 maja, godz. 18.30 – Lubonianka i NCL – Szkoła Podstawowa nr 2
QQ 23 maja, godz. 18.30 – Żabikowo – Szkoła Podstawowa nr 1
QQ 24 maja, godz. 18.30 – Stary Luboń – Szkoła Podstawowa nr 3
QQ 25 maja, godz. 18.30 – Lasek – Szkoła Podstawowa nr 4
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Przedstawiamy garść danych z rejestru 
prowadzonego przez Urząd Miasta 
w Biuletynie Informacji Publicznej. Jego 
lektura dla osób interesujących się wy-
datkami miasta może być ciekawa. Bez-
pośrednią inspiracją do bardziej szcze-
gółowego przeglądnięcia dokumentu 
jest ciągły brak bieżących i  pełnych 
informacji dostarczanych kiedyś syste-
matycznie z Urzędu Miasta do prowa-
dzonej w  Niezależnym Miesięczniku 
Mieszkańców od wielu lat rubryki „In-
westycje komunalne”. Innym bodźcem 
jest spór wywołany na jednej z  sesji 
Rady Miasta pomiędzy radnymi Jaku-
bem Bielawskim – inicjatorem wpro-
wadzenia w Luboniu, wzorem innych 
miast, uchwały nakazującej publikację 
wszystkich umów zawieranych w imie-
niu miasta a Pawłem Wolniewiczem – 
szefem Komisji Organizacyjno-Prawnej 
tejże rady, który broniąc stanowiska 
pani Burmistrz uważa, iż nie ma takiej 
potrzeby, bo pomysł jest już realizowa-
ny. (Do tematu powrócimy, tymczasem 
czytaj też akapit „Wolniewicz vs Bielaw-
ski” w relacji z sesji na str. 21) Z prze-
glądu rejestru umów wynika, że jest on 
prowadzony dopiero od końcówki grud-
nia 2014 roku, czyli momentu, gdy 
władzę w mieście objęła burmistrz Mał-
gorzata Machalska. Rok 2014 zawiera 
jedynie 2 umowy: z Kom-Lub-em i we-
terynarzem na prowadzenie całodobo-
wego pogotowia weterynaryjnego dla 
zwierząt poszkodowanych m.in. w ko-
lizjach drogowych. Kolejny 2015 rok 
wykazuje, że Urząd Miasta, w tym róż-
ne jego wydziały, podpisały łącznie aż 
380 umów na kwotę powyżej 13,5 
mln  zł. W  zestawie tym jest aż 179 
umów z osobami �zycznymi na kwotę 
powyżej 140  tys.  zł. W  tych przypad-
kach często nie można podać szczegó-

łowych kwot, bowiem dla części umów 
wpisano jedynie zasady, a więc np. staw-
ki za: posiedzenie, dyżur czy godzinę.

Wydatki bieżące
Wiele umów, i  to tych największych, 
stanowią tzw. wydatki bieżące – usługi 
wykonywane dla Lubonia przez własne 
spółki lub inne podmioty czy gminy. 
Na pierwszym miejscu pod względem 
kwotowym znajduje  się odbieranie, 
transport, zagospodarowywanie itd. 
odpadów komunalnych, na co od kwiet-
nia 2015 r. do końca marca br. zapłaco-
no Kom-Lub-owi 4 166 023 zł. Pienią-
dze te pochodzą z tzw. podatku śmie-
ciowego wpłacanego do miasta przez 
właścicieli lub użytkowników posesji. 
Drugie miejsce zajmuje dotacja celowa 
przekazana Miastu Poznań z  budżetu 
Lubonia na realizację zadania własnego 
w zakresie lokalnego transportu zbio-
rowego (linie autobusowe po Luboniu) 
– 3 069 738 zł. Na 3. miejscu jest oświe-
tlenie uliczne 1 117 493, w tym utrzy-
manie i konserwacja latarni – 570 182 zł 
– oraz sama energia elektryczna – 
547 311 zł.
Sporym wydatkiem w grupie bieżących, 
jak się okazuje, jest dostarczanie kore-
spondencji na terenie naszego miasta. 
W  2015  r. podpisano aż 40 umów na 
łączną kwotę 128 833 zł, co daje średnio 
4,30 zł na każdego statystycznego miesz-
kańca. Największą jest umowa z Pocztą 
Polską na kwotę 71  295  zł i  dotyczy 
świadczenia usług na rzecz Urzędu Mia-
sta Luboń w 2016 r. Pozostałe 39 umów 
na ponad 57,5 tys. zł (od 18 266 zł do 
171 zł) zawarto z osobami �zycznymi.

Projekty
Na wydzielone z  inwestycji prace pro-
jektowe, plany i koncepcje Urząd Miasta 

Jawność wydatków podpisał w ubiegłym roku 15 umów na 
kwotę ponad 209  tys.  zł. Wśród nich 
największe stanowią: zmiana Studium 
– 45 264 zł, opracowanie dokumentacji 
projektowej dla kanalizacji sanitarnej 
w  ul. Armii Poznań-Kolonia PZNF – 
39 237 zł oraz koncepcja rozwoju sieci 
dróg rowerowych – 25 000 zł.

Inwestycje
Czysto inwestycyjne umowy, według 
naszej klasy�kacji, dotyczyły 30 umów 
na łączna kwotę 1 998 690 zł, w tym 7 
stanowiło nadzory w  wysokości 
39 862 zł. Największa umowa inwesty-
cyjna to zakup samochodu pożarnicze-
go dla OSP w  wysokości 749  952  zł, 
dalej jest budowa ul.  Brzechwy za 
557 102 zł oraz – budowa oświetlenia 
w NCL wzdłuż ulic: Wschodniej, Jana 
Pawła II i Kochanowskiego wraz z przy-
łączem na kwotę 316 110 zł. Wśród 30 
umów inwestycyjnych 6 dotyczyło SP 1 
na łączną kwotę 96 080 zł.

Remonty
Do remontów zaliczyliśmy 8 umów na 
zsumowaną kwotę 846 530 zł. Najwyższa 
pozycja to remont cząstkowy odcinków 
nawierzchni asfaltowych ulic będących 
w  zarządzie Miasta – 418  294  zł oraz 
dwie kolejne, które dotyczą SP  2 na 
łączną kwotę 340 459 zł, w tym wymia-
na instalacji wody na 265 346 zł i remont 
4 łazienek za 75 113 zł.

Wsparcie zadań
Wykazano w rejestrze 86 umów pod-
pisanych z organizacjami i podmiota-
mi na wsparcie realizacji zadań zleco-
nych przez miasto na łączną kwotę 
483 960 zł. Największe 3 granty otrzy-
mały: Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” 
(44  000  zł), dalej firma „Lutur” – 
R.  Sajnaj na zorganizowanie kolonii 
letnich z programem terapeutycznym 
dla 40 dzieci z  Lubonia – 33  960  zł 

(takiego wniosku nie było w rozstrzy-
gniętym konkursie – porównaj „WL” 
03-2015, str. 41), oraz Luboński Klub 
Tenisa Stołowego – 30 000 zł. Mamy 
też inny precedens. Choć w przyzna-
nych dotacjach Klub Sportowy Aka-
demia Judo nie otrzymał wsparcia dla 
żadnego z  8 złożonych wniosków, to 
w rejestrze znajdujemy 4 umowy pod-
pisane już w maju na kwotę 17 590 zł.

Ciekawostki
- Z innych ciekawych umów wyłowili-
śmy na przykład odbiór zwłok zwierząt 
z  miejsc publicznych w  2 stawkach 
(w  zależności od �rmy) – 3,24  zł/kg 
i 8,54 zł/kg.
QQ Umów udzielających dotacje na czę-

ściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka 
w żłobku podpisano z 6. placówkami na 
łączną kwotę 381 tys. zł.
QQ Na Dni Lubonia podpisano 19 umów. 

Oprócz jednej – z �rmą ATR-PAPIER 
z  Rachowic (koło Gliwic) – na pokaz 
produkcji papieru czerpanego w pralce 
„Frania” i kwotę 286 zł, pozostałe doty-
czyły osób �zycznych – umowa zlecenie 
na przygotowanie, organizację, obsługę 
i koordynację przebiegu imprezy miej-
skiej na łączną kwotę 9 289 zł.

PPR

ile na co komu

336 173 zł

Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Gimnazjum nr 2 a 
budynkiem hali sportowo-widowiskowej w Luboniu wraz z 

uzyskaniem w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego decyzji pozwolenia na użytkowanie

Usługi Budowlane - Wiesław 
Szałata, ul. Wieleńska 49/2, 

64-410 Sieraków

180 759 zł
Wykonanie prac budowlanych dostosowujących budynek 

Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Luboniu do wymogów przepisów przeciwpożarowych

MARCIN KORBIK 
PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO USŁUGOWE 
"ELEKTROMAR", UL. Wojska 
Polskiego 65 B, 62-030 Luboń

36 654 zł
Wykonanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

remontu zatok autobusowych w ciągu ul. Żabikowskiej - ul. 
Jana III Sobieskiego

SD PROJEKT s.c., ul. Szymborska 
10/8, 

60-254 Poznań

15 000 zł
umowa dot. przekazania Powiatowi środków finansowych 

na realizację programu likwidacji wyrobów i materiałów 
zawierających azbest

Powiat Poznański

12 915 zł Wykonanie przez Kabaret Łowcy.B autorskiego 
przedstawienia kabaretowego podczas Dni Lubonia 2016 KEREZA Krzysztof Wiśniewski

6 340 zł Opieka pielęgnacyjna roślin na terenie Parku Siewcy w 
Luboniu

PHU Zielony Salon 
Lidia Tokarska

2 952 zł
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 
dla inwestycji dot. wykonania prac budowlanych dot. SP nr 

1 i SP nr 2 w Luboniu

Budownictwo - Flos Piotr 
Organista ul. Wenecka 2B/BM-1 

62-080 Tarnowo Podgórne

1 055 zł
Przygotowanie projektu kolorowanki miejskiej 

zawierającego 12 ilustracji Lubonia w wersji czarno-białej i 
kolorowej

Osoba fizyczna

1 000 zł Współorganizacja wydarzenia miejskiego pn. Dzień
Dziecka w dniu 5.06.2016 r. w Parku Papieskim Ośrodek Kultury w Luboniu

592 848 zł Razem - kwiecień do 13 maja

Tą publikacją inicjujemy cykl informacji o wydawa-
nych przez Urząd Miasta środkach z budżetu Lubo-
nia. Jeśli pomysł się przyjmie, okaże się potrzebny, 
docelowo może zastąpić dotychczasowy: „Inwestycje 
komunalne”, który od dłuższego czasu, bez entuzja-
zmu i wymaganej aktualności, jest przygotowywany 
na potrzeby prasy lokalnej przez Urząd Miasta. 
Czekamy też na Państwa opinie, recenzje, i podpo-
wiedzi.
Poniżej w  tabeli przedstawiamy aktualny wyciąg 
z rejestru umów zawieranych przez Urząd Miasta 
z różnymi podmiotami na wszelkie czynności in-
telektualne wykonywane dla miasta, prace fizycz-
ne, usługi itp. Ustawiliśmy je według prostego, 
czytelnego i chyba najbardziej interesującego sche-
matu: ile, na co i komu (pomijamy: daty zawarcia 
umowy, oraz jej nr i sygnaturę związaną z wydzia-
łem, który w imieniu Miasta Luboń daną umowę 
zawierał). Kolejność zawartych w  tabeli umów 
z kwietnia i początku maja (ostatnie uzupełnienie 
13.05) przedstawiamy wg wysokości kwot od naj-
wyższej do najniższej. W przyszłości mamy zamiar 
modyfikować tabelę np. przypisując poszczególnym 
umowom ich charakter: inwestycje, działania bie-
żące komunalne, projekty (plany, koncepcje), 
doradztwo, remonty itp.

PPR

Z rejestru umów
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Szczegółową tabelkę ustawioną przez 
nas wg wysokości kwot oraz podzia-
łem na: inwestycje, bieżące wydatki, 
projekty, remonty, zadania zlecone 
itd., będzie można znaleźć w wydaniu 
internetowym.

W ramach jawności życia publicznego – 
postulatu, jaki przyświecał działaczom 
Samorządowego Komitetu Obywatel-
skiego oraz „Wieściom Lubońskim” od 
początku – informacje te będziemy 
publikować w każdym miesiącu. Patrz 
też poniżej.



5/2016

24

GOSPODARKA / LUDZKIE SPRAWY

Już w kilka miesięcy od objęcia rządów 
obecne władze rozpoczęły porządko-
wanie miejskiej substancji mieszkanio-
wej, m.in. przez regulację zaległości 
czynszowych oraz wydzielenie gruntów 
nadających się do sprzedaży. 23 lipca 
2015 r. Rada Miasta uchwaliła wielo-
letni program gospodarowania zaso-
bem mieszkaniowym na lata 2015-
2019. Podobne dokumenty przyjmo-
wały również władze poprzednich 
kadencji, wcześniej jednak nigdy nie 
uszczuplano substancji mieszkaniowej 
przez pozbywanie  się nowych lokali. 
Sprzedawano stare mieszkania i  bu-
dynki, których utrzymanie było dla 
miasta dużym problemem. W ten spo-
sób w latach 2010-2014 r. zlikwidowa-
no m.in. budynek przy ul. Mickiewi-
cza 2 z czterema mieszkaniami, a wcze-
śniej (kadencja 2006-2010) sławetny 
murowany barak z adresem: Kościusz-
ki 39 z 11. lokalami (oba budynki zo-
stały zburzone, a  działki sprzedane; 
pierwsza ma właściciela prywatnego, 
a na drugiej Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Lubonianka” postawiła kolejny 
blok). Obecnie, po raz pierwszy w hi-
storii samorządu, polityka mieszkanio-
wa zakłada wykup mieszkań o współ-
czesnym standardzie przez lokatorów, 
w  budynku zasiedlonym zaledwie 
w  2001  r. Dokument zapowiada po-
nadto rychłą budowę nowego domu 
komunalnego (2017-2018) oraz zamiar 
pozbycia się zniszczonej przedwojennej 
willi przy ul. Okrzei 67 (skrzyżowanie 
z Brzechwy).

Słów kilka o substancji
Zasób mieszkaniowy Lubonia to obecnie 
22 budynki, w których znajduje się 198 
lokali (łącznie 7 113,38 m2) w różnym 
standardzie i stanie. Aż 14 domów po-
chodzi z  okresu międzywojennego (w 
dokumencie datowane: „sprzed 1945 r.”) 
– przy ulicach: Armii Poznań  35 (15 
lokali), 66 (7) i 111 (4); Cieszkowskiego 1 
(5), Fabrycznej 62 (4), Mazurka 28 (2), 
3 Maja 29 (5); Łącznej 4 (11), Okrzei 41 
(4) i 67 (5), Poniatowskiego 13 i 13a (4), 
ks. Streicha 27 (6), Tuwima 7 (4), Źró-
dlanej 3 (15). Taki potencjał wraz z bu-
dynkiem przy ul. Sobieskiego 59 z 1913 r. 
(stara szkoła) zasiedlonym w  1976  r. 
(9 lokali), przejęły władze samorządowe 
wybrane w 1990 r. Ich staraniem wybu-
dowano lub pozyskano w kolejnych ka-
dencjach 6 nowych domów: przy ul. 
Niepodległości 31 – 11 lokali (1998 r.), 
Rydla 27 – 8 mieszkań (2001 r.), Niepod-
ległości 33 – 16 (2004 r.), Sobieskiego 59a 
– 6 (2005 r.), Źródlanej 3a i 3b – po 26 
mieszkań z  2009  r. W  zasobie miasta 
znajduje się ponadto dom przy ul. Sien-
kiewicza 19 i  19a (1993  r. – 5 lokali). 
(Podano wg uchwały RML lata zasiedle-
nia). Stan techniczny budynków jest 
zróżnicowany. W  najstarszych brakuje 
instalacji gazowej, centralnego ogrzewa-
nia i  ciepłej wody, są natomiast piece 
ka�owe i  WC poza lokalem. Z  całego 
zasobu jedynie 8 domów posiada przy-

łącza gazowe. Budynki z lat 1998-2008 
mają pełne wyposażenie (instalacja wo-
dociągowa, łazienki w  mieszkaniach, 
w  3  budynkach jest sieć gazowa dla 
potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody, w  2 domach z  lat 2006-2008 – 
piece elektryczne-akumulacyjne i bojle-
ry elektryczne dla ciepłej wody– ul. 
Źródlana 3a i b).

Nowy dom
Nowy, piętrowy budynek z 16 mieszka-
niami (10 socjalnych i 6 komunalnych) 
ma stanąć przy ul. Łącznej, obok odre-
montowanego niedawno domu z adre-
sem: Łączna  4, w  którym mieszka 11 
rodzin. To jedyna działka miejska 
(2  679  m2), na której inwestycja jest 
możliwa. Poza nią miasto Luboń nie 
posiada potencjału gruntów pod budo-
wę przyszłych domów komunalnych. 
Obecnie w  tym miejscu znajdują  się 
ogródki, które uprawiają lokatorzy ist-
niejącego budynku miejskiego. Początek 
prac projektowych zaplanowano na dru-
gą połowę bieżącego roku. W 2017 r. ma 
ruszyć budowa, a pod koniec kadencji, 
w 2018 r., zakłada się zakończenie inwe-
stycji. Przewidziana powierzchnia użyt-
kowa domu wraz z  pomieszczeniami 
gospodarczymi i  technicznymi to ok. 
800  m2, powierzchnia mieszkalna ma 
wynosić ok. 455 m2 (2 lokale po 42 m2, 
4 po 35 m2, 5 po 28 m2, 3 po 21 m2, 2 po 
14 m2). Szczegółów budowlanych jeszcze 
nie określono (np. technologii wykona-
nia czy zagospodarowania pomieszczeń 
wspólnych). Budynek będzie kosztować 
ok. 2 200 000 zł (w 2016 r. na cele inwe-
stycyjne zaplanowano 40  000  zł, 
w 2017 r. – 1 200 000 zł, a w kolejnym 
960 000 zł). S�nansowaniu przedsięwzię-
cia mają służyć pieniądze ze sprzedaży 
3 lokali w budynku przy ul. Rydla 27 oraz 
wygospodarowanej już działki przy bu-
dynku komunalnym na ul. Armii Po-
znań 111, a także, oprócz środków z bu-

dżetu miasta, do�nansowanie z Banku 
Gospodarstwa Krajowego w wysokości 
35% wartości inwestycji (miasto nie 
podało nam wielkości szacowanych 
środków ze sprzedaży gruntu oraz miesz-
kań, tłumacząc, że wymaga to uprzedniej 
wyceny przez rzeczoznawcę w  cenach 
rynkowych).

Tego jeszcze nie było
Budynek przy ul. Rydla  27G to jeden 
z  kilku piętrowych domów na osiedlu 
zrealizowanym z początkiem obecnego 
wieku przez lubońską �rmę „Pajo”. Mia-
sto otrzymało go od dewelopera w za-
mian za budynek komunalny, który 
�rma musiała zburzyć, chcąc postawić 
Centrum Handlowe „Pajo” (znajdo-
wał  się na narożniku ul. Żabikowskiej 
i obecnej Źródlanej). W segmencie jest 
8 lokali z pełnym wyposażeniem o po-

wierzchni 56,5 m2 każdy, stanowiących 
wspólnotę mieszkaniową (jedyny dom 
komunalny we wspólnocie w mieście). 
Budynek jest ocieplony, mieszkania po-
siadają dwufunkcyjne piece gazowe 
(ogrzewanie i ciepła woda). Już w tym 
roku miasto zamierza sprzedać 3 z  8 
lokali. Wśród nich jest mieszkanie zaj-
mowane przez przewodniczącą Rady 
Miasta – Teresę Zygmanowską. Zapyta-
liśmy władze o argumenty na rzecz po-
zbywania się nowej substancji z zasobu 
miasta. Wypowiadający  się w  imieniu 
zastępcy burmistrza Mateusza Mikołaj-
czaka, dyrektor Biura Majątku Komu-
nalnego (BMK) – Dariusz Springer – jest 
zdania, że wobec obowiązujących prze-
pisów, kiedy lokatorzy lokali komunal-
nych (w odróżnieniu od socjalnych) 
otrzymują je na czas nieokreślony, czyli 
praktycznie na zawsze, wykup mieszkań 
przez tych, których na to stać, jest za-
sadny (lokale będą sprzedawane po cenie 
rynkowej, miasto nie przewiduje boni-
�kat). Według naszego rozmówcy, nie 
ma sensu utrzymywać ich w zasobie, bo 
ten ma za zadanie pomagać osobom, dla 
których rynek mieszkań jest niedostęp-
ny. Pieniądze ze sprzedaży lokali zasilą 
zaś tę część budżetu miasta, która odpo-
wiada za pomoc innym. Skoro lokatora 
mieszkania komunalnego obowiązuje 
umowa najmu, to czy nie można jej po 

prostu wypowiedzieć, przekazując lokal 
biedniejszemu? – zapytaliśmy. Wytłu-
maczono nam, że miasto nie ma praw-
nych instrumentów do wery�kacji sytu-
acji majątkowej lokatorów i w związku 
z tym odbioru lokali komunalnych. Może 
to zrobić w szczególnych (określonych) 
sytuacjach, do których należy np. nie-
płacenie czynszu przez dłuższy okres lub 
naruszanie zasad współżycia społeczne-
go. W Luboniu w ostatnich latach zda-
rzyło  się to tylko raz. – Jeśli ktoś płaci 
regularnie, nie jest wandalem ani prze-
stępcą, to dlatego, że mu się polepszyło, 
nie ma możliwości odzyskania lokalu do 
zasobu miasta – powiedział 
D. Springer. Interesowało nas 
też, jak po sprzedaży poje-
dynczych lokali będzie wy-
glądało gospodarowanie 

cd.  
obok

Inne spojrzenie na komunalkę
Obecne władze miasta opracowały w pierwszy miesiącach urzędowania (rok 2015) nową politykę mieszkaniową, 
odmienną od tej, którą prowadziły poprzednie ekipy. Pod koniec kadencji stanie w Luboniu nowy budynek 
komunalny, ale będzie też sprzedaż mieszkań w domu wybudowanym raptem kilkanaście lat temu

Q
Miejska nieruchomość przy ul. Łącznej 4. Z prawej gruntownie odremontowany 
w ostatnich latach budynek sprzed 1945 r., z lewej – miejsce na nowy dom komu-
nalny (obecnie ogródki)   fot. Hanna Siatka

Q
Budynek komunalny przy ul. Armii Poznań 111 – willa z 1932 r. z czterema mieszka-
niami. Wymaga prac remontowych i naprawczych (m.in. wymiana drzwi wejścio-
wych i niektórych okien), opisywaliśmy ją wielokrotnie, m.in. w 2014 r. w marcu na 
str. 26 („Nie te scenariusze”) i w kwietniu, str. 22 („Gospodarskim okiem”). W 2015 r. 
uporządkowano teren przy budynku (położono chodnik i zasadzono zieleń), wy-
dzielając działkę do sprzedaży (z prawej)   fot. Hanna Siatka
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miejskim budynkiem – zarząd 
oraz rozliczanie należności za 
utrzymanie części wspólnych? 
Dla władz miasta nie stanowi 
to problemu. Zasady jeszcze 

nie zostały określone. Wiadomo jedynie, 
że będzie kilku właścicieli skazanych na 
dogadanie się. Wykup dotyczy tylko 
pojedynczych lokali przy ul. Rydla (mia-
sto nie ma w planach docelowej sprze-
daży całego budynku). Nie informowa-
ło o takiej możliwości innych lokatorów 
tego domu ani też mieszkańców pozo-
stałych nowszych budynków (np. przy 
ul. Niepodległości czy Źródlanej). Nikt 
też, poza lokatorami trzech mieszkań 
przy ul. Rydla, nie interesował się wyku-
pem. Inna sprawa, że nie wszędzie trans-
akcja byłaby możliwa (np. w  domu 
z mieszkaniami komunalnymi przy ul. 
Źródlanej 3a, wybudowanym z pomocą 
środków zewnętrznych).

Sprzedaż konieczna
Aktualny wieloletni program gospoda-

rowania mieszkaniowym zasobem mia-
sta przewiduje sprzedaż dużej, przedwo-
jennej willi przy ul. Okrzei 67 (skrzyżo-
wanie z  ul. Brzechwy) wpisanej do 
gminnego rejestru zabytków. Ten znisz-
czony, niedawno skanalizowany budynek 
o powierzchni 230,75 m2 stoi na działce 
1 321 m2. Przemurowano kominy, wy-

mieniono opierzenia, ale dach, okna 
i elewacje są w złym stanie. W budynku 
jest 5 mieszkań ogrzewanych piecami 
ka�owymi. Kiedy zbieraliśmy materiał 
do artykułu, parter od ok. 2 lat zajmo-
wała matka z dziećmi. Najpierw przez 8 
lat mieszkali w  zawilgoconej suterenie 
od strony podwórza, która teraz stoi 
pusta. Drugi lokal na pierwszym, na-
ziemnym poziomie zajmował pojedynczy 
lokator. Podzielone na niewygodne „klit-
ki” mieszkanie na drugiej kondygnacji 
należało od blisko 60 lat do najstarszego 
lokatora. Niedużą suterenę położoną od 
ulicy, z osobnym wejściem i ogródkiem, 
wyremontował przed laty inny mężczy-
zna. O zamiarze sprzedaży domu przez 
miasto mieszkańcy dowiedzieli  się od 
nas. Prace przygotowawcze przewidzia-
ne na ten rok mają doprowadzić do 
s�nalizowania transakcji w latach 2017-
2018. Sprzedażą, podobnie jak w przy-
padku mieszkań na ul. Rydla, zajmie się 
Wydział Spraw Komunalnych Urzędu 
Miasta. Prawo pierwokupu mają lokato-

rzy, ale ponie-
w a ż  m i a s t o 
chce  się pozbyć 
całej nierucho-
mości, miesz-
kańców trzeba 
będzie prze-
nieść. Na razie 
władze nie mają 
pomysłu,  co 
z nimi zrobić.

Są, ale ich nie 
ma
Między innymi 
proporcja miesz-
kań socjalnych 
do komunalnych 
w  planowanym 
budynku przy 
u l .  Ł ą c z n e j 
(10:6) wskazuje 

na trend, jaki aktualna polityka miesz-
kaniowa wyznacza w stosunku do loka-
li o niższym statusie. W latach 2015-2019 
władze miasta przewidują wzrost liczby 
mieszkań socjalnych z 36 do 55. Oprócz 
10 nowych, prawie drugie tyle ma przy-
nieść ruch w substancji mieszkaniowej 
(przyrost naturalny, wyprowadzki). Wła-

QQ Czy w  rejestrze umów prowadzo-
nym w Biuletynie Informacji Publicz-
nej, umieszczane są wszystkie umowy, 
jakie Urząd Miasta zawiera oraz czy w re-
jestrze tym znajdują się także aneksy 
sporządzane zapewne do niektórych 
zawieranych umów? Jak i gdzie je od-
naleźć?    (tel.)

Odp.: Rejestr powinien zawierać 
wszystkie umowy cywilnoprawne za-
wierane przez Miasto Luboń (Urząd 
Miasta), które mają formę pisemną. 
W  Rejestrze są również umieszczane 
aneksy do umów. Od strony technicz-
nej Rejestr jest programem kompute-
rowym obsługiwanym przez pracow-
ników Urzędu, którzy merytorycznie 

zajmują się danym zakresem spraw. Na 
nich ciąży obowiązek wpisywania do 
Rejestru zawieranych przez Miasto 
umów. Umowy wpisywane są chrono-
logicznie, zatem w przypadku wpisania 
aneksu do umowy z  datą późniejszą, 
będzie on uwidoczniony w  pozycji 
zgodnej z datą podpisania aneksu. Oso-
ba przeglądająca Rejestr może odszu-
kiwać żądane pozycje poprzez użycie 
kombinacji klawiszy Ctrl+f na klawia-
turze komputera. Można również sko-
piować całość lub część Rejestru i prze-
nieść go do arkusza kalkulacyjnego na 
własnym komputerze, gdzie w sposób 
dowolny można filtrować zawartość 
dokumentu.   

Janusz Piasecki (Sekretarz Miasta)

Mieszkańcy pytają

Wokół informacji
QQ Czy prawdą jest, że prywatną stronę 

Facebooka pani burmistrz Małgorzaty 
Machalskiej redaguje jej asystent – Jo-
anna Humerczyk?    R.K.

Odp.: Nie jest prawdą, że moją prywat-
ną stronę na Facebooku, czyli profil 
osobowy, redaguje Pani Joanna Humer-
czyk. Jest to mój prywatny pro�l, na 
którym zamieszczone jest jedynie jedno 
zdjęcie. Z zasady nie upubliczniam w In-
ternecie moich prywatnych spraw, tj. nie 
związanych z moją działalnością zawo-
dową czy społeczną. Natomiast Pani 
Joanna Humerczyk jest jednym z admi-
nistratorów fanpage’a Burmistrz Lubonia 
Małgorzata Machalska i Forum Obywa-
telskie Luboń. Pani Humerczyk, podob-
nie jak inni członkowie naszego Stowa-
rzyszenia, działa na jego rzecz nieod-
płatnie. Zajmuje  się między innymi 
prowadzeniem tego fanpage’a, zamiesz-
czaniem informacji oraz odpowiedziami 

na pytania mieszkańców, którzy traktu-
ją ten fanpage również jako medium do 
bezpośredniego kontaktu z Burmistrzem.   

oprac. Małgorzata Machalska

QQ Zauważyłam, że od dłuższego czasu 
nie ma gabloty miejskiej przy Wzgórzu 
Papieskim i na skwerze przy Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Co się stało z tymi 
nowymi informatorami?    (tel)

Odp.: Gabloty, o  które Pani pyta, były 
regularnie dewastowane, a  koszt ich 
naprawy �nalnie przewyższał ich war-
tość. Po ostatnich uszkodzeniach w ubie-
głym roku gabloty te mogły zagrażać 
przechodzącym mieszkańcom, wobec 
czego zapadła decyzja o  ich utylizacji. 
W  tym roku planujemy postawienie 
w mieście nowych – solidniejszych ga-
blot, które będą mogły dłużej służyć 
mieszkańcom.  

 Emilia Bryś (Promocja Miasta)

dze zapowia-
dają, że Bur-
m i s t r z  – 
uprawniony do 
przekształcania 
lokali komu-
nalnych w  so-
cjalne – tam, 
gdzie to możli-
we,  b ędz ie 
z  tego prawa 
korzystała, 
głównie dlate-
go, by zmniej-
szyć  l iczbę 
mieszkań wy-
najmowanych 
(np. w  Lubo-
niance) z  po-
wodu niedo-
statku miej-
skich. Miasto, 
zobowiązane do zabezpieczenia lokali 
osobom eksmitowanym i poszkodowa-
nym w wypadkach losowych, wypłaca 
odszkodowania za to, że mieszkań nie 
dostarcza (obecnie jest 9 takich spraw). 
Z drugiej strony, jak zauważyliśmy pod-
czas rozmowy z  przedstawicielami 
władz, w miejskim zasobie można zna-
leźć pustostany. Niektóre lokale latami 
stoją niezamieszkane, choć w ewidencji 
BMK �gurują jako zasiedlone. Okazuje 
się, że urzędnicy posiadają wiedzę na 
ten temat, ale także w tym przypadku 
nie dysponują instrumentami, by tę 
dziedzinę uregulować. Jeśli ktoś syste-
matycznie płaci czynsz i  co jakiś czas 
pojawia  się w  mieszkaniu, nie widzą 
podstaw, by mu je zabrać i udostępnić 
osobom, które lokum naprawdę potrze-
bują.

Też inwestycje
Z wielu bieżących potrzeb, które w tym 
roku miasto zamierza zaspokoić, należy 
wymienić: remont elewacji budynku 
przy ul. Armii Poznań 35 (przedwojen-
ny Dom Gminny, który przed kilku laty 
otrzymał nowy dach) oraz kosztowną 
renowację mocno zdewastowanych kla-
tek schodowych w domu na ul. Niepod-
ległości 33 (zasiedlony w 2004 r.). Pla-
nuje  się też rozebranie budynków go-
spodarczych przy ul. 3 Maja 29 (przed-

wojenny dom gminny) i  postawienie 
w ich miejsce garaży, oraz m.in. malo-
wanie klatki schodowej w  starej willi 
przy ul. Armii Poznań 111.

Hanna Siatka

Na lokal z zasobu miejskiego oczekuje 
obecnie 19 osób (rodzin) – podano 
liczbę wniosków zwery�kowanych przez 
Komisję Mieszkaniową na 2016 r. (listy 
oczekujących – patrz obok). Pierwsze 
osoby z list otrzymały już lokale.

cd.  
ze str. 
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Q
Budynek komunalny na zamkniętym osiedlu deweloperskim 
przy ul. Rydla 27 G. Trzy z ośmiu mieszkań w tym domu, o po-
wierzchniach ponad 50 m2, miasto sprzeda już w tym roku. Za 
jaką kwotę, nie wiadomo!   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Zabytkowa, zniszczona willa przy ul. Okrzei 67, przeznaczona do 
sprzedaży, w głębi z prawej – zabudowania gospodarcze   
fot.  Piotr P. Ruszkowski

Lista osób kwali�kujących  się do 
otrzymania lokalu socjalnego: 1. Li-
dia Krawczak, 2. Beata Szulc, 3. Mo-
nika Chudak, 4. Janusz Szlenk, 5. Jo-
anna Bujak, 6. Sylwia Pracz, 7. Izabe-
la Szymczak, 8. Katarzyna Kostrubiec, 
9. Alicja Klichowska, 10. Małgorzata 
Pusz, 11. Barbara Gola, 12. Mariusz 
Napierała, 13. Zbigniew Nowicki, 14. 
Krzysztof Osmólski, 15. Bogusław 
Gałganek

Lista osób kwali�kujących  się do 
otrzymania lokalu komunalnego: 1. 
Adrianna Gębka, 2. Małgorzata Ko-
nieczna, 3. Monika Drobnik, 4. Mo-
nika Anna Nowak, 5. Monika Skrzyp-
czak, 6. Łukasz Wasilewski
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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

QQ Prośba o nagłośnienie lub zwrócenie 
uwagi Organom Rządzącym naszym 
miastem na jedną z  ulic w  Luboniu. 
Chodzi o Brzozową. Zapewne niejed-
na „boczna”, lubońska ulica, a raczej 
jej mieszkańcy, mają podobne proble-
my. Chodzi o kilka spraw: 1. Podczas 
opadów deszczu ulica staje się błotną 
rzeką, woda nie nadąża wsiąkać, po-
nieważ wszystkie studzienki są zasy-
pane. Niejednokrotnie sami podczas 
ulew szukaliśmy studzienek, aby je 
odkopać i udrożnić, aby woda miała 
ujście. 2. Studzienki są zasypane dla-
tego, że w momencie wyrównywania 
drogi drogowcy nie fatygują się, by je 
odsłonić po wykonanym równaniu. 3. 
Mamy „niedokończony” chodnik (dwie 
posesje go nie mają), prawdopodobnie 
dlatego, iż zostały wybudowane później 
niż pozostałe. 4. W przypadku chodni-
ka przy mojej posesji jest on niżej niż 
ulica. Stało się tak dlatego, że kierowcy 
po nim jeżdżą, a robią tak, ponieważ 
nasza ulica to dziura na dziurze i choć 
kawałek chcą jechać nie narażając auta 
na uszkodzenia amortyzatorów itp. Na 
Brzozowej znajduje się plac zabaw dla 
dzieci, matki z wózkami mają problem, 
aby dojechać, i o ile od strony ul. Woj-
ska Polskiego można podjechać wóz-
kiem do placu po chodniku (ale trzeba 
przejechać na drugą stronę ulicy, czyli 
po błocie), tak od strony ul. Reja jest 
to przeprawa przez błoto. Właśnie tu 
brakuje chodnika przy wspomnianych 
wyżej dwóch posesjach. Na naszej uli-
cy znajduje się raptem 14 posesji, więc 
ulica nie jest długa, za to długo trzeba 
czekać na asfalt? Mój dom stoi tutaj już 
40 lat.    Kasia

Odp.: Informuję, że zleciliśmy spółce 
komunalnej wyrównanie ulicy Brzozo-
wej, zwracając uwagę na wspomniane 
przez Panią krytyczne wypowiedzi od-
nośnie zasypywanych studzienek. Pro-
blem niszczenia chodników przez kie-
rowców samochodów, wjeżdżających na 
nie w celu uniknięcia jazdy po nierównej 
drodze, występuje w  całym mieście. 
Możemy jedynie apelować o  dbałość 
o nasze wspólne dobro. Obecnie w pla-
nach inwestycyjnych Miasta nie została 
ujęta ulica Brzozowa. W przypadku do-
strzeżenia przez Państwa potrzeby przy-
spieszenia równania ulicy, uprzejmie 
proszę o zgłaszanie uwag kontaktując się 
z Urzędem Miasta.   

oprac. Mateusz Olejniczak

- Kiedy można się spodziewać otwarcia 
drogi ul.  Wschodniej w  Okrzei? Po 
wycięciu drzew, położeniu kanalizacji, 
aż prosi się, by przynajmniej dla pie-
szych udostępnić ten skrót na dworzec 
kolejowy lub do przedszkola. Wystar-
czy od strony ul. Okrzei pozostawić 
otwartą na stałe bramę wjazdową na 
posesję.   (mieszkanka NCL)

Odp.: Budowa ul. Wschodniej na odcin-
ku od ul. Wschodniej 25 do ul. Stefana 
Okrzei nie będzie realizowana w najbliż-
szym czasie, ze względu na plany inwe-
stycyjne Aquanet SA. W programie dzia-
łań inwestycyjnych Aquanet SA zostały 
zaplanowane zadania obejmujące m.in. 
budowę sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w  ul. Wschodniej w  latach: 
2016-2017 – prace projektowe; 2018 – 
budowa. Po wybudowaniu wszystkich 
sieci w nowowydzielonym pasie drogo-
wym, będzie możliwa budowa lub utwar-
dzenie tego odcinka drogi. Dodam, iż nie 
tylko budowa drogi, ale również jej tym-
czasowe utwardzenie na omawianym 
odcinku (od ul. Wschodniej  25 do ul. 
Stefana Okrzei), będzie uzależnione od 
środków �nansowych miasta i pozytyw-
nej opinii Komisji Komunalnej Rady 
Miasta Luboń. 

  Henryka Grygier Konewka 
(kierownik Wydziału Inwestycji)

QQ Kiedy będzie utwardzana nasza ulica 
(...). Szczegółowe pytanie zadawałem 
wcześniej. Lakoniczna i nic konkretnego 
nie wnosząca odpowiedź nie była sa-
tysfakcjonująca, dlatego pytamy – Kie-
dy będzie można zapoznać się z nową, 
hierarchizacją budowy ulic w Luboniu 
zapowiadaną już dawno przez nowe wła-
dze?    (tel.)

Odp.: W odpowiedzi na pytanie w spra-
wie hierarchizacji budowy ulic na tere-
nie Miasta Luboń informuję, że decyzją 
Radnych Komisji Komunalnej plan in-
westycyjny na chwilę obecną obejmuje 
jedynie rok 2016, w  którym to planie 
zawiera się budowa ul. Wschodniej oraz 
Źródlanej, a także sporządzenie projek-
tów budowy ul. Dojazdowej, Dworcowej 
oraz Żabikowskiej. Dalsze plany będą 
przedmiotem obrad Komisji Komunal-
nej w październiku br. Po podjęciu przez 
Radnych planu inwestycyjnego na rok 
2017 niezwłocznie przekażemy go do 
publicznej wiadomości.   

oprac. Mateusz Olejniczak (WSK)

Mieszkańcy pytają

Drogi
Droga z domu do szkoły i z powrotem 
powinna być bezpieczna. Zważywszy na 
fakt, jak wiele dzieci z NCL idzie ulicą 
Kochanowskiego do szkoły, skandalicz-
ny wydaje się fakt, że do tej pory nikt nie 
postawił tam żadnego ograniczenia, 
znaku oznaczającego strefę zamieszkania, 
nie mówiąc już nic o brakującym chod-
niku dla pieszych. W  godzinach, gdy 
kończą się lekcje w pobliskiej SP 2, ulicą 
idą uczniowie (często sami), którzy nie 
mając wydzielonego miejsca, porusza-
ją się całą szerokością drogi. W weeken-
dy natomiast można zobaczyć sporo 
małych rowerzystów czy rolkarzy, a przez 

cały tydzień mamy z wózkami. Kierow-
cy jeżdżą, jak chcą, bo nikt ich do nicze-
go nie obliguje. Tylko zdrowy rozsądek 
podpowiada, że należy zwolnić, bo 
w  każdej chwili dziecko może chcieć 
przejść na drugą stronę ulicy. Oby tylko 
kiedyś komuś go nie zabrakło…

B.S.

Kolejny sygnał
Na ul. Kochanowskiego samochód po-
trącił psa. Zwierzę zdechło w drodze do 
weterynarza. Komentarz właścicielki – 
matki dwóch pociech – Następne mogą 
być moje dzieci.

Niebezpieczna 
Kochanowskiego

Do redakcji docierają 
sygnały, że wiele pojaz-
dów wyjeżdżających 
z  ul. Leśmiana w  jed-
nokierunkową Sienkie-
wicza nie respektuje 
znaku zakazu skrętu 
w lewo. Wśród nich są 
również auta służb po-
rządkowych. Nie wia-
domo, czy przyczyną 
jest stan znaku drogo-
wego obrośniętego glo-
nami, czy ignorancja 
kierowców pewnych, że 
nie zostaną ukarani.

(N)

Q
Mało czytelny znak zakazu skrętu w lewo u wylotu 
ul. Leśmiana w Sienkiewicza

Co tam 
znak!

Z okazji 225. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3  Maja lubonianie mieli 
okazję świętować nie tylko podczas 
o�cjalnych obchodów. Mogli skorzy-
stać z  oferty Lubońskiego Bractwa 
Kurkowego i udać się na strzelnicę do 
Ludwikowa koło Mosiny. Natomiast 
burmistrz Małgorzata Machalska na 
zakończenie uroczystości na placu 
Edmunda Bojanowskiego zaprosiła ich 

do udziału w pikniku organizowanym 
na skwerze „Sąsiedzkie Tulipany” 
u zbiegu ulic Długiej, Migali i Buczka. 
Mieszkańcy dotarli na to kwietne 
miejsce. Sąsiedzi przygotowali wypie-
ki, nie zabrakło kawy. Być może im-
preza byłaby jeszcze bardziej udana 
i  trwała dłużej, gdyby nie deszcz. 
Lubonianie nie przestraszyli się jed-
nak ani opadów, ani majowej burzy 

i  bawili  się bardzo 
dobrze. Zadbano 
o część artystyczną. 
Jerzy Dąbkowski 
zaprezentował swo-
je wiersze („Tulipa-
ny”, „Ogrodowa 
Pani” i  „Pachnący 
ogród”) oraz rozdał 
ich 20 egzemplarzy 
z dedykacją. Wanda 
Suleja-Kot opowia-
dała anegdoty, na-
tomiast Beniamin 
Piotrowski zadawał 
zagadki.

Robert Wrzesiński

Majowe świętowanie

Q
Podczas pikniku na skwerze „Sąsiedzkie Tulipany”    
fot. Robert Wrzesiński
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daty karne za brak właści-
wego zabezpieczenia czy 
oznakowania posesji nie 
zostały wyegzekwowane. 
Wobec braku możliwości 
skutecznej egzekucji, nie 
można mówić o jakimkol-
wiek rekompensowaniu 
kosztów istnienia tej za-
niedbanej nieruchomości 
przez wpływy z  manda-
tów. Miasto systematycz-
nie wystawia tytuły egze-
kucyjne, dokonując m.in. 
wpisu hipoteki przymuso-
wej jako zabezpieczenia 
zapłaty podatku od nieru-
chomości. Burmistrz Mia-
sta Luboń uzgodniła z Po-
wiatowym Inspektorem 
Nadzoru Budowlanego, że 
ten organ podejmie kroki 
w  celu pozyskania środ-
ków na zastępcze wyko-
nanie nakazu rozbiórki 
budynku.   

Magdalena Domek 
(WPRIOŚ)  

i Paweł Dybczyński  
(komendant Straży Miejskiej)

LUDZKIE SPRAWY 

Niebezpieczna 
Kochanowskiego

Jak właściwie jest z Intersmakiem przy 
ul. Zielonej? Każdą inną nieoznako-
waną, nieogrodzoną, zaśmieconą po-
sesją zainteresowałaby się straż miejska 
i ukarała właściciela mandatem, np. za 
brak numeru domu. Teren Intersmaku 
z  niszczejącymi i  grożącymi wypad-
kiem zabudowaniami, od ponad 20 lat 
jest dla wszystkich dostępny – dla pod-
rzucających tu śmieci, dla chodzącej 
po dachach młodzieży i innych ludzi, 
którym te warunki sprzyjają. Dlaczego 
miasto pozwala na taki stan i  kto za 
niego odpowiada? Mam nadzieję, że 
chociaż korzyści z  mandatów wysta-
wionych przez te lata rekompensują 
straty, jakie miasto ponosi z tytułu tej 
dawno nieczynnej �rmy (interwencje 
policji i  straży miejskiej, sprzątanie 
terenu i inne)? Chciałabym wiedzieć, 
ile się tych pieniędzy nazbierało i na 
co zostały przeznaczone?    Ewa R.

Odp.: Burmistrz Miasta Luboń od wielu 
lat dokłada starań, aby ta niezabezpie-

czona przez właściciela nieruchomość 
przestała generować uciążliwości i  za-
grożenie dla mieszkańców. Jednakże 
rozwiązanie tego problemu jest bardzo 
skomplikowane. Właścicielem nierucho-
mości jest spółka z  o.o. w  likwidacji. 
Spółka nie wykonała decyzji Powiato-
wego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
(PINB) nakazującej rozbiórkę obiektu. 
Z udzielonych przez PINB dla powiatu 
poznańskiego informacji wynika, że 
z  powodu braku majątku właściciela 
postępowanie egzekucyjne, wszczęte 
w celu wyegzekwowania kwoty grzywny 
nałożonej wobec niewykonania decyzji 
o  rozbiórce, zostało umorzone. Straż 
Miejska Miasta Luboń w ramach swoich 
zadań dokonuje systematycznych kon-
troli budynku i terenu znajdującego się 
przy ul. Zielonej, a  będącego dawną 
siedzibą �rmy „InterSmak”. Niejedno-
krotnie podejmowane są interwencje 
związane z tym miejscem, zarówno do-
tyczące przebywania osób trzecich na 
tym terenie, jak i jego zaśmiecania. Man-

Mieszkańcy pytają

Intersmak straszy

Q
Na nieogrodzony teren zdewastowanej �rmy wciąż 
zwożone są śmieci, także wielkogabarytowe i sprzęt 
domowy   fot. Hanna Siatka

80. akcja krwiodawcza zorganizowana 
w  pomieszczeniach SP  1 przez Klub 
Honorowych Dawców Krwi PCK „Lu-
bonianka” im. bł. Edmunda Bojanow-
skiego w niedzielę, 17 kwietnia, została 
bardzo dobrze oceniona przez kierują-
cą poborem lek. med. Aleksandrę Ma-
tysiak z Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i  Krwiolecznictwa (RCKiK). 
– Było bardzo dużo osób, wielu stałych 
dawców, zgodnie z oczekiwaniami. Tutaj 
zawsze są tłumy osób, ludzie chętni do 

oddawania krwi, przygotowani – stwier-
dziła.
W obsługę akcji było zaangażowanych 
12 pracowników RCKiK. Krew oddało 
77 osób, w tym 22 panie, co przyniosło 
34,650 litra. Przybyli nie tylko mieszkań-
cy Lubonia. Dominika Łuś z Puszczyko-
wa w Luboniu dzieliła się krwią po raz 
pierwszy. Przedtem zrobiła to dwa razy 
– w: RCKiK oraz podczas akcji Drużyny 

Szpiku. Została krwiodawczynią, gdy 
zachorował jej chłopak. Także pierwszy 
raz w to miejsce dotarła przybyła z Po-
znania Agata Prostak, która zawsze 
uczestniczy w  wyjazdowych akcjach. 
Krew zaczęła oddawać przypadkowo, ma 
rzadką grupę, więc liczy, że się przyda. 
Razem z  Agatą, zawsze na wyjazdach 
oddaje krew Waldemar Kacban z Pozna-
nia, w Luboniu po raz pierwszy.
Tradycyjnie akcja miała sponsorów, któ-
rymi byli: „Dramers” SA Rabowice koło 

Swarzędza, „Ziołolek” Sp. z o. o. Poznań, 
Urząd Miasta Luboń, „Unilever” 
i   „Pol-Car” Antoninek. W  przeprowa-
dzeniu poboru pomagali: Maciej Kubiś, 
Zbyszko Wojciechowski, Janusz Kukul-
ski, Józef Wyzujak oraz Jerzy Zieliński.
Organizatorzy dziękują dyrektorowi SP 1 
– Grzegorzowi Aniole – za udostępnienie 
pomieszczeń.

