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Wiadomości świeże czy stare, ale 
zawsze prawdziwe!
Każdy ma swój ulubiony sposób korzysta-
nia z gazet i czasopism. Jedni rozpoczynają 
od nekrologów i sprawdzenia kto w ostat-
nim czasie odszedł. Drugich interesuje 
kronika policyjna i od niej rozpoczynają 
lekturę. Jeszcze inni wertują kolejno strony, 
by tra�ć na materiał o imprezie, w której 
ostatnio brali udział sami lub najbliżsi, a nóż 
znajdą się też na zdjęciu? Ci co wysyłali lub 
zgłaszali jakiś problem sprawdzają, czy 
zmieścił się w danym miesiącu oraz na jakie 
szpalty tra�ł i jak został opracowany. Jeszcze 
inni, np. kibice lub działacze sportowi, 
miłośnicy historii, czy rozrywek, mają swo-
je ulubione szpalty i to na nich zatrzymu-
ją się najpierw. Ważni – funkcyjni w naszej 
małej ojczyźnie – z pewnością rozpoczyna-
ją od sprawdzenia, czy czasem nie ma 
czegoś o nich samych lub instytucji, która 
im podlega. Najczęściej jednak nasi czytel-
nicy, jeśli nie są właśnie potencjalnym 
obiektem artykułu, rozpoczynają lekturę od 
przejrzenia okładki, potem, co ciekawego 
jest np. na stronach „Dobre, bo ...”, czy 
„Gorące tematy”, i dalej wertują w poszu-
kiwaniu interesujących tekstów, z którymi 
planują się zapoznać. Znani są nam także 
czytelnicy, którzy swoje lokalne czasopismo 
czytają w całości – od tzw. dechy do dechy. 
W wielu domach „Wieści” leżą cały miesiąc 
i zagląda się do nich jak do podręcznego, 
podstawowego informatora o Luboniu. Są 
tacy co „Wieści” kompletują uważając nas 
za swoistą, uaktualnianą kronikę miasta. 
Nieważne, jak Państwo korzystacie z Nie-
zależnego Miesięcznika Mieszkańców. 
Ważne, że wciąż jesteśmy Wam potrzebni. 
Dziękujemy!

Polecam
Co chciałbym zarekomendować w bieżą-
cym numerze, z czym z pewnością war-
to się zapoznać? Wybrałem trzy tematy:

QQ Uznałem ważnym materiał o 3 milio-
nach odszkodowania, jakie miasto zapłaci 
tylko za samą zmianę przeznaczenia nie-
których gruntów – „Byłoby na Wschod-
nią?” (str. 14). Materiał ma kilka aspek-
tów: edukacyjny nie tylko dla obecnych 
młodych decydentów, ale i dla właścicieli 
gruntów, kronikarski – dotyka bowiem 
najnowszej historii Lubonia i re�eksyj-
ny – wywołujący zastanowienie nad od-
powiedzialnością i konsekwencjami po-
dejmowanych decyzji i działań. Wreszcie 
pokazuje też pewien precedens, jaki ma 
miejsce w Luboniu.

QQ „Zasłużeni dla miasta Luboń” – na stro-
nach 33-35 zamieszczamy szerokie uzasad-

nienia, jakie przy-
jęła Komisja Orga-
nizacyjno-Prawna, 
a przyklepała Rada 
Miasta, nadając za-
szczyty aż siedmiu 
osobom w Luboniu. 
Temat jak zwykle 
kontrowersyjny, 
o czym świadczą 
pierwsze sygnały, 
jakie docierają do 
redakcji. Wywołuje zdziwienie i pytania, 
czy ich czyny, dorobek i dokonania lokalne 
są rzeczywiście takimi, które w pełni za-
sługują na ten zaszczyt? Uhonorowanym 
oraz samym wyróżnieniom z pewnością 
nie pomaga fakt, że „Medale” przyznano 
hurtem na jednej, ostatniej sesji i wszyst-
kim, na których zostały złożone wnioski. 
Pospiech, by zdążyć przed doroczną galą 
„Siewca Roku”, podczas której uroczyście 
będą wręczane, nie był przecież potrzebny.