Robert Wrzesiński

Owocna akcja

Q
Oddają krew: pierwszy od lewej – Waldemar Kacban, piąta od lewej – Agata Prostak   
fot. Robert Wrzesiński

W nawiązaniu do odpowiedzi na moje 
pismo, przedstawiam zastrzeżenia do 
Państwa stanowiska. Po pierwsze by-
łam strasznie wzburzona, ponieważ 
ostatnio na cmentarzach, które na-
wiedzam, zastaję spustoszenia i  po-
noszę straszne straty. Nie zakładałam, 
że czeka mnie tak duża praca, tym 
bardziej, że byłam na cmentarzu 
w Żabikowie dwa tygodnie wcześniej 
i wstępnie co nieco zrobiłam. Plano-
wałam uporządkować choć połowę 
grobów, a  nie dokończyłam nawet 
jednego, gdyż zabrakło mi sił. Pan 
oglądał mogiłę po prawie trzech go-
dzinach mojej pracy, której nie zakoń-
czyłam. Gdy ponownie udałam się na 
cmentarz, grób był całkowicie wy-
sprzątany. Jeśli nie Wy to, dlaczego 
dokończono prace porządkowe? Na 
pewno nikt z moich bliskich, bo ich 
nie ma w  promieniu 300  km, poza 
siostrą, a ta tego nie zrobiła.
Jak wyglądał wcześniej grób? Znicze 
były za tablicą, nie wszystkie, część 
zniszczona, leżały po lewej stronie 
grobu od strony wazonu. Płytka, na 
której stawiałam znicz w  nogach, 
leżała w  rzędzie dalej, między tują 
czy tujami. Kwiaty, które były na 
płycie nagrobka, leżały rozrzucone 
po bokach. Wazon był zbity, a kwia-
ty zabłocone. Podobnie było z  wią-
zanką. Nietknięty był jedynie wazon 
trwale przymocowany do nagrobka, 
ale za to obrzucony piachem. Zasta-
nawiałam się, dlaczego przyległy grób 
był czysty, a  na moim grudy ziemi, 
tak na grobie, jak i na całej budowie 

po prostu porozrzucane. Doszłam do 
wniosku, że podczas pochówku, któ-
ry odbywał się nieopodal, do jakieś 
wysokości sięgała zielona mata, a mój 
grób znajdował się poza nią. Ma Pan 
rację, mogłam zrobić komórką zdję-
cia, ale o tym nie pomyślałam, gdyż 
bałagan przerósł moje rozumowanie. 
Teraz Państwo macie pole do insy-
nuacji, że ja kłamię, następnym ra-
zem udokumentuję. Poszłam sprzą-
tać, a nie bawić się w fotoreportera. 
Pragnę dodać, że grób jest ubezpie-
czony i  chyba należało zgłosić. Po 
powrocie do domu tak, jak stałam, 
wszystko nadawało  się do prania 
i czyszczenia, a ja oczywiście do ką-
pieli.
Po drugie, jeżeli mówimy o grobie są-
siadującym, przy którym zastał Pan nie 
zgłaszającego pretensji mężczyznę, to 
według moich danych ten grób odwie-
dzają same kobiety, bo wśród najbliż-
szych osób panów już nie ma.
Mówi Pan o starej sprawie, sprzątanie 
załatwiła firma pracująca na cmen-
tarzu. Było to rok czy dwa temu. 
Zresztą z tą firmą rozmawiałam rów-
nież teraz, Panowie stwierdzili, że nie 
jestem pierwszą osobą, która ma 
takie pretensje. Spotykają  się noto-
ryczne z  podobnymi problemami 
i skargami ludzi.
Zapewniam, że przy kolejnej sytuacji 
udokumentuję zdarzenie, aby nie było 
żadnych wątpliwości, a grobów w Żabi-
kowie pod moją opieką jest wiele, nie 
tylko pod moim nazwiskiem.

Maria Kaczmarek

List do redakcji

Riposta
Dotyczy odpowiedzi pełnomocnika �rmy „Memento Mori” 
na „List do redakcji” pt. „Zasypane mogiły”, zamieszczonej 
w „WL” 04-2016 na str. 29
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Jedną z inicjatyw obecnej władzy samo-
rządowej Lubonia jest wprowadzenie 
tak zwanego budżetu obywatelskiego. 
Jak się dowiadujemy z lektury informa-
cji podawanych w  ostatnim numerze 
„WL” (str. 24), władze chcą przeznaczyć, 
dopiero w przyszłym roku, 250 tysięcy 
złotych na realizację oddolnych pomy-
słów przedstawianych przez obywateli 
miasta.

Dużo?
Ćwierć miliona złotych – dużo to czy 
mało? Wszystko zależy od ilości i ja-
kości potrzeb w tym zakresie, a także 
od sposobu wydatkowania. Mam na 
myśli to, czy pomysły będą realizo-
wane przez Urząd Miasta, czy obywa-
tele sami tak zwanym sposobem go-
spodarczym mają realizować swoje 
pomysły i  wybierać wykonawców. 
W skali naszego miasta 250 tys. zło-
tych to np. roczna dieta radnych czy 
dwuletnia pensja burmistrza. Inaczej 

mówiąc, obywatele dostają od władz 
do dyspozycji około 0,3% budżetu 
Lubonia.
Z harmonogramu wynika, że do jesieni 
– końca października – czasu w którym 
zaczyna konstruować się budżet na ko-
lejny 2017 rok, władze miasta wsparte 
ekspertami oraz konsultacjami społecz-
nymi będą pracować nad zasadami Bu-
dżetu Obywatelskiego i jego regulami-
nem, a  także edukacją obywateli czy 
wery�kacją projektów.

Wzorem innych
Budżet Obywatelski to nie nowy – od-
krywczy – pomysł, stosuje go wiele 
gmin. Można się jednak zastanawiać, 
czy w tak zwartej, małej gminie, jaką 
bez wątpienia jest miasto Luboń, oma-
wiana forma realizacji po-
trzeb jest konieczna i z czego 
wynika? Rzucam ku refleksji 
kilka pytań. Czy radni obec-
nie są zbyt daleko od swoich 
wyborców (nie mam tu na 
myśli jedynie odległości, 
w  jakiej mieszkają) lub czy 
ich możliwości jako repre-
zentantów jednomandato-
wych okręgów wyborczych są 
tak słabe, że nie potrafią zna-
leźć wsparcia dla składanych 
przez siebie wniosków? A 
może to tylko taki zabieg psy-
chosocjologiczny, jaki stosu-
je się w niektórych biednych 
rodzinach? Luboń przecież 

do biednych na-
leży! Żeby dzie-
ci nie miały pretensji do 
rodziców, że chcą kupić 
buty Małgosi, a nie czap-
kę Jasiowi, oraz by  się 
przypodobać, pozwalają 
im samym demokratycz-
nie zdecydować, na co 
wydać 57 zł, które zosta-
ło z pensji po opłaceniu 
wszystkich rachunków 
i  zabezpieczeniu wyży-
wienia? A może Państwo 
znacie jeszcze inny po-
wód? To mniej ważne – 
rodzi się jednak szansa.

Szansa?
Osobiście widzę w tym 
możliwość real izacj i 
wniosków, co do któ-
rych sama władza samo-
rządowa nie jest prze-
konana i  bez entuzja-
zmu do ich wykonania 
odkłada ad acta. Będąc 
kiedyś radnym, składa-
łem wiele  drobnych 
wniosków, które przy 
niedużym obciążeniu 
finansowym miały sys-
tematycznie poprawiać 
jakość otoczenia miejsc 
publicznych, z  których 
korzystamy. Przytoczę 
trzy stare wnioski, które 
dotyczą różnych sfer ży-
cia, podane wg przewi-
dywanych wysokości 

kosztów.

Dla bezpieczeństwa
Może to już dziesięć lat jak, będąc 
radnym, złożyłem o�cjalny wniosek 
z  szerokim uzasadnieniem poparty 
ponad 80 podpisami mieszkańców o za-
montowanie muld ograniczających 
prędkość samochodów na ul. 3 Maja. 
Niebezpieczna, biegnąca po łuku ulica 
3 Maja, w godzinach szczytu wykorzy-
stywana jest przez wielu jadących tran-

Pierwsze zgłoszenia
Do Budżetu Obywatelskiego 2017

zytem drogą 430 (ul. Armii Poznań) do 
ucieczki przed korkami tworzącymi się 
przed sygnalizacją świetlną przy skrzy-
żowaniu z ul. Powstańców Wlkp. Wnio-
sek, a jakże, został przyjęty, nikt w dys-
kusji nie miał większych wątpliwości, 
co do jego zasadności, ale został odło-
żony do rozpatrzenia w opracowywanej 
właśnie (wówczas) koncepcji systemu 
ruchu drogowego w Luboniu. Jak widać, 
zastosowano skuteczną urzędniczą an-

tykoncepcję, bo nic z tego nie wyszło. 
Szacunkowy koszt inwestycji – kilka-
naście tysięcy zł.

Dla wygody
Kolejny wniosek do Budżetu Obywatel-
skiego był już kilkakrotnie składany. 
Dotyczy ustawienia kosza na śmieci 
(służyłby nie tylko wędkarzom) oraz 
dokończenia chodnika w ul. Spadzistej 
prowadzącego do schodów – zejścia nad 
Wartę. To raptem kilkanaście metrów 
płytek, które można użyć np. z innego 
remontowanego właśnie traktu. W uza-
sadnieniu przypominam, że to nie tylko 
ulica, na której mieszkam, ale także 
trasa spacerowa m.in. dla mieszkańców 
pobliskiego osiedla „Warta Park”, oble-
gane miejsce podczas Dni Lubonia czy 
niebawem bezpośrednie dojście do pla-

nowanej „plaży miejskiej” (czytaj też na 
str. 14). Koszt inwestycji to kilka, może 
2 tysiące zł?

Dla edukacji
Trzeci wniosek dotyczy wykonania ta-
blic informacyjnych w pobliżu Szkoły 
Haliny. Wielu, nawet spośród miesz-
kańców miasta, nie zna historii i zna-
czenia, jakie dla polskości oraz wycho-
wania kadr wykształconych ziemian 

miał w  XIX wieku skromny budynek 
usytuowany na narożniku ul. Powstań-
ców Wlkp. i ks. Streicha, oddany przez 
hrabiego Augusta Cieszkowskiego 
z przeznaczeniem na pierwszą wyższą 
szkołę rolniczą działającą pod zaborami 
w  latach 1870-1876. Dwa lata temu 
(2014 roku) obchodziliśmy 200. rocz-
nicę urodzin A. hr. Cieszkowskiego, tak 
zasłużonego dla Lubonia organicznika, 
w  październiku 2016  r. będziemy ob-
chodzić 140. rocznicę zamknięcia tego 
ośrodka szkoleniowego przez władze 
pruskie, może więc warto wykorzystać 
okazję? Koszt jednej tablicy – kilkaset 
złotych.

Piotr P. Ruszkowski

Zapraszamy wszystkich do składania 
wniosków do Budżetu Obywatelskiego 

Q
Tak niewiele potrzeba, by połączyć chodnik w ul. Spa-
dzistej ze schodami prowadzącymi nad Wartę. Przy 
barierkach przez kilka lat był przytroczony łańcuchem 
kubeł na śmieci zamontowany przez jednego z miesz-
kańców – przyda się tu uliczny kosz na odpady. Czy 
w sprawie przesunięcia rury – podpory znaku drogo-
wego – też trzeba monitować?    fot. Piotr P. Ruszkow-
ski

Q
Trójkątny skwer zieleni (skrzyżowanie ul. Powstańców Wlkp. i ks. Streicha) idealnie nadaje się 
do zamontowania tu tablic edukacyjnych mówiących o historii i znaczeniu Szkoły Haliny. 
Należy tak to zrobić, by z informacji mogli korzystać nie tylko idący do kościoła św. Jana Bo-
sko, ale też kierowcy czekający na światłach   fot. Piotr P. Ruszkowski

W Luboniu jest wiele miejsc, gdzie 
nasze dzieci mogą spędzić czas wol-
ny. Jest jednak takie miejsce, gdzie 
dzieci chętnie  się bawią, choć nie 
powinny. Bezmyślni pracownicy jed-
nej z firm, która kładzie kanalizację, 
zostawili swój sprzęt wraz z  górą 
piachu przy placu zabaw na ul. Bu-
kowej. Od jednego z  pracowników 
dowiedziałam się, że obecnie nie ma 
„roboty”, więc zrobili sobie bazę na 
składowanie wszystkiego na czas 
bliżej nieokreślony. Wszystko to leży 
nietknięte od ok. dwóch tygodni.
Dzieci z góry piachu turlają się wprost 
na ulicę. Przeskakują z  koparki na 
sprzęt w rodzaju wielkiego metalowe-
go stołu, następnie skaczą na piach. 
Wszystko stoi niezabezpieczone. Je-
stem często na placu zabaw i obserwu-
ję to wszystko z niepokojem. Co, jeśli 

dojdzie do wypadku? Kto poniesie 
konsekwencje? Czy będzie to kolejna 
metoda tzw. „spychologii”? Nadmie-
niam, iż przy piachu załatwiają swoje 
potrzeby wszystkie okoliczne psy... 
W tym miejscu jest dość wąsko, prze-
jeżdżające samochody mają kłopot, 
aby  się minąć, tym samym blokują 
ruch.
Po kilkukrotnym kontakcie, straż 
miejska zawiadomiła o  zaistniałej 
sytuacji Urząd Miasta. Jeden z pra-
cowników poinformował straż miej-
ską o tym, że przy ul. Bukowej trwa-
ją prace... Prace zakończono przed 
dwoma tygodniami, a bałagan nadal 
jest. Sugeruję pani burmistrz zwery-
fikować kompetencje pracowników. 
Jeśli trzeba, powiadomię o  sprawie 
wyższe instancje.

mieszkanka Lubonia

List do redakcji

Drugi „plac zabaw”
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Gdzieś w Warszawie pobito Egipcjani-
na, studenci hinduscy w Poznaniu koń-
czą zajęcia przed zmrokiem, bo później 
nie czują się bezpieczni. Kościół ustami 
najwyższych dostojników, papieża Fran-
ciszka, arcybiskupa Stanisława Gądec-
kiego, wzywa do poszanowania każde-
go człowieka i powstrzymania narasta-
jącej przemocy i ksenofobii. Wskazuje 
dobitnie, że zło tkwi w  tych, którzy 
zmuszają ludzi do ucieczki z własnego 
kraju, do opuszczenia domu, a po stro-
nie uciekających, wygnanych. Wszyst-
kie apele spotykają się, niestety, ze 
wzrastającą, egoistyczną niechęcią coraz 
liczniejszych przeciwników pomocy 
uchodźcom w potrzebie. Same wezwa-
nia oczywiście nie wystarczą. Problem 
jest poważny, zwłaszcza w tych krajach, 
w których widok człowieka o innym niż 
większość wyglądzie, kolorze skóry, 
ciągle wzbudza szczególne zaintereso-
wanie. Trzeba więc o  tym mówić, by 
zdziwienie nie przeradzało  się w  nie-
chęć. Dlatego, i słusznie, zorganizowa-
no spotkanie dyskusyjne pod hasłem 
„Wszyscy jesteśmy dobrzy”. Jest piątek, 
29 kwietnia po południu, przed długim 
weekendem. Do Gimnazjum nr 2 przy-
bywają grupy uczniów z  lubońskich 
i  poznańskich szkół. Może to niezbyt 
liczna, ale znacząca reprezentacja mło-
dzieży. Zapowiada się nudno. Młodzież 
przy stolikach w kilkuosobowych gru-
pach. Są starsi i młodsi, ze szkół pod-
stawowych i  gimnazjów, także grupa 
z Zespołu Szkół Handlowych w Pozna-
niu, z nauczycielką przedmiotów zawo-
dowych Iwoną Schoepe. Sentymentalnie 
odnotowuję obecność młodzieży z tej 
szkoły, w której uczyłem przed laty ję-
zyka polskiego, ale też dlatego, że bar-
dzo współcześnie (kolczyk w  nosie 
budzi mój podziw) i dorośle wygląda-
jąca młodzież godna jest odnotowania 
przy takiej okazji. Cieszy bardzo, że 
znaleźli czas i ochotę na takie spotkanie. 
Stół prezydialny, za nim dyrektor Gim-
nazjum nr2 Jolanta Walczak i  goście. 
Niby standard, a  jednak międzynaro-
dowo i  niezwyczajnie. Po hallu krąży 

Ewa Jakubowska, pedagog szkolny, spi-
ritus movens całego przedsięwzięcia, 
widać, że bardzo zaangażowana w or-
ganizację całości. Z mikroportem przy 
ustach, nowocześnie, choć dźwiękowo 
mało skutecznie, bo ze zwykłego mi-
krofonu „na sznurku” słychać dużo 
lepiej. Prezentacja na ekranie, przygo-
towana przez Magdalenę Kaszkowiak, 
nauczycielkę geogra�i, też mało widocz-
na, to „z winy” promieni słonecznych. 
Szkoda, bo ciekawa, porządkująca pod-
stawowe terminy i  wiedzę na temat 
emigracji, imigracji, uchodźctwa, ich 
przyczyn, historii, kierunków, konse-
kwencji dla społeczności świata, zagro-
żeń, ale także korzyści. Szkoda, że takiej 
prezentacji nie przygotowali sami 
uczniowie, byłaby korzyść edukacyjna 
i integracyjna, wynikająca ze wspólne-
go poszukiwania wiedzy i jej przekazy-
wania. Po wykładzie przyszedł czas na 
najważniejszych gości spotkania, czar-
noskórego profesora Uniwersytetu 
Przyrodniczego w  Poznaniu Jean’a 
B.Diatta i informatyka, Roberto Buch-
ting Soza, o urodzie latynoskiej. Pierw-
szy jest Senegalczykiem z urodzenia, 
Polakiem z wyboru, globalistą bezgra-
nicznym, jak sam o sobie mówi. Dru-
gi przyjechał z Nikaragui. Opowiada-
ją o  swoich krajach, o  przyczynach 
emigracji. Jean wyjechał 31 lat temu 
w  poszukiwaniu swojego miejsca 
w  świecie, nie bez obaw i  rozterek. 
Roberto uciekł przed wojną domową, 
niszczącą jego kraj, przynoszącą wiele 
ofiar i cierpienia. Musiał także służyć 
w  wojsku i  brać udział w  wojnie. To 
były na pewno przeżycia mocno wci-
skające się w pamięć. Nie epatuje nimi, 
ale kilkakrotnie przywołuje tamten 
czas. W Polsce jest od 1988 roku. Oby-
dwaj mówią po polsku bardzo sprawnie, 
prawie bez obcego akcentu, z bogatym 
słownictwem. Roberto zaskakuje zebra-
nych swoją wiedzą informatyczną. Jed-
na z pierwszych pracowni komputero-
wych w polskiej szkole, to jego dzieło. 
Zaczynał od systemu MS-DOS, którego 
nikt z zebranych oczywiście nie może 

Wszyscy jesteśmy dobrzy

pamiętać. Miałem wrażenie, że zaim-
ponował młodzieży swoją komputero-
wą pasją i kompetencją. Podobnie jak 
Jean, który ma niezaprzeczalne osią-
gnięcia naukowe, potwierdzone tytuła-
mi (prof. dr hab.). Obydwaj zjednali 
sobie sympatię bezpośredniością, po-
czuciem humoru i  autentycznością 
w kontakcie z młodymi odbiorcami. Po 
nich wystąpił Miron Kozłowski, nowy 
przewodniczący Rady Rodziców Gim-
nazjum nr 2. Podzielił się swoimi do-
świadczeniami z podróży, które można 
by streścić następująco: ludzie na całym 
świecie mają podobne emocje, pragnie-
nia, obawy, cele. Nie jesteśmy wyjątko-
wi na tle społeczności świata. Pytania 
do gości były nieliczne, ale symptoma-
tyczne. Co myśleli, gdy opuszczali swo-
je domy, kto im pomógł, jak zostali 
przyjęci w  Polsce? Kontakt między 
młodzieżą a  przybyłymi stawał  się 
z każdą chwilą lepszy. Odnosiłem wra-
żenie, że następuje jakieś zbliżenie. 
Stało się ono jeszcze bardziej oczywiste 
w  czasie wspólnego poczęstunku 
w  przerwie, w  luźnych rozmowach, 
osobistych kontaktach, wspólnych zdję-
ciach. W  drugim etapie spotkania, 
warsztatowym, każda grupa wyklejała, 
według własnej inwencji, koła do wo-
zów symbolizujących, jak myślę, wspól-
notę przemieszczających się po świecie 

ludzi różnych narodowości, ras, histo-
rii, losów. Takie plastyczne działanie 
jeszcze bardziej zbliżyło uczestników 
spotkania – młodzieży, gości, nauczy-
cieli (wśród nich także księdza kateche-
tę). Koła założono do wozów i ruszyła 
symbolicznie w drogę ta międzynaro-
dowa społeczność, zjednoczona poczu-
ciem wspólnoty ludzi na całym świecie. 
W  czasie tych działań, na poły arty-
stycznych, ale także szukających sym-
bolicznego wyrażenia idei debaty, roz-
mawiałem z  Jean’em i  Roberto. Ten 
drugi jest, jak  się okazuje, sąsiadem 
redakcji „WL”. Mówi, że często podziwia 
oglądanych przez okno wystawowe, 
pracujących tam do późna redaktorów. 
Może znajdzie czas i  chęć na bliższe 
poznanie. W krótkiej rozmowie z oby-
dwoma wyrażamy wspólne zaniepoko-
jenie postępującą, także niestety w pol-
skich miastach, agresją, niechęcią wo-
bec „obcych”. Takich zachowań, jeszcze 
kilka lat temu, nie spodziewaliśmy się. 
Zwłaszcza wtedy, gdy kilkanaście lat 
temu, razem z  muzykującymi przyja-
ciółmi Jean’a, „graliśmy” w  WOŚP 
w Poznaniu. Mieliśmy wtedy poczucie 
zmieniającego się świata, w duchu to-
lerancji i  współdziałania dla dobra 
wszystkich ludzi. Nie jesteśmy jednak 
naiwni, wiemy, że jest wiele zła i nie-
sprawiedliwości. Mamy nadzieję, że 
lepsza przyszłość jest w młodych umy-
słach dzisiejszej młodzieży, która już za 
niedługi czas weźmie losy świata w swo-
je ręce. Czym dziś nasiąknie, tym jutro 
odpłaci. Mamy wiarę, że takie doświad-
czenie, jak wyniesione ze spędzonych 
tu wspólnie kilku godzin, zaprocentuje 
chociażby zanikaniem nieufności do 
inności, ciekawością świata i zrozumie-
niem, że „wszyscy możemy być dobrzy”. 
Na koniec jeszcze wspólne zdjęcie i cer-
ty�kat uczestnictwa, na ile jest on sym-
bolicznym potwierdzeniem spełnienia 
zamierzeń organizatorów? Nie wiem. 
Wierzę, że każde takie spotkanie, to 
ważne doświadczenie dla jego uczest-
ników. Oby było ludzi chcących je or-
ganizować coraz więcej. Już wkrótce 
będziemy gościć uczestników Świato-
wych Dni Młodzieży, to będzie też 
wielki sprawdzian wzajemnej tolerancji 
i szacunku. Czy jesteśmy do niego przy-
gotowani? Myślę, że uczestnicy spotka-
nia w  Gimnazjum nr  2 uczynili krok 
w dobrym kierunku.

JN

Q
Część warsztatowa debaty „Wszyscy jesteśmy dobrzy”   fot. Jerzy Nowacki

Q
Stół prezydialny VIP. Od lewej: Roberto Buchting Soza, Miron Kozłowski, Jean Diatta, Jolanta Walczak, Grzegorz Anioła, Katarzy-
na Pilarska. Z prawej stoi organizatorka debaty – Ewa Jakubowska   fot. Jerzy Nowacki
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QQ  Proszę o potwierdzenie, że operacja 
przesiedlenia płazów żyjących w zbior-
niku wodnym, który stworzył  się na 
działce przy ul. Wschodniej 19 w miej-
scu przeznaczonym pod budowę bloku, 
została przeprowadzona z sukcesem. 
Moje pytanie podyktowane jest kilkoma 
sprawami: 1. ekipa odławiająca pojawi-
ła się w tym miejscu chyba jeden raz, 
mamy szczere wątpliwości, czy i w taki 
sposób można było odłowić wszystkie 
płazy ze stawu; 2. Mamy wrażenie, że 
wczoraj wieczorem (17.04) słyszeliśmy 
żaby z pobliskiego stawu; 3. dzisiaj od 
samego rana pracują dwie motopompy 
usuwające wodę ze stawku. Rozumiem, 
że działania podjęte przez dewelopera 
(usunięcie wody) oznaczają, że zwierzę-
ta zostały z powodzeniem przeniesione 
w nowe miejsce?    Piotr Błażyński
(o stawie czytaj też na str. 16 i 17)

Odp.: Odpowiedzi udzielimy niezwłocz-
nie po otrzymaniu od Inwestora po-
twierdzenia przeprowadzenia działań 
zgodnie z decyzją Dyrektora RDOŚ.

QQ Miasto aż 126 750 zł przeznacza na 
Program opieki nad zwierzętami. W tym 
zawiera się zapobieganie bezdomności, 
czyli zapewnienie schroniska w Przybo-
rówku, a także sterylizacja lub kastracja 
zwierząt bezdomnych, czipowanie psów 
itp. W programie tym w par. 3, pkt 2 jest 
deklaracja: „Miasto Luboń zapewnia wolno 
żyjącym kotom pokarm (dokarmianie)”. 
Stąd moje pytania: 1. Gdzie miasto do-
karmia bezdomne koty? 2. Ile jest takich 
zwierząt? 3. Jaką kwotę przeznacza na do-
karmianie kotów? 4. Kto i kiedy się tym 
zajmuje? 5. Jaka jest możliwość, zgłosze-
nia się po żywność dla bezdomnych ko-
tów? Ciekaw jestem także, ile bezdomnych 
kotów z Lubonia jest rocznie kastrowa-
nych lub sterylizowanych?    (E.S.)

Odp.: Miasto Luboń realizuje przedsię-
wzięcie związane z wykonywaniem usług 
polegających na sterylizacji wolno żyją-
cych kotek i  kastracji wolno żyjących 
kocurów już od kliku lat. W zeszłym roku 
Miasto Luboń miało podpisane porozu-
mienie z  Fundacją Ochrony Zwierząt 
ANIMAL SECURITY w zakresie współ-
pracy dot. realizacji ww. przedsięwzięcia 
oraz z  lekarzem weterynarii, który wy-
konuje przedmiotowe zabiegi. Zgłoszenia 
w sprawie konieczności wyłapania wolno 
żyjących kotów do zabiegu kastracji lub 
sterylizacji przyjmowane były pod nu-
merem telefonu przedstawicieli lub wo-

lontariuszy Fundacji. W  roku 2015 na 
ww. zabiegi w ramach podpisanej umowy 
wydano kwotę 14 968,80 zł brutto i zre-
alizowano 165 takich usług. W ramach 
porozumienia Miasto Luboń zobowiąza-
ło  się w  2015 i  2016 roku do zakupu 
karmy lub żwirku na potrzeby realizacji 
przedsięwzięcia w kwocie 100 zł brutto. 
Zakup został dokonany zgodnie z obiet-
nicą. W tym roku także zarezerwowano 
środki na ww. zabiegi. Nieprzekraczalna 
łączna kwota z umowy przeznaczona na 
przedmiotowe zabiegi w  2016 roku to 
19 958,40 zł brutto. Nadal współpracuje-
my z Fundacją Ochrony Zwierząt ANI-
MAL SECURITY. Zadaniem Fundacji 
jest m. in. wyłapywanie z terenu Miasta 
Luboń ww. kotów i kotek oraz transpor-
towanie ich do lekarza weterynarii, który 
ma podpisaną umowę z Miastem Luboń 
na wykonywanie ww. zabiegów w ramach 
zapewnionej w budżecie Miasta Luboń 
na przedmiotowe zabiegi kwoty, odbie-
ranie od lekarza weterynarii kotów, kotek 
po dokonanym zabiegu i odpowiedniej 
rekonwalescencji oraz ich wypuszczanie 
w miejscu, gdzie zostały wyłapane. Koty 
w trakcie rekonwalescencji są po zabiegu 
karmione i  otoczone stosowną opieką 
przez lekarza weterynarii i  Fundację 
Ochrony Zwierząt ANIMAL SECURITY, 
aż do momentu ich wypuszczenia w miej-
scu, gdzie zostały wyłapane. Miasto Lu-
boń zarezerwowało dodatkowo w 2015 
roku kwotę w wysokości 2 000 zł na opie-
kę nad wolno żyjącymi kotami. Kwota ta 
nie została wykorzystana. Miasto Luboń 
nie prowadziło stałej akcji wydawania 
żywności dla kotów wolno żyjących. 
Dokarmianie w  miejscach publicznie 
dostępnych mogłoby spowodować poja-
wianie się w danym rejonie większej ilo-
ści szczurów, powodując zagrożenie sa-
nitarno-epidemiologiczne oraz liczne 
skargi mieszkańców. W  zeszłym roku 
zainteresowanym mieszkańcom wyda-
wano karmę dla psów i kotów podczas 
pikniku zorganizowanego przez Miasto 
Luboń na terenie Gimnazjum nr 2 przy 
ul. Kołłątaja 1. Dodatkowo należy zazna-
czyć, że koty powypadkowe wolno żyją-
ce podlegały opiece weterynaryjnej w Ga-
binecie Weterynaryjnym, z którym Mia-
sto Luboń ma podpisaną umowę, a gdy 
efekty leczenia na to pozwoliły, kot wol-
no żyjący był przekazywany do dalszej 
opieki (w tym karmienia i  leczenia) do 
Schroniska dla Zwierząt w Przyborówku. 
Dziękujemy bardzo za zainteresowanie się 
sprawami zwierząt.   

oprac. Dorota Starzak (WSK)

Mieszkańcy pytają

Świat zwierząt
NCL bez przejazdu
W związku z budową ulicy Wschodniej, 
od 25 kwietnia br. zamknięto skrzyżo-
wanie tej drogi z  aleją Jana Pawła  II 
(Nowe Centrum Lubonia). Zakończenie 
prac w obrębie ronda jest planowane na 
połowę czerwca br. Za utrudnienia 
przepraszamy!   Emilia Bryś (Promocja 
Miasta)

Nie przegap!
Do 15 maja należało uregulować drugą 
ratę podatku od nieruchomości. 
Sprawdź, czy zapłaciłeś.

Gimnazjalny stres
W dniach 18-20 kwietnia, podobnie jak 
w całym kraju, uczniowie naszych Gim-
nazjów – nr 1 i 2 – przystępowali do 
testów kończących obowiązkowy etap 
ich edukacji, warunkujących ubiega-
nie się o przyjęcie do szkół średnich. 18 
kwietnia byli egzaminowani z  przed-
miotów humanistycznych (historii 
i wiedzy o społeczeństwie oraz języka 
polskiego), następnego dnia z  części 
matematyczno-przyrodniczej, a  20 
kwietnia z języka obcego nowożytnego 

(na poziomie podstawowym i rozsze-
rzonym). Wyniki tych zmagań będą 
znane 17 czerwca.

Nowy rezonans
Na terenie Ortopedyczno-Rehabilita-
cyjnego Szpitala Klinicznego im. Wik-
tora Degi przy ul. 28  Czerwca  1956 
w  Poznaniu uruchomiono nową pra-
cownię Rezonansu Magnetycznego 
i RTG – „Diagnostic-Med” – (prowa-
dzoną przez LUX MED Diagnostyka), 
z  najnowocześniejszym aparatem GE 
Signa Explorer Elite 1,5T, wyposażonym 
m.in. w  dedykowane badaniom orto-
pedycznym sztywne cewki o wysokiej 
jakości obrazów. Pacjenci mogą wyko-
nywać badania zarówno w ramach NFZ, 
jak i komercyjnie. Opisy badań można 
odbierać również za pośrednictwem 
Portalu Pacjenta.

Zmiana nazwiska
Informujemy, że dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Jolanta 
Pieprzycka to ta sama osoba, co Jolan-
ta Włodarska.

(Z)

Krótko

Pod takim ha-
słem 7 kwietnia 
o b y ł   s i ę 
w Luboniu Dzień 
Zdrowia, obcho-
dzony tego dnia 
na całym świecie. 
Każdego roku 
Światowa Orga-
nizacja Zdrowia 
wybiera kluczową 
kwestię dotyczą-
ca naszej kondy-
cji psychofizycz-
nej i  zachęca do 
podejmowania 
działań,  które 
podkreślają wagę 
danego problemu 
zdrowotnego. Te-
gorocznym ha-
słem przewodnim była cukrzyca. 
W  trakcie wydarzenia można było 
zbadać poziom cukru, posłuchać wy-
kładu o tej podstępnej chorobie, po-
radzić się dietetyków w kwestii odży-
wiania, poćwiczyć z  rehabilitantem 

oraz zatańczyć DiabeDance, zakupić 
zdrową żywność i zmierzyć ciśnienie. 
Każdy chory na cukrzycę otrzymał 
darmową opaskę na rękę z napisem: 
„mam cukrzycę”.

Wydział Oświaty Zdrowia i Kultury UML

Bądź super, pokonaj cukrzycę

Q
Zajęcia rytmiczne w Dziennym Domu Opieki „Senior-Wigor” 
w Dniu Zdrowia

Na spotkanie licznie przybyli działkowcy, a z ramienia Okręgowego Zarządu Polskie-
go Związku Działkowców w Poznaniu – dr inż. Magdalena Klessa-Kieca – dyrektor 
Biura Okręgu. Po otwarciu zebrania przez prezesa (Jan Błaszczak), wybrano prezydium 
obrad (przewodnicząca – Dorota Wojciechowska i sekretarz – Sylwia Depczyńska), 
które realizowało przyjęty program zebrania. Były sprawozdania: Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej za rok 2015 oraz sprawozdania �nansowe i rzeczowe z wykonanych zadań. 
Omówiono sprawy dotyczące bezpośrednio lubońskiego ogrodu „Chemik” (wywóz 

odpadów i nieczystości, remonty, temat 
kotów i psów na terenie działek). Przyję-
to sprawozdania za 2015 r. oraz zatwier-
dzono plan pracy rzeczowy i �nansowy 
na rok 2016. Prezes przedstawił plan 
pracy Zarządu na bieżący rok. Czeka nas 
remont pokrycia dachowego na świetlicy 

ogrodowej – założenie nowej warstwy 
papy termozgrzewalnej oraz usunięcie 
płyt eternitowych ze ścian bocznych 
i zastąpienie ich nową elewacją. Od maja 
do połowy września, w  każdą środę 
w godz. 17 – 20 w świetlicy ogrodowej 
będzie  się odbywało „Działkowe śpie-
wanie z Marianem Mateckim” dla chęt-
nych działkowców oraz wszystkich za-
interesowanych lubonian. Serdecznie 
zapraszamy.

Jan Błaszczak
prezes ROD „Chemik”

Zebranie ROD „Chemik”
16 kwietnia w świetlicy ogrodu w Luboniu przy ul. Granicznej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze 
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Chemik”
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8 kwietnia uczestnicy WTZ „Wspólna 
Droga” mieli okazję odwiedzić Poznań-
ską Palmiarnię. W szczególny zachwyt 
wprowadziły nas sale wypełnione akwa-
riami oraz nowo powstała Motylarnia. 
Spacer umilał nam śpiew papugi, która 
skryta w gąszczach tropikalnych roślin, 
zdawała się powtarzać nasze słowa! Pod-
czas tej wycieczki mogliśmy doświadczyć 
znakomitego wpływu hortiterapii (tera-
pii ogrodem).
W ramach realizacji indywidualnych 
planów rehabilitacji nasi uczestnicy od-
wiedzili świeżo odremontowany Dwo-
rzec PKP w Luboniu. Mieliśmy okazję 
dowiedzieć się ciekawostek z historii tego 
miejsca. W  holu budynku zapoznali-
śmy  się ze szczegółowym rozkładem 
jazdy pociągów. Nauczyliśmy się również 
korzystać z kasy biletowej.
„Kwiecień plecień, co przeplata trochę 
zimy-trochę lata”. W cieplejsze dni mie-
siąca kwietnia zajmowaliśmy się praca-
mi w  ogrodzie. Przekopaliśmy ziemię, 
by zasiać warzywa, pieliliśmy kwiatowe 
grządki, malowaliśmy drewniane koryt-
ka, w których już wkrótce wzrosną zio-
ła i przyprawy. Nieco wcześniej odwie-
dziliśmy Centrum Ogrodnicze „Strącz-
kowscy”. Otrzymaliśmy niezbędne na-
rzędzia do pracy w ogrodzie. Powoli nasz 
ogródek nabiera rumieńców i kolorów. 
Gdy aura nie sprzyjała pracom w oto-
czeniu zieleni, realizowaliśmy swoje 
pasje w pracowniach.
W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi 
grupa uczestników WTZ odwiedziła 
burmistrz Małgorzatę Machalską. Przy 
herbacie uczestnicy WTZ mieli okazję 
porozmawiać z  panią włodarz miasta 
o  podjęciu gości podczas Światowych 
Dni Młodzieży, a  także o przygotowa-
niach do „Żywiołowego Pikniku”, któ-
rego organizatorem jest WTZ „Wspólna 
Droga”. Na koniec spotkania, otrzyma-
liśmy od Pani Burmistrz upominki w po-
staci gadżetów z herbem Lubonia.
W piątek 22 kwietnia odwiedzili nas 
raper Bandura i Dj Fidel Costro z Aspi-

ratio Crew. Ekipa muzyków zapropono-
wała uczestnikom WTZ udział w  nie-
zwykłym przedsięwzięciu, polegającym 
na nagraniu WspólnEgo Promo teledy-
sku. O szczegółach opowiemy na łamach 
kolejnych wydań „WL”. Już teraz uprze-
dzamy, że będzie się działo.

Marzec był kolejnym czasem wytężonej 
pracy dla terapeutów i  uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ). 
Rozpoczął się od miłego akcentu pole-

gającego na zakończeniu prac nad �l-
mem „Beniu Gil Szoł” oraz jego uro-
czystą prapremierą połączoną z projek-
cją na dużym ekranie w WTZ „Wspól-
na Droga”. Frajda ta zbiegła się jedno-
cześnie z wizytą, jaką złożył nam starszy 
sierżant Krzysztof Niewiada z Komen-
dy Miejskiej Policji w Luboniu. Dowie-
dzieliśmy się o zagrożeniach, jakie mogą 
czyhać na nas w sklepie, komunikacji 
miejskiej czy na drodze. Każdy z  na-
szych podopiecznych otrzymał odbla-
skową opaskę „Bądź bezpieczny na 
drodze” oraz książeczkę informacyjną, 
gdzie i w jakich sytuacjach szukać po-
mocy.

Ze Wspólnej Drogi
Kronika Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ)

Od połowy marca nasi podopieczni 
mogą uczestniczyć w  treningu samo-
dzielnego poruszania  się komunikacją 
miejską. Zadanie to polega na wspoma-
ganym (z pomocą terapeuty) i  samo-
dzielnym dotarciu komunikacją publicz-
ną do wybranych celów (w tym przy-
padku do WTZ oraz do domu). Uczest-
nicy przemieszczają się autobusem linii 
690. Satysfakcję i dobry humor mamy 
zagwarantowany, gdyż trening ten od-
bywamy w  doborowym towarzystwie 
seniorów z  Domu Dziennego Pobytu 
„Senior Wigor”.
Dzięki uprzejmości Zarządu Luvena Sp. 
z o.o. 17 marca mieliśmy okazję kwesto-

wać na rzecz naszego stowarzyszenia 
w budynku, należącym do tejże spółki. 
Nasi uczestnicy spisali się na medal, nie 
tylko przygotowując produkty wielka-
nocne, ale także czynnie uczestnicząc 
w  kweście charytatywnej. Kiermasz 
oczywiście zdominowała tematyka świą-
teczna, a od kolorowych jaj, zajęcy, stro-
ików i kurczaków, dostaliśmy pozytyw-
nego zawrotu głowy.
18 marca gościliśmy zarząd i założycie-
li Stowarzyszenia „Wspólna Droga”. Pod-
czas tej imprezy nasi znakomici goście 
mieli okazję zasiąść w naszej „Wspólnej” 
kawiarni, spróbować własnoręcznie wy-
pieczonych ciast i  słodkości, zobaczyć 
�lm „Beniu Gil Szoł” (była to jego pre-
miera), a  także wysłuchać wierszy au-
torstwa Magdaleny Mazurek. Mamy 
nadzieję, że będzie więcej podobnych 
okazji do Wspólnego świętowania.
30 marca odbyło się pierwsze w naszym 
Warsztacie śniadanie wielkanocne. Uczest-
nicy ze wszystkich pracowni zaangażowa-
li  się w  przygotowania związane z  tym 
wydarzeniem, szykując dekoracje stołu 
oraz wystrój sali. Pracownia gospodarstwa 
domowego pod czujnym okiem p. Bożeny 
zaskoczyła nas wielością przygotowanych 
potraw. Ze smakiem zjedliśmy sałatki, jaja, 
kiełbasy. Kuchenna grupa uczestników 
upiekła także coś „na ząb”. I tak mogliśmy 
smakować serniki, mazurki oraz świątecz-
ne babki. Po śniadaniu wszyscy czynnie 
włączyli się w porządkowanie i sprzątanie.

Karolina Umerle

Q
Wspólna Droga z wizytą u Pani Burmistrz

Q
Prace w ogrodzie za siedzibą przy ul. Romana Maya

Wczesnym popołudniem 22 kwietnia 
otrzymaliśmy telefoniczny sygnał, że, na 
wysokości przedszkola „Weseli Sportow-
cy” przy ul. Osiedlowej, odpływem dla 
wód opadowych od 3 dni dostają się do 
Żabinki ścieki. Pojechaliśmy na miejsce. 
Po obu stronach drogi na tym odcinku 
cieku można naliczyć kilka odpływów 
deszczówki. Tego pogodnego dnia, 
wszystkie, prócz jednego, były suche. 
Tylko z odprowadzenia od strony pawi-
lonów handlowych, położonych od ul. 
Sikorskiego, do Żabinki wypływały spo-
re ilości mętnej, cuchnącej szambem 
cieczy. Ten sam proceder zaobserwowa-
liśmy również w niedzielne, bezdeszczo-
we przedpołudnie 24 kwietnia. Jak  się 
dowiedzieliśmy, wszystkie pawilony są 

skanalizowane (wybudowana sumptem 
właścicieli sklepów kanalizacja sanitarna 
leży pomiędzy pasażem handlowym 
a Żabinką). Pytaniem, skąd płyną zanie-
czyszczenia, chcemy zainteresować Stra-
ży Miejską.

HS

Mętna sprawa

Ścieki wpływające do Żabinki z rury od 
strony pawilonów handlowych przy ul. 
Sikorskiego (z lewej). Wyraźnie widać 
różnicę w barwie wody na wysokości 
odpływu. Z prawej znajduje się niewi-
doczne na zdjęciu przedszkole, pośrod-
ku w głębi – przepust pod ul. Osiedlową   
fot. Hanna Siatka

Q
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wiście powinny być one możliwe do 
osiągnięcia, aby kolejno osiągane sukce-
sy budowały nas. Ja postawiłam najpierw 
na zdobycie dobrego zawodu, potem 
stabilizację i założenie rodziny, a po kil-
ku latach pracy zdecydowałam  się na 
kolejne studia, tym razem ekonomiczne, 
które umożliwiły mi podjęcie dalszych, 
bardziej śmiałych kroków. Ale sukcesy 
zawodowe nie cieszą, gdy nie idą w parze 
ze szczęściem osobistym. Mnie się uda-
ło, ale trzeba to pielęgnować. Staram się 
także pamiętać o  małych przyjemno-
ściach, wywołujących pogodę ducha 
i koniecznie o ruchu dla ciała.

Maria Chaber: Co oznacza dla Pani 
sukces w działalności gospodarczej?
Beata Reder: Sukcesem jest dla mnie 
sztuka radzenia sobie w ciągle zmienia-
jących się warunkach rynkowych. Dla-
tego mówiłam wcześniej o  rozwoju. 
Doświadczenie jest ogromnym atutem, 
ale nie możemy się zamykać na „nowe”. 
Zmiany są nieuniknione.

Maria Chaber: Gdy osiągnęła Pani 
sukces, czy odczuła Pani, że zakoń-
czył się pewien etap w życiu?

Beata Reder: Etapy w naszym życiu sta-
le się zmieniają. Możemy osiągnąć sukces 
w jednym z nich i raczkować w kolejnym. 
Staram się nie trzymać kurczowo wspo-
mnień. Miło jest powzdychać do cudow-
nych lat młodości, ale życie daje nam 
szansę odegrania wielu ról.

Maria Chaber: Co, Pani zdaniem, uła-
twia osiągnięcie sukcesu?
Beata Reder: Wiara w  jego realizację, 
upór w dążeniu do celu i konsekwentna 
praca. To my jesteśmy kreatorami wła-
snych sukcesów. Oczywiście szczęście 
jest miłym bonusem, jeśli się zdarzy, ale 
liczmy bardziej na siebie, niż na gwiazd-
kę z nieba.

Maria Chaber: Kilka rad dla młodych 
przedsiębiorców…
Beata Reder: Ja wyznaję zasadę, że 
trzeba wykonywać dobrze swoją pracę, 
niezależnie od stanowiska. Firma to 
ogromna machina i każdy nawet naj-
mniejszy trybik ma swój udział w tym, 
jak ona funkcjonuje. Zwracajmy uwagę 
na ludzi, z którymi pracujemy, to oni 
decydują o jakości naszych usług oraz 
opinii naszych klientów. Należy kory-
gować ich błędy, niekiedy nawet usuwać 
słabe ogniwa, ale również okazywać 
zadowolenie z dobrze wykonanego za-
dania. Miło jest iść do pracy, w której 
dobrze się czujemy, wtedy z pewnością 
dajemy z siebie więcej.

rozmawiała: Maria Chaber
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Maria Chaber: Czy może nam Pani 
przybliżyć początki swojej działalności 
w branży hotelarskiej?
Beata Reder: Pracę w hotelarstwie zaczy-
nałam pod koniec lat 80., kiedy na rynku 
liczyły się wyłącznie duże obiekty orbi-
sowskie. To właśnie w tych hotelach zdo-
bywałam doświadczenie zawodowe na 
różnych stanowiskach bezpośredniej 
obsługi gościa hotelowego, a  następnie 
managera poszczególnych pionów ope-
racyjnych. Obecnie mam ogromną przy-
jemność prowadzić nowy obiekt od mo-
mentu jego powstania w  roku 2010. 
Głównym inwestorem jest �rma „Mira-
lex”, która od ponad 25 lat odnosi sukce-
sy na rynku farmaceutycznym w Polsce. 
Miło jest mieć swój udział w powstawaniu 
i  rozwoju tak dużego przedsięwzięcia. 
Hotel cieszy się coraz większą popular-
nością wśród przyjezdnych gości, 
a w szczególności organizatorów konfe-
rencji i szkoleń. Nie byłoby to możliwe 
bez czynnika ludzkiego, bo to właśnie 
zespół ludzi, z którymi pracuję, ma naj-
większy wpływ na jakość świadczonych 
usług.

Maria Chaber: Wszystkim zdarzają się 
wzloty i upadki, chwile lepsze i trochę 

gorsze. Jaka jest Pani recepta na to, aby 
przezwyciężyć kryzys?
Beata Reder: Myślę, że gorsze chwile 
przychodzą, kiedy dopada nas rutyna 
i monotonia, dlatego ustawiczny rozwój 
i wyznaczanie nowych celów jest dobrym 
sposobem na walkę z kryzysem. Oczy-

Sztuka radzenia sobie na rynku
W cyklu „Sukces w działalności gospodarczej” realizowanym przez Radę Gospodarczą Lubonia – wywiad z Beatą 
Reder, dyrektorem Hotelu Poznańskiego przy ul. Krańcowej

Q
Beata Reder   fot. Anita Plumińska-
-Mieloch

Zwracam się do Szanownego Pana Redaktora, jako 
rzecznika zwyczajnych mieszkańców Lubonia, z proś-
bą o rozpatrzenie i załatwienie dwóch poniżej przed-
stawionych spraw dotyczących ulic naszego miasta. 
Pierwsza sprawa – ważniejsza – dotyczy ruchu 
drogowego na ul. Brzechwy, druga – podania krót-
kich informacji o osobie ks. Streicha w odpowiednim 
miejscu ulicy nazwanej jego nazwiskiem.

Ul. Brzechwy
Po dokonanym wielostronnym ulepszeniu ul. Brze-
chwy, w  następstwie utwardzenia jej asfaltem, 
stała  się ona równorzędna z ul. Konarzewskiego, 
chociaż wprowadzono na niej ruch jednokierun-
kowy: od wlotu z ul. Okrzei do wylotu w ul. Kona-
rzewskiego. Taki kierunek ja także uważam za 
korzystniejszy od kierunku przeciwnego. Natomiast 
sądzę, że celowe byłoby ustawienie znaku ostrze-
gawczego A-7 („Ustąp pierwszeństwa przejazdu”) 
przy końcu ul. Brzechwy lub może na ul. Kona-
rzewskiego dla pojazdów nadjeżdżających od ul. 
Dworcowej. Wielu kierowców – zwłaszcza pamię-
tających nieutwardzoną jeszcze ul. Brzechwy – po-
trafi na krótkim odcinku ul. Konarzewskiego, 
wjechawszy w nią z ul. Dworcowej, rozpędzić swój 
pojazd do niebezpiecznej prędkości. Natomiast ze 
względu na wystarczającą szerokość ul. Brzechwy 
mógłby być na niej przywrócony ruch rowerów 
w  obu kierunkach. Można tego łatwo dokonać, 
umieszczając na słupkach ze znakami B-22 („Zakaz 
skrętu w prawo”) oraz B-21 („Zakaz skrętu w lewo”) 
małe podłużne tabliczki z  napisem „nie dotyczy 
rowerów”. Takie tabliczki powinny być wtedy 
umieszczone również na ul. Brzechwy pod tablicą 
okrągłą B-2 („Zakaz wjazdu”) przy końcówce dro-
gi od strony ul. Konarzewskiego. Przykłady takiego 
„uprzywilejowania rowerzystów” są w  dzielnicy 

Stare Miasto w Poznaniu, chociaż uliczki tamtejsze 
są węższe niż ul. Brzechwy. Tą ulicą mimo zakazu 
wjazdu (B-2) przejeżdża do ul. Okrzei pewna licz-
ba rowerzystów, a  zalegalizowanie tego byłoby 
korzystne zarówno dla nich, jak i dla samochodów.

Ul. ks. Streicha
Niektóre ulice przy poznańskim Starym Rynku 
również mogłyby stanowić wzór dla naszego mia-
sta. Na przykład nazwy ulicy ul. Woźnej nie usta-
nowiono ku czci jakiegoś woźnego szkolnego lub 
trybunalskiego. Na początku drogi (w pobliżu 
Pręgierza przy wejściu do poznańskiego ratusza) 
tablicę ulicy zaopatrzono w informację, że „woźny” 
średniowieczny to mianowicie kat wykonujący 
wyroki sądowe, mieszkający przy tej właśnie ulicy. 
Z liczby osób przybywających do grobu śp. księdza 
Stanisława Streicha w Luboniu wnioskuję, że nawet 
wśród uczestników zbiorowych modłów o  jego 
beaty�kację są osoby nie znające ich przyczyny. Dla 
takich osób pouczająca byłaby umieszczana w po-
bliżu kościoła informacja o tym, że ks. Streich był 
pierwszym proboszczem pierwszego, wybudowa-
nego w ówczesnej wsi Luboń kościoła para�alnego, 
że został zastrzelony w  niedzielną Mszę św. dla 
dzieci, gdy udawał się na istniejącą wtedy ambonę, 
aby wygłosić kazanie, że został pochowany w gro-
bie znajdującym  się na zewnątrz kościoła pod 
południową ścianą w okolicy dokonanego na nim 
mordu. Celowe byłoby umieszczenie tej tablicy 
niedaleko obu przykościelnych przystanków auto-
busowych. Najkorzystniejsze byłoby chyba usta-
wienie tablicy na terenie kościelnym, blisko płotu 
granicznego od południowej części ul. Ks. Streicha.

Tadeusz Pawlęty
korzystający z ul. Brzechwy i naoczny  

świadek zastrzelenia ks. Streicha

List do redakcji

W dwóch sprawach

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Lubonianka” rozpoczęto 
tegoroczne osiedlowe inwestycje. Na przełomie kwietnia 
i maja wykonano nowe chodniki przed blokami z adresem: 
ul. Sikorskiego 3 i 5. Do zrobienia pozostały jedynie pod-
jazdy dla wózków przed wejściami do klatek schodowych. 
Gotowy jest już chodnik przed budynkiem przy ul. Sikor-
skiego 17. Niebawem zostanie wyremontowany ciąg przejść 
przed starszymi blokami na osiedlu – przy ul. Żabikow-
skiej 62A i K. Największą inwestycją będzie dokończenie 
termomodernizacji domów przy ul. Kościuszki  53 i  55. 
Wcześniej docieplono ściany od strony ulicy, teraz kolej 
na tyły budynków. 

HS

Inwestycje 
w Luboniance

Q
Nowe chodniki przy blokach Sikorskiego 5 i 3    
fot. Hanna Siatka
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Bardzo często spotykam się z tym, że 
ludzie z wygody stawiają samochody 
w miejscach do tego nie wyznaczonych, 
np. przy Biedronce na ul. Żabikowskiej. 
To uciążliwe z  racji blokowania pasa 

do wyjazdu. Często na zakupy jeżdżę 
z  córeczką, a  taki postój powoduje 
zagrożenie w ruchu.

Zmartwiona Mama

List do redakcji

Wyobraźnia w cenie

Q
Pokazywane już przez nas miejsce – zastawiony samochodami wjazd na parking 
przy sklepie „Biedronka” na ul. Żabikowskiej (okolice ronda)

W sklepie „Bio Natura” przy ul. Żabi-
kowskiej 47 (naprzeciw SP 2) z biożyw-
nością, artykułami bezglutenowymi oraz 
szeroką gamą ziół, stoją też gabloty z bi-
żuterią sporządzoną z naturalnych ka-
mieni półszlachetnych, kryształów Swa-
rowskiego, szkła, ceramiki oraz rzemie-

ni naturalnych i syntetycznych z elemen-
tami srebra oraz metalu, własnoręcznie 
wykonana przez właścicielkę – Kingę 
Zielińską, byłą mieszkankę naszego mia-
sta. Są tu korale, naszyjniki, wisiory, 
zawieszki, kolczyki, bransoletki oraz 
pojedyncze minerały. Właścicielka punk-

tu tworzy ozdoby od 5 lat i  jest 
samoukiem. Talent artystyczny 
odziedziczyła, jak sama mówi, po 
swoich rodzicach. Ojciec był kre-
ślarzem, mama plastykiem, a ona 
sama posiada duszę artystyczną. 
Piecze także torty na różne oka-
zje, maluje obrazy, uwielbia bu-
kieciarstwo, pasjonuje się sztuką 
układania kwiatów i  roślin ży-
wych i zasuszonych. Zaprojekto-
wała nawet własny ogród.
W oferowanej do sprzedaży bi-
żuterii nie byłoby może nic spe-
cjalnego, gdyby nie fakt, że wiele 
osób wierzy w  uzdrawiające, 
wspomagające prawidłowe funk-
cjonowanie organizmu, lecznicze 
właściwości kamieni. Do ich gro-
na należy również sama artystka, 
która nosi tę biżuterię, wierząc 
w  jej tajemnicze właściwości. 
Dzięki kryształowi górskiemu, 
jak twierdzi, ma więcej energii, 
agat przywraca jej równowagę 
psychiczną, kamień słoneczny 
przynosi pogodę ducha, ametyst 
pozwala zwalczyć migrenę i uła-
twić zasypianie, a lapis i chalce-
don pomagają zniwelować stres. 
Minerały i ich właściwości były 
znane już w starożytności i śre-
dniowieczu. Na temat magicz-
nych i leczniczych cech kamieni 

powstało wiele pozycji literackich. Me-
toda leczenia minerałami stosowana jest 
do dziś, czego przykładem jest tradycyj-
na medycyna chińska i indyjska ajurwe-
da. By kamienie spełniały swoją leczniczą 
rolę, według pani Kingi, trzeba się z nimi 
obchodzić w szczególny sposób. Niektó-
re należy przemywać wodą, pozostałe 
napromieniowywać słońcem, inne, by się 
zregenerowały, należy zakopać w ziemi. 
Każdy minerał ma inne właściwości. 
Kamienie półszlachetnie można łączyć 
w dowolny sposób. Zawsze powinny się 
znajdować blisko nas, by w pełni na nas 
oddziaływać. Nie ma kamieni o działaniu 
negatywnym, nie gromadzą one złej 
energii, jedynie przed nią chronią.
Właścicielka punktu ma dostęp do całej 
gamy minerałów półszlachetnych, które 
zamawia z różnych hurtowni (głównie 
ze Szczecina). Biżuteria dostępna w skle-
pie jest wykonana z takich kamieni jak: 

agat, amazonit, ametyst, awenturyn, 
chalcedon, chryzokola, cytryn, �uoryt, 
heliotrop krwawnik, hematyt, howlit, 
jadeit, jaspis, kamień księżycowy, karne-
ol, kocie oko, koral, kwarc, labradoryt, 
lapis lazuli, lawa wulkaniczna, marmur, 
mokait, nefryt, noc kairu, obsydian 
śnieżny, onyks, opal, perła naturalna, 
piasek pustyni, piryt, rodonit, sardo-
nyks, sodalit, turkus, tygrysie oko, 
unakit. Do wykonywania ozdób nie-
zbędne są artystce nie tylko umiejęt-
ności manualne, ale również odpowied-
nie narzędzia: szczypce tnące, szczypce-
-bociany, szczypce zaciskowe oraz no-
życzki jubilerskie. Najbardziej czaso-
chłonne jest stworzenie projektu. Pani 
Kinga wykonuje biżuterię również na 
zamówienie. Do najdroższych kamieni 
wciąż należą granat, kamień księżycowy 
oraz cytryn.

Paulina Sawicka

Q
Kolekcja biżuterii z minerałów   fot. Paulina 
Sawicka

Magiczne kamienie

W kwietniu br. Szkoła Podstawowa nr 2 
sprzedała zbierane od jesieni puszki 
aluminiowe. Firma recyklingowa z Lu-
bonia, do której je dostarczono, zapew-
niła nam darmowy transport, za co 
serdecznie dziękujemy. Za prawie 300 kg 
puszek otrzymaliśmy 1 168 zł. Pieniądze 
zostały przekazane do fundacji „Re-
demptoris Missio” w Poznaniu na akcję 
„Puszka dla maluszka”, aby wspomóc 
biedne dzieci w Afryce.
Dziękujemy za przynoszenie puszek 
coraz liczniejszej grupie sympatyków 
naszej akcji z całego Lubonia, a zwłasz-
cza z okolic Lasku oraz Nauczycielom, 
Rodzicom i Uczniom Szkoły Podstawo-
wej nr 2. Dziękujemy też mieszkańcom 
Wir.
Zapraszany do dalszej współpracy, bo 
akcja się nie kończy!

Alicja Walenciak-Galińska

Tej wiosny puszki obrodziły

Q
Puszki obrodziły

Tuż przy ul. Magazynowej, za groblą, 
na wysokości budynków mieszkalnych 
przy Luvenie, bobry ścięły kilkadzie-
siąt młodych drzew. Z ziemi wystaje 
„las” kikutów.

(S)

Zuchwale

Kikuty ściętych przez bobry, młodych 
drzew przy ul. Magazynowej   fot. 
Hanna Siatka

Q
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Firmę pogrzebową „Memento Mori” 
przy ul. Stefana Okrzei  1 otworzył 
w 2001 r. Bronisław Łopiński jr. Od tego 
czasu przez 15 lat nieustanie się rozwija. 
Korzenie �rmy sięgają 40 lat wstecz, gdy 
23 kwietnia 1976 r. Bronisław Łopiński 
jr., kontynuując działalność gospodarczą 
swojego ojca – Bronisława seniora – 
założył �rmę transportową początkowo 
konną, później samochodową. Firma 
miała siedzibę przy ul. Polnej na rodzin-
nej ziemi rodziców Bronisława jr. – Bro-
nisława i Wandy z d. Sztarkiewicz (dziś 
w tym miejscu znajduje się sklep „Le-
wiatan”) i zatrudniał początkowo trzech 
pracowników. Po 25 latach Bronisław jr. 
przekształcił �rmę w przedsiębiorstwo 
pogrzebowe. Jak dzisiaj wspomina: Pod-
czas ceremonii pogrzebowych teścia, 
w  październiku 2000  r. na cmentarzu 

w Żabikowie, dostrzegłem mało profesjo-
nalną obsługę ze strony �rmy organizu-
jącej pochówek. Sama forma ceremonii 
pozostawiała wiele do życzenia i w związ-
ku z tym postanowiłem zająć się świad-
czeniem usług pogrzebowych. Początko-
wo �rma zatrudniała sześciu pracowni-
ków. W 2009 r., po ukończeniu studiów 
na Politechnice Poznańskiej na Wydzia-

le Transportu, do �rmy przystąpił syn 
Bronisława – Dariusz – który pełni 
w niej funkcję kierownika-pełnomocni-
ka. Jako dewizę podaje profesjonalizm 
i  rzetelność oferowanych usług przy 
jednoczesnym kultywowaniu tradycji 
i rodzinnego charakteru �rmy. – Prowa-
dzenie wspólnie z ojcem �rmy jest pew-
nego rodzaju misją, której należy  się 
poświęcić. Jest to także przywilej zaufania 
i odpowiedzialność, gdyż pomagamy lu-
dziom w  najtrudniejszych momentach 
– mówi syn założyciela. „Memento 
Mori” administruje obecnie cmentarza-
mi w: Luboniu (cmentarz komunalny), 
Wirach, Skórzewie i Konarzewie. Posia-
da biuro w naszym mieście i w Skórze-
wie. Zatrudniając jedenaścioro pracow-
ników (w razie potrzeby dodatkowo na 
umowy o dzieło i zlecenie) oraz dyspo-
nując nowoczesnym sprzętem, wykonu-

Podwójny jubileusz
Rodzinna �rma Bronisława i Dariusza Łopińskich – „Memento Mori” – już 
od 15 lat pomaga godnie pożegnać naszych bliskich. Służy pomocą 
rodzinom zmarłych, świadcząc kompleksowe usługi pogrzebowe 
i zapewniając godną uroczystość na cmentarzu, by mogły łatwiej przeżyć 
szczególnie smutny dla nich czas po stracie bliskich

je usługi na terenie powiatu poznańskie-
go i poza nim. Nie tylko dokłada wszel-
kich starań o  utrzymanie standardu 
usług własnych na jak najwyższym po-
ziomie, ale także dba o należyte funk-
cjonowanie całej branży, jest bowiem 
aktywnym członkiem Polskiej Izby Po-
grzebowej. W ciągu 15 lat działalności 
zorganizowała ponad 2 000 ceremonii. 

Oferuje m.in.: wypłatę zasiłków ZUS 
i  KRUS, zapewnia transport zwłok na 
terenie Polski i za granicą, sprzedaż tru-
mien urn i krzyży, ekshumacje, renowa-
cje pomników i  drobne usługi kamie-
niarskie oraz pomoc prawną dla osób 
poszkodowanych w wypadkach. Osobny 
rozdział stanowią działalność społeczna, 
charytatywna i  wolontariacka. Firma 

pomaga w organizowaniu i sponsoruje 
wiele społecznych inicjatyw. Wspierała 
prace m.in. przy: pomniku pomordowa-
nych na cmentarzu żabikowskim, Krzy-
żu Milenijnym przy ul. Powstańców 
Wlkp., kamieniu papieskim na wzgórzu 
przy ul. Unijnej, montażu tablicy po-
święconej ks. Teodorowi Nogali, ogro-
dzeniu cmentarza komunalnego, powsta-
niu pomnika „Świadectwo Miłości” na 
Wzgórzu Papieskim. Udziela również 
wsparcia Stowarzyszeniu „Solidarni 
w Prawdzie i Miłosierdziu” oraz innym 
lubońskim stowarzyszeniom. Jednocze-
śnie „Memento Mori” angażuje się w or-
ganizację różnych uroczystości państwo-
wych i religijnych.

PAW

Q
W lubońskim biurze „Memento Mori” 
przy ul. Okrzei – Halina z d. Radzaj i Bro-
nisław Łopińscy z synem – Dariuszem   
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Właściciele i pracownicy przed siedzibą �rmy, od lewej: Michał Woźny, Mariusz Kamiński, Urszula Kalemba, Alicja Dżon-Mayer, 
Bronisław Łopiński (właściciel), Dariusz Łopiński (kierownik-pełnomocnik �rmy), Przemysław Konieczny, Robert Woźny    
fot. Paweł Wolniewicz

Wanda i Bronisław Łopińscy z dzieć-
mi – Bronisławem i Ireną w ogrodzie 
przy ul. Polnej

20 kwietnia w holu Urzędu Miasta w godz. 10-14 
pracownicy NFZ (p.o. rzecznika prasowego – Mał-
gorzata Lipko i  Łukasz Konkiewicz) przeprowa-
dzili akcję pn. „ZIP – wszystko o Twoim leczeniu”. 
ZIP to Zintegrowany Informator Pacjenta udostęp-
niany przez NFZ od 2008 r. Dzięki niemu mamy 
możliwość wglądu do informacji o swoim leczeniu. 
Jak się dowiedzieliśmy od Małgorzaty Lipko, w cią-
gu czterech godzin akcji wydano zainteresowanym 
w zaszyfrowanych kopertach kilkaset kodów do-
stępu do systemu, dzięki którym mogą zasięgnąć 
informacji o  swoim leczeniu �nansowanym ze 
środków publicznych, przepisanych lekach oraz 
w jakiej wysokości NFZ s�nansował udzielone im 
świadczenia medyczne.   PAW

Akcja ZIP
Składający wniosek o  wypłatę 
świadczeń w  ramach Programu 
„Rodzina 500 plus” mogą to zrobić 
również w placówkach Poczty Pol-
skiej. Spółka udostępniła 250 tys. 
wydrukowanych wniosków. Jed-
nocześnie Poczta Polska poprzez 
Bank Pocztowy oferuje obsługę 
wniosków online.
Dla tych rodzin, które wolą wy-
pełnić papierowe wnioski i  bez 
wizyty w gminnych ośrodkach je 
wysłać, Poczta Polska przygoto-
wała w swoich placówkach wydru-
kowane formularze. Jest także 

możliwość otrzymania świadczeń 
przekazem pocztowym do domu 
i bezpośrednio w placówce. Z wy-
płaty świadczenia przekazem 
pocztowym mogą korzystać także 
gminne ośrodki pomocy społecz-
nej.
W ramach współpracy z Minister-
stwem Rodziny Pracy i  Polityki 
Społecznej, Poczta Polska zaofe-
rowała punkty informacyjne 
w placówkach pocztowych. Przy-
gotowała też dla klientów specjal-
ną stronę pocztapolskarodzina.pl, 
na której znajdują  się wszystkie 

najważniejsze informacje o  pro-
gramie i dedykowanych dla niego 
produktach Grupy Poczty Polskiej. 
Osoby niesłyszące mogą uzyskać 
na stronie www Poczty pomoc 
w  wypełnieniu wniosku dzięki 
funkcji video czat. Poczta Polska 
uruchomiła również specjalną In-
folinię – 436 500 500.
W Luboniu wnioski o  wypłatę 
świadczeń w  ramach Programu 
„Rodzina 500 Plus” można składać 
w placówce przy ul. Wschodniej.

Sylwia Zawłocka
Poczta Polska SA

500 plus na poczcie

Q
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Pomimo różnych kolei losu, ich miłość 
trwa już ponad 50 lat, a przyczyniły się 
do tego: silne uczucie, wspólne zainte-
resowania, priorytety i ideały, a przede 
wszystkim chęć kroczenia razem przez 
życie i wzajemna akceptacja.
Poznali się w sobotę, 12  lutego 1960 r. 
na zabawie tanecznej zorganizowanej 
przez lubońskich harcerzy w jednej z po-
znańskich kamienic przy pl. Młodej 
Gwardii (obecnie Cyryla Ratajskiego). 
Jak wspomina pani Bożena, to był zu-

pełny przypadek, ponieważ w tym dniu 
miała się bawić na szkolnej studniówce. 
Jednak kilka dni wcześniej, przymierza-
jąc sukienkę szytą przez spokrewnioną 
Władysławę Kowalską (mamę Eugeniu-
sza, obecnie prezesa Oddziału PTTK 
w Luboniu), spotkała dwóch jego kole-
gów-harcerzy, którzy zaprosili ją na swo-
ją zabawę. Tam spotkała swojego przy-
szłego męża – Bogdana Otockiego. Prze-
tańczyli całą noc, a  następnie wrócili 
razem do Lubonia. Wkrótce spotkali się 
przy ul. Dzierżyńskiego (obecnie ul. 
Półwiejska – deptak) i  poszli do kina 
„Bałtyk” na �lm „Piękna Młynarka”. Ich 
wspólne zainteresowania i  chęć bycia 
razem sprawiły, że spotykali  się coraz 
częściej. Chodzili razem do kina, często 
na spacery, uwielbiali wycieczki rowero-
we, zwłaszcza nad jeziora Góreckie i Ja-
rosławieckie, a początkowe koleżeństwo 
i przyjaźń przerodziły się w gorącą mi-
łość, która twa do dziś.
Narzeczeństwo trwało pięć lat. W pierw-
sze święto Wielkiejnocy, 18  kwietnia 
1965 r. stanęli przed ołtarzem kościoła 
pw. św. Jana Bosko, a ich ślub pobłogo-
sławił ówczesny proboszcz – ks. Teodor 
Nogala (ceremonia cywilna odbyła  się 
dzień wcześniej w lubońskim Urzędzie 
Stanu Cywilnego, w obecności urzędni-
ka Władysława Ziętka). Ich świadkami 
byli: brat panny młodej – Józef – oraz 

spokrewniony z nią Eugeniusz Kowalski 
– wówczas drużynowy V  Lubońskiej 
Drużyny Harcerskiej (LDH). Uroczystość 
weselna odbyła  się w  domu Państwa 
Kowalskich przy ul. Migali. Po ślubie 
zamieszkali w domu rodzinnym panny 
młodej przy ul. Fabrycznej 21.

Bogdan Kazimierz Otocki
Przyszedł na świat 15 listopada 1942 r. 
w Żabikowie (ojciec Edward ur. w Urba-
nowie; matka Kazimiera z d. Rożnowska 

ur. w Wągrowcu). 
Ojciec był pra-
cownikiem PKP, 
natomiast matka 
gospodynią do-
mową wychowu-
jącą dzieci. Przed 
wojną mieszkali 
na Osiedlu Anio-
ły  17, później 
przy ul. Dłu-
giej  73. Oprócz 
Bogdana państwo 
Otoccy miel i 
jeszcze dwóch sy-
nów: Janusza (ur. 
w  listopadzie 
1945 r.) i Ryszar-
d a  ( u r . 
13.01.1947 r.) W 
1949  r. Bogdan 
rozpoczął naukę 
w Szkole Podsta-
wowej nr 1, a po 
jej ukończeniu, 
28 czerwca 1956 r. 
zdawał egzamin 
do trzyletniej Za-
sadniczej Szkoły 
Zawodowej nr  1 

przy ul. Inżynierskiej (obecnie ul. Dzia-
łyńskich) w Poznaniu. Pan Bogdan wspo-
mina po latach: Był to pamiętny dzień 
Powstania Poznańskiego, na egzamin 
jechaliśmy z dwoma kolegami z Lubonia 
i dotarliśmy autobusem do pętli dębieckiej. 
Ponieważ tramwaje już nie kursowały 
dalej, do szkoły poszliśmy pieszo. Po dro-
dze, w mieście dało  się odczuć napięcie 
i niecodzienny nastrój… Po dotarciu na 
miejsce dowiedzieli się, że w  związku 
z  wydarzeniami na ulicach Poznania, 
dyrektor szkoły zastanawia się, czy roz-
począć egzamin. Pojawili się mężczyźni, 
którzy zachęcali wszystkich do udziału 
w proteście. Dyrektor mając na względzie 
to, że na egzamin przybyła duża grupa 
chłopców spoza Poznania zdecydował się 
jednak egzamin w  skróconym trybie 
przeprowadzić. Po jego zakończeniu 
Bogdan z kolegami udali się w okolice 
pobliskiego sądu przy ul. Młyńskiej, 
gdzie zobaczyli kupki popiołu po spalo-
nych aktach i dokumentach. Następnie, 
słysząc dochodzący hałas, podążyli 
w kierunku ul Kochanowskiego. Docie-
rając do ul. Dąbrowskiego usłyszeli od-
głosy strzałów karabinowych i w związ-
ku z tym postanowili dalej nie iść. Wró-
cili do domu pieszo. Wydarzenia te 
utkwiły na zawsze w pamięci pana Bog-
dana. Po ukończeniu szkoły podjął pra-
cę w stacji obsługi poznańskiego „Mo-

Złoci Jubilaci
Bożena i Bogdan Otoccy

tozbytu” przy ul. Gorzysława. 
W  latach 1962-1964 pełnił 
służbę wojskową w Dowódz-
twie Lotnictwa Operacyjne-
go przy ul. Solnej w Pozna-
niu, podczas której był oso-
bistym kierowcą wołgi gen. 
bryg. pilota Franciszka Ka-
mińskiego. Po powrocie 
z  wojska wrócił do „Moto-
zbytu”, a  po pięciu latach 
zaczął pracować jako prywat-
ny taksówkarz. W  latach 
1971-1995 był zatrudniony 
jako monter-mechanik w Za-
kładach Naprawczych Me-
chanizacji Rolnictwa na po-
znańskiej Śródce. Po likwi-
dacji przedsiębiorstwa prze-
pracował następne lata 
w prywatnej szli�erni silni-
ków i  wałów korbowych 
w  Wysogotowie, po czym 
w 2002 r. przeszedł na wcze-
śniejszą emeryturę. Od tego 
momentu ma więcej czasu 
dla rodziny, jednocześnie 
poświęcając  się życiowym 
pasjom, do których należą: 
uprawianie przydomowego 
ogrodu, wędkarstwo, rozwią-
zywanie krzyżówek i  wy-
cieczki krajoznawcze.

Bożena Kazimiera Otocka
Złota Jubilatka urodziła się 20 kwietnia 
1943  r. w  Luboniu (ojciec Stanisław 
Potocki ur. 1900 r., zm.1965 r. pochodził 
z Żabinka; matka Maria z d. Patalas ur. 
1903 r., zm. 1992 r., pochodziła z Wolsz-
tyna). Ojciec był pracownikiem budow-
lanym, a jego pasją byłą muzyka i grał 
na skrzypcach, natomiast matka zajmo-
wała  się gospodarstwem domowym. 
Rodzice mieszkali przy ul. Fabrycz-
nej 21. Pani Bożena miała o 13 lat star-
szego brata – Józefa, który już nie żyje. 
W  latach 1950-1957 uczęszczała do 
Szkoły Podstawowej nr 3, której dyrek-
torem był Edmund Trojanowski. Po jej 
ukończeniu kontynuowała edukację 
w  trzyletniej krawieckiej Zasadniczej 
Szkole Zawodowej przy ul. Kazimierza 
Wielkiego w  Poznaniu. Po zdobyciu 
zawodu krawcowej podjęła pracę w Po-
znańskich Zakładach im. Komuny Pa-

ryskiej przy ul. Kraszewskiego, gdzie 
przepracowała 14  lat. W  latach 1973-
1984 zajmowała  się chałupnictwem, 
później ze względu na stan zdrowia 
przeszła na rentę, a od roku 2003 prze-
bywa na emeryturze. Życiowymi pasja-
mi pani Bożeny są: uprawianie przydo-
mowego ogrodu wraz z rodziną, jazda 
rowerem, czytanie książek o tematyce 
religijnej oraz pielgrzymki – najczęściej 
do Sanktuarium Matki Boskiej Licheń-
skiej.

Recepta na szczęście
Złoci Jubilaci zawsze uważali, że naj-
lepszą receptą na udane pożycie mał-
żeńskie są: wyznawanie zasady „nie ja 
i  ty, lecz zawsze – my”, silne uczucie, 
wspólne zainteresowania oraz wzajem-
na akceptacja, tolerancja i zrozumienie, 
często oparte na kompromisach. Tam, 
gdzie na pierwszym miejscu jest Pan 
Bóg, wszystko jest również na swoim 
miejscu. Małżonkowie zgodnie przy-
znali, że w ciągu półwiecza trwania ich 
związku nigdy nie było „cichych dni”. 
Wychowali dwie córki i syna, mają sze-
ścioro wnucząt i  jednego prawnuka. 
Starsza córka Anna, po mężu Wojkie-
wicz, przyszła na świat w 1969 r., młod-
sza – Małgorzata, po mężu Kercel – 
4  lata później natomiast najmłodszy 
z rodzeństwa Jarosław w 1977 r. (oże-
nił się z Agnieszką z d. Urban). Państwo 
Otoccy zawsze żyli godnie. Z  łezką 
w oku wspominają czas budowy domu 
w1970  r. przy ul Buczka  8 na działce 
podarowanej przez rodziców pani Bo-
żeny, gdzie mieszkają do dziś. Cieszą się 
każdym dniem i towarzyszy im pogoda 
ducha. 
Szanownym Państwu Otockim składamy 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności oraz bycia razem 
przez wiele następnych lat.

PAW

Q
Podczas uroczystości uhonorowania przyznanymi przez Prezy-
denta RP okolicznościowymi medalami 9 lutego br. w sali ban-
kietowej „Jan III Sobieski”. Od lewej w jasnym żakiecie – pani 
Bożena, obok – pan Bogdan   fot Paweł Wolniewicz

Q
Przed wejściem do kościoła św. Jana Bosko, za Młodą 
Parą idą świadkowie – Eugeniusz Kowalski (za Panem 
Młodym) i brat pani Bożeny – Józef Potocki

Q
Bożena i Bogdan w okresie narzeczeń-
stwa nad jeziorem Góreckim
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HISTORIA

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

Kalendarium lubońskie
maj – okrągłe rocznice

190 lat temu
QQ 26 maja 1826 r., z udziałem nauczyciela An-

toniego Łyczyńskiego, ponowne otwarto (już na 
warunkach pruskich) szkołę w Wirach przy ul. 
Łęczyckiej, do której uczęszczały dzieci z dzi-
siejszego Lubonia.   (13, s. 49)

155 lat temu
QQ 11 maja 1861  r. August Cieszkowski złożył 

na posiedzeniu Koła Polskiego gotowość utwo-
rzenia instytutu agronomicznego w Wierznicy.   
(11, s. 119)

145 lat temu
- 3 maja 1871 r. w Wyższej Szkole Rolniczej im. 
Haliny w Żabikowie założono Towarzystwo Li-
teracko-Rolnicze.   (11, s. 150)

80 lat temu
QQ Od 1 maja 1936 do 1 września 1939 r. prace 

parcelacyjne folwarku żabikowskiego prowadził 
prof. Konstanty Stecki.   (11, s. 187)
QQ Od 26 do 28 maja 1936  r. w  Fabryce Che-

micznej „Dr Roman May” trwał pierwszy strajk 
głodowy robotników o wypłatę zaległych zarob-
ków. W Fabryce Drożdży i Fabryce Przetworów 
Ziemniaczanych przeprowadzono wtedy godzinny 
strajk solidarnościowy.   („WL” 04-2006, s. 18)

75 lat temu
QQ 16 maja 1941 r. w niemieckim obozie koncen-

tracyjnym w Mauthausen został zamordowany 
sołtys żabikowski (1920-1932) – Andrzej Mizer-
ka.   (11, s. 82; 13, s. 162; 16, s. 24)
QQ 29 maja 1941 r. w obozie hitlerowskim w Mau-

thausen w wieku 53 lat zmarł przedwojenny sołtys 
Żabikowa (1932-1939) – Stanisław Łączkowiak, 
przetrzymywany tam od 20 lipca 1940 r.   (11, 
s. 81; 13, s. 163; „WL” 05-1994, s. 7)
QQ Wiosną 1941 r. Niemcy rozpoczęli budowę 

autostrady, zgodnej z  obecnym przebiegiem. 
Na terenie Lubonia budowało ją 150 więźniów 
narodowości żydowskiej.   („WL” 10-2003, s. 22)

70 lat temu
QQ 7 maja 1946 r. odbyła się pierwsza po wojnie 

wycieczka szkolna SP 4.   („WL” 09-2004, s. 27)
QQ 9 maja 1946 r. (ustawowy rok od zakończenia 

wojny) – taką datę śmierci katyńczyków – An-
toniego Marcinkowskiego i Romana Rymszy – 
uznał sąd.   (17, s. 44 i 60)
QQ 19 maja 1946 r. przy kościele św. Jan Bosko 

otwarto bibliotekę, w której dzięki darom para�an 
zgromadzono 500 książek.   (3, s. 178)
QQ 26 maja 1946 r. poświęcono sztandar drużyny 

harcerskiej przy SP 4 ufundowany przez Koło 
Przyjaciół szkoły.   („WL” 09-2004, s. 27)

65 lat temu
QQ 21 maja 1951 r. Szkolny Komitet Obrońców 

Pokoju zorganizował masówkę, na której wszyst-
kie dzieci z SP 1, począwszy od klasy V, podpi-
sały tzw. Narodowy Plebiscyt Pokoju. Chodziły 
po domach i zbierały podpisy. W rejonie szkoły 
tylko dwie osoby odmówiły parafowania pisma.   
(13, s. 298)

45 lat temu
QQ 25 maja 1971 r. zmarł Franciszek Sytniejewski 

– kierownik SP 1 (1948-1970), uczestnik kam-
panii wrześniowej 1939 r.   (18, s. 208)

35 lat temu
QQ 28 maja 1981 r. zmarł w Warszawie ks. kar-

dynał Stefan Wyszyński – patron Gimnazjum 
nr 1 w Luboniu.   (13, s. 316)

25 lat temu
QQ W maju 1991 r. Rada Miejska uchwaliła pierw-

szy Statut Miasta.   (8)

20 lat temu
QQ 18 maja 1996 r. w wieku 62 lat zmarł w Krobi 

ks. Marian Maciołka z Lasku (brat ks. Michała 
Maciołki; obaj z prężnego podczas II wojny Koła 
Ministrantów w Wirach), podczas służby kapłań-
skiej kilkakrotnie szykanowany przez ówczesne 
władze.   (17, s. 197 i 231)
QQ Do 30 maja 1996 r. na terenie byłego przed-

szkola (dom para�i św. J. Bosko) wybudowano 
z inicjatywy społecznej dwa boiska (do koszy-
kówki i  siatkówki). Jedno z nich zamieniono 
obecnie na parking.  („WL” 07-08-1996, s. 10)

15 lat temu
QQ 1 maja 2001 r. ks. Bernard Cegła został piątym 

po II wojnie proboszczem para�i św. Barbary.   
(„WL” 05-2001, s. 26)

5 lat temu
QQ 19 maja 2011  r. u  zbiegu ulic 11 Listopada 

i Żabikowskiej (teren dawnej karczmy żabikow-
skiej) uroczyście otwarto supermarket spożywczy 
sieci „Netto” (.   (18, s. 271)

[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”. 
Przepraszamy.

16 kwietnia 2016 r. zmarł

Dariusz Listkiewicz

społeczny członek Zarządu Miasta Luboń do 
spraw ochrony środowiska i zagospodarowania 
przestrzennego w latach 1994-1998

Trzykrotnie kandydował do Rady 
Miasta Luboń, zawsze z ugrupo-
wań związanych z ówczesnym 
Burmistrzem – Włodzimierzem 
Kaczmarkiem. W 1994 r. w jed-
nomandatowym okręgu nr 26 
(końcówka ul. Armii Poznań) 
z ugrupowania Samorządna Wiel-
kopolska „Tobie i Miastu” wy-
grał ze Stanisławem Genslerem. 
W latach 1998 i 2002 startował ze Wspólnoty Lubońskiej, 
w wielomandatowym okręgu nr 2 (Lubonianka), gdzie 
mieszkał, nie otrzymując mandatu radnego.
Urodził się w 1958 r. Z zawodu był inżynierem elektry-
kiem. Od 1985 r. pracował w Zakładach Ziemniaczanych, 
zajmując się ochroną środowiska. Był żonaty, miał 2 dzieci.
Został pochowany 20 kwietnia na cmentarzu komunal-
nym. Pogrzeb poprzedziła msza św. w kościele św. Jana 
Pawła II.

Mieszkańcy zabytkowej za-
budowy przy ul. Ratajskie-
go (Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Spójnia”) mają do 
dyspozycji dwa miejsca do 
składowania śmieci. Jedno 
– zadaszone, w głębi osiedla 
na końcu ulicy – służy gro-
madzeniu odpadów zmie-
szanych w dużych, metalo-

wych pojemnikach. Drugie 
znajduje się na szutrowym 
placyku przy budynku z nu-
merem „6b”. Tu stoją kolo-
rowe pojemniki do zbiórki 
selektywnej – na plastik 

i szkło – oraz 3 duże kubły 
na odpady biodegradowal-
ne. Lokatorzy budynku 
skarżą się, że resztki z ogro-
dów zalegają.
Warto przypomnieć, że 
różne odpady są wywożo-
ne wg harmonogramów. 
Niezależnie od tego każdy, 
kto płaci podatek za wy-

wóz śmieci, może samo-
dzielnie dostarczyć je do 
PSZOK-u przy ul. Niepod-
ległości, nie czekając na 
termin.

(Z)

Do wywiezienia

Q
Zgromadzone w kącie podwórza duże ilości odpadów zielo-
nych z osiedla przy ul. Ratajskiego, z przodu – również odpa-
dy wielkogabarytowe   fot. Hanna Siatka



5/2016

37

resowa nie mogła być wykorzystana do 
jakichkolwiek innych zapisków. Dopiero 
w  1904  r. pojawiły  się karty w  formie 
obowiązującej do dziś. Rewers przezna-
czony na ilustrację, awers podzielony na 
adres i korespondencję.
Od czasu zatwierdzenia korespondencji 
w tej formie kartka pocztowa zyskiwała 

coraz więcej zwolenni-
ków. Z  myślą o  nich 
zaczęto produkować 
specjalne kartki świą-
teczne lub imieninowe.
Kartka pocztowa sta-
ła się obiektem zainte-
resowania kolekcjone-
rów. Tanim kosztem 
można było stać  się 
posiadaczem kolekcji 
dzieł znanych malarzy 
przedstawianych na 
nich. Pojawiły się kart-
ki z aforyzmami pisarzy 
oraz autografami zna-
nych postaci. Na ła-
mach „Kuriera War-
szawskiego” z 26 listo-
pada 1900 r. ogłoszono 
konkurs na jednowyra-
zową, swojsko brzmią-
cą nazwę karty kore-
spondencyjnej. Kon-
kurs ten rozstrzygnięto 
na Pierwszej Warszaw-
skiej Wystawie Kart 
Pocztowych, trwającej 

od 1 do 9 grudnia 1900 r. W głosowaniu 
brali udział zwiedzający. Wygrała nazwa 
„pocztówka”, której pomysłodawcą oka-
zał się Henryk Sienkiewicz. Na wystawie 
można było obejrzeć ok. 60  tys. kart 
pocztowych prezentowanych przed wy-
dawnictwa, jak i prywatnych kolekcjo-
nerów. Z  chwilą, gdy kartka pocztowa 
stała się popularna, zwróciła też uwagę 
władz zaborczych, w szczególności w Za-

borze Pruskim. Nieste-
ty, jak w  każdą sferę 
tamtego życia, tak i tu 
wkradła  się polityka. 
Zaborcy surowo karali 
wydawców kart, na 
których w jakikolwiek 
sposób chciano poka-
zać naszą polskość. 
Z  drugiej strony wła-
dze pruskie wykorzy-
stywały kartki poczto-
we, by zachęcać Niem-
ców do osiedlania  się 
na terenach zaboru. 
Przykładem takim 
mogą być kartki za-
chwalające powstającą 
kolonię w  Żabikowie. 
Z  obecnego punktu 
widzenia i te zakazane 
i te będące pruską pro-
pagandą mają dużą 
wartość. Dla jednych 

historyczną, dla innych sentymen-
talną. Z  tych kartek pocztowych 
oraz zdjęć mamy możliwość porów-
nania, jak te same budynki wyglą-
dały kiedyś, a jak dzisiaj. Możemy 
zobaczyć te, których nie ma. Poznać 
dawne stroje, mundury. Wartość 
sentymentalną stanowią kartki 
i zdjęcia, na których miejsca i osoby 
są dla nas bliskie. Wtedy to te czar-
no-białe kawałki papieru nabierają 
koloru z dawnych opowiadań dziad-
ka czy nawet smaku i zapachu bab-
cinej kuchni.

Romuald Komischke

HISTORIA

Żyjemy w czasach pozwalających na dość 
swobodne poruszanie się nawet do od-
ległych zakątków naszej planety. Trudno 
sobie wyobrazić kogoś wybierającego się 
w bliższą czy dalszą podróż bez aparatu 
fotogra�cznego. Mamy go nawet w tele-
fonie. Wracając z  dziesiątkami zdjęć 
z  takich podróży, kierowani pewnym 

sentymentem, nawykiem, wysyłamy do 
rodzin i  znajomych widokówki z  tych 
miejsc.
Cofnijmy się w czasie o 150 lat do roku 
1866. Nie mamy aparatu, by robić zdję-
cia. Co prawda, został już wynaleziony, 
jednak nie jest ani powszechny, ani łatwy 
w  obsłudze, tym bardziej w  podróży. 
Widokówki też nie wyślemy. Dlaczego? 
Rok wcześniej (1865 r.) pewien niemiec-
ki urzędnik pocztowy Heinrich Stephan 
zaproponował wprowadzenie do obiegu 
jednostronnej, sztywnej kartki przezna-
czonej do korespondencji. Jedna strona 
miała być na użytek poczty (adres, zna-
czek, stemple), druga na tekst wysyłany 
przez nadawcę. Wywołało to oburzenie. 
Za niemoralne uznano wysyłanie od-
krytego tekstu bez koperty. W  1869  r. 
taki sam projekt złożył profesor Uniwer-
sytetu Wiedeńskiego – Emanuel Her-
man. Projekt ten, chociaż nie bez pew-

nych sprzeciwów, został przyjęty przez 
władze Austro-Węgier. Koronnymi ar-
gumentami „za” była łatwość w wysyła-
niu, jak i dużo niższa cena w porównaniu 
z  tradycyjnym listem. Już po upływie 
trzech lat zaczęły się pojawiać koperty 
ilustrowane, jednak ograniczało to prze-
kazywanie tekstu, ponieważ strona ad-

Historia w pocztówkach Na babci strychu w kartonie, sza�e
gdzieś zakurzona młodość się chowa.
Sprzed wieku są tam ich fotogra�e
lub czarno-biała kartka pocztowa.

Dziadek wraz z babcią w ciemnej mogile.
Ty nie pamiętasz ich opowieści.
Przejrzyj – przypomnij ich wspólne chwi-
le,
zdjęcie przywoła słów dawnych treści.

Stara chałupa, wiejska zagroda,
ktoś doi krowę, mleko jest w wiadrze.
To przecież babcia, gdy była młoda
i tamto życie zamknięte w kadrze.

Dziadek w mundurze jeszcze „prusaka”.
Później o wolność walczył w powstaniu.
On, gdyś był dzieckiem duszę Polaka
budził w swym każdym opowiadaniu.

Zamknięty w kadrze świat czarno-biały,
życie wciąż płynie – czas wszystko zmie-
nia.
Chroń te pamiątki, to dowód stały,
słowa odchodzą w świat zapomnienia.

Romuald Komischke

Q
Jedna z serii kilkunastu pocztówek wydanych po 1910 r. w Berlinie przedstawia dzisiejszy lokal „Zielo-
na Krowa” na narożniku placu Edmunda Bojanowskiego i ul. Poniatowskiego. Według opisu jest 9. 
kartą w serii. Przedstawia punkt sprzedaży Poznańskiego Towarzystwa Osadniczego

Q
Kolejna z serii pocztówka z nr. 8 przedstawiająca istnieją-
cy do dziś budynek działającej do niedawna apteki. Na 
drugiej stronie możemy znaleźć stałe opisy w języku nie-
mieckim (pismo gotyckie) – poprzeczny (w wolnym tłu-
maczeniu): Nasza ziemia. Obrazy ze wspólnoty osiedleńczej 
(część pierwsza) Ujęcie i wydanie na zlecenie Towarzystwa 
do Wspierania Wewnętrznej Kolonizacji we Frankfurcie n. 
Odrą przez dr. Maass Zehlendorfa. Zakład „Niemieckie Wy-
dawnictwo Prasowe” siedziba Berlin SW 11 De�auer Strasse 
6/7. Drugi stały napis (poziomy): Kolonia Żabikowo (powiat 
Poznań Zachód) jedna z opłaconych przez Bank Krajowy 
w Berlinie, Hinder�nfstrasse 8 założonych kolonii rentowych. 
Opis pocztówki nr 8: Apteka i Dom Sióstr. Apteka Pod Or-
łem w Żabikowie została w 1907 r. założona najpierw jako 
�lialna a w 1910 otrzymała koncesję samodzielności
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tacji w  ramach po-
wszechnie znanego 
konkursu Miss Pol-
ski i Miss Polski Na-
stolatek prowadzo-
nego przez firmę 
NOWA SCENA Sp. 
z  o.o. Do tej chwili 
nikt nie uzyskał li-
cencji na prowadze-
nie wielkopolskiego 
etapu.
Konkursem zapeł-
niającym powstałą 
pustkę jest lokalny 

turniej piękności: Wielkopolska Miss 
i Wielkopolska Miss Nastolatek, organi-
zowany przez GREGOR-INVESTMENT 
Sp. z  o.o. (startowała w  nim Natalia 
Gortat z Lubonia, jednak zrezygnowała, 
o  czym pisaliśmy w  ub. miesiącu na 
str. 30). Jego �nał odbędzie się 29 maja 
2016  r. Zwycięstwo w  tym konkursie 
jednak nie zapewni uczestniczkom 
udziału w kolejnych etapach rywalizacji 
o  prestiżowy tytuł Miss Polski i  Miss 
Polski Nastolatek 2016. Może taka szan-
sa pojawi się w przyszłym roku.