QQ Oświata jako temat miesiąca. Stara-
liśmy się w możliwie przystępny sposób 
„sprzedać” temat, który jest konsekwencją 
wprowadzanej w kraju reformy oświaty. 
Materiał ma charakter głównie informacyj-
ny, a miejsce komentarza zastępuje sondaż.

Miłej lektury! Czekamy na Państwa uwa-
gi, pytania, polemiki, re�eksje, sygnały, 
propozycje tematów itd.

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny
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Szanowni Państwo,
9 stycznia br. Prezydent RP podpisał 
przyjęte przez Parlament ustawy: Prawo 
oświatowe i  przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe. Ustawy te 
nakładają na samorządy obowiązek prze-
prowadzenia reformy oświaty w  szko-
łach.
Od kilku miesięcy tr wały prace 
roboczego zespołu ds .  reformy 
oświatowej powołanego przez Bur-
mistrza. Zespół przeprowadził do-
głębną analizę aktualnej sytuacji 
w  gminie oraz możliwych warian-
tów zmian wynikających z wprowa-
dzanych ustaw.
Zgodnie z nowymi przepisami oświato-
wymi:
QQ Z dniem 1 września 2017 r. dotych-

czasowa sześcioletnia szkoła podstawowa 
staje się ośmioletnią szkołą podstawową, 
a co za tym idzie, uczniowie takiej szko-
ły stają się uczniami ośmioletniej szkoły 
podstawowej.

QQ Z dniem 1 września 2017 r. nie będzie 
klas I gimnazjum, a w latach następnych 
będą wygasały kolejne klasy dotychcza-
sowego gimnazjum.
QQ Uczeń klasy I dotychczasowego gim-

nazjum, który nie otrzymał promocji do 
klasy II, z dniem 1 września br. staje się 
uczniem klasy VII szkoły podstawowej.
QQ Zgodnie z cytowanymi wyżej przepi-

sami dotychczasowe gimnazjum można 
przekształcić w:
 -  ośmioletnią szkołę podstawową (tak 

będzie w  przypadku Gimnazjum 
nr 2),

 -  włączyć do ośmioletniej szkoły pod-
stawowej (to przypadek Szkoły Pod-
stawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1)

W roku szkolnym 2017-2018 i 2018-2019 
w szkołach tych prowadzi się klasy do-
tychczasowego gimnazjum, do czasu 
wygaśnięcia tych klas. Co ważne, ucznio-
wie klas gimnazjalnych, które będą funk-
cjonowały w  strukturach ośmioletniej 
szkoły podstawowej otrzymają świadec-

List intencyjny
Zastępca Burmistrza Miasta Luboń do mieszkańców

twa ustalone dla dotychczasowych pu-
blicznych gimnazjów.
Również zgodnie z przepisami wprowa-
dzającymi reformę, z dniem 1 września 
2017 r. dyrektor dotychczasowej sześcio-
letniej szkoły podstawowej staje się dy-
rektorem ośmioletniej szkoły podstawo-
wej i  zajmuje to stanowisko do końca 
okresu, na jaki powierzono mu stano-
wisko dyrektora dotychczasowej sześcio-
letniej szkoły podstawowej.
Przepis ten stosuje się również do wice-
dyrektorów tych szkół. Natomiast dy-
rektor dotychczasowego gimnazjum 
z dniem przekształcenia tego gimnazjum 
w ośmioletnią szkołę podstawową sta-
je  się dyrektorem ośmioletniej szkoły 
podstawowej (przypadek Gimnazjum 
nr 2).
Dyrektor szkoły podstawowej, z dniem 
włączenia gimnazjum do ośmioletniej 
szkoły podstawowej, staje się dyrektorem 
ośmioletniej szkoły podstawowej, w któ-
rej prowadzi się klasy dotychczasowego 
gimnazjum i zajmuje to stanowisko do 
końca okresu, na jaki powierzono mu 
stanowisko dyrektora dotychczasowej 
szkoły podstawowej. Dyrektor dotych-
czasowego gimnazjum, z dniem włącze-