Mariusz Marszałkiewicz

KULTURA

Nie słyszymy o początkach, złamanych 
lub nieudanych karierach uczestniczek; 
rozczarowaniach i frustracjach; nerwach, 
strachu, niepewności i przełamywaniu 
kolejnych własnych granic; pieniądzach 
i  niekorzystnych umowach wiążących 
dziewczyny na wiele lat. Umykają naszej 
uwadze obrazy uczestniczek przesiadu-
jących godzinami na korytarzach, w cia-
snych pokojach i oczekujących na swo-
ją kolej do fryzjera i wizażystki. Ucieka-
ją naszym oczom osoby, które kierują 
karierą przyszłych modelek, hostess 
i missek. Agenci, fotografowie i styliści, 
którzy w zależności od własnych zasad 
i celów, mogą pomóc, nauczyć i wskazać 
właściwą ścieżkę kariery lub zwieść 
i sprowadzić na manowce.
Modeling jest zajęciem dla pięknych, 
silnych i mądrych dziewczyn, mających 
wsparcie bliskich i… prawników. Świa-
domych kosztów, jakie trzeba ponieść 
w pełni angażując się w tę pracę. Goto-
wych poświęcić prywatne plany i zaak-

ceptować liczne ograniczenia narzucane 
przez agentów, organizatorów konkur-
sów, pokazów i  castingów. To zajęcie 
wymaga zrozumienia konsekwencji 
podpisanych umów, ryzyka grożących 
kar oraz kalkulacji zysków i strat wyni-

kających z  oddania 
praw do swojego wi-
zerunku. Niestety 
rzadko realizuje  się 
marzenie udziału 
w  pokazie „Victoria’s 
Secret” czy znalezie-
nia  się na okładce 
„Vougue”.
Najprawdopodobniej 
nasz region nie będzie 
miał swojej reprezen-

Wielkopolska bez miss?
Wspaniałe kreacje, makijaże, uśmiechy i �gury, to zwykle mamy przed 
oczami, gdy pomyślimy o konkursach piękności. Widzimy sukces, młode 
dziewczyny, piękne zdjęcia na okładkach czasopism modowych, wywiady 
i relacje telewizyjne. Mało kto jednak dostrzega to, co dzieje się na 
zapleczu takich wyborów

Q
Wstępna sesja fotogra�czna w ramach konkursu Wielko-
polska Miss 2016, fotograf – Magdalena Harych   fot. Ma-
riusz Marszałkiewicz

Q
Oczekiwanie na nagranie wywiadu    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Końcowy efekt przygotowań kandydatek do sesji zdjęciowej    
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Koncert poświęcony był pamięci Jana Pawła II w drugą rocznicę kanonizacji i 1050. 
rocznicę Chrztu Polski. Usłyszeliśmy muzykę i ulubione pieśni religijne Papieża oraz 
melodie wykonywane przez górali podczas jego pielgrzymek do Polski, w tym między 
innymi: „Życzymy, życzymy”, Piękna pieśń na cześć Papieża Polaka”, „Barka” i „Gó-
ralu, czy ci nie żal”. Koncert wraz z  bisami trwał prawie półtorej godziny. Zespół 
„Góralska Hora” jest kapelą muzyczną folk, którą tworzą muzycy pochodzący z polskich 
gór oraz ze Słowacji. Nazwa zespołu pochodzi od szczytów górskich, określanych tak 
w Tatrach i Beskidach i w całych Karpatach. Instrumentarium zespołu to: skrzypce I, 
skrzypce II, cymbały węgierskie, altówka, akordeon i kontrabas. Liderem zespołu jest 
Szczepan Karwowski, który gra na skrzypcach, śpiewa i prowadzi konferansjerkę. 
Koncert był czymś w rodzaju dziękczynienia za niezwykły dar Opatrzności, jakim dla 
Polski i  Polaków był Karol Wojtyła – święty Papież Jan Paweł  II. Organizatorami 
koncertu byli: Wójt Gminy Komorniki, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i pro-
boszcz para�i pw. św. Andrzeja Apostoła. Jan Błaszczak

Koncert w Komornikach
W piątek, 22 kwietnia w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła 
w Komornikach odbył się koncert na cześć Papieża Polaka w wykonaniu 
kapeli „Góralska Hora”

Q
Koncert na cześć Papieża Polaka w kościele komornickim   fot. Jan Błaszczak

Q
Pokój wizażystów. 
Przygotowanie 
uczestniczek kon-
kursu Wielkopolska 
Miss 2016 do sesji 
fotogra�cznej   fot. 
Mariusz Marszałkie-
wicz
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Muzyka dla Smyka

23 kwietnia specjalnie dla dzieci przed-
szkolnych zespół „Consortium Sedinum” 
przygotował koncert muzyki klasycznej. 
Podczas występów artyści zagrali utwo-
ry Wolfganga Amadeusza Mozarta, Jana 
Sebastiana Bacha i Antoniego Vivaldie-
go. Podczas koncertu „Klasyka dla Smy-
ka” dzieci miały okazję nie tylko na żywo 
posłuchać brzmienia skrzypiec, wiolon-
czeli czy altówki, ale także interpretować 
muzykę na różne sposoby np. poprzez 
działania plastyczne. Tym samym zgro-
madzona publiczność stała  się nieod-
łączną częścią koncertu.

Petanka z pucharem
23 kwietnia przy Ośrodku Kultury ro-
zegrano XIII turniej w Boules o Puchar 
Burmistrz Miasta Luboń 2015. W tym 
roku do gry przystąpiła wyjątkowo duża 

liczba drużyn, gdyż zgłosiło  się aż 20 
zespołów. Po zaciętej rywalizacji I miej-
sce zdobył zespół „Towarzyscy”, II – „Fa-
bisie”, natomiast III  lokatę wywalczyła 
drużyna „LPH”. Kolejne miejsca zajęli: 
zespół „4/3 Pi r 3”, RASUR, „Maj”, „Ato-
mix”, „Las”, „Mexx”, „DeDe”, CZEWAPI, 
„Heja”, „Boulimicy”, „eMCe”, „Szersze-
nie”, „e-luboń”, „To My”, „Do Celu”, 
„Kwiecień”, „Miotacze”. Statuetki dla 
zwycięzców wręczał zastępca burmistrza 
Mateusz Mikołajczak, a dyplomy dyrek-
tor Ośrodka Kultury Regina Górniaczyk. 
Nagrody dla zawodników ufundował 
Ośrodek Kultury w Luboniu oraz Urząd 
Miasta Luboń.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za wspaniałą 
zabawę.

Magda Baranowska

Z Ośrodka Kultury

Q
Koncert muzyki klasycznej dla dzieci w Ośrodku Kultury

W sobotę, 23 kwietnia, Szkoła Podsta-
wowa nr 52 w Fabianowie obchodziła 
200. rocznicę powstania. O  godz.  10 
na boisku szkolnym rozpoczęła  się 
polowa msza święta, której w imieniu 
Arcybiskupa Poznańskiego przewod-
niczył ksiądz prałat Jan Stanisławski. 
W homilii przedstawił pokrótce rozwój 
szkolnictwa oraz postaci, które niewąt-
pliwie wiele wniosły w  wychowanie 

i rozwój młodego pokolenia, m.in. św. 
Wojciech, ks. Jan Bosko czy bł. Ed-
mund Bojanowski. Po zakończonej 
liturgii Jacek Misch, dyrektor szkoły, 
powitał zgromadzonych gości. Odby-
ły  się również występy artystyczne 
uczniów, a po oficjalnym zakończeniu 
obchodów – poczęstunek, spotkania 
oraz zwiedzanie szkoły.

Rafał Wojtyniak

200-latka

Q
Polowa msza św. na boisku szkoły w Fabianowie z okazji jej 200-lecia    
fot. Rafał Wojtyniak

Zwracam się do Państwa w imieniu 
Samorządu Uczniowskiego Gimna-
zjum nr 2 im. Jana Pawła II. SU na-
szej szkoły wyszło z inicjatywą zor-
ganizowania 3 czerwca br. Kina 
Letniego na boisku szkolnym. Przy-
gotowanie takiej akcji wiąże się nie-
stety ze sporymi kosztami. Wynajęcie 
firmy, która zajmie  się sprzętem, 
a  także licencją �lmową, to kwota 
1 700zł. Projekcja to idealny sposób 
na integrację, zapoznanie z kulturą, 
a także propagowanie spędzania cza-
su na świeżym powietrzu. Bez wspar-
cia finansowego nie uda nam  się 

jednak zrealizować wspólnego pomy-
słu. Stąd też wynika moja gorąca 
prośba o jakąkolwiek pomoc. Ucznio-
wie przyjmą z wdzięcznością każdą 
kwotę, ale także inne formy wsparcia. 
Forma rekompensaty za okazaną po-
moc to baner, ulotki, kilka słów o �r-
mie oraz reklama na stronie gimna-
zjum. W  razie jakichkolwiek pytań 
proszę o kontakt mailowy lub telefo-
niczny pod numerem 530 459 701. 
Liczę na Państwa!

Łukasz Kalinowski
przewodniczący Samorządu  

Uczniowskiego

Dołóż się!
Gimnazjaliści organizują kino letnie

W trakcie krótkiego wyjazdu na Dolny 
Śląsk 30 marca członkowie Towarzystwa 
Miłośników Miasta Lubonia (TMML) 
zwiedzili poradzieckie instalacje wojsko-
we znajdujące się w dolnośląskim Wil-
kocinie oraz Duninowie.
Na południe od Przemkowa i Chocia-
nowa znajdował się największy w Polsce 
poligon wykorzystywany do 1992 r. przez 
Północną Grupę Wojsk Armii Radziec-
kiej zarówno do ćwiczeń lotniczych, jak 

i jednostek pancernych. Dziś tylko część 
terenu użytkowana jest przez Wojsko 
Polskie, gdyż na większości utworzono 
Przemkowski Park Krajobrazowy. W po-
bliżu Wilkocina w 1983  r. zbudowano 
dwa rozległe schrony wykonane z typo-
wych elementów prefabrykowanych. 
W przypadku wybuchu globalnego kon-
�iktu miały stanowić dobrze zabezpie-
czone i zamaskowane, zapasowe stano-
wiska dowodzenia sztabu Północnej 
Grupy Wojsk oraz Naczelnego Dowódz-
twa Zachodniego Teatru Działań Stra-

tegicznych. Na podstawie międzynaro-
dowych umów o  wycofaniu wojsk ra-
dzieckich z naszego kraju w pełni wy-
posażone obiekty przekazano stronie 
polskiej 29 lipca 1992 r. Choć początko-
wo pilnowane, dość szybko zostały zde-
wastowane i okradzione z wszystkiego, 
co można było sprzedać. Do dzisiaj nie 
pozostało w nich nic z pierwotnego wy-
posażenia, a obecnie służą jedynie jako 
siedlisko nietoperzy. Szkoda, że tak się 

stało, gdyż chociażby w dawnym NRD 
(Niemiecka Republika Demokratyczna) 
potra�ono docenić wartość zabytkową 
tego typu obiektów i powstały tam licz-
ne muzea związane z  Zimną Wojną, 
o których my możemy tylko pomarzyć.
Następnie odwiedziliśmy Jednostkę 
Wojskową 4229 w Dunino-
wie. Kompleks zajmujący 
p o w i e r z c h n i ę  o k o ł o 
650 hektarów powstał w la-
tach trzydziestych XX wie-
ku dla potrzeb Wehrmach-

Z TMML
Na największym poligonie wojsk radzieckich w Polsce

cd.  
na str. 
59

Q
Członkowie TMML – Przemysław Maćkowiak i Waldemar Waliczak – przed wjazdem 
do jednostki wojskowej w Duninowie. Widoczna wartownia oraz haubica 122 mm 
wzór 1938 (M 30). Jej produkcja rozpoczęła się w ZSRR w 1940, a zakończyła 
w 1955 r. (wyprodukowano jej prawie 20 tysięcy sztuk). Do dziś jest użytkowana 
w Wojsku Polskim jako „122 mm ciągniona haubica wzór 1938-1985”   fot. Przemy-
sław Maćkowiak
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29 kwietnia w „Ga-
lerii na Regale” Bi-
blioteki Miejskiej 
odbył się wernisaż 
podsumowujący 
XIII  edycję kon-
kursu „Osobliwości 

przyrodnicze w  fotografii”. Laureaci 
otrzymali dyplomy i nagrody. To powia-
towy konkurs dla dzieci i  młodzieży 
szkolnej organizowany przez Komisję 
Ochrony Przyrody Oddziału PTTK im. 
Cyryla Ratajskiego w Luboniu pod ho-
norowym patronatem Starosty Poznań-
skiego – Jana Grabkowskiego i Burmi-
strza Miasta Luboń – Małgorzaty Ma-
chalskiej. Patronat medialny nad impre-
zą objął Niezależny Miesięcznik Miesz-
kańców „Wieści Lubońskie”, a partnerem 
wspierającym był Zespół Parków Kra-
jobrazowych Województwa Wielkopol-
skiego (ZPKWW). Zgodnie z regulami-
nem, ideą konkursu jest m.in. zwiększe-
nie zainteresowania przyrodą, promo-
wanie i upowszechnianie wiedzy o niej 
i potrzebie jej ochrony, zwrócenie uwa-
gi na piękno krajobrazu oraz doskona-
lenie warsztatu i inspirowanie twórczo-
ści artystycznej dzieci i młodzieży. Poza 
tym konkurs stwarza możliwość podzie-
lenia  się z  innymi wspomnieniami 
z  przyrodniczych wojaży, pokazania 
ciekawych obiektów przyrodniczych nad 
morzem, w górach, ale i też w ogródku 
przydomowym, zachęcenia innych do 
spędzania wolnego czasu w  plenerze 
i wreszcie podzielenia się swoimi foto-

gra�cznymi umiejętnościami. Wernisaż 
uświetnili swą obecnością goście spe-
cjalni: burmistrz Małgorzata Machalska, 
przewodnicząca Rady Miasta – Teresa 
Zygmanowska, przedstawicielka 
ZPKWW – Kornelia Knioła, radni po-
wiatu poznańskiego: Zbigniew Jankow-
ski i Dariusz Szmyt oraz prezes Oddzia-
łu PTTK w Luboniu Eugeniusz Kowal-
ski. Byli też radni Miasta Luboń, dyrek-
torzy szkół, nauczyciele, opiekunowie 
i rodzice dzieci biorących udział w kon-
kursie oraz mieszkańcy Lubonia.
Tegoroczna edycja odbywała się jak zwy-
kle w  dwóch kategoriach: „fotogra�a” 
i  „album”. Do udziału w  rywalizacji 
zgłosiło się 65 uczniów z 15 szkół po-
wiatu poznańskiego. Ze znalezieniem 
chętnych nie było problemu, w końcu 
wszyscy robią zdjęcia. Wyboru najcie-
kawszych prac, wyróżniających się kre-
atywnością, artystycznym poziomem 
wykonania oraz spełniających wymogi 
regulaminu, dokonało 7 kwietnia br. jury 
konkursu w składzie: Stefan Krukowski 
– fotograf (przewodniczący), Wojciech 
Idzikowski – fotograf, Paweł Nowaczyk 
– artysta plastyk z  SP  2, Emilia Bryś 
i Cezary Biderman – Urząd Miasta Lu-
boń oraz Jan i Maria Błaszczakowie – 
Komisja Ochrony Przyrody PTTK.
Nagrodzono 9 prac, a  5 wyróżniono. 
W kategorii „fotogra�a” I miejsce zdobył 
Jarosław Stoliński (SP Kostrzyn Wlkp.), 
II – Michalina Kornat (SP 3 Luboń), a III 
– Kalina Piskorska (Gimnazjum nr  1 
Luboń). Wyróżnienia w  tej kategorii 

Znamy zwycięzców
Finał konkursu „Osobliwości przyrodnicze w fotogra�i”

otrzymali: Xawery Buchert, Olaf Filipiuk 
i Jan Szaroleta z SP 3 Luboń oraz Szymon 
Błaszczak (SP 71 Poznań). W kategorii 
„album” I miejsce przypadło Jarosławo-
wi i  Janowi Stolińskim (SP Kostrzyn 
Wlkp.), II – Zuzannie Lange (SP 2 Mo-
sina) i  Dobrochnie Stacheckiej (SP  2 
Luboń), a III – Gabrysi i Martynie Sku-
łom (SP 2 Mosina). Wyróżnienie przy-
znano Hannie Nowickiej z SP 2 w Mo-
sinie.
Laureaci otrzymali nagrody książkowe 
o  tematyce przyrodniczej i  upominki 
ufundowane przez: Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu, Urząd Miasta Luboń, Ze-
spół Parków Krajobrazowych Wojewódz-
twa Wielkopolskiego i  Oddział PTTK 
w Luboniu oraz dyplomy uznania i oko-

licznościowe butony (znaczniki). Gra-
tulacje laureatom oraz organizatorom 
konkursu – Marii i Janowi Błaszczakom 
– złożyli: Małgorzata Machalska, Teresa 
Zygmanowska oraz Zbigniew Jankowski. 
Wernisażowi towarzyszył występ arty-
styczny uczniów grających na �ażoletach 
pod kierunkiem Agnieszki Mikulskiej-
-Spalony ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu. 
Wystawę prac można odwiedzić jeszcze 
do 20 maja br.
Komisja Ochrony Przyrody zaprasza 
młodzież szkolną do wzięcia udziału 
w następnych edycjach konkursu. Ter-
min nadsyłania prac na XIV edycję mija 
31 grudnia br.

Maria i Jan Błaszczakowie

Q
Laureaci konkursu „Osobliwości przyrodnicze w fotogra�i” tuż po wręczeniu dyplo-
mów i nagród, z organizatorami   fot. Paweł Wolniewicz

„Legenda o Lubomie” zainscenizowa-
na i sfilmowana przez uczniów z AG-
FZoom/Gimnazjum nr  2 pod opieką 
Łukasza Budzyńskiego jest produkcją 
amatorską, ze wszystkimi tego atrybu-
tami. Można by oczywiście pomą-
drzyć się trochę na temat scenariusza, 
dialogów, kostiumów, aktorskich moż-
liwości, reżyserskich pomysłów, sposo-
bu �lmowania czy jakości dźwięku, ale 
nie o  formalną analizę tego przedsię-
wzięcia chodzi. Wszyscy wykonali swo-
ją pracę tak, jak potra�li i  widać, że 
mieli ambicję zrobić to jak najlepiej. Od 
razu powiedzmy, że nie wszystkim to się 
udało, a mogli dochować większej sta-
ranności. Ciekawsze jest jednak dla nas 
to, dlaczego młodzi ludzie sięgają po 
taką tematykę dla swojej aktywności 
twórczej. Czy ktoś im podpowiada, 
a nie daj Boże, narzuca okolicznościo-
wą historię, bo tak wypada? Być może, 
do tego nie dojdziemy i nie zamierza-
my dociekać. Oczywiście w zamiarze 
było uczczenie rocznicy Chrztu Polski. 
Przy wszystkich wątpliwościach histo-
rycznych, dotyczących tamtych wyda-
rzeń, wynikających z braku źródłowe-
go zapisu dziejów tworzenia państwo-
wości na tym terenie, w świadomości 
społecznej data 966 jest bardzo głębo-
ko ugruntowana. Wszystkie badania 

wskazują, że jest najbardziej powszech-
nie znana i przyjmowana bez wątpli-
wości. Obrosła także legendami, a jed-
ną z  nich, jak sądzę, jest ta, będąca 
podstawą opowiedzianych przez lu-
bońskich gimnazjalistów domniema-
nych wydarzeń. Dobrze, że gimnazja-
liści szukają sposobu pokazania odle-
głych dziejów i próbują zrozumieć ich 
wagę, sens, skomplikowanie. Coś za-
wsze zostaje w pamięci z takiej „lekcji”. 
Oczywiście, że najbardziej zależy nam 
na docieraniu do dowodów historycz-
nych, naukowo zweryfikowanych, po-
twierdzających czyny i wybory sprzed 
tysiąca lat. Ale przecież legenda też 
służy historycznej pamięci i  świado-
mości wspólnych korzeni. Ważna jest 
również wspólna praca i zabawa. Wcie-
lanie się w postacie z odległej historii 
i  zmierzenie  się z  materią bardzo 
współczesnego środka przekazu. Uru-
chomienie wyobraźni przeszłości i za-
pisanie jej na „taśmie filmowej”, dziś 
oczywiście będącej zapisem cyfrowym, 
dobrze służy edukacji historycznej 
i rozwijaniu wrażliwości artystycznej, 
nawet jeśli słowo użyte jest na wyrost. 
Brawo zatem dla gimnazjalistów 
z Dwójki i ich opiekunów.  JN

O �lmie czytaj też na str. 9

Film na 1050. rocznicę
- Na ostatniej sesji Rady Miasta podano 
informację, że odejście dyrektor Biblio-
teki Miejskiej na emeryturę kosztuje 
miasto (czyli podatników) ponad 
100 000 zł. W tej niemałej kwocie za-
wiera  się odprawa dla odchodzącej, 
a także zaległości wobec kilku instytucji, 
których się dopuściła. Dlaczego władze 
miasta nie poinformowały mieszkańców 
o sytuacji w bibliotece, natomiast w dys-
kusji, która się przetoczyła w Luboniu 
(także w  „Wieściach Lubońskich”) – 
zamiatały fakty pod dywan? Proszę 
powiedzieć, ile wynosi odprawa dla pani 
dyrektor oraz ile, komu i za co miasto 
musi zapłacić z tytułu jej zaniedbań?

Odp.: Wniosek dotychczasowej Pani Dy-
rektor Biblioteki Miejskiej w  Luboniu 
o rozwiązanie umowy o pracę w związku 
z przejściem na emeryturę i zmiana na 
stanowisku dyrektora, spowodowała ko-
nieczność wypłaty należności z  tytułu 
zakończenia umowy, tj. wynagrodzenia, 
odprawy emerytalnej i ekwiwalentu z ty-
tułu niewykorzystanego urlopu. Kwoty 

te w  łącznej wysokości 
33 121,36 zł, nie były pla-
nowane w  budżecie Bi-
blioteki, stąd konieczność 
jego zwiększenia. Zobo-
wiązania, których dotyczy pytanie, w wy-
sokości ok. 20 000 zł są związane z bie-
żącą działalnością Biblioteki. Składają się 
na nie m.in. kwoty z tytułu zakupu ksią-
żek, zapłaty za media, opłacenie spektakli 
i praw autorskich. Konieczność zapłaty 
tych kwot nie wynika z  jakichkolwiek 
zaniedbań. Ewentualny zarzut mógłby 
dotyczyć jedynie nieujęcia tych kwot 
w budżecie na 2015 r., np. poprzez złoże-
nie wniosku o jego przeszacowanie. Po-
dobnie, nie ujęto w budżecie na 2015 r. 
kwot podlegających wpłacie na fundusz 
socjalny (9 542,65 zł), ZUS (1 705,82 zł) 
i podatek dochodowy (35 951,00 zł). In-
formowałam mieszkańców na temat sy-
tuacji w  Bibliotece wielokrotnie, odpo-
wiadając w ciągu ostatnich miesięcy na 
szereg pytań w tej sprawie. Zarzuty, któ-
re Pani czy Pan mi stawia, są niesłuszne.   

oprac. Małgorzata Machalska

Mieszkańcy pytają

Niefrasobliwość pani dyrektor

najskuteczniejszą prasą 
w 30-tysięcznym mieście Luboniu!
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Luboń czyta dzieciom
1 kwietnia w „Galerii na Regale” odby-
ło  się kolejne spotkanie z  cyklu „Cały 
Luboń czyta dzieciom”. Dalsze losy 
„Dzieci z Bullerbyn” przeczytała Wikto-
ria Witczak – uczennica Gimnazjum 
nr 1.    (BM)

Śpiewać każdy może
6 kwietnia wspólny śpiew połączył 
pokolenia. Tym razem śpiewali z nami 
lubońscy harcerze pod przewodnic-
twem Kamili Bąkowskiej. W  ciepłej 
atmosferze, przy akompaniamencie 
gitary wykonano piosenki harcerskie 
i biesiadne.    (BM)

Czarodziejski Ogród
Bibliotekę odwiedzili 7 kwietnia mali 
goście. Przedszkolaki z „Czarodziejskie-
go Ogrodu” uczestniczyły w  lekcji bi-
bliotecznej, podczas której poznali pra-
cowników Biblioteki, zwiedzili pomiesz-
czenia biblioteczne i  poznali tajniki 
wypożyczania książek. Na zakończenie 
wycieczki z zaciekawieniem wysłuchali 
bajki o Małej Syrence.    (BM)

Spotkanie z Justyną Wydrą
11 kwietnia miało miejsce spotkanie 
autorskie Justyny Wydry, połączone 
z promocją jej nowej książki „Ponieważ 
wróciłam”. Pisarka zadebiutowała powie-
ścią „Esesman i  Żydówka”. Czytelnicy 
mieli mnóstwo pytań do autorki, na 
które ta bardzo chętnie i  szczegółowo 
odpowiadała.    (BM)

W Klubie „Promyk”
12 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie 
uczestników Klubu Ludzi Niewidomych 
i  Słabowidzących „Promyk”. Gościem 
specjalnym była siostra M. Vianneja ze 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Ża-
bikowie, która przepiękną grą na gitarze 
umiliła czas przybyłym. W gwarze roz-
mów oraz wspólnym śpiewie bardzo 
miło i szybko minęło spotkanie.    (BM)

Spektakl dla dzieci
13 kwietnia na scenie Galerii na Regale 
wystąpił Teatr „Art-Re” z Krakowa. Pań-
stwo Emilia i Rafał zaprezentowali ma-
łym widzom oraz ich rodzicom spektakl 
pt. „Wiosna u Kubusia Puszatka”. W trak-
cie interaktywnego przedstawienia dzie-
ci odpowiadały na pytania aktorów, 
pomagały w poszukiwaniach Tygryska, 
a nawet tańczyły razem z Kubusiem. Był 
to czas niesamowitej zabawy! Przypo-
minamy, że przedstawienia dla dzieci 
odbywają się raz w miesiącu. Na kolejny 
spektakl zapraszamy do wspólnej zaba-
wy dzieci i rodziców.    (BM)

Lekcja biblioteczna
We wtorkowy poranek 19 kwietnia 
zawitali do nas goście z  Przedszkola 
„Słoneczny Zakątek”. Okazją do od-
wiedzin był obchodzony 23 kwietnia 
i Światowy Dzień Książki i Praw Au-
torskich (ang. World Book and Copy-
right Day). Dzieci poznały tajniki Bi-
blioteki Miejskiej w Luboniu, wysłu-
chały wiersza Wandy Chotomskiej pt. 
„Hipopotam”. Rozbawione, postano-

wiły wraz z  opiekunkami wrócić do 
naszej książnicy za miesiąc.     
(BM)

Dzień Przedsiębiorczości
20 kwietnia odbyła się 13. edycja Dni 
Przedsiębiorczości, w  ramach której 
Biblioteka gościła przedstawicieli Tech-
nikum Mechanicznego, o  kierunku 
mechatronika: Oskara Chlunda oraz 
Kamila Trusiaka. Uczniowie zapozna-
li się z działalnością Biblioteki, opra-
cowywali wybrane woluminy i w prak-
tyce poznali „drogę książki” od mo-
mentu zakupu do wypożyczenia przez 
czytelnika. Zarówno pracownicy bi-
blioteki, jak i praktykanci byli bardzo 
zadowoleni z wizyty.    (BM)

Tydzień Szekspirowski
18 kwietnia wykładem Joanny Humer-
czyk rozpoczęły się obchody 400. rocz-
nicy śmierci Wiliama Szekspira. 
W dniu inaugurującym Tydzień Szek-
spirowski uczestnicy wysłuchali roz-
ważań o współczesnym postrzeganiu 
wybitnego dramaturga oraz o aktual-
nym czerpaniu inspiracji z jego dzieł. 
Druga część wykładu dotyczyła Sone-
tów – pani Joanna skutecznie przeko-
nywała do czytania tego dzieła w nie-
szablonowy sposób, co słuchaczom 
bardzo przypadło do gustu. Na zakoń-
czenie fragment „Burzy” odtworzył 
Piotr Izydorski – radny Lubonia. 20 
kwietnia odbyła  się projekcja filmu 
„Burza”. Prelekcję, ułatwiającą zrozu-
mienie dzieła oraz zwracającą uwagę 
na pozornie nieistotne szczegóły, po-
prowadziła Joanna Humerczyk. Na-
stępnie uczestnicy mieli możliwość 
obejrzenia adaptacji ostatniego z dzieł 
napisanego przez Szekspira. „Burza” 
w  reżyserii Julie Taylor wyróżnia  się 
obsadzeniem w  głównej roli kobiety. 
Z  tak ogromnym wyzwaniem Helen 
Mirren grająca postać Prospery, pora-
dziła sobie rewelacyjnie. 21 kwietnia 
odbyła się kolejna projekcja filmu w ra-
mach Tygodnia Szekspirowskiego, 
poprzedzona prelekcją Joanny Humer-
czyk. Tym razem uczestnicy mogli 
zobaczyć adaptację dzieła „Wiele ha-
łasu o  nic”. Film został nakręcony 
w 1993 r. w reżyserii Kennetha Brana-
gha. Komedia romantyczna ukazuje 
losy Hero i  Klaudio, którzy planując 
własny ślub, postanawiają namówić do 
podjęcia tej samej decyzji Beatrice 
i Benedicka. Jest to niezwykle trudna 
próba, ponieważ zarówno Beatrice jak 
i Benedick są zadeklarowanymi prze-
ciwnikami małżeństwa. 22 kwietnia 
miała miejsce ostatnia już projekcja 
adaptacji dzieł Williama Szekspira 
w ramach Tygodnia Szekspirowskiego. 
W  tym dniu uczestnicy wysłuchali 
prelekcji Joanny Humerczyk na temat 
„Poskromienia złośnicy”, po czym 
obejrzeli film wyreżyserowany przez 
Franco Zeffirellego, w którym Petru-
chio (Richard Burton) próbuje podpo-
rządkować sobie złośliwą żonę Kata-
rzynę (Elizabeth Taylor). Tydzień 
Szekspirowski zakończył wykład (25 
kwietnia) poświęcony obchodom 400. 

Z Biblioteki Miejskiej rocznicy śmierci wybitnego dramatur-
ga. Joanna Humerczyk mówiła na te-
mat „Straconych lat, czyli teorii lan-
casterskiej”, próbowała odpowiedzieć 
napytanie: „Czy Shakespeare w ogóle 
istniał?” oraz przedstawiła „Teatr elż-
bietański i  jego fenomen”. Do grona 
słuchaczy dołączyli podopieczni domu 
dziennego pobytu „Senior Wigor”, 
których zapraszamy częściej do odwie-
dzania Biblioteki Miejskiej.    (BM)

Chrzest Polski
25 kwietnia, w Bibliotece Miejskiej od-
było  się cykliczne spotkanie klubu hi-
storycznego „Lubońskie Konwersato-
rium Historyczne” (LKH), którego te-
matem była „1050. rocznica Chrztu 
Polski – lubońskie reminiscencje”. Na 
wstępie prof. Janusz Karwat, który otwie-
rał X Zjazd Gnieźnieński upamiętniają-
cy jubileuszową rocznicę tego funda-
mentalnego wydarzenia wygłosił pre-
lekcję nawiązującą do referatu pt. „Nowe 
początki: chrzest Mieszka, chrzest Polski, 
nasz chrzest”. W dalszej kolejności wy-
wiązała  się dyskusja na temat czasów 
wczesnośredniowiecznych i genezy osad-
nictwa w rejonie Warty na terenie dzi-
siejszego Starego Lubonia. Następne 
spotkanie klubu, na które serdecznie 
zapraszamy, odbędzie  się tradycyjnie 
30 maja o godz. 18. Jego tematem będą 
turystyczno-krajoznawcze tradycje Lu-
bonia.    PAW

Recital piosenki francuskiej
27 kwietnia w  Bibliotece Miejskiej 
w  Galerii na Regale odbył  się recital 
Piotra Bakala pt: „Bulwar piosenki 
francuskiej”. Pisanie wierszy i tekstów 
piosenek, komponowanie i  śpiewanie 
– to obszary artystycznej aktywności 
Piotra Bakala. Poza tym jego wielka 
pasja to popularyzacja piosenki literac-
kiej, a zwłaszcza autorskiej. Jest twórcą 
i organizatorem Ogólnopolskiego Prze-
glądu Piosenki Autorskiej (OPPA), 
prezesem Stowarzyszenia Literacko 
Muzycznego „Ballada”. Przez 3 lata był 
autorem cotygodniowej audycji Pro-
gramu III Polskiego Radia – „Śpiewać 
poezję”. Spędził 6 lat we Francji. Brał 
udział w kilku francuskich festiwalach 
piosenki (Printemps de Bouges’88Jo-

urness Internationnales Georges Bras-
sens’89 w Sete i  in.). Wydał 3 albumy 
autorskie: Obłoki (1997), Rozmnażanie 
zer (2002) i Od słowa do słowa (2013). 
Podczas recitalu, akompaniując sobie 
na gitarze wykonywał piosenki francu-
skich bardów w wersji francuskiej lub 
we własnym przekładzie takich piosen-
karzy jak Georges’a Brassens’a, Pierre 
Bachelet’a, Maxime Le Forestiera, Geo-
rges’a Moustaki, Yves Montand’a, Joe 
Dassin’a. Przez prawie 1,5 godz. zaśpie-
wał 19 utworów, a  wśród nich m.in.: 
„Piosenka dla Owerniaka”, „Czemu to 
służy”, „Już jest za późno”, „Piosenka 
niemłodych kochanków”, „Choroba 
miłości”, „Stałem  się maleńki u  lali 
stóp”, „Morze, morze mi dało…”, „Śród-
ziemnomorski świat”, „Emanuelle”, 
„Wolna wymiana”, „Mieszaniec”, „Czas 
na życie”, „Moja wolność”, „Moja sa-
motność”, „Słowa”, „Gdybyś nie istnia-
ła”, „Chans de lise”. Na zakończenie, na 
bis wykonał swój utwór „Koniec trasy” 
oraz powtórnie „Piosenkę dla Ower-
niaka”. Sala była wypełniona do ostat-
niego miejsca. Słuchacze zgotowali 
artyście gorącą owację. Wszyscy byli 
oczarowani wspaniałą interpretacją 
piosenek francuskich, zarówno śpiewa-
nych w  oryginale jak i  we własnym 
tłumaczeniu piosenkarza. Po koncercie 
można było nabyć albumy z autografem 
artysty.    Jan Błaszczak

Wernisaż
29 kwietnia w „Galerii na Regale” od-
był  się wernisaż prac konkursowych 
„Osobliwości przyrodnicze w fotogra�i”. 
O wydarzeniu czytaj na str. 40    (BM)

W nawiązaniu do tematu Chrztu 
Mieszka zamieszczamy wiersz lubo-
nianki Klaudii Janusz, który zdobył 
pierwsze miejsce w konkursie orga-
nizowanym przez szkołę, do której 
uczęszcza.

Bo chrzest to...
Bo chrzest to szept,
między człowiekiem a Bogiem.
Dookoła cisza- uzdrowicielka dusz.

Bo chrzest to akt taki –
zaklęty w różne znaki...
Gołębica, kropla, blask i krzyż.

Bo chrzest to moment,
który zatrzymuje duszę przed drzwia-
mi piekieł.
To siła spajająca ziemię z niebem.

Bo chrzest to początek rozmowy.
Mamy w końcu kogo się pytać...
Dlaczego? Czy Ty naprawdę 

tam jesteś?

Bo chrzest to życie.
To boski porządek
zakłócony ludzką harmonią świata.

Bo chrzest to lekcja
z najbardziej Cierpliwym.
Lekcja pokory, szacunku, wiary...

Bo chrzest to dar,
w którym przez Mieszka
Bóg Polskę nam dał...

Klaudia Janusz

Q
Recital piosenki Piotra Bakala    
fot. Jan Błaszczak
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21 kwietnia o godz. 18 już po raz czter-
nasty w  Gimnazjum nr  2 odbyło  się 
Lubońskie Dyktando „Złote Pióra”. Im-
prezę objęła honorowym patronatem 
Burmistrz Miasta – Małgorzata Machal-
ska. Tradycyjnie drużyny walczyły o ty-
tuł Mistrza Ortogra�i w trzech katego-
riach: Junior Szkoła Podstawowa, Junior 
Gimnazjum oraz Senior. Wśród 16 re-
prezentacji, które zgłosiły się do udziału 
w  dyktandzie, nie zabrakło uczniów 
lubońskich szkół podstawowych i gim-

nazjów, przedstawicieli Urzędu Miasta 
Luboń, nauczycieli i pracowników szkół 
oraz przedstawicieli redakcji „Wieści 
Lubońskich”. Do zmagań stanęli także 
zwycięzcy zeszłorocznej edycji – ucznio-
wie szkół z  Tulec oraz Stowarzyszenie 
„Lubońska Petanka”. O wysoki poziom 
trudności tradycyjnie zadbał dr hab. 
Jarosław Liberek, pracownik naukowy 
Instytutu Frazeologii i  Historii Języka 
Polskiego Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Po przedyktowaniu 
przez dr. hab. Jarosława Liberka humo-
rystycznej opowieści o  Edku z  Koziej 

Wólki, pełnej ortogra�cznych pułapek, 
nadszedł czas na drugą część programu. 
W czasie, kiedy komisja złożona z polo-
nistów lubońskich szkół, pod przewod-
nictwem autora dyktanda, oceniała pra-
ce zespołów, uczestnikom zapewniono 
szereg atrakcji. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć tortu w  kształcie słownika, 
który co rok uświetnia „Złote Pióra”. 
Goście mogli także skosztować jogurtów 
ufundowanych przez nowego sponsora 
– restaurację McDonald’s. Część arty-
styczną przygotowali uczniowie klas 
pierwszych Gimnazjum nr 2. Zaprezen-
towali fragmenty utworów literackich, 
recytowali wiersze oraz śpiewali piosen-
ki, które opierały się na motywie listu. 
Po części artystycznej nadszedł czas na 
ogłoszenie wyników. W kategorii Senior, 
podobnie jak w ubiegłym roku, zwycię-
żyła Lubońska Petanka. Młodsze kate-
gorie zdominowały szkoły z Tulec, któ-
re zwyciężyły zarówno w kategorii 
Junior Szkoła Podstawowa, jak 
i  Junior Gimnazjum. Zwycięzcy 
otrzymali przechodnie statuetki, 
pióra oraz gadżety Miasta Luboń. 
Serdecznie gratulujemy zwycięz-
com i mamy nadzieję że w przy-
szłym roku również nie zabraknie 
tylu pozytywnych emocji i dobrej 
zabawy w coraz lepszym pozna-
waniu języka ojczystego.

Agnieszka Witkowska

O Edku z Koziej Wólki
Lubońskie Dyktando 2016 Na południu Niemiec w Badenii-Wir-

tembergii mieszkał Eberhard. Był nie-
okrzesanym chorążym i zodiakalnym 
Lwem. Cierpiał na nieżyt nosa i cukrzy-
cę insulinozależną. Miał też sklerozę, 
więc już po wielokroć przepieprzył 
pieprzem przygotowaną na obiad wie-
przowinę i skorzonerę. Od kiedy prze-
szedł zapalenie trąbki Eustachiusza, 
miewał halucynacje. Bodajże miesiąc 
temu zwidziało mu się, jak w londyń-
skim Hyde Parku gwarzy z Winstonem 
Churchillem i  celebrytą Leonardem 
DiCaprio. Około Wielkiej Nocy uroiło 
mu się, że w  dżersejowym tużurku 
przemierza Przełęcz Łupkowską i przez 
Pogórze Karpackie podąża ku jezioru 
Śniardwy. Z kolei ostatnio stanęła mu 
przed oczyma jak żywa czarnobrewa 
elblążanka. Kłaniając mu  się w  pas, 
zapraszała go na wyprzódki z przyszłą 
teściową do mieszkania przy alei Prze-

wodników Tatrzańskich. Nie dalej jak 
wczoraj Eberhard ujrzał takiż oto siel-
ski obrazek: spiętrzone odmęty rzeczuł-
ki, pluskające karpiokształtne ryby, 
w górze krążące cyranki modroskrzydłe 
i chmary pustułeczek, a na zboczu żni-
wiarze, którzy ręcznie żęli żyto, bo nie 
mieli snopowiązałki. Wyciągnął dłoń 
do krągłej żniwiarki i  nagle... spadł 
z łóżka. Okazało się, że nie był żadnym 
Eberhardem, ani tym bardziej arcy-
-Europejczykiem, ale kędzierzawo-ry-
żawym Edkiem z Koziej Wólki. Miewał 
pijackie majaki, bo hektolitrami chlał 
whisky i  calvados. Był zodiakalnym 
Baranem i pracował w Biedronce, gdzie 
sprzedawał ćwierćtusze wołowe. Co do 
chorób, to w  dzieciństwie przeszedł 
odrę i ospę wietrzną, a teraz miał he-
moroidy, kurzajki i kurze łapki.

Przygotował: dr hab. Jarosław Liberek 
Instytut Filologii Polskiej UAM

Treść dyktanda

Q
Złote Pióra 2016”   fot. Maria Wieczorek

Nagrodzeni mistrzowie Luboń-
skiego Dyktanda 2016 z autorem 
tekstu dr. hab. Jarosławem Liber-
kiem   fot. Maria Wieczorek

Q

Kowboje z lubońskiego Westernowe-
go Miasteczka razem z  przybyłymi 
dziećmi, ich rodzicami i opiekunami 
zdobywali 16 kwietnia br. Dziki Za-
chód w  poznańskim Ogrodzie Zoo-
logicznym przy ul. Zwierzynieckiej. 
Zapewniono rozrywkę dla wszystkich, 
którzy zamierzali przeżyć wyjątkową 
przygodę. Część imprezy odbyła  się 
na wybiegu osiołków – Malwiny i Na-
poleona. Dzięki scenografii, rekwizy-
tom i kowbojom w pełnym rynsztun-

ku, obserwatorów przeniesiono do 
czasów westernu. Na początku Szeryf 
Zbyszek (Cordell) zademonstrował 
pokaz lassa i  jego zastosowanie na 
prerii, połączone z  nauką dla zain-
teresowanych. Rewolwerowiec Lucky 
zaprezentował szybkie i spektakular-
ne władanie bronią, które wzbudziło 
zachwyt wśród zebranej publiczności. 
Bezpieczeństwa i porządku dopilno-
wywał Zastępca Szeryfa – Mały Joe 
– patrolujący wyznaczony obszar. 

Western Show

Q
Zabawa z lassem polegająca na re�eksie i spostrzegawczości   fot Zbigniew Henciel

Dzieci zostały zaproszone do wzięcia 
udziału w  tradycyjnym wspólnym 
pojedynku z  kowbojami, a  potem 
również do udziału w ranczerskich 
konkurencjach. Zapoznano je też 
z  historią Dzikiego Zachodu (Sze-
ryf). Popularnością cieszyła się kon-
kurencja polegająca na umieszczeniu 
kowbojskiego kapelusza i  kółek na 
porożu jelenia oraz na precyzyjnym 
rzucie końską podkową do wyzna-
czonego celu. W  zabawie z  lassem: 
„Trzymaj, Puść’” trzeba się było wy-
kazać spostrzegawczością i  reflek-
sem. Dzieci zadawały pytania kow-
bojom, czyli poganiaczom bydła, 
dotyczące ich specyficznego ubioru 
i  jego znaczenia oraz nietypowej 
pracy na prerii i na ranczo. Później 
wszyscy udali się przed jedną z klatek 
imitującą areszt w  Biurze Szeryfa. 
Zachęcaliśmy ciekawych, do krótkie-
go pobytu za kratami i zapoznania się 
z  regulaminem aresztu. Wyjście na 
wolność było możliwe w  zamian za 
zaśpiewanie znanej piosenki. Na ko-
niec Szeryf przystawiał na rękach 
pamiątkowe pieczątki, a rodzice ro-
bili swoim smykom zdjęcia w towa-
rzystwie kowboi.

Zbigniew Henciel

Nasze miasto rywalizuje w konkur-
sie: „Nestle Porusza Polskę” o  si-
łownię zewnętrzną na placu zabaw 
przy skrzyżowaniu ul. Poznańska-
-Skośna. Głosowanie potrwa do 6 
lipca. Swój głos (oczywiście na 
Luboń) można oddać codziennie 
na: https://www.nestleporusza.pl. 
Jako lokalizację należy wpisać Lu-
boń, dalej podać swój adres e-mail, 
wyrazić zgodę w trzech podanych 
pozycjach, a następnie aktywować 
swój głos, klikając na otrzymanego 
linka w poczcie e-mail.
Liczymy na Państwa głosy! Zachę-
cajmy również sąsiadów, rodzinę 
i znajomych! Nagrodą jest siłownia 
zewnętrzna składająca się z 9 urzą-
dzeń: poręcze + podciąg nóg, wio-
ślarz, rower + jeździec, biegacz + 
orbitrek, twister + surfer, o wartości 
14 299 zł.

Emilia Bryś
Promocja Miasta

Luboń 
walczy 
o siłownię!
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śmy się przy pomniku Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej, upamiętniającym 22 tys. 
zamordowanych polskich oficerów 
i  policjantów w  Katyniu, Kozielsku, 
Ostaszkowie, Starobielsku, Miednoje 
i Charkowie. Po chwili doszliśmy do 
pomnika Juliusza Słowackiego, wyko-
nanego w 1909 r. wg projektu Wacława 
Szymanowskiego, autora pomnika 
Fryderyka Chopina w Łazienkach War-
szawskich, a  następnie do dwóch za-
bytkowych obiektów: Muzeum Poczty 
i Telekomunikacji. Minęliśmy częścio-
wo zrekonstruowany fragment miej-
skich forty�kacji z XV w. i dalej Zatokę 
Gondoli oraz budynek Muzeum Naro-
dowego. Potem dotarliśmy do rynku, 
który należy do najpiękniejszych w Pol-
sce, a  co do wielkości zajmuje drugie 
miejsce, zaraz po krakowskim. Tutaj 
zatrzymaliśmy się na dłużej, aby przyj-
rzeć  się wspaniałej, bogato rzeźbionej 
fasadzie ratusza, położonego w centrum 
rynku. Charakteryzują go żebrowany 
szczyt i renesansowe wykusze. Przewod-
niczka przekazała nam interesującą hi-
storię ratusza i  znajdującej  się w  nim 
„Piwnicy Świdnickiej”. Przed ratuszem 
stoi kamienny pręgierz oraz przywiezio-
ny z Lwowa pomnik Aleksandra Fredry, 
który postawiono tutaj w 1956 r. Mo-
zaika z  kostki brukowej przedstawia 
herb Wrocławia. Dopełnieniem zało-
żenia rynku są przepiękne kamieniczki 
z licznymi restauracjami i winiarniami, 
w tym dwie urocze kamieniczki połą-
czone ze sobą łukiem arkadowym: 
większa „Małgosia”, w której mieści się 
Towarzystwo Miłośników Wrocławia, 
i mniejsza „Jaś”, będąca pracownią ar-
tysty Eugeniusza Stankiewicza. W po-
bliżu znajduje  się bazylika pw. św. 
Elżbiety z gotyckim wnętrzem, wyso-
ką wieżą wysokości 91  m i  tarasem 
widokowym. Na ul. Jatki odwiedzili-
śmy zespół kramów mięsnych, powsta-
ły w XIV w. Dawniej handlowano tu 
mięsem zwierząt domowych. Przy 
wejściu jest pomnik zwierząt rzeźnych: 
kozy, prosiaka, gęsi, kury oraz koguta. 
Dzisiaj na ul. Jatki znajdują się galerie 
oraz sklepiki z artykułami artystycz-
nymi. Spacerując brukowanymi ulicz-
kami miasta, dotarliśmy do gmachu 
głównego Uniwersytetu Wrocławskie-
go, gdzie odwiedziliśmy reprezenta-

cyjną salę uniwersytecką. Przepiękna, 
barokowa Aula Leopoldyńska zachwy-
ca bogatymi rzeźbami, sztukaterią 
i  iluzjonistycznym malarstwem. Do 
Sali prowadzi dwubiegowa klatka scho-
dowa przyozdobiona freskami Schef-
flera z 1734 r. Dalej grupa udała się na 
„Ścieżkę historii”, położoną na szero-
kim chodniku pomiędzy Zaułkiem 
Ossolińskich i kościołem św. Wincen-
tego. Jest to 19 brązowych tablic 
umieszczonych pomiędzy płytami 
chodnikowymi, które ukazują najważ-
niejsze wydarzenia z dziejów miasta, 
począwszy od 1000 roku (ustanowienie 
biskupstwa) a rokiem 1997 (powodzi 
tysiąclecia). Niezapomniane wrażenie 
wywarł na nas spacer bulwarem Xa-
werego Dunikowskiego oraz Marii 
i Lecha Kaczyńskich wzdłuż południo-
wego brzegu Odry. Z bulwaru, który 
poddano rewitalizacji w 2015 r., roz-
ciąga  się widok na przeciwległe na-
brzeże i  panoramę najstarszej części 
miasta – Ostrowa Tumskiego. Jedną 
z największych atrakcji Wrocławia było 
zwiedzenie „Panoramy Racławickiej”. 
Jest to malowidło batalistyczne 
z XIX w., zaliczane do największych na 
świecie. Obraz przywieziono do Wro-
cławia z Lwowa w 1946 r., a udostęp-
niono do zwiedzania w 1985 r. Autorem 
malowidła są polscy malarze Wojciech 
Kossak i Jan Styka. Przedstawia bitwę 
pod Racławicami, stoczoną pomiędzy 
wojskami polskimi dowodzonymi przez 
Tadeusza Kościuszkę a oddziałami ar-
mii rosyjskiej. Zmierzając w  stronę 
Ogrodu Zoologicznego, mieliśmy okazję 
zobaczyć Halę Stulecia, wybudowaną 
w pierwszej połowie XX w. wg projektu 
Maxa Berga i 96-metrową iglicę – pa-
miątkę po wystawie „Ziem Odzyska-
nych” oraz Pawilon Czterech Kopuł – 
wpisane na Listę Światowego Dziedzic-
twa Kulturowego UNESCO. Spacerując 
po pergoli, położonej w ich sąsiedztwie, 
podziwialiśmy łany tulipanów przy fon-
tannie multimedialnej, a  w  Ogrodzie 
Japońskim kwitnące wiśnie. Ostatnim 
punktem wycieczki był pobyt w Afry-
karium w  Ogrodzie Zoologicznym, 
jedynym na świecie tematycznym oce-
anarium poświęconym faunie afrykań-
skiej. Można tutaj zobaczyć zarówno 
zwierzęta sawanny, lasów, jezior, rzek 
jak i oceanów. W wielkich akwariach 
pływają ryby raf koralowych, hipopo-
tamy, rekiny, płaszczki, żółwie morskie, 
manaty, krokodyle nilowe i wiele in-
nych. W ZOO, jak zawsze, dużym za-
interesowaniem cieszyły się lwy i ży-
rafy rezydujące na wybiegu przed 
Afrykarium, słonie, niedźwiedzie i fi-
glujące małpy oraz stado rozbrykanych 
koźląt w zagrodzie dla maluchów. Czas 
szybko mijał i  okazało się, że jeden 
dzień wycieczki to zdecydowanie za 
mało, aby zwiedzić to piękne miasto. 
Podczas podróży przydatne okazały się 
śpiewniki z  tekstami piosenek tury-
stycznych i biesiadnych, przygotowane 
przez Bibliotekę Miejską w Luboniu, 
według których śpiewano zarówno 
w drodze do, jak i z Wrocławia. Słu-
chacze LUTW dziękują Zbigniewowi 
Jankowskiemu i Marii Nowakowskiej 
za zorganizowanie wycieczki, za mile 
spędzony czas, wspaniałe emocje i wy-
jątkowe wspomnienia.    

M. J. Błaszczakowie

KULTURA

Spotkanie w Trójce
15 kwietnia w Szkole podstawowej nr 3 
przedstawiono program poświęcony 
twórczości Agnieszki Osieckiej i Przy-
jaciół po Piórze „Czy słaba płeć to 
słaba płeć?” zaprezentowany przez 
uczniów dla Lubońskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku (LUTW). Hol szko-
ły był wypełniony po brzegi słuchacza-
mi LUTW i zaproszonymi gośćmi oraz 
rodzicami występujących uczniów. Na 
scenie pojawiają  się młodzi aktorzy 

w  strojach dostosowanych do wyko-
nywanych utworów. Wystąpili: Bianka 
Urban i Kamil Gierach – „Ewa” ; Han-
na Bednarska – „U krawcowej”; Anna 
Sarnowska – „U fryzjera”; Wojciech 
Rembalski i Maciej Duszyński – „Dam-
ska torebka”, Alicja Filip i Mikołaj Ko-
rzeniowski – „Mój pierwszy bal”; Lilla 
Skórska i Kinga Tonder – „Damą być”; 
Julia Nowik – „Kiedyś byłam stara”; 
Kornelia Pawlicka i  Paulina Rogalka 
– „Uciekaj, skoro świt”; Joanna Du-
szyńska i Zofia Biderman – „Mówiłam 
żartem”; Karolina Kawka i Kinga Ton-
der – „Małgośka”; Wojciech Waliczak 
– „Piosenka dla Mamy”; Filip Lesiuk 
i Wiktor Wiza – „Moja mama jest przy 
forsie”; Maciej i  Piotr Michalscy – 
„Piosenka o okularnikach”; Igor Kasz-
kowiak – „Dziewczyna-pirat”; Hanna 
Bednarska i Aleksander Koprowski – 
„Jestem szliczna, higieniczna”; Alek-
sander Koprowski – „One, kobiety…” 
i  Tomasz Brauza – „Antyfeminizm 
kontrolowany”. Scenariusz i dekoracje 
oraz uczniów przygotowały panie: 
Hanna Ruszkowska i Marzena Kowal-
czyk-Kinas. Koncert prowadzili: To-
masz Brauza i Aleksander Koprowski. 
Na gitarze grał pan Mariusz Wiśniew-
ski. Po wspaniałych występach mło-
dych artystów, nagrodzonych licznymi 
owacjami przez publiczność oraz tor-
bami słodyczy przez Zbigniewa Jan-
kowskiego i  Marię Nowakowską 
z  LUTW, przy cieście upieczonym 
przez nauczycieli z SP 3 i stole udeko-
rowanym przez panią Renatę Dura, 
a przygotowanym przez panie: Joannę 
Konieczną, Hannę Szymankiewicz 
i Karolinę Konieczną, miło spędziliśmy 
czas przy kawie i herbacie. Słuchacze 
LUTW dziękują Dyrektor Grażynie 

Leciej i całemu gronu pedagogicznemu 
za wspaniałe przygotowanie imprezy 
dla seniorów.   
 M. J. Błaszczakowie

Wycieczka do Wrocławia
23 kwietnia słuchacze LUTW odwie-
dzili najpiękniejsze miasto w  Polsce 
południowo –zachodniej, stolicę wo-
jewództwa dolnośląskiego. Plan poby-
tu we Wrocławiu obejmował zwiedze-
nie „Panoramy Racławickiej” i „Afry-

karium” w  Ogrodzie Zoologicznym 
oraz krótki spacer ulicami miasta. 
Wrocław zwiedzaliśmy z  przewodni-
kiem miejskim. Z uwagi na ogranicze-
nia czasowe, wybrano najciekawsze 
miejsca, bogate w zabytki, pełne histo-
rii, urzekającego piękna i klimatu. Po-
znaliśmy historię i  średniowieczny 
układ urbanistyczny miasta oraz do-
wiedzieliśmy się o życiu wrocławskich 
mieszczan i  rzemieślników. Stolica 
Dolnego Śląska leży na Nizinie Śląskiej, 
w Pradolinie Wrocławskiej, nad rzeką 
Odrą, którą w granicach miasta zasi-
lają cztery rzeki: Bystrzyca, Oława, 
Ślęza i Widawa. To położenie sprawiło, 
że niegdyś Wrocław nazywano „Wene-
cją Północy”. Naszą wędrówkę rozpo-
częliśmy przy rotundzie „Panoramy 
Racławickiej”. Szeroką aleją, wysadza-
ną stuletnimi platanami, zmierzaliśmy 
do parku J. Słowackiego. Zatrzymali-

Z Uniwersytetu III Wieku

Q
Młodzi aktorzy występujący w spektaklu wraz z nauczycielami przygotowującymi 
młodzież   fot Jan Błaszczak

Q
Sala podczas koncertu   fot Jan Błaszczak
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Msza św. w  kościele pw. św. Barbary w  święto 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski stano-
wiła rozpoczęcie obchodów tegorocznej, 225. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3  Maja, które 
następnie przeniosły się przed Znicz Pamięci Po-
koju na pl. Edmunda Bojanowskiego na o�cjalną 
uroczystość.
Do kościoła weszły poczty sztandarowe: Lubonia, 
kościelne, szkół, harcerzy, Stowarzyszenia Kultu-

ralno-Oświatowego „Forum Lubońskie”, Luboń-
skiego Bractwa Kurkowego, Związku Strzeleckie-
go „Strzelec”. Proboszcz, ks. kanonik Bernard 
Cegła powitał gości: ks. dziekana Romana Kubic-
kiego, który przewodniczył Eucharystii, współ-
celebransów – o. Dariusza Galanta OMI i  ks. 
Józefa Majchrzaka – władze oraz wszystkich, 
którym Ojczyzna leży na sercu.
W homilii ks. prałat Roman Kubicki mówił m.in. 
o modlitwie z wiarą za Polskę. Modląc się chcemy 
dostrzec dobro, którymi są wolność i przynależność 
do narodu. Musi-
my się modlić, by 
nie zatarła się pa-
mięć o przeszło-
ści, o  grobach 
poległych po-
wstańców – daw-
nych i współcze-
snych. Podkreślił, 
że u  podstaw 
Konstytucji 
3  Maja legła 
myśl: „Tym, któ-
rzy odważyli  się 
myśleć”. Myślenie 
wymaga światła, 
a  jego źródłem 
jest Ewangelia.
Podczas Mszy św. 
modlono  się za 
poległych 
w obronie Ojczy-
zny w  całej jej 
historii, abyśmy 
byli dumni z  ich 
postawy i  uczy-
li  się wierności wielkim sprawom. Modlono  się 
także za polskie dzieci i młodzież, by nie wstydzi-
li się polskiej mowy i kultury. Modlono się też za 
wszystkich, aby troszczyli  się o  dobro wspólne 
bardziej niż prywatne.
Pod koniec Mszy św. ks. dziekan Roman Kubicki 
poświęcił odnowiony ołtarz Matki Bożej i św. Jó-
zefa (czytaj na str.  7). Odśpiewano „Boże, coś 
Polskę”. Liturgię uświetnił chór „Bard”.

Oficjalną uroczystość przed Zniczem Pamięci 
Pokoju na pl. Edmunda Bojanowskiego pro-
wadziła kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia 
i Kultury Urzędu Miasta – Romualda Sucho-
wiak. W swoim wystąpieniu zastępca burmi-
strza Mateusz Mikołajczak przypomniał oko-
liczności uchwalenia Konstytucji 3  Maja, jej 
rolę i historię obchodów tego dziejowego wy-
darzenia. Wskazał na celebratywny wymiar 

tego dnia – ze-
wnętrzny i  we-
wnętrzny – waż-
ny w  procesie 
wychowania pa-
triotycznego ko-
lejnych pokoleń. 
P y t a ł ,  na  i l e 
w swoim środo-
wisku rodzin-
nym, sąs iedz-
kim,  zawodo-
wym, parafial-
nym, społecz-
nym budujemy 
krok po kroku 
klimat miłości, 
bezinteresownej 
służby i poświę-
cenia – wspólno-
tę.
Uroczystość wy-

stępem uświetnili uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. bł. Edmunda Bojanowskiego. 
Zaprezentowali apel, na który złożyły się wier-
sze poświęcone Konstytucji 3 Maja, przedsta-
wili okoliczności jej uchwalenia oraz zaśpie-
wali pieśni.
Przed Zniczem Pamięci Pokoju kwiaty złożyli 
przedstawiciele władz Lubonia: burmistrz Małgo-
rzata Machalska, przewodnicząca RML - Teresa 
Zygmanowska, zastępcy burmistrza: Mateusz Mi-
kołajczak, Michał Popławski, reprezentanci Powia-

tu Poznańskiego, przedstawiciele OSP, policji, 
Lubońskiego Bractwa Kurkowego, Związku Strze-
leckiego „Strzelec”, dzieci i młodzież oraz człon-
kowie „Wspólnej Drogi”. Pokłon oddały poczty 
sztandarowe.
Współorganizatorem tej o�cjalnej uroczystości 
było Lubońskie Bractwo Kurkowe, które wystrze-
liło trzy salwy na wiwat.  

Robert Wrzesiński

Trzeciomajowe święto

Q
Koncelebrowana msza św. w kościele św. Barbary 3 maja   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Władze miasta składają wieniec pod pomnikiem na placu Edmunda Bojanowskiego   
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Ćwierć wieku trwania i szans
Od pierwszego mitingu grupy Anonimowych 
Alkoholików „Avanti” minęło 25 lat. 16 kwietnia br. 
w sali Ośrodka Kultury przy ul. Sobieskiego okazję tę 
uczciło kilkadziesiąt osób – członkowie grupy, ich 
rodziny oraz sympatycy ruchu

Z dołka pod komin
Kiedy w  1990  r. rodziła  się 
idea stworzenia wspólnoty 
trzeźwiejących w  Luboniu, 
w Poznaniu – kolebce polskie-
go ruchu AA – działało już 27 
grup, a  w  kraju 344. Wielu 
niepijących alkoholików 
z okolic, m.in. Jasiu „Cebulka”, 

Krzysztof i Mariusz z Lubonia, 
dojeżdżało na mitingi do Po-
znania. Mający za sobą 5 lat 
nowego życia Jasiu, uczestnik 
poznańskiej grupy „Quo Va-
dis” w Poradni Przeciwalko-
holowej przy ul. Małeckiego 
(dziś Wojewódzki Ośrodek 
Terapii Uzależnienia od Alko-
holu i  Współuzależnienia), 
usłyszał wtedy z ust kolegi – 
Józefa Jana z  grupy „Ster” – 
taki oto wyrzut-pytanie: Jak 
ty Jasiu trzeźwiejesz, że 
w Luboniu nie ma grupy AA?, 
które stało się bezpośrednim 
przyczynkiem do powstania 
„Avanti”. Cebulka brał też 
udział w spotkaniach, głównie 
w  diecezji płockiej, na które 
zjeżdżały rzesze osób dotknię-
tych problemem z całej Polski, 
gdzie wielu, w  tym on sam, 
składało tzw. świadectwa pi-
ciorysu. Owocem charyzmy 
Jasia jest wygłoszonych do 
dziś ponad 100 tych porusza-
jących „zeznań”, m.in. w kate-
drach w Oliwie i na Wawelu, 
w Częstochowie i wielu miej-
scach na świecie. Na te spo-
tkania w  diecezji płockiej 
jeździł m.in. w  towarzystwie 
Ali, która namawiała go, by 
założyć w  Luboniu również 
grupę wsparcia dla współuza-
leżnionych – „Almy” (Al-
-Anonki). To ona zajęła  się 
potem kontaktami z władzami 
miasta i  znalezieniem po-

mieszczenia. Którejś niedzie-
li sierpnia (miesiąc trzeźwo-
ści) 1990 r., po sugestii Jasia 
Cebulki, proboszcz para�i św. 
Jana Bosko – ks. Stefan Patry-
as – zapowiedział, że w kolej-
ną niedzielę, zamiast kazań 
będą świadectwa alkoholików. 
Pierwsze, o godz. 7, należało 

do Jasia. Zapowiadając jego 
wystąpienie ks. Patryas kon-
cyliacyjnie wyjaśnił: „Anoni-
mowy alkoholik – Jasiu Panek 
– opowie wam, jak pił brynd-
kę”.
W tym czasie Cebulka docie-
rał już do pijących lubonian 
i organizował lubońską gru-
pę. Tymczasowo ściągał ich 
do poznańskiej „Quo Vadis”. 
Pomagali Mariusz z  Kocich 
Dołów i Krzysztof. Pierwsze 
spotkania rozpoczęli wspól-
nie z  al-anonkami. 6 marca 
1991 r. odbył się inauguracyj-
ny miting. W piwnicy budyn-
ku komunalnego przy ul. 
Okrzei  67 – „Na Dołku” – 
w  której raz w  miesiącu na 
zmianę z  anonimowymi al-
koholikami spotykali się rów-
nież cukrzycy, stały jedynie 
duży stół i  jedno krzesło. 
Kapało z  popękanych rur… 
Zabrali się za remont. Napra-
wili instalacje, odnowili ścia-
ny, małą kuchnię i zniszczone 
WC. Mariusz przyniósł stół, 
Jasiu wypatrzył w Zakładach 
Ziemniaczanych, gdzie pra-
cował, dużą liczbę bezuży-
tecznych krzeseł, z których za 
zgodą kierownika wybrał 
kilka do naprawy. Zwierzch-
nik nie pytał nawet, po co są 
Cebulce potrzebne. Podobnie 
zachował  się szef „Autozie-
mu”, który bez dociekania, 
kazał przewieźć krzesła pod 

Q
Pierwsza siedziba Avanti – suterena zabytkowej willi przy ul. 
Okrzei 67 (skrzyżowanie z Brzechwy) – wejście z lewej
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wskazany adres. Na cementowej pod-
łodze siedziby wylądowała też wyrzu-
cona z dyrektorskiego gabinetu Ziem-
niaków nowa, wiśniowa wykładzina, 
którą Jasiu przeniósł na ul. Okrzei pod 
pachą. W oknach sutereny pojawiły się 
�ranki i kwiaty, a na stołach obrusiki. 
Na pierwszy miting przybyła z Poznania 
psycholog Maria Matuszewska – Matka 
polskiego AA, która do dziś patronuje 
lubońskiej grupie. Był też, nie po raz 
ostatni zresztą, burmistrz Włodzimierz 
Kaczmarek z żoną. Dostrzegał w ruchu 
AA siłę sprawczą w zdrowieniu i potem 
jeszcze wielokrotnie mu pomagał. Dał 
tworzącej się grupie „posag” – 30 szkla-
nek, dużą ilość herbaty, kawy i cukru. 
Przyjęto harmonogram spotkań (środy), 
godzinę (18) i nazwę grupy. Początko-
wo miała nosić miano „Pamiętaj”, ale 
wydawała  się organizatorom zbyt po-
wszechna i za radą Cebulki, którego od 
nuconej przez niego pieśni nazywano 
też Avanti Popolo, przyjęto włoskie 
„Naprzód”. Grupę o�cjalnie zarejestro-
wano pod prywatnym adresem Jasia. 
Biuro obsługi ruchu AA dla całej Polski 
mieściło  się wówczas w  prywatnym 
mieszkaniu na ul. Kanałowej w Pozna-
niu. To za jego pośrednictwem doko-

nano wpisu w  GSO (General Service 
O�ce – Biuro Usług Ogólnych), tzw. 
Biurze Światowym AA w Nowym Jorku. 
Przez pół roku Jasiu prowadził mitingi 
samodzielnie.

I co marnotrawni?
Na Okrzei zbierali się tylko przez ponad 
rok. Cebulka mówi, że odkąd powiesi-
li na ścianie krzyż, zaczęły się niesnast-
ki. Nie chcieli zdrowieć w  kon�ikcie, 
więc poszukali innego kąta. Zbliżała się 
zima 1992 r. Ks. Patryas udostępnił im 
zniszczone pomieszczenie na parterze 
domu parafialnego przy ul. Jagiełły 
(przez pierwszy miesiąc dyżurowali 
w środy na ul. Okrzei w �acie, by kie-
rować przybyszów do nowej siedziby). 
Przepędziły ich stamtąd zimno i brak 
intymności. Zainwestowali w naprawę 
rur i w tonę węgla do ka�owego pieca, 
który jednak nie był w stanie nagrzać 

dużej kubatury. Musieli 
odbywać mitingi w kurt-
kach. Wytrzymali kilka-
naście miesięcy (1992-
1994), nim udali  się do 
burmistrza Kaczmarka, 
który przywitał ich sło-
wami: I co marnotrawni? 
Włodarz miasta dał im 
schronienie w Ośrodku 
Kultury przy ul. Armii 
Poznań – „Pod Komi-
nem” (dziś budynek 
prywatny) – lata 1994-
2006. Warunki i  tu nie 
były najlepsze, ale spę-
dzili tam ładnych kilka 
lat. Pomieszczenie dzie-
lili z muzykantami. Nie 
było wody, ubikacja sta-
ła nieczynna, brudne 
szklanki zabierali do 
domów i  tam je myli, 
a  wodę na kawę nosili 
w baniakach. Klucz po-
bierali od sprzątaczki 
z ul. Ratajskiego. Z cza-
sem Urząd Miasta dał im farby, płytki 
i cement, przy pomocy których wyre-
montowali miejsce swoich spotkań. 
Dostali też nowe krzesła i  inne po-
trzebne rzeczy. Od 2006 r. spotykają się 
w  piwnicy Ośrodka Kultury przy ul. 
Sobieskiego 97.

Obrączki
Grupa liczy obecnie ok. 20 osób. Pracu-
ją na 12. Krokach i 12. Tradycjach AA. 
Członkowie obchodzą pierwsze i kolej-
ne rocznice trzeźwienia – bardzo ważne 
dla nich daty. Na znak zawarcia przy-

Ćwierć wieku trwania i szans

mierza z trzeźwym życiem na 
1. rocznicę otrzymują obrącz-
ki, które od lat graweruje dla 
grupy Stanisław Niedziński 
z Lubonia. Rocznice są odno-
towywane w kronice podaro-
wanej przez Marię Matuszew-
ską na jubileusz 10-lecia 
Avanti. Od 1997 r. grupa sa-
modzielnie organizuje w Za-
kroczymiu Dni Skupienia. 
Kiedyś spotykali tam o. Beni-
gnusa Sosnowskiego – twórcę 
i  wieloletniego dyrektora 
Ośrodka Apostolstwa Trzeź-
wości, prawdziwego przyja-
ciela trzeźwiejących alkoho-
lików, zatroskanego o trzeźwą 
Ojczyznę. Dziś modlą się przy 
jego grobie. Pobyty w Zakro-
czymiu to czas na mityngi, 
modlitwę, medytację i spotka-
nia z przyjaciółmi. Na te lu-
bońskie zloty rokrocznie 
przyjeżdża ok. 150 osób z kra-
ju i zagranicy. Organizują też 
wspólne ogniska, wieczory 
karciane, zabawy i bale oraz 
wyjazdy po Polsce i dalej (Dni 
Skupienia do Gostynia i  Li-
chenia, coroczne pielgrzymki alkoholi-
ków do Częstochowy). W 1999 r. byli na 
audiencji u Jana Pawła II i pod Monte 
Cassino, w 2006 r. u Ojca Świętego Be-
nedykta XVI, od 2004 r. aż pięciokrotnie 
w  Medjugorie, a  ponadto we Francji, 
Grecji, Hiszpanii, Bułgarii, Turcji, Egip-
cie, Izraelu, Czechach, Chorwacji i in-
nych krajach europejskich. Członkowie 
Avanti niosą też pomoc innym alkoho-
likom, pełniąc służbę w  Telefonie Za-
ufania PIK, dając świadectwa w  szko-
łach, Domach Dziecka, kościołach itp.

Dromader i świece
Otwarty miting 16 kwietnia br., jak 
każdy, rozpoczął się „Modlitwą o po-
godę ducha” z prośbą o pomoc w za-
mknięciu traumatycznego okresu 
i możliwość życia dniem dzisiejszym. 
Poprzedziła go msza św. w kościele pw. 
św. Maksymiliana. Przybyli przedsta-
wiciele władz miasta (wiceburmistrz 
Mateusz Mikołajczak i  członkowie 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych), sympatyzują-
ca z grupą dyrektor Ośrodka Kultury 
– Regina Górniaczyk, psychologowie 
i  terapeuci, rodziny, przyjaciele oraz 
goście z  zaprzyjaźnionych grup AA 
w Polsce. Tradycyjnie ustawiono stojak 
ze świecami symbolizującymi rocznice. 
Zapalali je kolejno członkowie Avanti 
z  odpowiadającym liczbie świeczek 
stażem. Na stole prezydialnym znicz za 
tych, którzy odeszli – kolegów i sym-
patyków – oraz �gurka dromadera, 
który jest w  stanie nie pić przez 24 
godziny – symbol AA. Były prezenty, 
urodzinowy tort i wspólny śpiew, into-
nowany przez zespół muzyczny (zadba-
no o śpiewniki). Przyjęciu tradycyjnie 
towarzyszył kiermasz książek i gadże-
tów AA. Przy zastawionych stołach 
biesiadowano do późnego wieczora. 
Imprezę, podobnie jak inne, zorgani-
zowano bez sponsorów – „z kapelusza”.

HS

10. rocznica trzeźwości jednego 
z członków wspólnoty w Ośrodku 
Kultury „Pod Kominem” (ul. Armii Po-
znań). Przemawia (z lewej) członek 
Zarządu Miasta – Marian Szymański

Q

Q
Patronka lubońskiej grupy, Maria Matu-
szewska – Matka polskiego AA . Na 
zdjęciu wyżej – druga z prawej   
fot. Hanna Siatka

Q
Srebrny jubileusz Avanti w Ośrodku Kultury przy ul. Sobieskiego. Ciasta i wędliny na uroczystą 
kolację wyrabiano własnoręcznie   fot. Hanna Siatka

Q
Ojciec Benignus Sosnowski i Janek Cebulka w Zakroczy-
miu, gdzie od 20 lat Avanti organizuje Dni Skupienia 
z udziałem Mistrza Słowa – prof. Wiesława Komasy
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posesji u  zbiegu ulic Dożynkowej 
i  Chopina (o historii krzyża czytaj 
szerzej: „WL” 01-2016, str. 10). Krzyż 
postawiony 8 grudnia w miejscu sta-
rego, został poświęcony w niedzielne 
popołudnie, 10  kwietnia. W  uroczy-

stości wzięli udział: ks. kan. Karol Bi-
niaś, obecny proboszcz – ks. prał. Ro-
man Kubicki – oraz grono nie tylko 
okolicznych mieszkańców, którzy przy-
nieśli z sobą kwiaty i znicze. Najpierw 
zaśpiewano pieśń wielkopostną „Wisi 
na krzyżu”, następnie po wspólnej mo-
dlitwie ks. Karol Biniaś przypomniał 
krótko genezę zaistnienia krzyża w tym 
miejscu. Nawiązał do szczególnej daty 
10  kwietnia, w której obchodziliśmy 
szóstą rocznicę katastrofy smoleńskiej. 
Następnie podziękował wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczy-
nili się do tego, że symbol męki Chry-
stusa stoi właśnie w  tym miejscu, 
szczególnie państwu Ewie i Adamowi 
Ruszkowskim. Podkreślił również 
wkład pracy i  trud Adama Ruszkow-
skiego podczas montowania, konser-
wowania i postawienia krzyża, po czym 
uroczyście go poświęcił.

PAW

Z ŻYCIA ORGANIZACJI / Z PARAFII

W niedzielę, 5 czerwca odbędzie się pierwszy w historii naszego miasta Marsz 
dla Życia „Otwórz serce dla rodziny”. Poprzedzi go uroczysta Msza św. w Sank-
tuarium bł. Edmunda Bojanowskiego o  godz.  12. Po jej zakończeniu, około 
godz. 13. z placu Edmunda Bojanowskiego uczestnicy przemaszerują ulicami 
Poniatowskiego i Unijną na Wzgórze Papieskie, gdzie przyłączą się do festynu 
zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka przez władze miasta.
Dołącz do nas – zapraszają organizatorzy: Związek Strzelecki „Strzelec”, Luboń-
skie Bractwo Kurkowe, Przedszkole „Ochronka”, Bractwo św. Floriana i Kato-
lickie Stowarzyszenie Młodzieży.

PAW

Marsz dla Życia

Po zakończeniu 
obchodów 
uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja na 
pl. Edmunda Bo-
janowskiego 
część ich uczest-
ników przenio-
sła  się na strzel-
nicę w  Wielko-
polskim Centrum 
Pulmonologii 
i Torakochirurgii 
w  Ludwikowie 
p o d  Mo s i ną , 
gdzie Lubońskie 
Bractwo Kurko-
we (LBK) zorga-
nizowało turniej 
strzelecki.  Na 
strzelnicy pojawi-
ło  się kilkadzie-
siąt mieszkańców 
naszego miasta, 
którzy pod okiem 
instruktorów 
strzelectwa wzięli udział w trzech kate-
goriach. W strzelaniu do Tarczy Luboń-
skiej zwyciężyła Zuzanna Koprowska, 
drugie miejsce zajął Robert Przyjemski, 
natomiast trzecie Aleksander Koprow-
ski. W  celowaniu do Tarczy dla Pań 
(panie strzelały w pozycji z podpórką) 
I miejsce zajęła Rosanna Wolniewicz, 
II – Gabriela Świerczyńska, natomiast 
III – Hanna Przyjemska. Z kolei w tra-

�eniu do Kura zwyciężyła Hanna Przy-
jemska, II miejsce zajęła Justyna Rogal, 
zaś III  wystrzelał były burmistrz – Da-
riusz Szmyt. Najlepsi otrzymali pamiąt-
kowe puchary, dyplomy oraz upominki. 
Po ogłoszeniu wyników i zakończeniu 
turnieju uczestnicy umawiali się już na 
przyszłoroczne majowe zawody i spo-
tkanie integracyjne.

PAW

Majowe strzelanie

Q
Do Kura najlepiej strzelali (od lewej): Justyna Rogal, Hanna 
Przyjemska i Dariusz Szmyt

Z parafii św. Jana Bosko

Q
W niedzielę, 8 maja, podczas Mszy św. o godz. 10.30 sakrament Pierwszej Komunii Świętej przyjęło 85 dzieci   fot. Pa-
weł Wolniewicz

Przed wojną, przy ul. Poznańskiej 
(dzisiejsza Armii Poznań) na wysoko-
ści ul. Fryderyka Chopina stał ufun-
dowany i postawiony przez Stanisława 
Pawlickiego przydrożny krzyż z figu-
rą Pana Jezusa, zniszczony podczas 

działań wojennych 
w  czasie okupacji 
hitlerowskiej. 
W  roku milenij-
nym – 2000 – ów-
czesny proboszcz 
parafii pw. św. 
Jana Bosko – ks. 
kan. Karol Biniaś 
– zainicjował po-
mysł postawienia 
nowego krzyża 
w  tym rejonie 
miasta. Na odzew 
nie trzeba było 
długo czekać, po-
nieważ mieszkań-
cy osiedla – Ewa 
i Adam Ruszkow-
scy – zapropono-
wali miejsce w na-
rożniku swojej 

Poświęcenie krzyża
Jest takie miejsce, w którym nie tylko okoliczni mieszkańcy przystają, 
modlą się, przynoszą kwiaty i zapalają znicze

Q
Moment uroczystego poświęcenia krzyża    
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Przy krzyżu zebrało się grono nie tylko okolicznych mieszkańców    
fot. Paweł Wolniewicz
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Diakon z Żabikowa
12 maja o  godz.  16 Jędrzej Machalski 
(syn burmistrz Małgorzaty Machalskiej) 
– członek żabikowskiej wspólnoty para-
�alnej – przyjął w Katedrze Poznańskiej 
święcenia diakonatu. Para�anie od kilku 
lat modlą się w intencji przygotowują-
cego  się do kapłaństwa seminarzysty, 
który kończy piąty (przedostatni) rok 
studiów duchownych w  Poznaniu. To 
pierwszy z trzech stopni święceń sakra-
mentalnych (diakonat, prezbiterat i epi-
skopat). Diakoni nie wykonują funkcji 
typowo kapłańskich (celebrowanie mszy 
św., rozgrzeszanie i namaszczanie cho-
rych), ale sprawują posługę liturgii, sło-
wa i miłości. Asystują i posługują pro-
wadzącemu liturgię, sprawują służbę 
przy ołtarzu (przy księdze i  kielichu), 
kierują zgromadzeniem wiernych po-
przez odpowiednie polecenia oraz wy-
powiadanie intencji modlitwy powszech-
nej. Są zwyczajnymi szafarzami komunii 
św. Odczytują tekst Ewangelii, mogą 
wygłaszać homilie lub kazania. Mogą 
udzielać chrztu, asystować przy zawie-
raniu małżeństwa, przewodniczyć litur-

gii pogrzebu i  nabożeństwom, a  także 
sprawować te sakramentalia, które nie 
są zastrzeżone kapłanom (jak np. po-
święcenie kielicha i pateny). Są wezwani 
do niesienia pomocy i pociechy chorym, 
ubogim i cierpiącym. Składają przysięgę 
celibatu.

Maraton słowa Bożego
W środę, 20 kwietnia w godz. od 15 do 
21 para�anie (dzieci, młodzież i dorośli) 
czytali fragmenty Pisma Świętego, 
uczestnicząc w  archidiecezjalnym 
XII Maratonie Biblijnym. Organizatorką 
przedsięwzięcia, podobnie jak przed 
rokiem, była pani Ewa Pioterek, której 
pomagała grupa młodzieży.

Spotkania z Maryją
Nabożeństwa Majowe odprawiane są nie 
tylko w kościele para�alnym (codziennie 
po wieczornej Mszy św. o  godz.  18) 
i Sanktuarium bł. Edmunda (godz. 19). 
Mieszkańcy Fabianowa spotykają  się 
każdego dnia o godz. 19 przy krzyżu na 
ul. Sycowskiej, lubonianie z okolic �gu-
ry Serca Jezusowego przy ul. Żabikow-

Z parafii św. Barbary

Q
Maraton Biblijny 20 kwietnia   fot. Hanna Siatka

skiej w Komornikach (nowa para�a pw. 
św. papieża Jana XXIII) – w soboty i nie-
dziele o  godz.  19, a  sąsiedzi kapliczki 
Matki Boskiej nad Żabinką w  soboty 
o godz. 19.30.

I Komunia św.
W niedzielę, 8 maja pierwsza grupa 
dzieci (44 osoby) przyjęła po raz pierw-
szy sakrament Komunii św. Druga (87 
dzieci) uczyni to 22 maja.

HS

Tydzień Miłosierdzia
3 kwietnia, w  Niedzielę Miłosierdzia, 
gościliśmy w naszej wspólnocie ks. Woj-
ciecha Rzeszowskiego – rektora Semi-
narium Duchownego w Gnieźnie, jed-
nego z kilkudziesięciu polskich misjo-
narzy rozesłanych przez Papieża do 
posługi miłosierdzia w Roku Jubileuszo-
wym. Podczas Eucharystii przekazywał 
Słowo Boże. W czasie nabożeństwa do 
Miłosierdzia Bożego, wygłosił konfe-
rencję o  przesłaniu wypływającym 
z  logo Roku Miłosierdzia, objaśniając 
jego symbolikę. Pełnił też posługę 
w konfesjonale. Niedziela Miłosierdzia 
zapoczątkowała w  Kościele Tydzień 
Miłosierdzia. Panie z Caritas odwiedzi-
ły w  domach osoby samotne i  chore. 
Były to spotkania nie tylko z tymi oso-
bami, ale także z ich bliskimi, otacza-
jącymi ich opieką. Podziwialiśmy troskę 

najbliższych o godną starość osób w po-
deszłym wieku, pozostających pod ich 
opieką.

W trosce o życie
W obchodzony 4 kwietnia Dzień Świę-
tości Życia wielu z  para�an podpisało 
deklarację duchowej adopcji dziecka 
poczętego, zobowiązując się do dziewię-
ciomiesięcznej modlitwy za nie i  jego 
rodziców.

Lektura Biblii
W III Niedzielę Wielkanocną rozpo-
czął się w Kościele VIII Tydzień Biblijny. 
Był to czas bardziej świadomego i regu-
larnego spotkania ze Słowem Bożym 
w naszej wspólnocie i w indywidualnym 
wymiarze. Przed każdą mszą św. przez 
pół godziny czytano fragmenty Biblii.

Anna Kaźmierczak

Z parafii św. Maksymiliana

Dzień Świę-
tości Życia 
w para�i 
laskowskiej    
fot. Anna 
Kaźmierczak

Q

W kwietniu minęła 5. rocznica śmier-
ci ks. kanonika Stefana Patryasa – wie-
loletniego proboszcza para�i pw. św. 
Jana Bosko, pochowanego, zgodnie 
z jego życzeniem, na cmentarzu komu-
nalnym w  Luboniu. Jako �rma „Me-
mento Mori” administrująca cmenta-
rzem, ale przede wszystkim jako para-
�anie, postanowiliśmy wraz z  �rmą 
„Kamieniarstwo Korcz” z ul. Brzozowej 
zmienić i ubogacić otoczenie grobu śp. 
ks. Patryasa. Własnymi środkami 
i  wspólnymi siłami wokół pomnika 
(także ufundowanego przez obie fir-
my) ułożono nową kostkę brukową 
oraz ustawiono granitowe kolumienki, 
na których zawisł ozdobny łańcuszek. 
Grób śp. ks. Patryasa jest często od-
wiedzany i  doglądany przez dzieci 

i młodzież szkolną oraz przede wszyst-
kim przez byłych parafian. Zawsze 
można tam zastać kwiaty i palące się 
znicze. Mamy nadzieję, że naszymi 
pracami przyczyniliśmy się do upięk-
szenia i podkreślenia charakteru tego 
miejsca oraz osoby tam spoczywającej. 
Chcę serdecznie podziękować Panom 
Piotrowi i  Pawłowi Korczom za ich 
pomoc w tej i we wcześniejszych ini-
cjatywach społecznych takich, jak bu-
dowa nagrobka śp. ks. Patryasa czy też 
za tablice zamontowane na grobie by-
łego proboszcza para�i pw. św. Barbary 
– śp. ks. Zygmunta Sowińskiego na 
cmentarzu przy ul. Bluszczowej oraz 
w wielu innych czynach społecznych.

Dariusz Łopiński
Firma „Memento Mori”

Pamiętamy…

Q
Odnowione otoczenie grobu śp. ks. kan. Stefana Patryasa na cmentarzu komunal-
nym
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12 kwietnia w Fabianowie odprawiono 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Termin 
był nietypowy, bo już poza okresem 
Wielkiego Postu, ale podyktowany 10. 
rocznicą przeniesienia krzyża stojącego 
niegdyś u zbiegu ulic Fabianowo i Gło-
gowskiej. Nie byłoby powodu wspomi-
nać to wydarzenie w sposób tak uroczy-
sty, gdyby nie to, że z  krzyżem tym 
wiąże się pewna historia.
Drewniany krzyż stał przy ul. Głogow-
skiej nieprzerwanie od 170 lat. W czasie 
II  wojny światowej właściciel kuźni 
i gruntu – Antoni Wojewoda – oraz jego 
pracownicy: Stefan Janiszewski i Ludwik 
Bazanek, nie usłuchali hitlerowskiego 
okupanta i nie usunęli krzyża, narażając, 
a nawet oddając życie. Antoni Wojewo-
da (sołtys Fabianowa) zginął w  For-

cie  VII w  1942  r. Nie wiadomo, gdzie 
został pochowany Stefan Janiszewski. 
Ludwik Bazanek jako jedyny uczestniczył 
w przeniesieniu krzyża w 2006 roku (dziś 
już nie żyje). Można było doświadczyć, 
jak wielką czcią darzył ten symbol wia-
ry.
Ze względu na planowaną modernizację 
ul. Głogowskiej, krzyż stojący przez 170 
lat na posesji nr 366 został przeniesiony 
w 2006 r. na nowe miejsce – ul. Sycow-
ską 4, gdzie stoi do dziś. Podobnie jak 
10 lat temu, mieszkańcy Fabianowa na 
swoich płotach i bramach przygotowali 
stacje Drogi Krzyżowej, przy których 
zatrzymywali  się wszyscy zebrani, aby 
wysłuchać rozważań i wspomnień.

Rafał Wojtyniak

Uczczenie fabianowskiego krzyża

Q
Droga Krzyżowa ul. Fabianowo   fot. Rafał Wojtyniak

Dla melomanów

W niedzielę, 17 kwietnia o  godz.  16, 
w cyklu: „Cztery pory roku w Luboniu” 
mogliśmy wysłuchać koncertu „Perły 
baroku – wiosna w muzyce Romeo i Ju-
lia” w wykonaniu zespołu „Consortium 
Sedinum” z  jego solistą – koncertmi-
strzem Opery Kameralnej w Warszawie 
– panem Grzegorzem Lalkiem. W pro-
gramie koncertu wysłuchaliśmy nastę-
pujących utworów: „Wiosna – Koncert 
E-dur” – Antonio Vivaldiego, „Le Jour-
nal Du Printemps”, Op. 1 – Suita C-dur 
nr 1 – Johanna Caspara Ferdynanda 
Fishera, „Sinfonia B-dur” – Georga Frie-
dricha Haendla oraz „Koncert skrzyp-
cowy a-moll” – Johana Sebastiana Bacha. 
Organizatorami wydarzenia byli Miasto 
Luboń i  para�a pw. św. Jana Pawła  II, 
a wśród słuchaczy, oprócz para�an, moż-
na było zauważyć panią burmistrz Mał-

gorzatę Machalską i przedstawicieli Rady 
Miasta Lubonia.

Krucjata misyjna
5. Niedziela Wielkanocna, 24 kwietnia, 
była w naszej para�i Niedzielą Misyjną. 
Przez cały dzień gościliśmy w świątyni 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej 
– o. Mariana Lisa i o. Wiesława Choj-
nowskiego wraz z klerykami z Madaga-
skaru: Hippolyte i  Mamy. Na każdej 
Mszy św. misjonarze opowiadali o swo-

jej pracy, o problemach, na które natra-
�ają. Mówili o tym, że ich praca polega 
nie tylko na ewangelizacji, ale również 
na pomocy materialnej i rzeczowej dla 

miejscowej ludności. Budują szkoły, szpi-
tale, ośrodki zdrowia, �nansują uzdol-
nionej młodzieży studia. Prosili o mo-
dlitwę i wsparcie �nansowe ich pracy dla 
dalekich podopiecznych. Przed kościo-
łem sprzedawano pamiątki wykonane 
przez ludność z misji, w których pracu-
ją oo Marian OMI i Wiesław OMI. Kle-
rycy również zbierali o�ary i zachęcali 
do zostania Przyjacielem Misji – rozpro-
wadzając kolorowe zdjęcia z informacją, 
w jaki sposób nim zostać. Odpowiadając 

Z parafii św. Jana Pawła II na apel papieża Franciszka, w tym dniu  
zbieraliśmy również o�ary na pomoc dla 
ludności z Ukrainy.

I Komunia św.
1 maja 64 dzieci przystąpiły po raz 
pierwszy do sakramentu Eucharystii. 
Wydarzeniu towarzyszyła specjalnie 
przygotowana scenogra�a przy ołtarzu: 

żaglówka, której masztem był krzyż 
z przytwierdzoną doń rybą, z niego zwi-
sająca sieć, a  w  niej rybki z  imionami 
dzieci. Obok – kosz wysłany białą ser-
wetą, z  przaśnymi bułkami dla dzieci, 
każda z  krzyżem. Na ścianie hasło: 
„Daj się złowić w sieć miłości”.

Halina Gościewska

Q
Zespół „Consortium Sedinum” z koncertem w ramach cyklu: „Cztery pory roku 
w Luboniu”   fot Włodzimierz Wasilewski

Q
Grupa dzieci z para�i św. Jana Pawła II, które 1 maja przystąpiły do I Komunii św.  
fot Włodzimierz Wasilewski

W kwietniu obchodziliśmy Światowy 
Dzień Książki. Z tej okazji przygoto-
waliśmy dla dzieciaków z niepublicz-
nego przedszkola przy ul. 11 Listopa-
da szereg atrakcji: odwiedziliśmy Bi-
bliotekę Miejską i  zwiedziliśmy jej 
najciekawsze zakamarki oraz pozna-
liśmy zawód bibliotekarza. Panie po-
kazały dzieciom, w jaki sposób wypo-
życzać książki oraz wytłumaczyły, jak 
książki tra�ają do biblioteki. Przed-
szkole postanowiło z tej okazji zorga-
nizować wymianę książek dla dzieci 
i dorosłych: każdy miał okazję wymie-
nić swoje przeczytane książki na inne, 
których jeszcze nie znał.

N. Monarszyńska i D. Zielińska

Ze Słonecznego Zakątka

Q
Przedszkolaki  ze Słonecznego 
Zakątka w Bibliotece Miejskiej



5/2016

49

OŚWIATA

Publiczne Przedszkole nr 1 realizuje 
swoje projekty przyrodnicze od bardzo 
dawna. Najstarsze przedszkolaki, obser-
wując na co dzień przyrodę, mają lupy, 
lornetki, notatniki oraz pojemniki, 
w których gromadzą swoje skarby przy-
rodnicze. Najmłodsze „Gwiazdeczki” 
mogą pochwalić  się wiedzą na temat 
małych zwierzątek z  przedszkolnego 
ogrodu. Co miesiąc do gazetki przed-
szkolnej dołączany jest dodatek „Głos 
Przyrody”.
12 kwietnia do przedszkola przyszedł 
Andrzej Nowotny – znawca drzew. Opo-
wiadał dzieciom o  lasach i  sprzymie-
rzeńcach drzew. Przedszkolaki dowie-
działy się, jak ważna jest ochrona przy-
rody. 
Podczas Dnia Ziemi przedszkolaki prze-
konały się, czy znają zasady segregowa-
nia śmieci, a także poznały przedmioty 
powstałe w wyniku recyklingu. Prezen-
towane były ołówki i długopisy, koloro-
wanki, solarne zwierzątka, fartuszki, 
notatniki, torby na zakupy produkowa-
ne ze śmieci. Materiały te zostały udo-
stępnione przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Dla przedszkolaków wystąpiła tego 
dnia z  koncertem grupa �ażolecistek 
z SP 4. Każde dziecko miało przygoto-
waną do ozdabiania papierową torebkę 
na zakupy.
W kwietniu obejrzeliśmy przedstawienia 
teatralne. Pierwsze, w Ośrodku Kultury 
przygotowane było przez „Filharmonię 

Pomysłów” z  Koziegłów pod tytułem 
„To-I-Hola-Holany”. Spektakl nawiązy-
wał do 1050. rocznicy Chrztu Polski 
i  wszystkich legend związanych z  po-
wstaniem państwa polskiego. Drugie 
obejrzeliśmy w przedszkolu w wykona-
niu najmłodszych przedszkolaków. 
„Gwiazdeczki” prezentowały przystro-
jony owocami i warzywami wózek-stra-
ganik oraz zachęcały do zjadania zdrowej 
żywności, ruchu i sportu. Program „Żyj-
my zdrowo” realizowany jest przez całe 
przedszkole, w  ramach którego dzieci 
przygotowują sobie zdrowe kolorowe 
kanapki, soki, ćwiczą w rannych godzi-
nach, podczas wycieczek i uroczystości 
przygotowywana jest przez rodziców 
zdrowa żywność.
Ostatnim akcentem kwietniowych przed-
sięwzięć był konkurs na najciekawszy 
latawiec. Wśród prezentowanych prac 
najbardziej przyciągał wzrok latawiec 
skrzynkowy Wiktora Tomaszewskiego 
oraz żagiel z wymalowaną zebrą latawca 
Emilii Nowackiej.
Im cieplej, tym szybciej dojrzewają pla-
ny wycieczek. Część przedszkolaków 
zwiedzała już stare poznańskie zoo, część 
wybrała się do Poznania zwiedzić Mu-
zeum Wojska i galerię obrazów w Mu-
zeum Narodowym. W maju i czerwcu 
przedszkolaki wyjadą w miejsca zielone 
m.in. do Szreniawy oraz na agroturysty-
kę.

I. Kmiecik

Z Pogodnego Przedszkola

Q
Z uroczystości „Drzewa i my”

W kwietniu niepubliczne przedszkole 
przy ul. Szkolnej aż dwukrotnie odwie-
dziła znana już nam „Filharmonia Po-
mysłów”. Za pierwszym razem przedsta-
wienie pt. „Duli-Duli łąka” zabrało nas 
na spotkanie z muzyką ludową we współ-
czesnej odsłonie. Natomiast spektakl pt. 
„Hopsa-Dyrydasowo” pokazał dzieciom, 
jak piękne są nasze tańce narodowe. 
W towarzystwie cudownej polskiej mu-
zyki, wielobarwnych strojów ludowych, 
a  także psotnego kotka i  strachliwej 
myszki, dzieci poznały tradycje poszcze-
gólnych regionów Polski. 
Kwiecień pozwolił 
nam na obserwację 
różnych zjawisk po-
godowych i  zmie-
niającej się przyro-
dy wraz z  nadej-
ś c iem wiosny. 
Umożliwiły to tak-
że liczne spacery 
i  zabawy na świe-
żym powietrzu, co 
sprawiało dzieciom 
dużo radości.
Grupa średniaków 
przenios ła   s ię 
w  nieco cieplejsze 
krainy, poznając 
rozmaite zwierzęta 
egzotyczne. Dzieci 
mogły przebrać się 
za słonia i  zagrać 
na jego trąbie, ry-
czeć jak lwy, two-

rząc ich postacie z papierowych talerzy-
ków, a także skakać jak małpy przy we-
sołych piosenkach. Nawet jeśli za oknem 
było zimno i deszczowo, my czuliśmy się 
jak w gorącej Afryce.

N. Kaczmarek

Z Chatki Skrzatka

Q
Dzieci poznają zwierzęta afrykańskie   fot. N. Kaczmarek

Dzieci z niepublicznego przedszkola przy 
ul. Wschodniej kwiecień rozpoczęły 
muzycznie. Uczestniczyły w  koncercie 
pt. „Rytmiczne porządki”. Dowiedziały 
się, co to jest rytm codzienności i w jaki 
sposób wiąże się z ekologią. Zobaczyły 
także niezwykłą maszynę recyklingową, 
która zmieniała śmieci w instrumenty. 
Wybrane dzieci akompaniowały podczas 
wykonywania utwo-
rów muzycznych, 
a wszystkie przedszko-
laki świetnie się bawi-
ły podczas audycji.
26 kwietnia Domisiaki 
odwiedziły restaurację 
„Dominium”, gdzie 
zobaczyły, jak przygo-
towuje się pizzę, opar-
tą na tradycyjnej, wło-
skiej recepturze. Dzie-
ci samodzielnie wyko-
nały swoją ulubioną 
pizzę, a po upieczeniu 
zjadły ją. Na koniec 
wszyscy otrzymali dy-
plom małego pizzera 
oraz drobny upomi-
nek.
29 kwietnia odbyły się 
w przedszkolu warsz-
taty malarskie prowa-
dzone przez Adriannę 

Andryszewską. Spotkania te przybliżają 
dzieciom różnorodne techniki plastycz-
ne oraz pojęcia stosowane przez arty-
stów. Tym razem przedszkolaki porów-
nywały techniki malarskie laserunkowe 
i  impastu, wykonując pracę „Miasto 
nocą”. Powstałe arcydzieła dzieci zabra-
ły do domu.
 B. Stegenda

U Domisiów

Q
Warsztaty malarskie u Domisiów

Miło nam poinformować, że od maja 
przy naszym przedszkolu rozpoczął 
działalność Klub Dziecięcy, do którego 
serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 
żłobkowym.   