nia gimnazjum do ośmioletniej szkoły 
podstawowej staje  się wicedyrektorem 
ośmioletniej szkoły podstawowej (przy-
padek SP 3 i G 1).
Podsumowując, w pierwszej kolejności 
powstał projekt nowej sieci szkół biorą-
cy pod uwagę przede wszystkim dobro 
uczniów oraz zminimalizowanie skut-
ków wprowadzanej reformy na pracę 
nauczycieli.
Warto podkreślić, że ustalając sieć szkół, 
w myśl wprowadzonych przepisów, gmi-
na powinna dążyć do tego, aby szkoła 
podstawowa była szkołą o pełnej struk-
turze organizacyjnej, to znaczy obejmu-
jącą klasy od I do VIII. Zatem, projek-
towana sieć lubońskich szkół przedsta-
wia się następująco:
QQ ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 1,
QQ ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 2,
QQ ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 3 

z oddziałami dwujęzycznymi powstała 
z połączenia dotychczasowych: Szkoły 
Podstawowej nr 3 i Gimna-
zjum nr 1,
QQ ośmioletnia Szkoła Podsta-

wowa nr 4,
QQ ośmioletnia Szkoła Podsta-

wowa nr 5 powstała z prze-

cd.  
na str.  
4

Reforma oświaty stała się faktem. Z po-
czątkiem roku Prezydent RP – Andrzej 
Duda – podpisał nową ustawę oświatową 
i w całym kraju, w samorządach, ruszyły 
pilne przygotowania do wprowadzenia 
jej w życie z dniem 1 września br.
Wiadomo już, że w Luboniu będzie 5 
ośmioletnich podstawówek. Piątą będzie 
przekształcone w  Szkołę Podstawową 
nr  5 dotychczasowe Gimnazjum nr  2 
przy ul. Kołłątaja  1. Gimnazjum nr  1 
przy ul. Armii Poznań zostanie włączo-
ne do znajdującej  się w  tym samym 
gmachu SP 3.

Niebawem ruszy nabór do klas pierw-
szych (według nowych rejonów szkol-
nych), a  tegoroczni absolwenci klas 
szóstych, zamiast, jak było dotychczas, 
przejść do gimnazjum, rozpoczną siód-
my rok nauczania w szkole podstawowej, 
niekiedy w nowym towarzystwie. Nie-
którzy siódmą klasę zaliczą w  innym 
miejscu – szkole wg nowej rejonizacji 
(patrz tabele str. 5 i 6). 
Nie będzie konkursu na dyrektorów 
nowych szkół. Trójką, zgodnie z ustawą, 
będzie kierować dotychczasowa dyrek-
tor – Grażyna Leciej, a  jednym z  jej 

Szkoły po nowemu zastępców prawdopodobnie zostanie 
dotychczasowa dyrektor Gimnazjum 
nr 1 – Anita Plumińska-Mieloch. SP 5 
poprowadzi Jolanta Walczak, która do-
tąd kierowała Gimnazjum nr 2.
W związku z nową siecią szkół, zmie-
nią się ich rejony. Przedstawiamy je na 
mapce na str. 4 i tabeli na str. 5. Naj-
większe innowacje dotyczą tego obsza-
ru Lubonia, w którym znajdą się, od-
dalone od siebie zaledwie o kilometr, 
SP 1 i SP 5. Jak dowiedzieliśmy się od 
władz miasta, możliwość umieszczenia 
ucznia w innym obwodzie, niż ten, do 
którego teraz należy, w nowych warun-
kach z pewnością będzie bardziej ogra-
niczona.