B. Węgrzyn
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Rocznica
Od lutego w SP 1 realizowaliśmy w kl. 
4-6 szkolny projekt obchodów 1050. 
rocznicy chrztu Polski. Podjęliśmy szereg 
działań, mających na celu uczczenie tego 
wydarzenia religijnego i historycznego. 
Wszystkie klasy 4 wyjechały na wyciecz-
kę na Ostrów Tumski, gdzie uczniowie 
zaznajomili  się z  historią tego miejsca 
w czasach wczesnopiastowskich. Zwie-
dzili katedrę ze szczególnym uwzględ-
nieniem Złotej Kaplicy, w której spoczy-
wają Mieszko I oraz Bolesław Chrobry 
oraz znajdują się w niej pomniki wład-
ców. W  podziemiach katedry dzieci 
obejrzały �lm edukacyjny na temat hi-
storii świątyni od czasów preromańskich 
do współczesnych. Czwartoklasiści zwie-
dzali także wystawę o początkach pań-
stwa polskiego i uczestniczyli w warsz-
tatach o  chrzcie Polski, wcielając  się 
w role Mieszka, Dobrawy i biskupa Jor-
dana w  Muzeum Archeologicznym. 
Piątoklasiści również pojechali na 
Ostrów Tumski i do katedry, a także do 
Bramy Poznania, gdzie zdobyli wiedzę 
na temat czasów Mieszka I i przyjęcia 
chrztu w 966 r. W szkolnym projekcie 
zaplanowano i przeprowadzono nastę-
pujące konkursy: dla klas 4 – „Wizja 
plastyczna chrztu Polski lub wizerunek 
Dobrawy i Mieszka I”, dla klas 5 – kon-
kurs wiedzy na temat początków państwa 
polskiego, dla klas 6 – na ciekawą pre-
zentację multimedialną o czasach Miesz-
ka I. Kulminacyjnym punktem projektu 
była uroczystość patriotyczna zorgani-
zowana 14 kwietnia, na którą zaproszo-
no panią burmistrz, Małgorzatę Machal-
ską, księdza proboszcza, Bernarda Cegłę, 
matkę przełożoną, siostrę Lidię, prze-
wodniczącą Rady Rodziców, Elżbietą 
Tomczak oraz byłego dyrektora naszej 
szkoły, Zbigniewa Jankowskiego. W pro-
gramie akademii, poza wręczeniem na-
gród laureatom konkursów i prezentacji 
ich dokonań oraz sprawozdań z wycie-
czek, była część artystyczna, na którą 
składały się występy �ażolecistów (pieśń 
„Boże, coś Polskę...”), wierszowane 
przedstawienie o Mieszku I i Dobrawie, 
wywiad z Dobrawą i wspólne odśpiewa-
nie z  chórem hymnów: narodowego 
i szkolnego oraz pieśni „Jesteśmy krajem 

chleba”. Miłym akcentem uroczystości 
było zasadzenie dębu, któremu nadano 
imię Mieszko.    M. Kubiak

Stop zwolnieniom
Przy okazji rozgrywanych w  Luboniu 
Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siat-
kowej w ramach akcji „Stop zwolnieniom 
z  WF-u” 15 kwietnia w  hali LOSiR-u 
przygotowano lekcję pokazową dla 
uczniów szkół podstawowych. Zajęcia 

poprowadził były reprezentant Polski, 
a  obecnie prezes Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej (PZPS), Paweł Papke. 
SP 1 reprezentowała liczna grupa uczen-
nic z kl. 4-6. Lekcja przebiegała w bardzo 
miłej atmosferze. Miała charakter zaba-
wowy, a jednocześnie pozwoliła dosko-
nalić umiejętności gry w  piłkę siatko-
wą.    H. Idzikowska

Zaczytani
W świetlicy od 18 kwietnia do 28 maja 
trwa zbiórka książek, które tra�ą do 
wielkopolskich, dziecięcych placówek 
medycznych. „Zaczytani.org” to ogól-
nopolska kampania społeczna, dzięki 
której tworzymy biblioteki w szpitalach, 
domach dziecka, hospicjach, świetlicach 
i wszędzie tam, gdzie książki są potrzeb-
ne.    A. Hajkowicz-Klimaszewska

Konkurs
26 kwietnia w świetlicy odbyło się uro-
czyste spotkanie laureatów kolejnej edy-

Z Jedynki cji wiosennego, międzyświetlicowego 
konkursu plastycznego „Magia wiosen-
nych kwiatów”. Gratuluję nagrodzonym 
dzieciom i zachęcam do udziału w ko-
lejnych edycjach konkursu.   

A. Hajkowicz-Klimaszewska

Straż Graniczna
27 kwietnia odwiedziła nas grupa piro-
techników Straży Granicznej (SG) z po-
znańskiego lotniska Ławica. Funkcjona-
riusze SG przeprowadzili pogadankę, 
dotyczącą zagrożeń, związanych z terro-
ryzmem oraz zaprezentowali sprzęt służ-
bowy wykorzystywany w  codziennej 

pracy pirotechników. Towarzyszyła im 
także Karolina – pies wyszkolony w za-
kresie poszukiwania materiałów wybu-
chowych. W  pokazie wzięły udział kl. 
5-6.    A. Hajkowicz-Klimaszewska

Sukces
28 kwietnia w SP 2 odbył się 4. Powiatowy 
Konkurs Języka Angielskiego w  ramach 
akcji „Macmillan Primary School Tourna-
ment”. W konkursie wzięli udział ucznio-
wie kl. 1-3 ze szkół podstawowych nasze-
go powiatu. Julia Przywara (3 d) zajęła 1. 
miejsce. Naszą szkołę reprezentowały 
również: Martyna Janiszewska (3 a) oraz 
Teresa Gąsiorek (3  c), które okazały  się 
bezkonkurencyjne w szkolnych elimina-
cjach do konkursu powiatowego.   

Oddział przedszkolny
W kwietniu zamieniliśmy się w ogrod-

ników, którzy siali nasiona 
i  sadzili cebulki kwiatowe. 
Codziennie doglądaliśmy jak 
wzrastają rośliny. Zaprosili-
śmy do naszej grupy dzieci 
z 0 a oraz kl. 2 b wraz z V. 
Matalewską na spotkanie 
z  gościem – panią leśnik 
z  Nadleśnictwa Konstanty-
nowo. Opowiedziała nam 
ona o swej pracy, zaprezen-
towała przyniesione ekspo-
naty ptaków i gniazd. Dzieci 
pogłębiły swoją wiedzę przy-
rodniczą i zadawały ciekawe 
pytania. Uczestniczyliśmy 
w warsztatach rysunkowych, 
prowadzonych przez artystę 
plastyka. Podczas Dnia Ziemi 

szczególną uwagę zwróciliśmy na posza-
nowanie naszego najbliższego otoczenia, 
utrwaliliśmy w praktyce sposoby segre-
gacji odpadów.    J. Gazda

Sport
Uczennice naszej szkoły odnio-
sły sukces podczas Międzysz-
kolnych Indywidualnych Bie-
gów Przełajowych w Luboniu. 
W kategorii dziewcząt z klas 5. 
Maja Słabiak (5  b) zajęła 1. 
miejsce, 3. – Bernadeta Dobosz 
(5  b), 6. – Patrycja Pacyńska 
(5  a). W  kategorii dziewcząt 
klas 6., 1. miejsce wywalczyła 
Maja Usak (6 d), 4. – Katarzyna 
Wasielewska (6 a), 6. – Natalia 
Stawicka (6 a). Wszystkie wy-
walczyły awans do Powiato-
wych Indywidualnych Biegów 
Przełajowych w  Poznaniu na 
Malcie. Do Finału Wojewódz-
kiego awansowały Maja Usak 
i Bernadeta Dobosz.    

 H. Idzikowska

Q
Dąb „Mieszko” sadzony przez burmistrz M. Machalską w towarzystwie gospodarzy 
i gości przy SP 1 im. bł. Edmunda Bojanowskiego

Q
Pamiątkowe zdjęcie lubońskich uczestników lekcji pokazowej w hali LOSiR z Pawłem Papke – 
siedzi centralnie wśród młodzieży

Q
Julia Przywara z SP 1 (z prawej) zajęła 1. miejsce 
Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego

Q
Maja Słabiak – 1. miejsce w Międzyszkolnych Indywidualnych Biegach Przełajo-
wych   fot. H. Idzikowska 
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Kino
W tym roku szkolnym kl. 4 b, 6 c i 6 d 
z SP 2 obejrzały kilka �lmów w ramach 
Akademii Filmowej w Multikinie w Po-
znaniu. Poruszały one problem uzależ-
nienia od Internetu, rozpadu więzi ro-
dzinnych i przenikania świata wirtual-
nego w świat realny.    O. Garczyńska

PoczytajMy
Dla klas pierwszych długie przerwy 
w szkole to czas przeniesienia się w świat 
bajek. Wszystko dzięki uczennicom kl. 
6 e: Katarzynie Michaluk, Julii Breszyk 
i Oli Jakubowskiej, należącym do klubu 
czytelniczego „Poczytajki”, które kolejny 
raz przygotowały spotkanie czytelnicze 
z  młodszymi koleżankami i  kolegami. 
Tym razem uczniowie poznali przygody 
siedmioletniego chłopca z opowiadania 
pt:„ Jak Wojtek został strażakiem” Cz. 
Janczarskiego.   

M. Olejniczak, M. Gidaszewska

Stop zwolnieniom
W hali LOSiR odbyły  się Mistrzostwa 
Polski Juniorek w Piłce Siatkowej. Wal-
czyło 8 zespołów, w tym UKS Poznań, 
gdzie reprezentantką była nasza absol-
wentka – Estera Kowalska. Przy okazji 
tej imprezy zorganizowano również lek-
cję pokazową z  piłki siatkowej, gdzie 
uczestnikami była młodzież z  naszej 
szkoły. W ramach lekcji WF-u reprezen-
tantkami były dziewczęta z kl. 5 b. Głów-
nym bohaterem tego przedsięwzięcia był 
obecny prezes PZPS, Paweł Papke, który 
współuczestniczył w całej lekcji, promu-
jąc akcję „Stop zwolnieniom z WF-u”.    
 M. Budzyńska

Zumba
W ramach programu „Razem przeciwko 
cukrzycy” uczniowie kl. 1 f, 1 h oraz 2 
i uczestniczyli w zajęciach zumby, które 
poprowadziła dla nas Monika Wacho-
wiak, instruktorka, mama naszej uczen-
nicy.    Dudziak-Kaniecka

Rocznica
Niedawno obchodziliśmy kolejną rocz-
nicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
O tej ważnej dla naszej historii rocznicy 
przypomniała nam w krótkim apelu kl. 
5 e pod opieką G. Sokowicza, M. Szwac-
kiego i  R. Jastaka. Całość wzbogacił 
występ wokalny Niny Wolińskiej (5 c), 
która jest laureatką Szkolnego Konkursu 
Piosenki „Małolata”.

Napisali
5 kwietnia uczniowie przystąpili do 
sprawdzianu szóstoklasisty, w  którym 
musieli wykazać  się umiejętnościami 
polonistycznymi i  matematycznymi. 
Zadania zostały osadzone w kontekście 
historycznym i przyrodniczym. Po prze-
rwie wszyscy wrócili na swoje miejsca, 
by tym razem udowodnić, że j. angielski 
nie jest im obcy.    V. Langner

Lekcja muzyki
6 kwietnia uczniowie kl. 1 c wybrali się 
na zajęcia do Szkoły Muzycznej „Yama-
ha”. Dzieci rozpoznawały brzmienia 
różnych instrumentów muzycznych. Nie 
lada wyzwaniem okazała się nauka gry 
na instrumentach klawiszowych, perku-
syjnych oraz gitarach. Najmilszym za-
skoczeniem był minikoncert, przygoto-
wany przez naszą uczennicę Angelikę 
Grześkowiak, podczas którego dziew-
czynka zaprezentowała swoje zdolności 
wokalne oraz grę na keyboardzie. 

  M. Olejniczak

Chemia
7 kwietnia kl. 2  h uczestniczyła w  ra-
mach „Kolorowego Uniwersytetu” w Za-
kładzie Chemii Supramolekularnej UAM 
w  wykładzie na temat: Zadziwiający 
świat gazów. Był on o  tyle ciekawy, że 
wyniesiona z niego wiedza pochodziła 
głównie z eksperymentów chemicznych.   
 S. Bielawska

Angielski
8 kwietnia w naszej szkole odbył się 4. 
Finał Powiatowego Konkursu Języka 
Angielskiego Macmillan Primary Scho-
ol Tournament. Uczniowie z klas 3 zma-
gali się z trudnymi zadaniami językowy-
mi. W konkursie wzięło udział 20 uczest-
ników z  7 szkół z  Lubonia i  okolic. 
Pierwsze miejsce zdobyła Julia Przywa-
ra (SP 1), 2. – Julia Szczesiak (SP 2, kl. 
3 c), 3. – Blanka Urban (SP 3).  

M. Lewandowska, E. Wallheim

Literackie Jeżyce
Spacer edukacyjny po Jeżycach, w któ-
rym wzięliśmy udział, na długo pozo-
stanie w  naszej pamięci. Ta ciekawa 
przygoda to nie tylko odwiedzenie 
miejsc, gdzie mieszkali polscy twórcy, 
ale także podążanie śladami bohaterów 
literackich, o których pisali, np. rodziny 
Borejków z serii książek M. Musierowicz. 
Uczniowie zdobyli nowe wiadomości 
o  polskich artystach i  ich twórczości, 

Z Cieszkowianki a  także wysłuchali fragmentów cyklu 
powieściowego „Jeżycjada”.   

M. Lewandowska, E. Wallheim

Przyroda
13 kwietnia kl. 1 d i 1 f wybrały się na 
lekcję przyrodniczą „Co wiosną w lesie 
śpiewa?” do Ośrodka Edukacyjnego 
„Łysy Młyn” w Biedrusku. Dzięki pro-
wadzącej zajęcia, Karolinie Prange, po-
znaliśmy wiele gatunków ptaków wystę-
pujących w Polsce oraz słuchaliśmy ich 
śpiewu. Wspólnymi siłami przybijaliśmy 
gwoździe, by stworzyć własną budkę 
lęgową dla ptaków, którą zamierzamy 
powiesić. W  leśnym laboratorium, 
uczniowie oglądali pod mikroskopem 
różne owady zatopione w żywicy oraz 
pióra.    K. Kielas, A. Ratke

Leśniczy
14 kwietnia w świetlicy odbyły się zaję-
cia z  zakresu edukacji przyrodniczo-
-leśnej. Naszym gościem był leśny edu-
kator – Katarzyna Maćkowiak z Nadle-
śnictwa Konstantynowo. Na wstępie 
uczniowie dowiedzieli się, na czym 
polega praca leśniczego oraz jakiego 
sprzętu używa on podczas pracy w lesie. 
Podczas spotkania uczniowie podziwia-
li eksponaty zwierząt.   

Wychowawcy świetlicy 

Recytacja
16 kwietnia odbył się �nał 1. Międzysz-
kolnego Konkursu Recytatorskiego po-
ezji wiosennej w SP 1 w Puszczykowie. 
Wzięło w nim udział 5 uczniów z naszej 
szkoły. Jury zachwycił Bruno Sołtys (1 c), 
który wyrecytował utwór M. Terlikow-
skiej „Przedwiośnie” i zajął zaszczytne 
2. miejsce w kategorii kl. 1-3. Uczniowie: 
Szymon Stachowiak (1 b), Wiktor Pilar-
ski (1 h), Adam Niemiec (6 e), Łukasz 
Filipowicz (6 b) otrzy-
mali wyróżnienia. Wy-
stępy oceniał Mieczy-
sław Hryniewicz.    
M. Olejniczak, M. Gida-
szewska

W „Mam talent”
Nina Wolińska (5  c) 
zajmuje się z powodze-
niem nie tylko recyta-
cją, ale także muzyką. 
Swój talent rozwija 
w szkole muzycznej T. 
Burton z  Poznania, 
w której uczy się śpie-
wu i gry na fortepianie. 
17 kwietnia wystąpiła 
w  Berlinie na rocko-
wym koncercie „Rock 

Open Air Frueh-
lingsfest” wraz 
z  zespołem „X-
Go”. Wspólnie za-
śpiewali piosenkę 
„Raz po raz” Per-
fektu oraz „Poza 
logiką”. Wykonanie 
i aranżacja porwa-
ły publiczność 
i  występ zakoń-
czył  się wielkimi 
brawami. Szkoła 
muzyczna zgłosiła 
Ninę do konkursu 
„Mam talent!”. 
Młoda artystka wy-

konuje piosenkę Adele „Someone Like 
You”.

Wycieczka
19 kwietnia uczniowie kl. 3 c wybrali się 
z  wizytą do zakładu recyklingowego 
należącego do �rmy PAPC w Luboniu. 
Naszym przewodnikiem była Małgorza-
ta Dubiel, która oprowadziła nas po 
zakładzie. Dzieci poznały proces prze-
twarzania puszek aluminiowych, które 
dostarczane są niemal z  całej Wielko-
polski. Oczyszczone i  przetworzone 
puszki w specjalnych balach dostarcza-
ne są do hut. Wycieczka doszła do skut-
ku dzięki uprzejmości Małgorzaty Wa-
sinkiewicz, mamy Oli.   M. Budziszewska

Sport
22 kwietnia przy stadionie lubońskim 
odbyły się Mistrzostwa Lubonia w In-
dywidualnych Biegach Przełajowych. 
Uczniowie startowali w dwóch katego-
riach wiekowych, z podziałem na dziew-
częta i chłopców. Każda szkoła wysta-
wiła po 8 zawodników, którzy mieli do 
pokonania dystans 1000  m. Najlepsza 
szóstka z każdego biegu awansowała na 
zawody powiatowe. Z naszej szkoły tym 
wyróżnieniem cieszyli się: Wiktoria Do-
tka – 4. miejsce, Marysia Leciej – 5., 
Zuzanna Karaszewska – 2., Gabrysia 
Matuszczak – 2., Nowak Bartosz – 1., 
Kacper Sommerfeld – 2., Idziak Wiktor 
– 1., Wojciech Winkel – 2., Olaf Hofman 
– 4. W/w sportowcy reprezentowali nas 
na Mistrzostwach Powiatu Poznańskie-
go, które odbyły  się 26 kwietnia. Nasi 
szczęśliwi zwycięzcy to: Kacper Som-
merfeld – 6. miejsce i Wiktor Idziak – 4. 

Łowcy miodu
Z okazji Dnia Ziemi byliśmy na filmie 
„Łowcy miodu”. Obejrzeliśmy fascy-

nujący obraz z życia pszczół. Ich do-
skonale zorganizowane społeczeństwo 
kręciła kamera, z  szybkością nawet 
ponad 500 tys. klatek na sekundę.    

B.K., M.S., U.R.

Przeciw cukrzycy
29 kwietnia odbył  się „Skakankowy 
maraton”. Wszyscy entuzjaści skakania 
z kl. 3-6 zgromadzili się w sali gim-
nastycznej, żeby spróbować swoich 
sił. Zwyciężyła Oliwia Wojciechowska 
(3 b), a 2. miejsce zajęła Ola Nawratil 
(3 b), 3. – przypadło Ewelinie Adam-
czak (6  c), a  4. – Mai Zborowskiej 
(5 a).   

Budzyńska, U. Roszak
Q
Apel z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Q
Nina Wolińska z SP 2 utalentowana muzycznie
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Muzykowanie
Z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, 2 
kwietnia w Poznańskiej Katedrze odby-
ło się nabożeństwo z muzycznym udzia-
łem flażolecistów. Uczestnikami byli 
muzykujący z niemalże 80 szkół, para�i 
i ośrodków kultury z Poznania, Łodzi, 
Wrocławia i Szczecina. Pośród nich zna-
lazła się 9-osobowa grupa z SP 3 (kl. 2 c). 
Zagraliśmy wraz z pozostałymi �ażole-
cistami dawne i  współczesne utwory 
religijne.    M. Śniegocka

Obchody
Z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski 
uczniowie kl. 6 a  wraz z  Krzysztofem 

Glazą i Krzysztofem Koniecznym przy-
gotowali apel. Przedstawiał on fakty 
historyczne oraz korzyści, jakie z  tej 
wzniosłej uroczystości wypłynęły dla 
naszej Ojczyzny.    K. Konieczny

List od Królowej
Dzieci uczęszczające na kółko z j. angiel-
skiego wysłały 15 marca list z życzenia-
mi do Królowej Elżbiety II z okazji Świąt 
Wielkiej Nocy. Ku naszemu zdziwieniu 
4 kwietnia do sekretariatu szkoły dotarł 
list zwrotny z Pałacu Buckingham, opa-
trzony królewską pieczęcią od Królowej 
Elżbiety II z życzeniami i podziękowa-
niami dla uczniów oraz pracowników 
naszej szkoły. List nie został podpisany 
osobiście przez Królową, tylko przez 

jedną z Dam Dworu, która zajmuje się 
odpowiadaniem na korespondencję 
w zastępstwie Królowej.    J. Nawrocka

Sukcesy recytatorów
9 kwietnia w SP 1 w Puszczykowie od-
był się 1. Międzyszkolny Konkurs Recy-
tatorski, poświęcony wiośnie w poezji. 
Reprezentowali nas: Łucja Łobejko (2 a) 
i Tomasz Brauza (5 b). Komisja konkur-
sowa, której profesjonalizm gwarantował 
zasiadający w  jej składzie znany aktor, 
Mieczysław Hryniewicz, nie miała wąt-
pliwości przy rozdziale nagród. Zwycię-
żyliśmy w obu kategoriach wiekowych. 
Łucja zdobyła 1. miejsce w kategorii klas 

1-3, a  Tomek zwyciężył 
w 4-6. Nasi reprezentanci 
sprostali wszystkim wy-
maganiom regulaminu, 
prezentując bezbłędną 
dykcję, zrozumienie wy-
głaszanego tekstu, a także 
uzasadniony tematyką 
tekstu strój.    H.R.

Zabawa w teatr
Uczniowie z kółka teatral-
nego wraz z opiekunem, 
M. Gabler, zaprosiły 14 
kwietnia dzieci z oddzia-
ł u  pr z e d s z ko l n e go 
w  szkole, a  28 kwietnia 
dzieci z  Punktu Przed-
szkolnego „Trójeczka” 
i Przedszkola „Tip Topka 
Odkrywcy” na dwa 
przedstawienia: „Trzy 

Nowinki z Trójki

W publicznym przedszkolu przy ul. Klonowej, 26 kwietnia odbył się 
Festiwal Tańców Europejskich. W  pokazach brały udział dzieci 
z wszystkich grup. Był to dzień pełen emocji i wrażeń. Do LOSiR-u 
przybyli rodzice, aby podziwiać i dopingować swoje dzieci. Maluchy 
zaprezentowały tańce charakterystyczne dla krajów Europy, takich 
jak: Francja, Hiszpania czy Włochy. W czasie uroczystości panowa-
ła wspaniała atmosfera i królowała dobra zabawa.

MT

Z Małych Talentów

Q
Festiwal Tańców Europejskich dla dzieci z Małych Talentów

świnki” i  „Głos 
koguta”. Aktorzy 
utożsamiali  się 
z  przedstawio-
nymi przez sie-
bie postaciami, 
przeżywali 
i  wczuwali  się 
w  sytuację bo-
haterów, uczest-
niczyli w  ich 
przygodach, 
smutkach i  ra-
dościach. Sami 
przygotowali 
również dekora-
cję. Nagrodą za 
występ było za-
interesowanie 
małych widzów i brawa. Zabawy w teatr 
odgrywają dużą rolę w rozwijaniu zdol-
ności myślenia i mowy, a także twórczej 
wyobraźni i fantazji.    M.G.

Osiecka i Przyjaciele
„Czy te oczy mogą kłamać?”, „Małgośka”, 
„Okularnicy”, „Nie żałuję” to zaledwie 
kilka spośród utworów zaprezentowa-
nych przez uczniów Trójki słuchaczom 
Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w piątkowe popołudnie, 15 kwiet-
nia. Kolejne spotkanie z poezją w SP 3, 
tym razem zatytułowane „Słaba płeć? 
w twórczości Agnieszki Osieckiej i Przy-
jaciół” spotkało  się z  entuzjastycznym 
przyjęciem widzów. Nic dziwnego, sko-
ro ze sceny popłynęły słowa nieśmier-
telnych przebojów znanej autorki oraz 
takich twórców jak: J. Tuwim, A. Siko-
rowski czy A. Poniedzielski. Spontanicz-
ne reakcje publiczności stanowią najlep-
szą recenzję przedstawienia z udziałem 

uczniów kl. 1-6 pod kierunkiem nauczy-
cielek j. polskiego.   

H. Ruszkowska, M. Kinas

Maraton Naukowy
22 kwietnia odbył się w naszej szkole 
4. Maraton Naukowy. Pomysł i  kon-
cepcja wyjątkowych zajęć wyszła od 
dyr. Grażyny Leciej. W tym roku go-
ściliśmy Bartłomieja Jędrzejaka, pre-
zentera pogody stacji TVN, który opo-
wiadał ciekawostki o swoim zawodzie. 
Byli również pracownicy Katedry Fi-
zyki Uniwersytetu Przyrodniczego 
w  Poznaniu: mgr inż. Łukasz Mase-
wicz, dr inż. Przemysław Siejak, dr 
Grażyna Plenzler, dr Danuta Napiera-
ła, którzy bogacili wiedzę uczniów 
z  elektryczności i  fizyki na usługach 
ekologii. Zobaczyliśmy strażaka, ra-
townika Bartosza Urbańskiego ze spe-
cjalistycznym sprzętem. Tajemnice 
nurkowania przekazał nam Daniel 
Maslek, przedstawiciel Stowarzyszenia 

Płetwonurków „Rico Sub”. Do-
świadczenia chemiczne zapre-
zentowała Sylwia Łowicka 
z „Małego Edisona”. Poznaliśmy 
rasy psów dzięki prezentacji 
Pawła Wolniewicza i jego żony. 
Sztuczki na magicznej desce 
trikboard demonstrował Stani-
sław Bartmiński. Odwiedził nas 
też zastępca burmistrza, Mate-
usz Mikołajczak.    M.G.

Klub Małego Chemika
26 kwietnia odwiedziliśmy G 2, 
gdzie zobaczyliśmy pracownię 
chemiczną i �zyczną. Sami wy-
konaliśmy eksperymenty i  do-
świadczenia. Był to czas pełen 
zabawy i radości.    M. Olejniczak

Q
Warsztaty z elektryczności w ramach Maratonu Naukowego

Q
Łucja Łobejko i Tomasz Brauza – zwycięzcy Międzysz-
kolnego Konkursu Recytatorskiego z Mieczysławem 
Hryniewiczem – aktorem

Q
Mali aktorzy witają się z widzami
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Prima aprilis
Samorząd Uczniowski SP 4 postanowił 
uczcić 1 kwietnia, przebierając się w za-
bawny sposób. Nawet niektórzy nauczy-
ciele przyłączyli się do nas.   

M. Piechocka

Edukacja przez ruch
Najmłodsze dzieci wraz z kl. 3 stworzy-
ły niesamowity duet. Połączyły wyobraź-
nię, siłę oraz twórcze pomysły, wykonu-
jąc prace metodą edukacji przez ruch. 
Spotkanie to miało na celu wywołać 
radość, która tworzy optymalne warun-
ki uczenia się w grupie tzw. równowagę 
funkcjonalną. Dzieci w grupach za po-
mocą kółek, kółeczek, kół... stworzyły 
makiety drzewa oraz domu. Prace pla-
styczne zostały wykonane przy muzyce, 
w formie zabawy, tanecznie, tupiąc oraz 
skacząc. Dzieciaki bawiąc się, przy 
wspólnej pracy stworzyły piękne plaka-
ty wiosenne.    M. Chuda-Granat

Koszyk zdrowia
Dzieci z oddziału „0” po całym zdrowym 
tygodniu, potra�ły opowiedzieć jakie 
witaminy zawierają owoce, jakie mają 
właściwości. Dzieliliśmy owoce na zbio-
ry według np. koloru, smaku, wielkości. 
Dzieci z  zasłoniętymi oczami kolejno 
losowały z  magicznego talerza próbkę 
produktu do degustacji, którą musiały 

rozpoznać po smaku i określić czy na-
leży ona do zdrowej czy niezdrowej 
żywności. Zapoznały  się z  zasadami 
prawidłowego odżywiania oraz roli wa-
rzyw i owoców w jadłospisie. Następnie 
samodzielnie wykonały owocowe szasz-
łyki.    K. Studzińska

Konkurs
13 kwietnia w SP 4 odbył się 2. etap Gmin-
nego Konkursu Matematycznego „Mistrz 
sprawności rachunkowej” przeznaczony 
dla uczniów klas 4. Laureatami konkursu 
zostali uczniowie SP 2. 1. miejsce zajęła 
Kornelia Grzesiak, 2. – Jakub Górski, 3. 
– Kamil Przybylski.    K. Piórkowska

Ploteczki z Czwóreczki

Jak co miesiąc, odbyły  się warsztaty 
kulinarne w punkcie przedszkolnym przy 
ul. Dąbrowskiego. Tym razem przedszko-
laki przygotowały na swoich talerzykach 
zdrowe, smaczne i warzywne „obrazki” 
– uśmiechnięte buzie, auta, łódki.
21 kwietnia Tatr Lalek „Pinokio” odwie-
dził nasze przedszkole ze spektaklem 
edukacyjnym pt. „Wesoła szkoła”. Przed-
stawienie opowiadało o bezpieczeństwie 
w ruchu drogowym, zdrowym odżywia-
niu i dobrym wychowaniu.
22 kwietnia obchodziliśmy Światowy 
Dzień Ziemi. Przeprowadzone zostały 
zajęcia, mające na celu wzbogacenie 
wiedzy dzieci na temat ekologii. „Chro-

nić przyrodę, oszczędzać wodę, dokar-
miać ptaki, dbać o  zwierzaki, kwiaty 
hodować, drzewa szanować, prądu nie 
marnować i nigdy nie śmiecić” – przy-
rzekały przedszkolaki. Było dużo zadań, 
zagadek z zakresu ekologii, nie zabrakło 
też wesołych zabaw ruchowych. 
Dzieci pod koniec miesiąca wzięły też 
udział w przygotowanych przez uczniów 
kl. 2 a i ucznia kl. 4 a, pod opieką Marii 
Gabler przedstawieniach pt. „Trzy małe 
świnki” i „Głos koguta”. Uśmiech, nauka 
i  zabawa to efekty obejrzanych przez 
przedszkolaków inscenizacji.

K.K.

Z Trójeczki

Q
Dzień Ziemi w Trójeczce

3 b
W kwietniu szczególną uwagę zwraca-
liśmy na zdrowy styl życia. Na zajęciach 
przypomnieliśmy sobie podstawowe 
zasady, zgodnie z piramidą zdrowia oraz 
wykonaliśmy zwierzaki z  owoców. Na 
innych zajęciach tworzyliśmy konstruk-
cje balonów, które „unosiły nas w pod-
niebne podróże”. 21 kwietnia przypomi-
naliśmy sobie zasady udzielania pomo-
cy poszkodowanym w ramach programu 
WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować”. 
Podczas kolejnych zajęć przećwiczyliśmy 
pozycję boczną bezpieczną oraz resu-

scytację krążeniowo-oddechową. Znamy 
numery alarmowe i potra�my udzielić 
pomocy osobie nieprzytomnej. Przy 
okazji omawiania sposobów spędzania 
wolnego czasu rozmawialiśmy na temat 
zajęć dzieci z plemienia Himba. W po-
dróż do Afryki zabrała nas Martyna 
Wojciechowska – słynna podróżniczka, 

z  którą po-
znaliśmy 
świat afry-
kańskich 
rodzin i  ich 
zmagania 
w  codzien-
nej walce 
o  przetrwa-
nie. Dowie-
dzieliśmy 
się, że glina 
jest cennym 
materiałem, 
który służy 
mieszkań-
com afry-

kańskich wiosek między innymi do 
wytwarzania naczyń. Dlatego my rów-
nież postanowiliśmy ulepić z  gliny 
dzbanki, misy, wazony. Nie było to łatwe 
zadanie, ale sprawiło nam dużą frajdę.   
 A. Garstka

3 c
20 kwietnia w kl. 3 c mięliśmy owoco-
wy zawrót głowy. Uczniowie tworzyli 
zdrowe zwierzaki, które następnie ze 
smakiem zjedli. 21 kwietnia uczestni-
czyliśmy w niecodziennej lekcji fizyki. 
Wodna klepsydra, nierozłączne ma-

gnesy, balon na gwoździach, bańki 
mydlane oraz latające piłeczki i balo-
ny… Pan wytłumaczył nam, że to wca-
le nie magia i sztuczki, a fizyka potra-
fi zdziałać cuda. Dzieci uczestniczyły 
także w lekcji przeprowadzonej przez 
naszego psychologa, Tomasza Zieliń-
skiego.    A. Gaweł

Sport
22 kwietnia na Stadionie Miejskim 
odbyły się Indywidualne Biegi Prze-
łajowe Szkół Podstawowych Miasta 
Luboń (800  m dziewcząt i  1000  m 
chłopców). Zawody przeprowadzone 
zostały w dwóch kategoriach wieko-
wych 2003 i  2004 oddzielnie dla 
dziewcząt i chłopców. Wzięło w nich 
udział 34 naszych uczniów. Do Po-
wiatowych Biegów Przełajowych do-
stało  się pierwszych 6 sportowców 
z danej kategorii wiekowej. Z naszej 
szkoły dalej przeszli: Olga Siwek 
z wynikiem 3;17, Piotr Papis – 3;22.   

E. Bilińska-Bobkowicz

Q
Uczestnicy Gminnego Konkursu Matematycznego   fot. K. Piórkowska

Q
Edukacja przez ruch   fot. K. Studzińska

Szkolny 
prima 
aprilis

Q



5/2016

54

OŚWIATA

Musical „Metro”
W czwartek, 31 marca pojechaliśmy do 
Studia Bu
o w Warszawie. Siedzieliśmy 
w trzech pierwszych rzędach, więc z bli-
ska obserwowaliśmy użycie efektów 
specjalnych i grę aktorów. Piękna mu-
zyka, ciekawe układy choreogra�czne to 
znaki rozpoznawcze tego teatru. Czas 
pomiędzy przyjazdem, a  spektaklem 
spędziliśmy na seansie w  planetarium 
w Centrum Nauki Kopernik. Przenie-
śliśmy się tam w czasie do 2053 r. i zo-
baczyliśmy z bliska naszą galaktykę. 

Sukcesy
12 kwietnia nasi laureaci konkursów 
wojewódzkich, organizowanych przez 
Kuratorium Oświaty, otrzymali swoje 
dyplomy, które zwalniają ich z pisania 
części egzaminu gimnazjalnego. Laure-
atami zostali: Kalina Piskorska (Woje-
wódzki Konkurs Języka Polskiego i Wo-
jewódzki Konkurs Biologiczny), Marga-
reta Ohnsorge (Wojewódzki Konkurs 
Geogra�czny), Zosia Kaczmarek (Wo-
jewódzki Konkurs Historyczny), Andriej 
Gorożyn (Wojewódzki Konkurs Języka 
Rosyjskiego). W tym roku wielu uczniów 
klas dwujęzycznych zdobyło tytuł lau-
reata w ogólnopolskim konkursie języka 
angielskiego Olimpus. W klasie 3 laure-
atem została Kalina Piskorska oraz Jakub 
Szczepański, Kamil Kaźmierczak i Jakub 
Szaroleta, w klasie 2: Wiktoria Witczak, 
Kacper Buczak, Małgorzata Nowak, 
Franciszek Skarbek, Tymon Mroczkow-
ski oraz Aleksandra Hinc, a w klasie 1: 
Nina Zażembłowska. W Turnieju Infor-
matycznym, organizowanym przez Ze-
spół Szkół Ekonomicznych w Poznaniu, 
nasza drużyna dotarła do pół�nału i za-
jęła 4. miejsce na 20. Dzielnie reprezen-
towali nas uczniowie: Maciej Rzymek, 
Szymon Chlebowski i Mateusz Dopie-
rała. W Ogólnopolskim Konkursie Geo-
gra�cznym „Galileo” zajęliśmy wysokie 
miejsca. W kategorii klas 1: Piotr Lata-
siewicz otrzymał dyplom laureata i zajął 
10. miejsce w  Polsce na 233, Vincent 

Brorsson otrzymał wyróżnienie i upla-
sował się na 12. pozycji. W gronie klas 
2 najlepsza była Wiktoria Cugier, która 
zdobyła wyróżnienie i zajęła 15. miejsce 
na 138. 

Posłowie na Sejm
Filip Wesołowski i Jakub Szaroleta stwo-
rzyli przełomowy projekt, przedstawia-
jący losy intrygującego miejsca, jakim 
jest Fabryka Przetworów Ziemniacza-
nych w  Luboniu. Dzielnie wykonali 
wszystkie zadania konkursowe. Przepro-
wadzili różnorodne analizy, ankiety, 
wywiady oraz nagrali �lm. Działania te 
zachwyciły komisję konkursową, a w na-
grodę zostali zaproszeni na posiedzenie 
Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Konkurs
28 kwietnia nasze gimnazjum organizo-
wało Konkurs Języka Angielskiego dla 
szkół podstawowych. Wzięło w  nim 
udział ponad 80 uczestników. Nagroda-
mi były książki i  talony do „Empiku”. 
Czworo laureatów otrzymało także in-
deksy, które uprawniają do przyjęcia do 
klasy dwujęzycznej.

Dzień Rodziny
W kwietniu świętowaliśmy Dzień Ro-
dziny. Z  tej okazji uczestniczyliśmy 
w  ciekawych warsztatach. Ci co lubią 
śpiewać, wybierali warsztat muzyczny. 
Dla fanów rękodzieła były warsztaty 
z decupage i tworzenia biżuterii. Mogli-
śmy również tworzyć naturalne kosme-
tyki albo poćwiczyć na sali gimnastycz-
nej. Były spotkania z  podróżnikiem, 
biologiem oraz warsztaty psychologicz-
ne. Po prostu dla każdego coś miłego.

Doradztwo zawodowe
W naszej szkole w ramach poradnictwa 
zawodowego uczniowie klas 3 mają spo-
tkania z  doradcą zawodowym. W  ra-
mach zajęć grupowych i indywidualnych 
dowiedzieli  się m.in.: jakim są typem 
temperamentu i jak to mogą wykorzystać 

Z Gimnazjum nr 1

Niepubliczne przedszkole przy ul. Kopernika 10A postanowiło uczcić 7 kwietnia 
Światowy Dzień Zdrowia, przygotowując smaczną i zdrową sałatkę owocową jako 
symbol prawidłowych nawyków żywieniowych.
Kolejny tydzień (11-15 kwietnia) poświęcony był nauce numerów alarmowych. 
Dzieci poznały pracę lekarzy, strażaków, policjantów. Na zakończenie bloku tema-
tycznego nasze pociechy wzięły udział w pokazie ratownictwa wodnego i udzielania 
pierwszej pomocy.
18 kwietnia rozpoczęliśmy tydzień ekologii. W tym celu segregowaliśmy śmieci. 
Było małe sprzątanie najbliższego świata. Uwieńczeniem obchodów Dnia Ziemi był 
przemarsz dzieci w kolorowych ekoopaskach z transparentem po ulicach Lubonia.
21 kwietnia w bibliotece miejskiej odbyło się pasowanie na Czytelnika. Przedszkolaki 
wypożyczyły swoją pierwszą książkę i dowiedziały się, jak należy o nią dbać.
25-27 kwietnia w  naszym przedszkolu były „drzwi otwarte”. Był dzień muzyczny: 
warsztaty bębniarskie i dużo zabaw rytmiczno-ruchowych. Kolejny dzień był poświę-
cony plastyce. Dzieci wykonały piękne prace, poznały różne techniki plastyczne. 
W ostatnim dniu sportowym była piłka nożna i joga. Pani kucharka upiekła pyszne 
babeczki, które z apetytem zostały skonsumowane w rodzinnej, miłej atmosferze.
28 kwietnia wzięliśmy udział w przeglądzie „Małych Form Teatralnych”, który miał 
miejsce w  Przedszkolu „Weseli Sportowcy”. Straszaki oraz maluchy przedstawiły 
spektakl pt. „Recepta na zdrowie” i wprowadziły wszystkich zgromadzonych w za-
czarowany świat bajek.   M. Perlińska-Baraniak

Z Czarodziejskiego Ogrodu

Q
 Dzień Ziemi w Czarodziejskim Ogrodzie

w wyborze przyszłej drogi zawodowej, 
czym najlepiej kierować się przy podej-
mowaniu decyzji o dalszym etapie kształ-
cenia, jak wygląda szkolnictwo ponad-
gimnazjalne i czym się różni, czy istnie-
je coś takiego, jak zawody przyszłości, 
gdzie szukać informacji o  szkołach 
średnich, gdzie znaleźć dobre strony 
z testami predyspozycji zawodowych itp.

Drzwi otwarte
4 maja gościliśmy kandydatów do naszej 
szkoły, którzy wraz z rodzicami zwiedza-
li sale lekcyjne, uczestniczyli w spotkaniu 
z dyrekcją i brali udział w różnych pre-
zentacjach.

Sukcesy sportowe
6 maja na piaszczystym boisku na terenie 
Orlika SP  4 odbyły  się zawody. Ewa 
Dziurla i Margareta Ohnsorge pokonały 
2:0 w meczu siatkówki plażowej zespół 
dziewcząt z G 2. 28 kwietnia odbyła się 
pierwsza runda eliminacyjna Turnieju 
Inea-Cup Streetball. Drużyna chłopców 
w  składzie: Wojtek Trzeciak, Kajetan 
Agaciński, Bartek Kaliszewski oraz Oskar 
Przybylak zajęli 1. miejsce, wygrywając 
z drużynami ze Stęszewa i Puszczykowa. 
Tym samym wywalczyli sobie awans do 
kolejnej rundy rozgrywek. 25 kwietnia 
podczas Indywidualnych Mistrzostw 
Powiatu w Lekkiej Atletyce nasi ucznio-
wie kolejny raz zdobyli medale oraz 
awans na Mistrzostwa Rejonu. Pierwszą 
rozgrywaną konkurencją na zawodach 
był bieg na dystansie 110 m przez płotki,

w której Aleksander Nowak zdobył srebr-
ny medal. W biegu na 300 m, Karolina 
Filipowicz zajęła 3. miejsce. Srebrny me-
dal w pięknym stylu wywalczyli w szta-
fecie szwedzkiej: Mateusz Ryng, Leszek 
Sobczyk, Mateusz Swiniarski oraz Bartosz 
Nowakowski. Medal brązowy w tej samej 
sztafecie tra�ł do reprezentacji dziewcząt 
w  składzie: Liwia Sokołowska, Paulina 
Głowacz, Julia Radoszewska oraz Karo-
lina Filipowicz. 14 kwietnia podczas Mi-
strzostw Lubonia w  Indywidualnych 
Biegach Przełajowych nasi uczniowie 
wywalczyli dziewięć miejsc, zapewniają-
cych awans do zawodów powiatowych. 
W biegu na dystansie 2000 m, w katego-
rii rocznik 2000, 1. miejsce zajął Mateusz 
Swiniarski. W biegu na 1500 m dziewcząt, 
w roczniku 2001-2002, 2. miejsce zajęła 
Jagoda Urbaniak, natomiast medal brą-
zowy wywalczyła Karolina Filipowicz. Na 
Mistrzostwa Powiatu zakwali�kowano 
również: Liwię Sokołowską, Margaretę 
Ohnsorge, Nataszę Pawlicką, Kacpra Bu-
czaka, Tomasza Kordzińskiego oraz Kac-
pra Wójtowicza. 12 kwietnia w Zespole 
Szkół Zawodowych nr 6 w  Poznaniu 
odbył  się „Wiosenny turniej w tańcu 
i  aerobiku”. W  zawodach wzięły udział 
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Nasz 
duet: Aleksandra Graf i Filip Jakubowski 
wywalczył 2. miejsce, a grupa taneczna 
„Replay” w składzie: Agata Wiss, Magda-
lena Piechocka, Zuzanna Szumiłowska, 
Weronika Pers, Maria Jankowska, Zuzan-
na Demuth, Anna Palacz, Zuzanna Szym-
kowiak zdobyła 3. miejsce.
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Laureatki
Zosia Wrzaskowska (1 f) i Zosia Golczak 
(1 e) zostały laureatkami konkursu hi-
storycznego „Chrzest Polski 966-2016”, 
zajmując odpowiednio 4. i  6. miejsce 
w woj. wielkopolskim.    P. Hącia

Muzykowaliśmy
2 kwietnia w Poznańskiej Bazylice Ar-
chikatedralnej odbyło się spotkanie �a-
żolecistów z okazji 1050. rocznicy Chrztu 
Polski, któremu przewodniczył J.E. ks. 
biskup Damian Bryl. Z naszego gimna-
zjum w spotkaniu uczestniczyli: Karoli-
na Pioterek (1 d), Marta Jelinska (1 d), 
Lidia Wysocka (1 g), Wiktoria Gliszczyń-
ska (1 d), Artur Połczyński (1 d) i Kon-
rad Szychowiak (3 g).    J. Szychowiak

Podwójny laureat
12 kwietnia w Poznańskiej Ogólnokształ-
cącej Szkole Muzycznej II st. im. M. 
Karłowicza w Poznaniu odbyła się uro-
czystość wręczenia zaświadczeń i nagród 
laureatom konkursów przedmiotowych, 
organizowanych dla uczniów gimnazjum 
przez Wielkopolskie Kuratorium Oświa-
ty. Witek Taisner został w  tym roku 
szkolnym laureatem dwóch konkursów: 
Wojewódzkiego Konkursu Historyczne-
go i  Ponadwojewódzkiego Konkursu 
Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.   

K. Urbaniak

Certyfikat
12 kwietnia reprezentowałyśmy G 2 na 
uroczystościach zorganizowanych przez 
Centrum Rozwoju Edukacji Obywatel-
skiej (CREO) w Urzędzie Wojewódzkim 
w Poznaniu pt. „Wolontariat w edukacji”, 
gdzie odebrałyśmy certy�kat dla szkoły. 
Seminarium było podsumowaniem pro-
jektu „Wolontariat z klasą”.   

M. Szmyt, K. Wilińska-Jóźwiak

Piłka nożna
13 kwietnia na boisku Orlik w Luboniu 
odbył się Pół�nał Powiatu Poznańskiego 
Szkół Gimnazjalnych w  Piłce Nożnej. 
Do rywalizacji przystąpiły drużyny z Stę-
szewa, Puszczykowa i Lubonia – orga-
nizatora zawodów. Zespoły rywalizowa-
ły systemem „każdy z każdym”. Mecze 
trwały 2x10 minut. Nasi gimnazjaliści 
zajęli 1. miejsce i awansowali do Finału 
Powiatu, który odbył  się 22 kwietnia. 
Tam, w rywalizacji z drużynami z Po-
biedzisk, Suchego Lasu, Baranowa i Lu-
bonia zajęliśmy 4. miejsce.   

K. Błaszczyk

Egzamin
18-20 kwietnia trzecioklasiści pisali eg-
zamin gimnazjalny. W  poniedziałek 
mierzyli się z historią, wiedzą o społe-
czeństwie i  j. polskim, we wtorek 
z przedmiotami przyrodniczymi i ma-
tematyką, a w środę z j. nowożytnym na 
poziomie podstawowym i rozszerzonym. 
Wyniki będą istotne przy rekrutacji do 
szkół ponadgimnajalnych.    G2

Laureaci „Arsenału Pamięci”
Tegoroczne jubileuszowe podsumowanie 
Ogólnopolskiego Konkursu „Arsenał 
Pamięci” odbyło  się 21-23 kwietnia 
w  Łodzi. Uroczystość prowadził druh 

Krzysztof Jakubiec – pomysłodawca 
i  główny organizator. Główną atrakcją 
i nagrodą dla laureatów była całodniowa 
wycieczka po regionie łódzkim, która 
odbyła się w ramach imprezy.   

P. Hącia i K. Urbaniak

Zawody
21 kwietnia odbyły  się zawody lekko-
atletyczne. Oto najlepsze wyniki: dystans 
1000 m – 3. miejsce Martyna Koćmie-
rowska; pchnięcie kulą – 3. miejsce Kuba 
Maćkiewicz (11,14 m); skok w dal – 4. 
miejsce Krystian Bryński (5,66cm), 
100  m – 2. miejsce Damian Fabiś 
(11,64 s), 1000 m – 4. miejsce Mateusz 
Frąckowiak (3,05 s); 2000 m – 2. miejsce 
Patryk Jakubowski (6,56 s); 2000 m – 3. 
miejsce Damian Budziszewski (6,57 s); 
sztafeta 4x100 m – 2. miejsce Dominik 
Olbrych, Kuba Fabiś, Krystian Bryński, 
Damian Fabiś (49,09 s); sztafeta szwedz-
ka – 4. miejsce Kuba Kowalewski, Klau-
diusz Siuda, Krzysztof Szewczyk, Mau-
rycy Kaźmierczak (2,24  s). Wszyscy 
wymienieni awansowali do rejonu.   