Obecnie trwają konsultacje publiczne 
z  rodzicami uczniów w  poszczegól-
nych szkołach (patrz relację z pierw-
szego z nich na str. 30. Czy i jak zmie-
nią one przygotowane obwody i  za-
sady dopasowywania oddziałów 
i  rejonów, okaże  się niebawem. 
O wszelkich zmianach w stosunku do 
przedstawianych teraz propozycji 
urzędowych będziemy informować 
na bieżąco.

HS

W publikowanych na str. 4 – 6 mapce 
i  tabelach, dla lepszego poruszania się 
w temacie, każdej szkole przyporządko-
waliśmy inny kolor

Odpowiedzi mieszkańców

1%

50,1%

Nie mam 
zdania
16,2%

NIE
Tak

Odmówiło 4,7% 

29,0%

Stała się faktem – pytaliśmy więc miesz-
kańców naszego miasta o jej zasadność.

QQ Większość (50,1%) mieszkańców 
odpowiedziała, że reforma oświaty nie 
jest potrzebna. Wśród komentarzy za-
notowaliśmy m.in.: „Strata pieniędzy”, 
„Za dużo zamieszania”, „To wielki błąd”, 
„Nie znamy programu dydaktycznego”, 
„Wprowadzana za szybko, bez należycie 
przygotowanej podstawy programowej, 
podręczników itd.”, „Za Tuska było lepiej”, 
„Mam dziecko w 5. klasie”, „Odbije się na 
dzieciach”, „Potrzebna, jak d.... koszula”, 
„Generalnie może będzie lepiej, ale nie ma 
jeszcze programu i podręczników, dlatego 
mówię – nie”, „To w III RP kolejny zamęt 
w szkołach”, „Zbyt duże koszty reformy”, 
„Przewracanie do góry nogami wszyst-
kiego jest niepotrzebne”, „Ta reforma i tak 
nic nie zmieni w zachowaniu młodzie-
ży”, „Jest dobrze, więc po co zmieniać”, 
„To cofanie się do starych czasów”, „Jest 
przeprowadzana chaotycznie, a ustawy są 

pisane na kolanie”, „Rodzice będą mieli 
nowe, niepotrzebne problemy”, „Jest źle 
wprowadzana”, „Chociaż ma więcej zalet, 
niż wad”, „Średniowieczny system oświa-
ty”, „Rodzice i nauczyciele są zagubieni”, 
„Przy tak rozwydrzonej młodzieży trud-
no będzie tym najmłodszym”, „Gimba 
była super – to nie to, co podstawówa 
(absolwent)”.

QQ Zwolenników obecnej reformy oświa-
ty w Luboniu jest 29,0%. Ci tak oceniali 
i argumentowali swój wybór: „Tylko robią 
ją zbyt szybko”, „Gimnazja to niewypał 
(nauczycielka)”, „Będzie duża oszczęd-
ność”, „Stary system oświaty się spraw-
dzał, nowy z gimnazjami nie!”, „Byłam 
świadkiem rozwydrzenia gimnazjalistów”, 
„Gimnazja to nie było dobre rozwiąza-
nie”, „W Luboniu przynajmniej nie będzie 
potrzeby budowy nowej podstawówki”, 
Naprawiają to, co zostało popsute”, „Ale 
jest nieprzygotowana, np. rejonizacja”, 
„Chcę by moje dzieci uczyły się podobnie 

Sondaż
Czy wprowadzana reforma oświaty jest potrzebna?

jak ja”, „Obecny system nie uczył myśle-
nia, systematycznej pracy, tylko intuicji 
opartej na testach”, „Bardzo dobrze, że 
wreszcie coś z tym zrobią”, „Gimnazja 
powinny być zlikwidowane”, „Młodzież 
w starym systemie 8 klas była dużo le-
piej wykształcona”, „Obawiam się, czy 
władze samorządowe oraz pedagodzy, 
którzy są raczej przeciwni, zrozumieją 
i pomogą w jej wprowadzaniu, czy zro-
bią wszystko, by reforma się nie udała?”.