M. Zabłocki

W Berlinie
22 kwietnia uczniowie naszego gimna-
zjum udali się do Berlina. Gimnazjaliści 
spędzili czas na Alexanderplatz oraz 

Z Gimnazjum nr 2 spacerowali wzdłuż ulicy Unter der Lin-
den. Uczestnicy zobaczyli m.in. fragment 
Muru Berlińskiego i odwiedzili Muzeum 
Techniki.    G 2

Zdolna dziennikarka
Paulina Stępniak (3  e) po raz kolejny 
znalazła się w gronie laureatów 17. Wiel-
kopolskiego Konkursu Dziennikarskie-
go pod patronatem Kuratorium Oświa-
ty w Poznaniu. Skupiła się na dzienni-
karstwie obywatelskim i  promowaniu 
Lubonia, jako miejsca atrakcyjnego dla 
mieszkańców. Uroczysty �nał konkursu 
odbył  się 23 kwietnia. Autorzy trzech 
najlepszych prac zostali nagrodzeni wy-
jazdem do Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli.    I. Walkowiak

Memoriał Bronisława Szwarca
26 kwietnia na terenach Polany Harce-
rzy przy Jeziorze Maltańskim w Pozna-
niu odbył  się Finał Powiatu Poznań-
skiego w  Indywidualnych Biegach 
Przełajowych. Do rywalizacji w ramach 
Poznańskich i  Powiatowych Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej stanęło prawie 2000 
uczniów ze szkół podstawowych, gim-
nazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 
Reprezentowali nas: Martyna Koćmie-
rowska (2 a), Jagoda Czerwińska (1 f), 
Jadwiga Hawrysiuk (2  h), Zuzanna 
Siejak (3  c), Weronika Kantor (3  c), 
Marianna Klecz (3 e), Patryk Łukaszew-
ski (2 a), Damian Budziszewski (2 d), 
Dominik Olbrych (2  a), Kuba Łuka-
szewski (2 a), Marcin Marciniak (3 h), 

Krzysztof Szewczyk (3 f) oraz Maurycy 
Kaźmierczak (3 f). Z chłopaków najle-
piej poradził sobie Kuba Łukaszewski, 
który zajął 10. miejsce w  klasy�kacji 
generalnej (5. w powiecie poznańskim) 
na 131 uczestników. Wśród dziewczyn 
najbliżej podium znalazła się Martyna 
Koćmierowska, zajmując 11. miejsce 
(8. w  powiecie poznańskim) na 147 
startujących. Uczniowie wywalczyli 
sobie prawo startu w Finale Wojewódz-
kim Indywidualnych Biegów przełajo-
wych, który odbędzie  się pod koniec 
roku szkolnego w Żerkowie.   

M. Garstkiewicz

Drzwi otwarte
27 kwietnia odwiedziło nas wielu ro-
dziców oraz uczniów klas 6 ze szkół 
podstawowych z  Lubonia, Poznania, 
Komornik i  Wir. Kandydaci poznali 
naszą ofertę, zobaczyli pracownie 
przedmiotowe. Nauczyciele i uczniowie 
opowiadali o  realizowanych progra-
mach oraz projektach. Prezentowali 
prace uczniowskie i zachęcali do kon-
kursów oraz doświadczeń. Odpowia-
daliśmy na liczne pytania gości, doty-
czące rekrutacji.  

 J. Walczak

Zdrowy styl życia
27 kwietnia w ramach przypadającego 
22 kwietnia Dnia Ziemi kl. 2  c i  3  e 
z wychowawczyniami: p. Łukomską, p. 
Potocką-Kaczmarek i asystentem p. Dzy-
dzanem zaprosiły wszystkich uczniów 
na śniadanie. Warunkiem otrzymania 
zdrowej przekąski było pokazanie swo-
jego drugiego śniadania.   

A. Malujda, N. Kołtun, A. Matusiak

Rocznica
29 kwietnia uczciliśmy 225. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ucznio-
wie wzięli udział w apelu, przygotowa-
nym przez kl. 2  d pod kierunkiem K. 
Paradowskiej. Po hymnie państwowym 
zabrzmiała pieśń „Witaj, majowa jutrzen-
ko”. Później Ola Stanulewicz i Mateusz 
Majewski przypomnieli najważniejsze 
zasady Ustawy zasadniczej zatwierdzonej 
przez posłów Sejmu Wielkiego w 1791 r.   

J. Walczak

Rekolekcje szkolne
Tematy przewodnie tegorocznych spo-
tkań duchowych to „Nowe życie” 
i „Uczynki miłosierne”. Uczniowie, po-
dzieleni na dwie grupy, uczestniczyli 
w zajęciach w Kościele pw św. Barbary, 
w salach lekcyjnych oraz w hali LOSiR 
dostosowanej w tych dniach do potrzeb 
katechezy.    G2

Docenieni
Akcja koła polonistycznego „Książka 
z  dzieciństwa”, poświęcona literaturze 
dziecięcej i młodzieżowej zyskała uzna-
nie redaktorów strony Książka dla dzie-
ci i Młodzieży: media / publikacje / in-
formacje.   A. Wodzyńska-Skotarczak

Ważne rady
Nasi uczniowie wysłuchali wykładu pani 
dietetyk, Joanny Mielęckiej, która opo-
wiedziała nam, na czym polega jej pra-
ca. Dowiedzieliśmy się, dlaczego rozma-
ite diety są nieskuteczne, a  niekiedy 
doprowadzają do rożnego rodzaju zabu-
rzeń odżywiania.    M. Szmyt

Q
Zwycięzcy zawodów lekkoatletycznych

Q
Laureaci konkursu historycznego „Arsenał Pamięci”
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Stowarzyszenie „Zgrupka Luboń” inten-
sywnie rozwija się sportowo, ale jedno-
cześnie chce zachęcić mieszkańców do 
aktywności na świeżym powietrzu. Jaz-
da na rowerze jest przede wszystkim 
zdrowym sposobem spędzania wolnego 
czasu. A jazda w grupie daje dodatkowo 
możliwość nawiązania nowych znajo-
mości.

Dla kogo?
„Rowerowe poranki 60+” to cykl 6. 
niedzielnych rajdów rowerowych skie-
rowanych do naszych seniorów chcących 
aktywnie spędzić niedzielne przedpołu-
dnie. Spotykamy się o godz. 10 na pl. bł. 
Edmunda Bojanowskiego przed Urzę-
dem Miasta. Tempo i dystans każdego 
rajdu dostosowujemy do możliwości 
uczestników. Wycieczki potrwają od 2 
do 3 godzin.

Kiedy?
Pierwszy rajd odbył  się 17 kwietnia 
2016  r., kolejny 8 maja. Na następne 
zapraszamy 12 czerwca, 10 lipca, 7 
sierpnia i  4 września. Harmonogram 
może ulec zmianie ze względu na pogo-
dę. Rajdy mają charakter towarzyski.

Kilka zasad
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą 
poznać okolice naszego miasta z nieco 
innej perspektywy. Oczywiście zapra-
szamy też rodziny i młodszych uczest-
ników, ale pamiętajmy, że na „Rowero-
wych porankach 60+” dowodzą nasi 

rodzice i dziadkowie, którzy nierzadko 
pamiętają czasy, gdy Luboń nie posiadał 
jeszcze praw miejskich. Najważniejsze 
informacje:
QQ udział w rajdach jest bezpłatny,
QQ większość tras pokonujemy ścieżkami 

rowerowymi i leśnymi,
QQ fragmenty szosowe pokonujemy w gru-

pach po 15 osób,
QQ prosimy o  używanie kasków oraz 

oświetlenia,
QQ zalecamy posiadanie ubezpieczenia 

we własnym zakresie,
QQ prosimy zabrać przekąski i coś do picia,
QQ prosimy ubrać  się odpowiednio do 

warunków pogodowych,
QQ na początku i na końcu grupy poje-

dzie opiekun ze Zgrupki,
QQ zdjęcia z rajdów mogą być publiko-

wane w internecie.

Zadanie jest realizowane przez Stowa-
rzyszenie „Zgrupka Luboń” i  współ�-
nansowane ze środków otrzymanych od 
Miasta Luboń. Kontakt: tel. 509 504 118, 
kontakt@zgrupka.pl

Grzegorz Rychel

Rowerowe poranki 60+
Projekt skierowany do osób w wieku 60+ wraz z rodzinami

Pomimo mało sprzyjającej aury najwy-
trwalsza szóstka z lubońsko-komornic-
ko-łęczyckiej grupy turystów rowero-
wych wyruszyła w niedzielę, 10 kwietnia 
na 50. jubileuszowy rajd „Ruszaj się bo 
zardzewiejesz” zorganizowany przez 
Oddział PTTK H. Cegielski z metą nad 
jeziorem Lipno w Stęszewie. Jechaliśmy 
przez Komorniki, Rosnowo, Waleriano-
wo i  Rosnówko. Po drodze mieliśmy 
okazję podziwiać pięknie kwitnące 
w  ogródkach magnolie w  jaśniejszych 
i  ciemniejszych odcieniach różu. Na 
odcinku leśnym przez Wielkopolski Park 
Narodowy z Rosnówka do Dębienka do 
przedniego koła wkręciła mi  się gałąź 
tak nieszczęśliwie, iż urwała  się część 
mocowania błotnika, ale mogłam dalej 
kontynuować jazdę. Ten rajd wyjątkowa 
ob�tował w  awarie – później jeszcze 
dwóch kolegów „złapało gumę”. Rzecz 
dotychczas niespotykana, aby połowie 
grupy przytra�ły się problemy ze sprzę-
tem. Na mecie rajdu czekały na nas 

wspaniałe prezenty, jak album „Stęszew 
na starej fotogra�i do czasu II  wojny 
światowej”. Dzięki temu albumowi mo-
gliśmy odbyć podróż w czasie i prześle-
dzić, jak zmieniała  się zabudowa stę-
szewskiego Rynku, jak wyglądał on 
w dzień targowy, gdy kupcy rozkładali 
swoje towary pod domami podcienio-
wymi chroniącymi ich od wpływu wa-
runków atmosferycznych. Ten album to 
również wspaniałe studium mody – jak 
ubierano  się na targ, jak na procesję 
kościelną w różnych okresach. Znajdu-
je się w nim m.in. reprodukcja zdjęcia 
przedstawiająca anomalię pogodową, 
jaką była śnieżyca w  dniu 2 czerwca 
1930 r. i zasypany śniegiem stęszewski 
Rynek. Na menie rajdu spotkaliśmy 
wielu znajomych turystów rowerowych 
z Wrześni, Śremu i Poznania. Wzmoc-
nieni grochówką i kiełbaską upieczoną 
nad ogniskiem wróciliśmy po przejecha-
niu 35 km do domu.

Iwona Cerba

Wiosna na rowerze
Rajd „Ruszaj się bo zardzewiejesz” z metą w Stęszewie

Q
Nasza grupa na mecie rajdu „Ruszajka” w Stęszewie

Na majówkę przybyły całe rodziny nie 
tylko z Komornik, ale także z ościennych 
gmin, w tym także wielu mieszkańców 
Lubonia. Od godz. 16 do 22 było wiele 
występów na scenie (dzieci ze szkół, 
zespoły ludowe i  wokalne) oraz wiele 
innych atrakcji. Oprócz stoisk gastrono-
micznych były także stoiska: Znaczków 
Turystycznych (na którym prezentowa-
no pierwszy znaczek turystyczny Gminy 

Komorniki), Zespołu Parków Krajobra-
zowych Województwa Wielkopolskiego, 
stoiska Kół Gospodyń Wiejskich i wiele 
innych. Była biesiada z zespołem „Po-
goda Band” i  zabawa taneczna. Takie 
imprezy przygotowane profesjonalnie 
i  z  rozmachem przez GOK integrują 
mieszkańców gminy.

Jan Błaszczak

Ekomajówka w Komornikach
W niedzielę, 1 maja na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
(GOSiR) w Komornikach odbyła się impreza majowa zorganizowana przez 
Gminny Ośrodek Kultury (GOK)

Kolekcjonerzy 
znaczków tury-
stycznych na 
ekomajówce  
w Komorni-
kach   fot Jan 
Błaszczak

W atmosferze radości, zabawy i rywa-
lizacji sportowej spędzili czas uczniowie 
klas trzecich lubońskich podstawówek 
w piątek, 8 kwietnia. Zawody sportowe 
typu „toczenie wielkanocnego jaja”, 
„zające na polanie” i  szereg innych 
wzbudzały wiele emocji nie tylko u za-
wodników, ale i gromko dopingującej 
publiczności. Każdy chciał wygrać, każ-
dy chciał być pierwszy. W  rezultacie 
tak  się stało. Na najwyższym podium 
stanęło 40 zawodników i  otrzymało 

złote medale, a  każda szkoła zdobyła 
ponadto złoty „zajączkowy puchar”. 
W przerwie, aby trochę ostudzić emo-
cje, w  układzie tanecznym wystąpiła 
uczennica kl.VI SP 4 – Agata Podbylska. 
Imprezę pod patronatem burmistrz 
Małgorzaty Machalskiej, zorganizowa-
li SP 4 i LOSiR, a prowadzili Magdale-
na Sosnowska, Małgorzata Goździewska 
i Maciej Kędziora.

Małgorzata Goździewska
koordynator

Zajączkowe zawody

Q
Trzecioklasiści z lubońskich podstawówek na zawodach w LOSiR-ze

Q



5/2016

57

TURYSTYKA

Zlot kolekcjonerów
W sobotę, 9 kwietnia 
na Śródce w Poznaniu, 
w  piwnicy restauracji 
„Hyćka” odbyło  się 
IV Regionalne Spotka-
nie Kolekcjonerów 

Znaczków Turystycznych województwa 
wielkopolskiego. Przybyli na nie zbiera-
cze z Poznania, Krosna Odrzańskiego, 
Zielonej Góry, Wrocławia, Stargardu, 
Kalisza, Nowego Tomyśla, Obornik 
Wlkp., Rawicza, Komornik, Łęczycy, 
Czech (Bila Voda) oraz Lubonia. Wszyst-
kich łączy wspólna pasja wędrowania 
i  przy okazji zbierania drewnianych 
krążków upamiętniających te turystycz-
ne imprezy. Wszyscy na pamiątkę otrzy-
mali okolicznościową pieczątkę zlotową 
oraz kartę pamiątkową z  osobistymi 
pieczątkami obecnych kolekcjonerów, 
którą z wielkim oddaniem i starannością 
wykonał podczas spotkania Jerzy z Ko-
mornik wraz z kolegami z Lubonia i Łę-
czycy. Niespodziankę przygotował też 
koordynator projektu – Zbyszek ze Zło-
tego Stoku. Była nią inauguracja najnow-
szego znaczka okolicznościowego upa-
miętniająca 1050. rocznicę Chrztu 
Polski.. Robert z  Nowego Tomyśla, 
znany znaczkowej braci z opisywania na 
stronie internetowej swoich podróży 
szklakiem ZT (znaczków turystycznych), 
podzielił się z nami barwną opowieścią 
o Zamku Kapitanowo w Ścinawce Śred-
niej   M. J. Błaszczakowie

Powitanie wiosny
W niedzielę, 17 kwietnia, chcąc powitać 
wiosnę, uczniowie należący do Szkol-
nych kół Krajoznawczo-Turystycznych 
PTTK nr 6,7 i 11 ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 uczestniczyli w Zlocie Tury-
stów „Powitanie Wiosny – Żarno-
wiec  2016”. Metę rajdu przygotował 
Oddział PTTK w Buku. Trasa wiodła 
po malowniczych wzgórzach i  dolin-
kach polodowcowych Ozu Bukowsko-
-Mosińskiego, w okolicy wsi Krąplewo. 
I tak, podziwiając widoki, doszliśmy do 
miejscowości Tomice. To stara miejsco-
wość. W  istniejącym tu grodzie 

w  1464  r. urodził  się Piotr Tomicki, 
sekretarz Zygmunta Starego, dyploma-
ta, wybitny humanista, autor słynnego 
zbioru akt dyplomatycznych wydanych 
w  17 tomach jako „Acta Tomiciana”. 
Kościół gotycki pw. św. Barbary w To-
micach zbudowano ok. 1468 r. Najcen-
niejszymi elementami wyposażenia 
wnętrza są: ołtarz wczesnobarokowy 
z pierwszej połowy XVII w., renesan-
sowa płyta nagrobna Mikołaja Tomic-
kiego z piaskowca oraz unikatowa brą-
zowa płyta nagrobna również Mikołaja 
Tomickiego, wykonana w  1524  r. 
w warsztacie Vischera młodszego w No-
rymbergii. Obok kościoła znajduje się 
dzwonnica drewniana z dwiema dzwo-
nami – z 1541 r. i 1613 r. Po dotarciu 
w okolice osady Żarnowiec zatrzyma-
liśmy się u podnóża stromego zbocza, 
z którego wypływa niewielkie źródełko. 
W 1994 r. decyzją władz wojewódzkich 
„Źródełko” zostało uznane za pomnik 
przyrody. 

Żarnowiec 2016
17 kwietnia odbył się 
44. Zlot Turystów 
„Powitanie wiosny 
Żarnowiec 2016” zor-
ganizowany przez 
O d d z i a ł  P T T K 

w  Buku przy współudziale Urzędu 
Miasta i Gminy w Buku oraz Wavin 
Metalplast Buk Sp. z o.o. Celem zlotu 
było uczczenie 1050. Chrztu Polski 
i Państwa Polskiego oraz rozwój tu-

rystyki wśród młodzieży i  załóg za-
kładów pracy oraz turystyki rodzin-
nej. Uczniowie z Szkolnych Kół Kra-
joznawczo-Turystycznych PTTK 
z  SP  1 z  Lubonia przybyli na metę 
rajdu z nauczycielami z trasy ze Stę-
szewa. Inne grupy wędrowały z Do-
piewa, Otusza, Niepruszewa i Buku. 
Wielu uczestników zlotu przebrało się 
w stroje historyczne z czasów Miesz-
ka I. Było także ognisko turystyczne, 
na którym smażono kiełbaski, a  na 
mecie przygrywała orkiestra bukow-
skiej Straży Pożarnej. Na metę przy-
było około 500 osób.    Jan Błaszczak

Z PTTK

Poznajemy parki
W niedzielę, 24 kwietnia odbyły  się 
XVIII  Wielkopolski Rajd „Poznajemy 
Parki Krajobrazowe – Nadwarciański 
Park Krajobrazowy” oraz V Narada i Zlot 
Instruktorów i Działaczy Ochrony Przy-
rody – Pyzdry 2016, zorganizowane przez 
Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-
-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka. 
Wyruszyliśmy autokarem z Poznania do 
miejscowości Białobrzeg, by stamtąd 
pieszo udać się na trasę rajdu po Nad-
warciańskim Parku Krajobrazowym, 
który utworzono w 1995 r. Zajmuje po-
wierzchnię ponad 13428  ha w  obrębie 
gmin: Lądek, Pyzdry, Rzgów oraz Zagó-
rów. Park jest częścią Doliny Środkowej 
Warty, uznanej za ostoję ptaków o randze 
międzynarodowej. Na jego terenie stwier-
dzono ok. 240 gatunków ptaków, z czego 
około 150 obecnie lęgowych. Tereny 
Parku zostały włączone do sieci Natu-
ra 2000 jako obszar specjalnej ochrony 
ptaków Dolina Środkowej Warty oraz 
specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja 
Nadwarciańska. Po przejściu prawie 
11  km wzdłuż Warty i  jej starorzeczy 
doszliśmy na metę w Samorządowej Szko-
le Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyz-
drach, gdzie przybyło prawie 250 uczest-
ników pieszych i rowerowych. Odbyła się 
także narada Instruktorów i  działaczy 
Ochrony Przyrody zorganizowana przez 
Wielkopolską Komisję Ochrony Przyro-
dy przy WKO PTTK w Poznaniu. Omó-
wiono sprawy związane z ochroną przy-
rody, popularyzacją odznaki „Turysta – 
Przyrodnik” oraz nowej dziecięcej od-
znaki „Tropiciel Przyrody”. Komandorem 
Rajdu był prezes Eugeniusz Jacek. W raj-
dzie wzięła również udział liczna grupa 
członków PTTK i LUTW z Lubonia.    

M. J. Błaszczakowie

Ziemia Złotowska
16 kwietnia Koło PTTK nr 14 zorga-
nizowało wycieczkę w północny re-
jon Wielkopolski – powiat złotowski. 
To jeden z największych obszarowo 
i  najbardziej zalesionych powiatów 
Wielkopolski. Zwiedzanie zaczęliśmy 
od miejscowości Krajenka nad rzeką 
Głomią. Proboszcz oprowadził nas 
po kościele św. Anny fundacji Anny 
Sułkowskiej z końca XVIII wieku. Za 
murami świątyni znajduje  się stary 
młyn wodny, a  przy nim szkoła 
kształcąca młynarzy. Następnym 
przystankiem był Złotów położony 
nad czterema jeziorami. Poza zabyt-
kami, tj. kościołem farnym z drugiej 
połowy XVII w. oraz poewangelicką 
świątynią projektu Schinkla, należy 
tam odwiedzić muzeum. Znajduje się 
ono w  szachulcowym budynku 
z XVIII w., a oprowadzający pasjo-
naci przedstawiają historię tego re-
gionu i jego walkę o polskość. Kolej-
na miejscowość to Zakrzewo – 
współcześnie znane z pociągu retro-
-blues, a w historii związane z posta-
cią księdza dr. Bolesława Domań-
skiego, który ufundował Dom Polski 
(1935 r.) z obecnym Muzeum Rodła. 
Obejrzeliśmy również kościoły drew-
niane, w tym regionie przede wszyst-
kim szachulcowe. Jeden z nich znaj-
duje  się w  małej wsi Batorowo 
(XVIII w.), a następne – w zachod-
niej  części  powiatu (kościółki 
w Osówce oraz Tarnówce). Przejeż-
dżając przez Lędyczek zatrzymali-
śmy  się przy szlaku „pięciu rzek”, 
a w Podgajach przy pomniku poświę-
conym Polakom zamordowanym 
przez Niemców w 1945 r. 
 Maria Rogacka

Q
Uczestnicy Wielkopolskiego Zlotu Kolekcjonerów Znaczków Turystycznych w re-
stauracji „Hyćka”   fot. Jan Błaszczak

Q
Inscenizacja Chrztu Polski przy Źródełku   fot. Jan Błaszczak

Q
Lubońska grupa na trasie rajdu „Poznajemy Parki Krajobrazowe”   fot. Jan Błaszczak
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Jak nam powiedział Marek Giese – spe-
cjalista do spraw organizacji imprez w Lu-
bońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 
jest już gotowy projekt boiska sportowe-
go, które ma być zlokalizowane za halą 
LOSiR. Przewidywana jest sztuczna na-
wierzchnia, z której będą mogły korzystać 
działające na terenie Lubonia kluby spor-
towe. Wymiary będą podobne do tych, 
jakie mają orliki. Obecnie na obiektach 
sportowych znajdujących się w zarządzie 
LOSiR-u (orlik przy ul. Dojazdowej, bo-
isko przy SP 2, Stadion Miejski oraz bo-
isko przy ul. Szkolnej), trenuje ponad 500 
zawodników. Oznacza to bardzo inten-
sywną eksploatację, szczególnie boisk 
z trawiastą nawierzchnią, bo oprócz tre-
ningów na ul. Szkolnej i Rzecznej rozgry-

wane są również mecze z udziałem lu-
bońskich zespołów. Łącznie na wymie-
nionych boiskach odbywa się tygodniowo 
70 godzin treningów, natomiast w okresie 
od marca do czerwca rozgrywa się prawie 
90 meczów i  turniejów. Boiska są nad-
miernie obłożone i  eksplorowane, 
w związku z tym Miasto wraz z LOSiR-em 
są zmuszone podjąć działania w  celu 
stworzenia lepszych warunków dla tre-
nujących w  Luboniu adeptów futbolu. 
Tym bardziej, że przeprowadzone zabie-
gi i konserwacja nawierzchni trawiastej 
przy takiej ilości treningów i meczów na 
długo nie wystarcza. Lokalizacja tego typu 
obiektu była przewidywana w projekcie 
całej hali.

Władysław Szczepaniak

Będzie boisko przy hali

Rozgrywki Wielkopolsko-Lubuskiej 
Ligi Piłkarskiej trwają w  najlepsze. 
Jak co tydzień, 23 kwietnia, w  ra-
mach WLLP na orliku przy ul. Le-
śnej 6 w Kórniku, na murawę wybie-
gli zawodnicy z grup B2 i C. Rywa-
lizowali ze sobą podopieczni grający 
na co dzień pod egidą Akademii 
Piłkarskiej Reissa. To były niezapo-
mniane emocje! Nie oszczędzając 
energii ani na chwilę, każdy z nich 

zaprezentował  się wyjątkowymi 
umiejętnościami piłkarskimi. Zwy-
cięzcami zostali zawodnicy ze Środy 
Wlkp., a drugie miejsce zdobyli go-
spodarze turnieju – piłkarze z Kór-
nika. Nie lada sukcesem mogą  się 
również pochwalić zawodnicy z Lu-
bonia – Olaf Kubiak, Filip Lewan-
dowski, Maciej Kopiec, Adam Bara-
nowski, Mikołaj Kusz, Tymoteusz 
Barwiński, Jakub Ziolkowski, Adam 

Z Akademii na podium

QQ  Z wypowiedzi zamieszczonej w Internecie na stronie klubowej Lubońskiego Klu-
bu Sportowego przez poszkodowanego w meczu z Wartą Śrem zawodnika Michała 
Krugera wynika, że jego kontuzja okazała się być łagodniejsza, niż to wyglądało. 
Zawodnik ubolewa, że nie było mu dane długo grać przeciw Warcie, ponieważ aż 
2 razy w ciągu pięciu minut od wejścia na boisko był bardzo ostro, brutalnie wręcz, 
i z premedytacją faulowany, co spowodowało uraz stawu skokowego.

QQ Na o�cjalnych stronach LKS-u i  Polskiego Związku Piłki Nożnej odnotowa-
no, że zespołowi z Lubonia nie wiadomo za co doliczono punkty (walkower) po 
meczu z Concordią Murowana Goślina, choć, jak powiedział prezes LKS-u Karol 
Bąkowski, po ciężkim meczu wynik był 0:0. Mamy nadzieję, że dowiemy się, co 
było przyczyną, sprawa się wyjaśni. Wolimy zdobywać punkty na boisku, a nie ad-
ministracyjnymi decyzjami.

QQ Po przegranym meczu z  Wartą Śrem, jeden z  kibiców LKS-u powiedział, że 
w piłkę się gra, żeby strzelać bramki i jeżeli się ich nie zdobywa, to nie ma punktów 
i w ogóle nie ma co marzyć o IV lidze.

Władysław Szczepaniak

Echa sportowe

W rozgrywkach Wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej (WZPN) w Po-
znaniu w  sezonie: wiosna 2016 
uczestniczą 2 zespoły Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Jedynka” – orli-
ki rocznik 2005-2006 i  młodziki 
2003-2004. Orliki grają w lidze okrę-
gowej i za przeciwników mają zespo-
ły : NAP Nowy Tomyśl, Mieszko 
Gniezno, AS Orlik Kaźmierz, Cana-
rinhos Skórzewo, Błękitni Wronki, 
UKS AP Reiss Poznań oraz Concord 
Murowana Goślina. Młodziki grają 
w  klasie okręgowej i  w  grupie mają 
drużyny: Luboński  1943 Luboń, SP 
Gmina Sątopy, Orkan Konarzewo 
oraz Kozaki Dobra Dakowy.

Orliki

Orliki rozpoczęły rozgrywki 24 marca 
meczem wyjazdowym do Nowego Tomy-
śla. Inauguracja była pomyślna. Nasz 
zespół odniósł okazałe zwycięstwo 10:0. 
3 kwietnia rywalem Jedynki w Luboniu 
był zespół Mieszka Gniezno. W pierwszej 
połowie mecz był wyrównany i  zakoń-
czył  się wynikiem 2:1 dla lubonian. 
W drugiej połowie, mimo wyrównanego 
poziomu, Jedynka zagrała skutecznie 
i ostatecznie mecz zakończyła wynikiem 
6:1. 10 kwietnia chłopcy wystąpili w Skó-
rzewie. Początek meczu był świetny i po 
10 minutach padł wynik 3:0. W dalszej 
części szansę otrzymali zmiennicy i mecz 
był wyrównany. Zakończył się wynikiem 
7:4 dla Jedynki. 17 kwietnia zespół wyje-

Wiosenne granie Jedynki chał do Kaźmierza. Rozegrał spotkanie 
na boisku Orlik ze sztuczną nawierzchnią, 
która była powodem trudności w pierw-
szej połowie. Jedynka przegrywała do 
przerwy 2:3. Po pauzie zagrała skuteczniej 
i ostatecznie zwyciężyła 7:3. 24 kwietnia 
do Lubonia przyjechała drużyna z Wro-
nek, która w dotychczasowych meczach 
odniosła same zwycięstwa. Spotkanie 
stało na wysokim poziomie i było bardzo 
wyrównane. Chłopcom z Jedynki w kilku 
sytuacjach zabrakło zdecydowania, pre-
cyzji i odrobiny szczęścia w sytuacjach 
podbramkowych. Rywale zdobyli drugą 
bramkę po kontrowersyjnej decyzji sę-
dziego, który nie odgwizdał faula na 
naszym obrońcy. Mecz zakończył  się 
porażką 1:3. 30 kwietnia Jedynka grała 
na wyjeździe w  Murowanej Goślinie 
i znowu przyszło jej występować na or-
liku. W pierwszej połowie toczył się wy-
równany bój, ale minimalne prowadzenie 

objęła Jedynka 
(3:2). W 2. poło-
wie Concord do-
prowadził do 
remisu 4:4, ale 
końcówka nale-
żała do Jedynki 
i  mecz zakoń-
czył się wygraną 
7:4.  7 maja 
w Luboniu roze-
grano mecz z ze-
społem UKS AP 
Reiss Poznań. 
Zespół Jedynki 
odbył kolejne do-
bre spotkanie 

i  już w  pierwszej połowie wypracował 
znaczącą przewagę strzelając 7 bramek, 
nie tracąc żadnej. Mecz zakończył  się 
wynikiem 9:2. Po zakończeniu 1. rundy 
orliki Jedynki zajmują w tabeli 1. miejsce 
wspólnie z zespołem z Wronek, co wska-
zuje, że runda rewanżowa powinna być 
jeszcze bardziej emocjonująca, a rywali-
zacja o czołowe miejsca będzie toczyła się 
do ostatniej kolejki.

Młodziki
Tak dobrze nie wiedzie się niestety mło-
dzikom. W pierwszym meczu na Rzecz-
nej w  Luboniu Jedynka przegrała 1:6 
z  zespołem Luboński  1943. Spotkanie 
z SP Gmina Sątopy zakończyło się re-
misem 1:1. Następny mecz młodziki 
rozegrały w Konarzewie. Również tam 
przegrały 1:5.
7 maja chłopcy mieli się spotkać z dru-
żyną Kozaki Dobra Dakowy. Przeciw-
nicy jednak nie dojechali, w  związku 
z czym spotkanie zakończyło się walko-
werem i przyznaniem pełnej puli punk-
tów zespołowi Jedynki.
Transport na mecze wyjazdowe zapew-
niają opiekunowie i rodzice chłopców, 
a w dalsze trasy – �rma „Krimar”. Do 
rozegrania zostaje runda rewanżowa. Po 
zakończeniu rozgrywek WZPN, Jedyn-
ka weźmie udział w turnieju w Darłów-
ku (17-18 czerwca), a w dniach 25-26 
czerwca zorganizuje II Memoriał pamię-
ci Ksawerego. Turniej zostanie rozegra-
ny w  trzech kategoriach: żaki, orliki 
i młodziki. Wezmą w nim udział zespo-
ły zaproszone przez UKS Jedynka.

UKS Jedynka Luboń
Q
Mecz inauguracyjny z NAP w Nowym Tomyślu zakończony wynikiem 6:1 dla Jedynki   fot. J. Jeziorny

Łukaszkiewicz, Kamil Motak, Tomasz 
Pawałowski, Bartek Nowak, Adam 
Frański, Oskar Rapta, Jakub Maćko-
wiak i Jakub Łukasik. Rywalizując ze 
swoimi rówieśnikami, zajęli 3. miej-
sce. Swoim zapałem i duchem walki 
pokazali, że dzięki nieustannej pracy 
zasługują już na miano profesjonali-
stów.
O wyjątkowości i prestiżu Wielkopolsko-
-Lubuskich Lig Piłkarskich stanowi nie 
tylko udział w jedynych takich rozgryw-
kach na terenie całego kraju, ale i moż-
liwość sprawdzenia własnych umiejęt-
ności.

– Priorytetem rozgrywek jest nie tylko 
wykształcenie wśród naszych podopiecz-
nych „syndromu drużyny”, ale przede 
wszystkim możliwość obserwacji i prze-
kazania zawodników szczególnie uzdol-
nionych do struktur Reprezentacji Aka-
demii. Zgodnie z założeniem „z lokali-
zacji do Reprezentacji”, chcemy, aby 
każdy zawodnik grający na co dzień pod 
egidą naszego Klubu przeżył niezapo-
mnianą zabawę w gronie rówieśników, 
tym samym rozwijając swój talent. – 
mówi Bartosz Kujawa, trener Akademii 
Piłkarskiej Reissa.

Magdalena Rychlik
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Już tradycyjnie przed Mistrzostwami 
w Piłce Nożnej odpytaliśmy osoby pu-
bliczne o ich opinie na temat tego, kto 
zostanie Mistrzem Europy 2016  r. na 
zawodach rozegranych we Francji? Ze-
brane typy mistrzów pogrupowaliśmy 
alfabetycznie według liczby głosów na 
poszczególne państwa. 60 pytanych, do 
których udało nam się dotrzeć, typowa-
ło następująco:
Niemcy: radny Patryk Bartkowiak, dy-
rektor Biblioteki Miejskiej – Agnieszka 
Begier, dyrektor Translubu – Zbigniew 
Bernat, radny Jakub Bielawski, proboszcz 
para�i św. Barbary – ks. kan. Bernard 
Cegła, przewodniczący Stowarzyszenia 
Uniwersytetu III Wieku – Zbigniew Jan-
kowski, dyrektor SP 2 – Lidia Kałwińska, 
specjalista ds. obsługi Biura Rady – Do-
minika Kędziora, radny Tomasz Koło-
dziej, proboszcz para�i św. Jana Bosko 
– ks. prałat Roman Kubicki, komendant 

Straży Pożarnej – Marek Maciejewski, 
zastępca komendanta Komisariatu Po-
licji – Dariusz Majewski, radny Andrzej 
Okupniak, radna Karolina Wilczyńska-
-Kąkol, przewodnicząca Rady Miasta 
– Teresa Zygmanowska.
Polska: proboszcz para�i św. Jana Paw-
ła  II – ks. Paweł Dąbrowski, radna 
Katarzyna Ekwińska, radna Katarzyna 
Frąckowiak, radny Hieronim Gawelski, 
radny Kazimierz Górecki, kierownik 
hali LOSiR – Maciej Kędziora, kierow-
nik Biura Asystenta Europosła Ryszar-
da Czarneckiego – Robert Korcz (Jestem 
patriotą, dlatego głosuję na swój kraj), 
radny Paweł Krzyżostaniak, radny Łu-
kasz Budzyński, komendant Komisa-
riatu Policji – Robert Przyjemski, re-
daktor naczelny „Wieści Lubońskich” 
– Piotr P. Ruszkowski, radny Marek 
Samulczyk, wiceprezes LKS-u – Stani-
sław Wojski.

Mistrz Europy?

Z okazji Mistrzostw Europy w piłce noż-
nej EURO  2016 proponujemy naszym 
czytelnikom, kibicom i fanom piłki noż-
nej dwa konkursy. Już od 10 czerwca we 
Francji rozpoczną  się mistrzostwa 
z udziałem 24 reprezentacji, w tym na-
szej, która wystąpi w grupie „C”. Oprócz 
Polski wystąpią jeszcze, w  grupie „A”: 
Francja, Rumunia, Albania, Szwajcaria; 
w grupie „B”: Anglia, Rosja, Walia, Sło-
wacja; grupie „C”: Ukraina, Niemcy, 
Irlandia Płn.; w grupie „D”: Hiszpania, 
Czechy, Turcja, Chorwacja; grupie „E”: 
Belgia, Włochy, Irlandia, Szwecja oraz 
w grupie „F”: Portugalia, Islandia, Au-
stria i Węgry.

Kto będzie mistrzem EURO 2016
Jeżeli już macie Państwo swego faworyta, 
należy na kuponie wpisać reprezentację 
kraju, który reprezentuje (tylko jednego). 
Można przesyłać dowolną ilość oryginal-
nych kuponów (kserowane nie będą bra-
ły udziału w  losowaniu!). Dostarczenie 
24 kuponów z różnymi typami gwaran-
tuje tra�enie. Wśród tra�onych rozlosu-
jemy nagrody, które ufundowali sponso-
rzy: Firma MALIBU – Hanna Sławomir 
Splisgart, Luboń ul. Poniatowskiego 66 A; 
Fryzjer Damsko-Męski oraz Solarium, 
Luboń, ul. Poniatowskiego 72; Pierogarnia 
Malibu (oryginalna piłka nożna „Adidas”, 
jakich będą używać w tegorocznych roz-
grywkach Francja 2016  r.); Pracownia 
Krawiecka Konfekcja Męska Zenon Ro-
szak, Luboń, ul. Kościuszki 55, tel. 
61  810  31  56 – garnitury-marynarki-

-spodnie-kamizelki (dwie pił-
ki nożne „Adidas”); Galanteria 
Papiernicza Andrzej Prałat, 
Luboń, ul. Armii Poznań 54, 
tel. 509 128 193 – produkcja 
opakowań z  tektury falistej, 
kartonu i papieru (torba spor-
towa); Zarząd Stelli Luboń (dla 
3 czytelników-kibiców – sza-
liki klubowe Stelli); Zarząd 
LKS-u (koszulka Lecha Po-
znań z  podpisami zawodni-
ków).

Konkurs dla typerów
Od 10 czerwca będziemy 
przeżywać wielkie emocje 
z udziałem naszej reprezen-
tacji i  pasjonować  się tymi 
rozgrywkami. Dla fanów pił-
ki nożnej wybraliśmy 20 spo-
tkań grupowych, w tym wszystkie mecze 
naszej reprezentacji. Konkurs polega na 
wytypowaniu drużyn przegranych lub 
takich, które zremisują. Zasady są bardzo 
proste – zwycięstwo gospodarzy należy 
oznaczyć „1”, remis „X”, zwycięstwo 
gości „2”. Wśród jasnowidzów, którzy 
wytypują największą liczbę tra�eń, wy-
losujemy nagrody ufundowane przez 
sponsorów.
Na kupony czekamy do 6 czerwca. Pro-
simy je dostarczyć do redakcji przy ul. 
Wschodniej 23 a lub wrzucić do jednej 
z niebieskich skrzynek umiejscowionych 
na terenie Lubonia.

Władysław Szczepaniak

Nasze eurokonkursy

Francja: wiceprezes Stelli – Szymon 
Dorna, komendant Straży Miejskiej – 
Paweł Dybczyński, radna Dorota Fra-
nek, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Lubonianka” – Piotr Konik (Serce 
przemawia za Polską, ale głowa wska-
zuje Francję), Burmistrz Miasta Luboń 
– Małgorzata Machalska, prezes Pogro-
mu – Szymon Owsianny, prezes Stelli 
– Dawid Paprocki, konserwator obiek-
tu Stelli – Marek Ratajski, konserwator 
obiektu LKS-u – Maciej Raźniak, radny 
Michał Szwacki, prezes Stowarzyszenia 
„Forum Lubońskie” – Tadeusz Waliczak.
Hiszpania: dyrektor SP  1 – Grzegorz 
Anioła, dyrektor SP 4 – Agnieszka Ant-
czak, dyrektor SP  3 – Grażyna Leciej, 
proboszcz para�i św. Maksymiliana Kol-
bego – ks. Józef Majchrzak, przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 
„Forum Lubońskie” – Krzysztof Moliń-
ski, kierownik seniorów LKS-u – Krzysz-
tof Ogrodowczyk, radny Piotr Izydorski, 
zastępca Burmistrza – Michał Popławski, 
dyrektor KOM-LUB-u – Tadeusz Urban, 
radny Paweł Wolniewicz.

Włochy: radny Paweł Andrzejczak, 
radny Piotr Goryniak, dyrektor 
Ośrodka Kultury – Regina Górnia-
czyk, zastępca Burmistrza – Mateusz 
Mikołajczak
Anglia: przewodniczący Kolegium Sę-
dziów w WZPN – lubonianin Ryszard 
Dolata, radny Adam Dworaczyk, kore-
spondent „WL”, organizator sondażu – 
Władysław Szczepaniak.
Belgia: specjalista ds. marketingu LOSiR 
– Marek Giese, prezes LOSiR – Zbigniew 
Trawka.
Portugalia: prezes LKS-u – Karol Bą-
kowski, radna Magdalena Woźniak-Pa-
tej.

Który z  jasnowidzów szczęśliwie tra�ł, 
okaże się w połowie lipca. Jedną z wy-
mienionych osób spośród tych, które 
właściwie wytypują zwycięzcę wylosu-
jemy do odbioru BONU do zrealizowa-
nia w „Hanna Style” – Bielizna damska, 
męska i dziecięca – Hanna Nowak, Lu-
boń, ul. Puszkina 38 A.

Władysław Szczepaniak

tu. Składał  się on z  kilku-
dziesięciu magazynów amu-
nicyjnych, budynków szta-
bow ych oraz  baraków 
mieszkalnych dla obsługi. 
Po zakończeniu II  wojny 

światowej przejęła je Armia Radziec-

ka, wykorzystując zespół do 14 paź-
dziernika 1992  r. Powstał wówczas 
charakterystyczny blok mieszkalny 
typu „Leningrad”, obecnie wystawio-
ny na sprzedaż. Po przejęciu terenu 
przez Wojsko Polskie utworzono 
w nim m.in. Skład Materiałowy 5. Re-
jonowej Bazy Materiałowej, od 2011 r. 
funkcjonuje w nim 4. Regionalna Baza 
Logistyczna.

Z TMML Na koniec obejrzeliśmy jeszcze zamek 
w Chocianowie zrealizowany pod ko-
niec XIII wieku z inicjatywy piastow-
skiego księcia świdnicko-jaworskiego 
Bolka I. Później przechodził on z rąk 
do rąk, aż w końcu tra�ł do Melchiora 
Gotloba. Ten dokonał w  latach 1728-
1732 gruntownej przebudowy na baro-
kową rezydencję według projektu Mar-
cina Franza. Okazała bryła z dominu-

jącą wieżą została ujęta wówczas dwo-
ma o�cynami, powstał park. W okresie 
powojennym założenie popadało w co-
raz większą ruinę, mimo starań o cho-
ciaż doraźne zabezpieczenie. Od 1997 r. 
pałac ma prywatnego właściciela, jed-
nak w tym czasie stan obiektu nie uległ 
znaczącej poprawie.

Przemysław Maćkowiak
prezes TMML, prowadzi Sekcję Historyczną

cd.  
ze str. 
39
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9 kwietnia, na wyjeździe, Stella odniosła 
zwycięstwo nad Lotnikiem Poznań 0:1. 
Jedyną bramkę w tym meczu (na wagę 
wygranej) zdobył bardzo dobrze zapo-
wiadający  się 16-letni młodzieżowiec 
– Arkadiusz Łukowiak. To jego pierwsza 
bramka w zespole seniorów.
16 kwietnia stellowcy podejmowali 
u siebie Lidera Swarzędz. Przez niemal 
całe spotkanie prowadzili goście i za-
nosiło się na porażkę. Jednak zawod-
nicy Stelli wiedzą doskonale, co wie-
lokrotnie już udowodnili, że trzeba 
grać do końca meczu. Tego dnia, do-
słownie w  doliczonym przez arbitra 
czasie, jedna z ostatnich akcji zakoń-
czyła  się ich sukcesem. Po bramce 

zdobytej w 92. minucie przez Krzysz-
tofa Walkowiaka na 1:1, Stella urato-
wała przynajmniej 1 punkt.
23 kwietnia nie udała się wyprawa lu-
bonian do KS 1999 Łopuchowo. Pomimo 
bardzo wyrównanego spotkania, prze-
grali pechowo 3:2. Gospodarze zdobyli 
zwycięską bramkę w doliczonym czasie 
gry. Bramki dla Stelli strzelili Tomek 
Mroczyński, z  rzutu karnego, i  Piotr 
Michalak.
30 kwietnia, na własnym boisku, cze-
kał Stellę trudny pojedynek z wiceli-
derem grupy – Jurandem Koziegłowy. 
Kibice lubońskiego zespołu, przyzwy-
czajeni w rundzie wiosennej do tego, 
że ich pupile odprawili już niejedną 

Stella idzie jak burza

Q
Mecz Stelli z Jurandem Koziegłowy   fot. Władysław Szczepaniak

wskazywał, gra była wyrównana i na 
przerwę schodzono przy stanie 0:0. 
Druga odsłona pokazała już zdecy-
dowaną przewagę stellowców, czego 
efektem było zdobycie trzech bramek 
– przez Piotra Michalaka aż dwóch 
i  jednej przez Kacpra Kowalskiego. 
Jak się okazuje, nasi są w tej rundzie 
postrachem dla wszystkich czołowych 
drużyn w grupie. Po tym zwycięstwie 
lubonianie pewnie umocnili  się 
w środku tabeli.
7 maja Stella przegrała 1:4 mecz wyjaz-
dowy z Czarnymi Czerniejewo. Jedyną 
bramkę dla lubonian zdobył Piotr Mi-
chalak.

Władysław Szczepaniak

Poznańska Klasa A Grupa I
 1.  Orkan Jarosławiec 20 44 68:30
 2.  Jurand Koziegłowy 20 40 36:33
 3.  Clescevia Kleszczewo 20 36 48:29
 4.  Czarni Czerniejewo 20 35 47:29
 5.  Pogoń Książ Wielkopolski 20 32 43:45
 6.  Zawisza Dolsk 20 31 28:28
 7.  KS Łopuchowo 20 29 49:50
 8.  Lider Swarzędz 20 29 39:44
 9.  Stella Luboń 20 27 30:35
 10.  Phytopharm Klęka 20 23 37:38
 11.  Polonia II Środa 20 23 48:42
 12.  Przemysław Poznań 20 19 26:56
 13.  Lotnik 1997 Poznań 20 17 33:62
 14.  Maratończyk Brzeźno 20 17 41:52

oprac. Władysław Szczepaniak

czołową drużynę, oczekiwali ponow-
nie dobrego spotkania w ich wykona-
niu. Początek meczu na to jednak nie 

Maja po raz drugi
23 kwietnia w Poznaniu odbyły się Mi-
strzostwa Wielkopolski Kadetek i Kade-
tów w Tenisie Stołowym. Luboński Klub 
Tenisa Stołowego Luvena Luboń repre-
zentowało troje zawodników: Maja Zie-
lińska, Krzysztof Witkowski i Jan Kuź-
niarek. Limit imienny do Mistrzostw 
Polski Kadetek na podstawie rankingu 
ogólnopolskiego wywalczyła Maja Zie-
lińska, która zdobyła bardzo pewnie, po 
raz drugi w karierze, Indywidualne Mi-
strzostwo Wielkopolski Kadetek. W ka-
tegorii kadetów 4. miejsce zajął Krzysz-
tof Witkowski, a 13. był Jan Kuźniarek. 
Janek i Krzysztof w turnieju drużyno-
wym awansowali do �nału, w którym 
ulegli zawodnikom KS Polonia Śmigiel. 
Nasi reprezentanci od nowego sezonu 

2016-2017  będą rywalizować w katego-
rii juniorów. Cieszy fakt, że z  roku na 
rok medale zdobywa coraz większa licz-
ba naszych zawodników. Klub potwier-
dził swoją pozycję w  wielkopolskim 
tenisie stołowym wśród klubów szkolą-
cych młodzież będącą w absolutnej czo-
łówce w  kategoriach młodzieżowych. 
Mistrzostwa Polski Kadetek i Kadetów 
odbędą  się w  Ostródzie od 12 do 15 
maja br.

Piotr Ciszak

4 złota
Po prawie 10. godzinach zmagań za-
kończyły się Mistrzostwa Wielkopolski 
Młodziczek i Młodzików w Poznaniu, 
rozgrywane 24 kwietnia. Impreza sta-
nowiła ostatnią kwali�kację do Mi-
strzostw Polski w Krośnie (5 – 8 maja). 
Wcześniej limit imienny na Mistrzostwa 
Polski wywalczyli: Zuzanna Sułek, We-
ronika Dombka i Patryk Pyśk oraz dru-
żyny dziewcząt (Zuzanna Sułek, Wero-
nika Dombka i  Natalia Piechota) 
i chłopców (Patryk Pyśk i Damian Pyśk). 
Reprezentanci LKTS Luvena Luboń 
walczyli we wspaniałym stylu, tocząc po 
drodze wiele emocjonujących i  cieka-
wych pojedynków. Mistrzynią Wielko-
polski Młodziczek została Zuzanna 
Sułek, Weronika Dombka zdobyła srebr-
ny medal. Drużyna w składzie: Zuzan-
na Sułek, Weronika Dombka i Natalia 
Piechota wywalczyła złoty medal. Wie-
le emocji przyniósł występ drugiej dru-
żyny LKTS Luvena Luboń w składzie: 
Magdalena Palicka i  Julia Gładysz. 
Dziewczyny po wspaniałej walce wy-
walczyły brązowe medale będąc bardzo 

Z LKTS-u

blisko awansu na Mistrzostwa Polski. 
Minimalna przegrana 3:2 w �nale po-
winna zmotywować je do dalszej pracy, 
gdyż pokazały, że w najbliższym czasie 
mogą dołączyć do ścisłej czołówki 
w swojej kategorii wiekowej w sezonie 
2016-2017. W turnieju indywidualnym 
młodzików najlepszy okazał się Patryk 
Pyśk. Zawodnicy LKTS odnieśli zwy-
cięstwo również w rywalizacji drużyno-
wej, wygrywając bardzo pewnie wszyst-
kie mecze. Cztery złote medale (komplet) 
oraz jeden srebrny i  brązowy to efekt 
pracy zawodników, trenerów, rodziców 
i wszystkich sympatyków tenisa stoło-
wego w Luboniu. Ważne, aby myśleć, co 
dalej. Co można zrobić, aby rozwijać 
klub, jak zapewnić przyszłość utalento-
wanej grupie młodych tenisistów LKTS 
Luvena Luboń? Potrzeba pomocy osób, 
dla których tenis stołowy i  sport 
w Luboniu są istotne. Mamy nadzieję, 

że ta dyscyplina stanie  się wizytówką 
miasta. Turniej był bardzo wymagający, 
zarówno pod względem �zycznym, jak 
i psychicznym. Duże znaczenie miało 
utrzymanie odpowiedniej koncentracji 
podczas całej imprezy. Zawodnicy 
LKTS-u osiągnęli bardzo duży sukces. 
Zdobyli 100% złotych medali, a  także 
zaprezentowali się z bardzo dobrej stro-
ny pod kątem technicznym i  taktycz-
nym. Co warto podkreślić, tak ogrom-
ny sukces osiągnęli szeroką grupą.
Wyniki: młodziczki – 1. miejsce Zuzan-
na Sułek, 2. Weronika Dombka, 8. Na-
talia Piechota, 11-14 Magdalena Palicka, 
11-14 Julia Gładysz, 1. miejsce drużyno-
wo LKTS Luvena  I Luboń, 3. miejsce 
drużynowo LKTS Luvena  II Luboń; 
młodzicy – 1. miejsce Patryk Pyśk, 13-16 
Damian Pyśk, 1. miejsce drużynowo 
LKTS Luvena Luboń

Piotr Ciszak

Q
Maja Zielińska oraz trener Piotr Ciszak   
fot. A. Zielińska

Q
LKTS Luvena Luboń z medalami Mistrzostw Wielkopolski Młodziczek i Młodzików    
fot. Krzysztof Piechota
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10 kwietnia lubonianie rozgrywali mecz 
na wyjeździe z Lipnem Stęszew. Od 40. 
minuty musieli grać w „10”. Po drugiej 
żółtej, a w konsekwencji czerwonej kart-
ce pokazanej przez arbitra, plac gry mu-
siał opuścić Michał Chmielecki. Jedyną 
bramkę w  tym meczu, jak  się później 
okazało – zwycięską, zdobył Dariusz 
Imbiorowicz. Należy podkreślić, że bar-
dzo dobre spotkanie rozegrał bramkarz 
LKS-u Arkadiusz Stengierski.
16 kwietnia w kolejnym meczu wyjaz-
dowym, LKS spotkał  się z  Concordią 
Murowana Goślina – czołowym zespo-
łem, walczącym o awans do IV ligi. Spo-
tkanie toczyło  się w  bardzo trudnych 
warunkach, bo grę utrudniał padający 
deszcz. Pierwsza połowa należała do 
gospodarzy, którzy dwukrotnie poważnie 
zagrozili bramkarzowi z Lubonia, ale nie 
potrafili tych sytuacji wykorzystać. 
W drugiej części spotkania dominowali 
lubonianie. Nasz zespół grał o wiele le-
piej, ale zabrakło niestety skuteczności. 
W sumie, po ciekawym meczu, remis 0:0 
jest sprawiedliwym wynikiem, ale na 
pewno nikogo nie satysfakcjonuje, po-
nieważ lider – Piast Kobylnica – po tej 
kolejce powiększył przewagę w stosunku 
do LKS-u o 5 punktów. Po meczu trener 

Łukasz Kubiak powiedział: Mamy lekki 
niedosyt, bo mogliśmy pokusić się o trzy 
punkty. W pierwszej połowie brakowało 
nam jakości, gra była zbyt nerwowa. Po 
przerwie nie wykorzystaliśmy swoich sy-
tuacji. Niemniej szanujemy ten punkt, bo 
w końcu graliśmy z trzecią drużyną w ta-
beli. Cieszy mnie kolejny mecz, w którym 
nie straciliśmy bramki, a do trzech punk-
tów zabrało odrobiny szczęścia.
23 kwietnia zespół LKS-u podejmował 
u siebie Wartę Śrem. Był to w wykonaniu 
obu zespołów bardzo emocjonujący 
mecz. Pierwsza połowa to zdecydowana 
przewaga lubonian, która zakończyła się 
prowadzeniem LKS-u – w 45. minucie 
zwycięską bramkę na 1:0 zdobył Mateusz 
Koszka. Druga odsłona tego spotkania 
to zacięta, ostra gra, do której dopuścił 
arbiter (chyba zapomniał o czerwonych 
kartkach). Pokazał co prawda kilka żół-
tych kartek, ale to nie wystarczyło, by 
utemperować dzikie zapędy niektórych 
zawodników. Efekt był taki, że zawodnik 
LKS-u Michał Kruger został odwieziony 
do szpitala z  podejrzeniem złamanej 
nogi. Nie wiadomo, czy te częste zmiany 
w  zespole LKS-u z  powodu fauli nie 
miały wpływu na zawodników, bo 
w pewnym momencie zupełnie stanęli 

Ostre starcia LKS-u

z grą. Wykorzystali to goście, którzy nie 
tylko wyrównali, ale i  zdobyli drugą 
bramkę, która jak  się okazało dała im 
zwycięstwo.
30 kwietnia, po bardzo dramatycznym 
meczu, Luboński KS pokonał na wyjeź-
dzie zespół Vitcovii Witkowo 2:3. Spo-
tkanie dla lubonian zaczęło się niecieka-
wie, ponieważ na samym początku go-
spodarze w ciągu paru minut prowadzi-
li już 2:0. Jednak jeszcze przed przerwą 
LKS zdobył kontaktową bramkę na 2:1, 
po golu zdobytym przez Jonasza Jeżew-
skiego, który wykonywał rzut karny. Na 

drugą połowę spotkania zawodnicy LKS-
-u wyszli z pełną determinacją i całko-
wicie dominowali na boisku. Na efekty 
takiej postawy długo nie trzeba było 
czekać. Bramkę wyrównująca na 2:2 
zdobył bezpośrednio z  rzutu rożnego 
Jonasz Jeżewski, który w 89. minucie, po 
przepięknej akcji głową, zdobył bramkę 
na wagę 3 punktów.
7 maja lubonianie podejmowali drużynę 
Kłosa Zaniemyśl. Mecz zakończył  się 
wynikiem 2:2. Bramki dla LKS-u strze-
lili Filip Goeldner i Piotr Bartczak.

Władysław Szczepaniak

Poznańska Klasa Okręgowa – Wschód

1. Piast Kobylnica  20 44  48:20
2. Luboński KS  20 39  45:27
3. TPS Winogrady Poznań  20 36  40:28
4. Wielkopolska Komorniki  20 35  25:21
5. Warta Śrem  20 34  39:26
6. Vitcovia Witkowo  20 32  34:25
7. Concordia Murowana Goślina  20 32  30:24
8. Wiara Lecha Poznań  20 29  43:34
9. Kłos Zaniemyśl  20 23  27:32
10. Lipno Stęszew  20 20  21:57
11. Orkan Konarzewo  20 18  22:36
12. Spójnia Strykowo  20 17  35:46
13. Polonia Poznań  20 14  21:39
14. 1920 Mosina  20 14  31:46

oprac. Władysław Szczepaniak

Q
 Mecz LKS-u ze Śremem w Luboniu   fot. Władysław Szczepaniak

Q
Spotkanie wyjazdowe LKS-u w Murowanej Goślinie   fot. Władysław Szczepaniak

Zawodnicy Pogromu Luboń przeżywają jakiś kryzys. 
W ostatnich 4 meczach ponieśli same porażki, przegry-
wając 10 kwietnia z Lasem Puszczykowo 0:2, 17 kwietnia 
z KS Uchorowo 3:0, 24 kwietnia u siebie ze Złotymi Złot-
kowo 2:6 (bramki: Bartosz Łupka i Bartosz Szymczak) i 8 
maja w Rożnowie z tamtejszą Rożnovią aż 8:0!

W.S.

Pogrom w impasie

Tabela Klasy B Grupa II

1. Złoci Złotkowo 15 36 53:22
2. SKS 13 Poznań 15 33 54:24
3. Las Puszczykowo 13 32 42:14
4. LKS Lipa 14 28 43:23
5. Rożnovia Rożnowo 15 22 34:46
6. KS Uchorowo 14 21 32:26
7. NKS Niepruszewo 15 20 32:24
8. Orły Plewiska 14 14 24:39
9. Pogrom Luboń 15 12 23:53
10. Odlew Poznań 15 11 27:47
11. Okoń Sapowice 15 4 31:77

oprac. Władysław Szczepaniak

W dniach 13-17 kwietnia, w Lubońskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji odbył się �nał Mistrzostw Polski 
Juniorek w siatkówkę. Rozegrano łącznie 18 spotkań. 
Nasze miasto odwiedziło z tego powodu wielu ki-
biców z różnych zakątków kraju. W �nale zwycięż-
czynie meczów w  tym turnieju z  LTS Legionovii 
Legionowo pokonały 3:0 zespół Orła Tre� Malbork 
i obroniły tym samym zdobyty przed rokiem tytuł 
Mistrza Polski. Trzecie miejsce zajął Impel Wrocław. 
Podczas ceremonii otwarcia pokaz swoich umiejęt-
ności zaprezentował Paweł Skóra – mistrz Polski, 
Europy i Świa-
ta we freestyle 
football, zna-
ny z  uczest-
nictwa w pro-
gramie „Mam 
Talent” i  sę-
dziowania tur-
niejów fre-
estyle football 
w  takich kra-
jach jak: USA, 
Brazylia, Mek-
syk. O medale 

Mistrzostw Polski walczyły najlepsze zespoły junior-
skie w  naszym kraju. W  ramach projektu „Stop 
zwolnieniom z WF” przeprowadzono też akcję pod 
tytułem „Lekcja WF z mistrzem”, w której wzięło 
udział około 100 uczniów z lubońskich szkół pod-
stawowych. Zajęcia poprowadził były reprezentant 
Polski, a  obecnie prezes Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej Paweł Papke.  (S)

O akcji „Stop zwolnieniom z WF” czytaj też w re-
lacjach ze szkół

Siatkówka z mistrzami

Q
Rozdanie mistrzowskich medali
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Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

QQ 01.04 – przy ul. Sobieskiego policjanci 
zatrzymali kierowcę prowadzącego samochód 
bez posiadania uprawnień.
QQ 01.04 – przy ul. Żabikowskiej i Sobieskie-

go zatrzymano kierowców prowadzących 
samochody, pomimo posiadania zakazów 
sądowych.
QQ 01.04 – przy ul. Powstańców Wlkp. poli-

cjanci zatrzymali mężczyznę jadącego samo-
chodem z przerobionym numerem identy-
�kacji VIN.
QQ 02.04 – nieznany sprawca uszkodził pojazd 

zaparkowany przy ul. Niezłomnych.
QQ 02.04 – przy ul. Sobie-

skiego zatrzymano 16-lat-
ka, a  przy Źródlanej 
mężczyznę, którzy mieli 
przy sobie narkotyki.
QQ 03.04 – przy ul. Żabi-

kowskiej zatrzymano 
mężczyznę kierującego 
pojazdem pod wpływem 
amfetaminy. Pasażerka 
samochodu również po-
siadała przy sobie ten 
niedozwolony środek 
odurzający.
QQ 04.04 – z klatki scho-

dowej bloku przy ul. Konarzewskiego skra-
dziono rower Giant (straty: 1 300 zł).
QQ 04.04 – przy ul. Fabrycznej zatrzymano 

nietrzeźwego kierowcę (2,2 promile).
QQ 04/05.04 – z pomieszczenia gospodarcze-

go na placu budowy przy ul.  Modrakowej 
skradziono narzędzia budowlane. Na miejscu 
technik kryminalistyki zabezpieczył ślady 
linii papilarnych.
QQ 06.04 – przy ul. 3 Maja zatrzymano męż-

czyznę posiadającego narkotyki.
QQ 07.04. – nieznany sprawca skradł z otwar-

tego samochodu przy ul. Okrzei telefon ko-
mórkowy Huawei (straty: 900 zł).
QQ 09.04 – przy ul. Powstańców Wlkp. za-

trzymano mężczyznę prowadzącego samochód, 
pomimo zakazu sądowego.
QQ 11.04 – przy ul. Sobieskiego zatrzymano 

nietrzeźwego kierowcę (0,9 promila).
QQ 14.04 – przy ul. Unijnej zatrzymano kie-

rowcę prowadzącego samochód, pomimo 
zakazu sądowego.
QQ 14.04 – przy ul. 1 Maja zatrzymano nie-

trzeźwego kierowcę (2,6 promila).
QQ 15.04 – przy ul. Żabikowskiej odnalezio-

no mercedesa o wartości 140 000 zł, którego 
przywłaszczył sobie obywatel Włoch w miej-
scu jego zamieszkania.
QQ 16.04 – przy ul. Podgórnej zatrzymano 

mężczyznę kierującego pojazdem pod wpły-
wem środków odurzających.
QQ 17/18.04 – z  placu postojowego �rmy 

„Drogbud” Gostyń przy ul. Wschodniej skra-
dziono agregat prądotwórczy marki Honda 
(straty: 4 500 zł).
QQ 12.04 – w hali garażowej przy ul. Wschod-

niej włamano  się do zaparkowanego tam 
volkswagena i skradziono radio z nawigacją 
(straty: 2 500 zł).
QQ 18.04 – z niestrzeżonego parkingu przy 

ul. Żeromskiego skradziono �ata Ducato 
(straty: 60 000 zł).
QQ 19.04 – z terenu Szkoły Podstawowej nr 4 

przy ul. 1 Maja skradziono telefon komór-
kowy (straty: 500 zł).

QQ 19.04 – z terenu posesji przy ul. 11 Listo-
pada skradziono peugeota (straty: 23 200 zł).
QQ 20.04 – uszkodzono samochód zaparko-

wany przy ul. Sienkiewicza (straty: 2 400 zł).
QQ 20.04 – podpalono wózek dziecięcy na 

klatce schodowej bloku przy ul. Sikorskiego. 
Wózek spłonął, a przy okazji też instalacja 
telewizji kablowej.
QQ 20.04 – przy ul. Sobieskiego zatrzymano 

nietrzeźwego kierowcę (1,4 promila).
QQ 21.04 – włamano  się do piwnicy bloku 

przy ul. Źródlanej i  skradziono narzędzia 
stolarskie (straty: 700 zł).

QQ 21.04 – przy ul. Nie-
złomnych policjanci 
zatrzymali mężczyznę, 
który pobił ratownika 
medycznego.
QQ 23.04 – skradziono 

samochód marki Suzuki 
zaparkowany przy ul. 
Cichej (straty: 25 000 zł).
QQ 23.04 – w  jednym 

z mieszkań przy ul. Po-
niatowskiego starszej 
kobiecie skradziono ka-
setkę z kwotą 17 500 zł 
i 250 euro, kartę do ban-

komatu, biżuterię, laptopa, aparat fotogra-
�czny (suma strat: 25  000  zł). Policjanci 
zatrzymali podejrzanego o dokonanie kra-
dzieży.
QQ 23.04 – włamano się do piwnicy blok przy 

ul. Źródlanej i skradziono elektronarzędzia 
(straty: 700 zł).
QQ 24.04 – z klatki schodowej budynku przy 

ul. Rydla skradziono rower marki K2 (straty: 
1 400 zł).
QQ 25.04 – na terenie posesji przy ul. Sobie-

skiego podpalono ciągnik rolniczy Ursus. Na 
miejsce zdarzenia przybyli technik krymi-
nalistyki i  biegły z  zakresu pożarnictwa, 
którzy zabezpieczyli stosowne ślady.
QQ 25.04 – przy ul. 11 Listopada zatrzymano 

mężczyznę prowadzącego pojazd pod wpły-
wem środków odurzających.
QQ 26.04 – z  otwartego pomieszczenia go-

spodarczego przy ul. 11 Listopada skradzio-
no rower Kross (straty: 1 000 zł).
QQ 28.04 – nieznany sprawca skradł z drew-

nianych skrzynek pomieszczenia przy ul. 
Magazynowej 6 butelek Whisky Ballantines 
(straty: 3 600 zł).
QQ W ubiegłym miesiącu popełniono aż 7 

przestępstw internetowych.
Na podstawie danych Policji

Paweł Wolniewicz

W kwietniu zatrzymano 4 
osoby posiadające narkoty-

ki oraz aż 12 osób będą-
cych zagrożeniem na na-

szych ulicach – 5 prowadzą-
cych samochody bez posia-

dania uprawnień i 7 kie-
rowców będących pod 

wpływem alkoholu lub in. 
środków odurzających

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.

Oznacz swój rower
W ramach programu „Poznański rower – bezpieczny rower” Komisariat Policji, ul. 
Powstańców Wlkp. zaprasza do znakowania jednośladów: 20 maja w godz. 15-18 
i 25 maja w godz. 10-13. Rowery powinny być wyposażone w jedno światło pozy-
cyjne białe lub żółte, element odblaskowy, co najmniej jeden działający hamulec 
oraz dzwonek. Potrzebny jest dowód osobisty i ewentualnie dowód zakupu rowe-
ru, a w przypadku znakowania rowerów dzieci – uczestnictwo osoby pełnoletniej.

Kronika 
Straży Miejskiej 
618 131 986

4  maja o  godz. 
18., w  dniu św. 
Floriana – patro-
na strażaków – 
w  kościele św. 
Jana Pawła II od-
była się uroczysta 
Msza św., której 
celebransami byli 
misjonarz oblat 
MN, o.  Piotr 
Osowski oraz ks. 
Krzysztof Gram-
za. W  świątyni 
wypełnionej wier-
nymi, podczas 
liturgii, w  której 
oprócz strażaków 
z  prezesem OSP 
– Markiem Ma-
c ie j e wsk im – 
uczestniczyły 
także burmistrz Małgorzata Machalska 
i  pierwszokomunijne dzieci, modlo-
no się w intencji lubońskich ogniomi-
strzów. Podczas homilii o. Piotr Osow-

ski nawiązał dialog z dziećmi, podkre-
ślając doniosłość roli, jaką strażacy 
pełnią w naszym społeczeństwie.

PAW

W intencji strażaków

Q
W uroczystej liturgii oprócz strażaków wzięli również udział 
burmistrz Małgorzata Machalska i dzieci komunijne   fot. Paweł 
Wolniewicz

W kwietniu Straż Miejska podjęła łącz-
nie 769 różnych interwencji. Podczas 62 
akcji 12 osób spożywających alkohol 
w miejscach publicznych strażnicy uka-
rali mandatami w wysokości 100 zł każ-
dy. Jedną osobę w stanie nietrzeźwości 
przewieźli do izby wytrzeźwień. W tym 
miejscu warto poinformować, że wraz 
z funkcjonariuszami Komisariatu Policji 
w Luboniu wznawiamy wspólne, łączone 
patrole, których zasadniczym zadaniem 
będzie kontrola tych miejsc na terenie 
naszego miasta, gdzie najczęściej docho-
dzi do wymienionych wykroczeń. 
Będą się one odbywały w każdy piątek 
i sobotę od maja do połowy październi-
ka w godzinach 17 – 1. Również w maju 
strażnicy dokonają kontroli wszystkich 
punktów sprzedaży alkoholu na terenie 
Lubonia, sprawdzając stosowanie  się 
przez ich właścicieli do zapisu art. 45 p. 2 
ustawy o  wychowaniu w  trzeźwości 
i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. 
umieszczenie informacji o szkodliwości 
spożywania alkoholu.
Dobiega końca akcja kontroli nierucho-
mości pod kątem prawidłowego ich 
oznakowania. W sumie w marcu i kwiet-
niu podjęliśmy 206 interwencji wiąza-

nych z brakiem numeru porządkowego 
posesji.
Interwencji związanych ze zwierzętami 
odnotowaliśmy w kwietniu 39. W pięciu 
przypadkach właścicieli psów, którzy nie 
zachowali ostrożności przy trzymaniu 
swoich zwierząt, ukaraliśmy grzywnami 
mandatowymi. Do „Ptasiego Azylu” przy 
nowym Ogrodzie Zoologicznym w Po-
znaniu przewieźliśmy jednego rannego 
ptaka. Pokazały  się również na terenie 
naszego miasta inne dzikie zwierzęta. 
Dwie interwencje dotyczyły bytności na 
ulicach Lubonia dzików, jedna sarny.
Siedmiu kierowców pojazdów mecha-
nicznych zostało przez nas ukaranych 
mandatami za postój, który powodował 
niszczenie terenów zielonych. Ponadto 
z  pracownikami Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej przeprowadziliśmy 
15 kontroli w  miejscach zamieszkania 
osób korzystających z pomocy tej insty-
tucji. Na rzecz MOPS-u wykonaliśmy 
także 4 konwoje wartości pieniężnych.
W kwietniu odbyły się również 3 patro-
le szkolne i 4 patrole dzielnicowych po 
terenie os. „Lubonianka”, połączone z dy-
żurem w pomieszczeniu przy ul. Sikor-
skiego 9.  SM
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QQ Serdecznie życzenia długich lat 
w zdrowiu i miłości, z okazji roczni-
cy ślubu dla Doroty i Mieczysława 
Pohl składa Krzysztof.

Kolacja we dwoje

Na kolację do restauracji „Villa Montana” przy ul. Poniatowskiego 14 wy-
biorą się w tym miesiącu państwo Dorota i Mieczysław Pohl. Życzymy przy-
jemności. Prosimy o kontakt redakcją.

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)

QQ Stu lat i jednego dnia dłużej z okazji 
urodzin Jacka, Małego Joe Art Wayna 
życzą przyjaciele z Kowbojskiego Mia-
steczka w Luboniu.
QQ Wszystkiego najlepszego z okazji uro-

dzin Zastępcy Szeryfa Małego Joe życzy 
Szeryf Cordell.
QQ Wszystkiego najlepszego z  oka-

zji urodzin Magdy Leśnik życzą 
członkowie Kowbojskiego Miasteczka 
w Luboniu.
QQ Wszystkiego najlepszego z okazji uro-

dzin Jacka P. oraz spełnienia marzeń 
życzy żona Dorota, córka Natalia, syn 
Marcin i wnuk Dolar.
QQ Z całego serca dziękujemy panu Paw-

łowi za okazaną pomoc i  wykonanie 
pięknej kopii Całunu Turyńskiego dla 
świątyni Jana Pawła II.
QQ Iwonie i  Krzysztofowi z  okazji za-

ślubin – napisania pięknego rozdziału 
w Ich wspólnej księdze życia pod opieką 
Opatrzności Bożej życzy redakcja „Wie-
ści Lubońskich”.
QQ Naszej najukochańszej Córeczce Basi 

z okazji pierwszych urodzin, aby zdrowo 
nam rosła i zawsze była taka pogodna 

i uśmiechnięta życzą kochający rodzice 
oraz dziadkowie.
QQ Stu lat i  jednego dnia dłużej z oka-

zji urodzin – Cioci Henryce Ratajczak 
– najserdeczniejsze życzenia wszelkiej 
pomyślności, dużo szczęścia i  zdrowia 
na następne lata życzy M. N. z rodziną.
QQ Burmistrz Małgorzacie Machalskiej 

z okazji przypadających w czerwcu imie-
nin życzymy konsekwencji, odwagi, en-
tuzjazmu w pracy dla dobra wspólnego, 
satysfakcji z niej płynącej oraz szczęścia 
osobistego.
QQ Magdalenie Woźniak-Patej życzymy 

pomyślności w  łączeniu obowiązków 
rodzinnych, zawodowych i społecznych, 
radości i  satysfakcji z  wyników tych 
działań oraz jasnych i serdecznych dni.
QQ Komendantce lubońskiego Ośrodka 

ZHP – dh. Aleksandrze Lorenc – ży-
czymy satysfakcji z  pracy z  harcerską 
młodzieżą, niegasnącego zapału do niej 
i pomyślności w życiu osobistym.
QQ Pani Violetcie Tomczak – dyrektor 

Przedszkola „Weseli Sportowcy” – życzymy 
uśmiechów na buziach maluchów i wielu 
powodów do radości w życiu osobistym.

Z serca

Jak co miesiąc, serdecznie witam wszystkich, którzy lubią rozwiązywać łamigłów-
ki. Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru to oczywiście: CHRZEST POLSKI. 
Trzy wylosowane osoby, które poprawnie je odgadły, zapraszamy do redakcji po 
odbiór niespodzianek. Są to: Bartosz Nowakowski, Wenesa Wiatr i Julia Zapo-
rowska.
W tym numerze proszę o rozwiązanie rebusu:

Połącz również datę z nazwą majowego święta.

 1 maja  Święto Konstytucji 3 Maja

 2 maja  Dzień Matki

 3 maja Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego

 8 maja  Narodowy Dzień Zwycięstwa i Wolności

 9 maja  Dzień Europy/Unii Europejskiej

 15 maja Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

 19 maja Międzynarodowe Święto Pracy

 26 maja Międzynarodowy Dzień Rodziny, imieniny Zo�i

 31 maja Dzień Dobrych Uczynków

Mam nadzieję że nie było to zbyt trudne. Z niecierpliwością czekam na prawidło-
we odpowiedzi i słonecznie pozdrawiam

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
Zagadki dla DZIECI

Jeśli chcesz podziękować lubońskiemu 
policjantowi, który pomógł Ci w trudnej 
sytuacji związanej z przemocą w rodzi-
nie, zgłoś go do konkursu „Policjant, 
który mi pomógł”. Konkurs odbywa się 
pod patronatem Komendanta Główne-
go Policji i służy wyróżnieniu funkcjo-
nariuszy, którzy w  szczególny sposób 
działają na rzecz ochrony o�ar przemo-
cy domowej. Zgłoszenia od osób indy-
widualnych, przedstawicieli organizacji 
i instytucji można nadsyłać za pomocą 

elektronicznego formularza znajdujące-
go się na stronie: www.policjant.niebie-
skalinia.pl/formularz.php, a  także na 
adres: „Niebieska Linia”, ul. Korotyńskie-
go  13, 02-121 Warszawa do 31 maja, 
podając: dane kontaktowe zgłaszającego, 
dane policjanta, którego chcielibyście 
Państwo wyróżnić, oraz uzasadnienie 
wyboru. Więcej informacji o konkursie 
na stronie: 
www.policjant.niebieskalinia.pl.

PAW

Pomocny policjant
IX edycja ogólnopolskiego konkursu

Pożar przy Kwiatowej

Q
9 kwietnia wieczorem interweniowały trzy zastępy straży pożarnej, pogoto-
wie energetyczne Enea i radiowóz policji   fot. Zbigniew Henciel
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Nasza krzyżówka Poziomo
 1.  rasa wielkich psów
 4.  pustelnia, samotnia
 5.  używany do wyrobu pudru
 6.  część należności płatnej 

w oznaczonym terminie
 7.  jedn. natężenia oświetlenia
 9.  odmiana melona
 14.  w mit. gr. bogini ze-

msty i nieszczęścia
 15.  rejon, okolica, dzielnica
 16.  aparat projekcyjny do wyświe-

tlania pojedynczych obrazów
 17.  obciążenia
 20.  znajduje się w piecu gazowym
 23.  tytoń w proszku
 26.  ozdoba architektoniczna
 29.  partia gry w tenisie
 30.  stan świecki w kościele katolickim
 31.  sznur z pętlą do chwy-

tania zwierząt
 32.  wymarły olbrzymi ptak
 33.  ssak z rodziny lam
 34.  przyrząd do mierze-

nia głębokości wody

Pionowo
 1.  maltańczyk, rasa ma-

łych psów pokojowych
 2.  odmiana brzoskwi-

ni o gładkiej skórce
 3.  pingwin
 8.  nóż ogrodniczy
 10.  awantura, nieczysta sprawa, zajście
 11.  występuje w herbacie i kawie
 12.  okular, przyrząd optyczny
 12.  zamieszanie, popłoch
 14.  lasso
 17.  paryska forteca
 18.  lamówka, rąbek
 19.  wstrząs
 21.  kędzior, pukiel włosów
 22.  syn Apollina i Kreuzy
 24.  zwora, kotew
 25.  dychawica, ataki duszności
 26.  zbiór map
 27.  srebrzystobiały pier-

wiastek chemiczny
 28.  Ilion

oprac. Bernard Stachowiak

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10 utworzą rozwiązanie, które po wpisaniu 
do kuponu należy do końca maja, na kartce pocztowej, dostarczyć do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a/62, patrz mapka str. 2) lub wrzucić do którejś z niebieskich skrzy-
nek „Wieści Lubońskich” na terenie miasta. Wśród osób, które poprawnie odgadną 
hasło, wylosujemy nagrodę, którą ufundowała �rma MALIBU z ul. Sikorskiego.
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w  poprzednim wydaniu „WL” brzmiało: 
Nowa dyrektor Biblioteki Miejskiej. Nagrodę wylosował Maciej Raźniak z  ul. 
Kościuszki. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów do redakcji 
(ul. Wschodnia 23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Zabawa polega na odgadywaniu ciekawych 
i charakterystycznych miejsc w Luboniu. 
Prosimy określić, co przedstawia opubli-
kowana fotogra�a i gdzie obiekt się znaj-
duje. Odpowiedzi można przesyłać (rów-
nież pocztą elektroniczną), dostarczać do 
redakcji (ul. Wschodnia 23 a lok. 62) albo 
wrzucać do niebieskich skrzynek „Wieści 
Lubońskich” na terenie miasta. Kartki 
z dopiskiem: „Zgadnij, co to” muszą być 
podpisane imieniem i nazwiskiem uczest-
nika konkursu. Wśród tych, którzy nade-
ślą poprawne odpowiedzi, rozlosujemy 
upominki. Prosimy też o nadsyłanie swo-
ich propozycji (fotogra�i).
Opublikowane w ubiegłym miesiącu zdję-
cie przedstawiało węzeł komunikacyjny 
w rejonie skrzyżowania ul. Armii Poznań 
z ul. Krętą – z  lotu ptaka. Spośród po-
prawnych odpowiedzi wylosowaliśmy tę, 
którą nadesłała Katarzyna Włodarczyk 
z ul. Piaskowej. Po odbiór niespodzianki 
zapraszamy do redakcji (ul. Wschodnia 
23 a/62) w godzinach dyżurów.  (red)

Zgadnij, co to?

Q
Od lewej – ul. Armii Poznań (Droga wojewódzka 430) z pętlą autobusową, dalej 
– wpadająca do niej ul. Kręta (z prawej), nad którą zabytkowy, ceglany wiadukt 
kolejowy linii do Wolsztyna, obok po lewej – ta sama linia z wiaduktem, pod któ-
rym torowisko linii do Wrocławia. Jasna plama od góry zdjęcia to prace związane 
z bezkolizyjnym przejazdem trasy 430   fot. Rafał Wojtyniak

Q
Zgadnij, fragment jakiego obiektu poka-
zujemy?   fot. Zbigniew Henciel
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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 od maja do połowy września, każ-
da środa, godz. 17- 20 – „Działkowe 
śpiewanie z  Marianem Mateckim” dla 
wszystkich – świetlica ROD „Chemik”, 
ul. Graniczna
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 19 maja, godz. 17 – otwarte posiedze-

nie Rady Miasta Luboń – Urząd Miasta, 
pl. E. Bojanowskiego 2, sala sesyjna
QQ 19 maja, godz. 17 – warsztaty  decoupage 

– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97 – 
patrz str. 65
QQ 20 maja, godz. 16-17.30 i  17.30-

19 – Działania plastyczne „Kolorowe 
malowanie” – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
QQ 20 maja, godz. 18.30 – konsultacje 

społeczne w sprawie Lubońskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2016 dla mieszkańców 
Lubonianki i NCL – Szkoła Podstawowa 
nr 2, ul. Żabikowska 40
QQ 20 maja, godz. 15-18 – znakowanie 

rowerów – Komisariat Policji, ul. Po-
wstańców Wlkp.
QQ 21 maja, godz. 9.15-10.45 i 11-12.30 – 

Działania plastyczne „Kolorowe malowanie” 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 21 maja, godz.  12 – Luboński KS-

-Wiara Lecha Poznań – stadion miejski, 
ul. Rzeczna
QQ 21 maja, godz.  15 – IV Luboński 

Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Nie-
zapominajka 2016” – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97
QQ 22 maja, godz. 10 – XII Rajd „Ślada-

mi historii” – zbiórka „Ogród Pamięci” 
w Komornikach
QQ 23 maja, godz. 18.30 – konsultacje 

społeczne w sprawie Lubońskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2016 dla mieszkańców 
Żabikowa – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 
Poniatowskiego 16
QQ 23 maja, godz. 19 – otwarcie społecz-

nego biura poselskiego posła Bartłomieja 
Wróblewskiego oraz siedziby „DudaPo-
mocy po Poznańsku” dla Lubonia, Ko-
mornik i Puszczykowa – siedziba OSP, 
ul. Żabikowska
QQ 23 maja, 17.30-19 – Klub Szachowy 

– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ  23 maja, godz.  18 – „Szydełkowe 

Fanaberie” – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42
QQ 24 maja, godz. 18.30 – konsultacje 

społeczne w sprawie Lubońskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2016 dla mieszkańców 
Starego Lubonia – Szkoła Podstawowa 
nr 3, ul. Dąbrowskiego 2a
QQ 25 maja, godz. 10-13 – znakowanie 

rowerów – Komisariat Policji, ul. Po-
wstańców Wlkp.
QQ 25 maja, godz. 18.30 – konsultacje 

społeczne w sprawie Lubońskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2016 dla mieszkańców 

Lasku – Szkoła Podstawowa nr  4, ul. 
1 Maja 10
QQ 28 maja – wycieczka do Poczdamu ze 

Szkołą „German” – patrz obok
QQ 28 maja – festyn wędkarski dla dzieci 

– Kocie Doły – szczegóły obok
QQ 28 maja, godz.  17 – Stella Luboń-

-Przemysław Poznań – boisko, ul. Szkolna
QQ 30 maja, godz. 11 – konwersatorium 

„Jak zrozumieć wnuka”, wykład �lologa 
Szymona Wieczorka – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42
QQ 30 maja, godz.  18 – „Szydełkowe 

Fanaberie” – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42
QQ 30 maja, godz. 19 – spotkanie Klubu 

Miłośników Historii – turystyczno-kra-
joznawcze tradycje Lubonia – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 1 czerwca, godz. 18 – „Śpiewać każdy 

może” – otwarte spotkanie miłośników 
śpiewu – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42
QQ 2 czerwca – obchody 72. rocznicy śmier-

ci gen. Henryka Kowalówki, komendanta 
Okręgu Poznańskiego AK zamordowanego 
w obozie żabikowskim – były niemiecki 
obóz w Żabikowie, ul. Niezłomnych
QQ 3 czerwca, godz. 10-15 – Wystawa 

Ptaków Egzotycznych z  okazji Dnia 
Dziecka – LOSiR ul. Kołłątaja 2
QQ 3 czerwca, godz. 12 – „Cały Luboń 

Czyta Dzieciom” – ulubione bajki czytają 
uczniowie Gimnazjum nr 1 – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 4 czerwca, godz. 12 – Luboński KS-

-OTPS Winogrady – stadion miejski, 
ul. Rzeczna
QQ 4 czerwca, godz. 15 – Piknik z Wigo-

rem – Dzienny Dom Opieki „Senior-Wi-
gor”, ul. Romana Maya 1b – wstęp wolny
QQ 4 czerwca, godz. 16-17.30 i 17.30-

19 – „Kolorowe malowanie” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 5 czerwca, godz. 9.15-10.45 i 11-12.30 

– „Kolorowe malowanie” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 5 czerwca, godz. 11 – Pogrom Lu-

boń-Okoń Sapowice – stadion miejski, 
ul. Rzeczna
QQ 5 czerwca, godz. 13 – Marsz dla Ży-

cia – plac E. Bojanowskiego-Wzgórze 
Papieskie – szerzej str. 46
QQ 5 czerwca, godz. 14 – miejskie ob-

chody Dnia Dziecka – park Papieski, ul. 
Żabikowska-Unijna
QQ 6 czerwca, godz. 17.30-19 – Klub 

Szachowy – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42
QQ 6 czerwca, godz. 18 – „Szydełkowe 

Fanaberie” – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42
QQ 6 czerwca, godz. 18 – koncert Laury 

Łącz, aktorki �lmowej i teatralnej, pisarki 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ 6 czerwca, godz. 16-18 – dyżury rad-

nych dla mieszkańców: Andrzej Okupniak 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Michał Szwacki – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42; Teresa Zygmanowska – 
Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; 

Hieronim Gawelski – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97
QQ 7 czerwca, godz. 11 – spektakl dla 

dzieci „Piękna i  Bestia” w  wykonaniu 
teatru Art-Re z Krakowa dla dzieci i ro-
dziców, bilet: 3 zł – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ 8 czerwca, godz. 17 – „Bajkowy Kon-

cert z  Waltem Disneyem” w  wykona-
niu kwartetu smyczkowego „Collegium 
Musicum” – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42
QQ 8 czerwca, godz. 17-18.30 – „Wokół 

wychowania” comiesięczny dyżur pe-
dagogiczny z  pedagog Anną Kurelską 
(Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w  Luboniu), zgłoszenia telefoniczne 
(61 813 09 72) – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
QQ 9 czerwca, godz. 10.30 – spotkanie 

autorskie dla dzieci z Weroniką Kurosz, 
autorką książek „Leśni bracia” i „Skarby 
leśnych braci” – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
QQ 11 czerwca, godz. 17 – Stella Luboń-

-Pogoń Książ Wlkp. – boisko, ul. Szkolna
QQ 11-12 czerwca – DNI  LUBONIA – 

stadion miejski, ul. Rzeczna
QQ 16 czerwca, godz. 17 – otwarte posie-

dzenie Rady Miasta Luboń – Urząd Mia-
sta, pl. E. Bojanowskiego 2, sala sesyjna

oprac. HS

5 czerwca, godz. 16 – 19, boisko Gim-
nazjum nr 2, ul. Kołłątaja 1
Przy muzyce na żywo maraton popro-
wadzą wykwalifikowani instruktorzy 
Spinnig i Indoor Cycling.
Zapisy i  zgłoszenia: LOSiR (klub New 
York) do 4 czerwca. Udział dla osób 
dorosłych – 30 zł, dla dzieci i młodzież 

lubońskich szkół – gratis. Organizatorzy: 
SZS Miasta Luboń, LOSiR, do�nanso-
wanie – Urząd Miasta Luboń. Zaprasza-
my

Hanna Grus- Krężelewska
koordynator maratonu

Pokaż swoją energię
Wystartuj w V Integracyjnym Maratonie Spinningowym

Poczdam

Szkoła językowa „German” organizuje 
28  maja wycieczkę do Poczdamu. 
W programie wizyta w miasteczku �l-
mowym Babelsberg, zwiedzanie pocz-
damskiej starówki i  pałacu Sanssouci 
oraz parku. Wyjazd z Lubonia (dworzec 
PKP) o  godz.  7, powrót ok.  22. Cena: 
115 zł (autokar, pilot/ przewodnik, ubez-

pieczenie) plus Babelsberg 13€ (dzieci 
do 16 lat) i 20€ (dorośli).

Frankfurt
18 czerwca odbędzie się rajd rowerowy 
z Frankfurtu O. do Kostrzyna. Dojazd 
autokarem. Koszt 70 zł.

Kontakt – tel. 601 169 908.
Szkoła „German”

Wycieczki ze szkołą „German”

Ośrodek Kultury przy ul. Sobieskiego 97 zaprasza na warsztaty z cyklu „Pomysłowe 
dekoracje”. Będziemy ozdabiać przedmioty techniką serwetkową decoupage. Za-
pewniamy podstawowe materiały plastyczne, ale należy przynieść ze sobą przedmiot, 
który ma zostać ozdobiony (doniczkę, pudełko itp.), serwetkę z wybranym motywem 
i suszarkę do włosów. Opłata: 15 zł. Zajęcia odbędą się 19 maja o godz. 17. Liczba 
miejsc ograniczona. Wstęp po wcześniejszym zgłoszeniu, tel. 61  813  00  72 
i 500 287 325.   OK

Warsztaty decoupage

17 maja (wtorek) ruszają zapisy na letnie 
półkolonie z Ośrodkiem Kultury. Zapra-
szamy na nie dzieci z Lubonia – uczniów 
Szkół
Podstawowych, którzy ukończyli 6 lat.
Półkolonie mają charakter wyjazdowy 
W ramach zajęć zwiedzamy muzea, 
jeździmy na basen i do kina. W tym roku 
odbędą się 4 tygodniowe turnusy: od 27 

czerwca do 1 lipca, od 4 do 8 lipca, od 
11 do 15 lipca, i od 18 do 22 lipca.
Koszt półkolonii to 80 zł/os. za 1 tygo-
dniowy turnus. Uwaga! Dziecko może 
zapisać tylko rodzic (opiekun prawny), 
dziadkowie.
Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobie-
skiego, tel. 61 813 00 72, 500 287 325.

OK

Lato z Ośrodkiem Kultury

Tegoroczny festyn wędkarski organizo-
wany przez Koło PZW „Lubonianka” 
z okazji Dnia Dziecka odbędzie się 28 
maja na zalewie Kocie Doły w następu-
jących grupach wiekowych:
QQ dziewczyny i chłopcy rocznik 2001-

2002 – zbiórka i zapisy od godz. 7-8,

QQ dziewczyny rocznik 2002-2006 – zbiór-
ka i zapisy od godz. 11-12,
QQ chłopcy rocznik 2003-2006 – zbiórka 

i zapisy od godz. 7-8,
QQ dziewczyny i chłopcy rocznik 2007-

2008 – zbiórka i zapisy od godz. 11-12.
Mariusz Nawrocki

sekretarz Koła PZW „Lubonianka”

Wędkarski festyn dla dzieci
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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 Podejmę pracę w sklepie – tylko na umowę 

o pracę. Jestem osobą dyspozycyjną, posia-
dam książeczkę sanepidu i doświadczenie 
w handlu; tel. 575 081 504   (m-V)
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 Dyspozycyjny doświadczony kierowca 

podejmie pracę. Prawo jazdy kat. B, C, E, 
karta kierowcy, aktualne badania lekarskie, 
także uprawnienia na wózek widłowy; tel. 
784 729 072   (r-V)
QQ Zatrudnię pracownika do agencji ubez-

pieczeń w Luboniu tel. 515 090 356   (p-V)
QQ Dokładna, uczciwa, sumienna pani po-

sprząta mieszkanie 1 lub 2 razy na tydzień, 
Luboń i okolice, tel. 695 746 028   (h-V)
QQ Hotel Poznański w Luboniu, ul. Krańco-

wa zatrudni: portiera/obsługa konferencji 
(znajomość j. ang. komunikatywnie, łatwość 
w nawiązywaniu kontaktów, dyspozycyjność, 
prawo jazdy, umiejętność pracy w zespole, 
wysoka kultura osobista) – kontakt: 694 413 
779, marietta.rozanska@hotelpoznanski.pl 
oraz specjalistę ds. sprzedaży i konferencji 

(znajomość j. ang., znajomość pakietu O�ce, 
doświadczenie w bezpośrednim kontakcie 
z klientem, wysoka kultura osobista) – CV 
i list motywacyjny kierować: biuro@hotel-
poznanski.pl

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, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydraulicz-
ne – złota rączka – tel. 503 712 456   (m-
131 V-VI)
QQ Układanie płytek; tel. 502 297 179   ( r-033 II-

-VII)
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-151 V)
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 Oddam w najem pomieszczenie 50 m2, 

Luboń, ul.  Sobieskiego; tel. 601  71  54  54   
(r-143 V)
QQ Do wynajęcia hala dwupoziomowa 320 m2 

w Luboniu; tel. 509 127 704   (r-149-V-VI)
QQ Oddam w najem garaż zamykany na pi-

lota w hali garażowej przy al. Jana Pawła II; 
tel. 600 213 948   (h-152 V)
QQ Poszukuję mieszkania 2-pokojowego w blo-

kach przy ul. Źródlanej; tel. 515 431 646   (h-
153 V)

Inne
QQ Kupię auta do 10 tys. zł, umowa i gotów-

ka do ręki; tel. 798 827 337   (m-106 IV-VI)

Bezpłatne ogłoszenia drobne w sprawie pracy można kierować do redakcji: 
e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.pl) oraz na kartkach (wrzucać 
do niebieskich skrzynek pocztowych na terenie miasta lub przynieść do 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 pracę

Ogłoszenia drobneZgonyŚluby
02.04.2016 r.
QQ Adrian Spych i Barbara Suwińska

08.04.2016 r.
QQ Maciej Rost i Magdalena Pilarska

09.04.2016 r.
QQ Mateusz Lorenz  

 i Agnieszka Juskowiak
16.04.2016 r.
QQ Damian Kruk  

 i Magdalena Kaczmarek
QQ Marcin Prok i Anna Tylkowska

23.04.2016 r.
QQ Dominik Konieczny i Beata Zgoła

29.04.2016 r.
QQ Krzysztof Polak  

 i Monika Zboralska
W styczniu zawarto 12 związków 
małżeńskich, 5 par nie wyrazi-
ło zgody na publikację danych.

02.04.2016 r.
QQ Bożena Mańka ur. 1943 r.

06.04.2016 r.
QQ Władysława Wieczorek ur. 1926 r.

10.04.2016 r.
QQ Stefan Swojak ur. 1921 r.

11.04.2016 r.
QQ Krystyna Waraczewska ur. 1952 r.

16.04.2016 r.
QQ Dariusz Listkiewicz ur. 1958 r.
QQ Czesław Sadalski ur. 1932 r.

17.04.2016 r.
QQ Józef Pokrop ur. 1931 r.

23.04.2016 r.
QQ Bogumiła Vladescu ur. 1950 r.

27.04.2016 r.
QQ Mirosław Stefaniak ur. 1955 r.

Jagoda Wawrzyniak
z-ca kierownika USC Luboń

Panu Jerzemu Paluszczakowi

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

wnuka Jędrzeja

składa Redakcja „Wieści Lubońskich”
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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

Sprostowania
W kwietniowym wydaniu „WL” pojawiło się kilka błędów. W ar-
tykule „Pożegnanie warte Nike” na str. 6 źle podaliśmy datę wy-
darzenia, zamiast 31 marca pisząc 31 kwietnia. Autorem zdjęcia 
małego żurawia w gnieździe na str. 9 jest Wojciech Kurzawski, a nie 
WPN. Zieleń proponowana „Na konkurs” (str. 8) rośnie przed blo-
kiem przy ul. Sikorskiego 31, a nie 41. Popełniliśmy też literówki 
w dwóch nazwiskach, pisząc Walczak zamiast Waliczak („Zawsze 
w marcu”, str. 40) oraz Kmieciak, a nie Kmiecik („Z Pogodnego 
Przedszkola”, str. 49). Osoby, których błędy dotyczą, oraz czytel-
ników – przepraszam

Hanna Siatka
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