QQ Nie mający zdania, których było 16,2%, 
dodawali: „Mogą być komplikacje”, „Może się 
nie udać, gdyż jest zbyt duży opór mate-
rii – głównie nauczycieli i administracji 
gimnazjów, którzy boją się o pracę i zmia-
ny”, „I tak nie mam na to wpływu”, „Nikt 
nie lubi zmian”, „Trochę się boję, jak to 
wszystko będzie działać”, „Są plusy, ale 
i minusy”, „Za wcześnie oceniać”, „Nie 
mam już dzieci w szkole, więc mnie nie 
interesuje”, „Obserwuję gierki nauczycieli 
i decydentów niektórych szkół lubońskich 
i to mnie przeraża”.

Podobnie jak „ulica” głosowali internau-
ci: 61% – „nie”; 34% – tak i 5% – „nie 
mam zdania”. Władza lokalna Lubonia 

w  zde-
cydowa-
nej większości 
(16 na 24) mówi „nie” – 66,7%; „tak” 
zaledwie dwóch radnych (P. Bartkowiak, 
J. Bielawski); nie ma zdania A. Okup-
niak, a 5 osób, w tym burmistrzowie, nie 
udzieliło odpowiedzi (K.  Frąckowiak, 
M. Samulczyk, M. Machalska, M. Mi-
kołajczak, M. Popławski)

Sondaż przeprowadzili: Natalia Kosa-
kowska, Jerzy Nowacki (wśród radnych), 
Maria Wieczorek, Agnieszka Witkowska, 
Rafał Wojtyniak (Internet) oraz Paweł 
Wolniewicz.

oprac. PPR
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kształcenia dotychczasowego 
Gimnazjum nr 2.

W konsekwencji zmian na 
t e r e n i e  Lu b o n i a  o d 

1.09.2017  r. będzie istniała sieć 5 pu-
blicznych szkół podstawowych, co po-
woduje konieczność zmiany rejonizacji 
tych szkół (dotychczasowych obwodów).
Zmiany rozpoczną się od roku szkolne-
go 2017-2018.
Takie rozwiązanie jest konieczne ze 
względu na możliwości i warunki lo-

kalowe poszczególnych szkół i  nie 
zmieni w sposób diametralny dotych-
czasowego rytmu i czasu pracy szkół. 
W  przypadku uczniów nowej Szkoły 
Podstawowej nr 5 znacząco skróci dro-
gę do szkoły i da możliwość ujednoli-
cenia godzin rozpoczęcia, i kończenia 
zajęć lekcyjnych we wszystkich szko-
łach.
W celu szczegółowego zapoznania Pań-
stwa z  wprowadzanymi zmianami ob-
wodów szkolnych zapraszam na spotka-
nie informacyjne:
QQ 13.02.2017 r., godz. 18 – Szkoła Pod-

stawowa nr 1 (patrz: str. 30)

QQ 15.02.2017 r., godz. 18 – Szkoła Pod-
stawowa nr 3 i Gimnazjum nr 1
QQ 16.02.2017 r., godz. 18 – Szkoła Pod-

stawowa nr 4
QQ 17.02.2017 r., godz. 18 – Gimnazjum nr 2
QQ 20.02.2017 r., godz. 18 – Szkoła Pod-

stawowa nr 2

Szanowni Rodzice, zdaję sobie sprawę, 
że każda zmiana, szczególnie narzucona 

odgórnie, rodzi pewien niepokój doty-
czący przyszłości, ale jestem przekonany, 
że wspólnym wysiłkiem uda nam  się 
przejść ten okres pozytywnie i, w  co 
wierzę, niezależnie od aktualnej sytuacji, 
z  korzyścią w  przyszłości dla naszych 
dzieci.

Mateusz Mikołajczak
Zastępca Burmistrza  

Miasta Luboń

TEMAT MIESIĄCA

Adresy przypisane wstępnie dla obwodów poszczególnych szkół w Luboniu.
QQSP 1 – kolor żółty: Agrestowa, Cmentarna, Dębowa, Drzymały, Galla, Graniczna, 
Jaworowa, Jesienna, Jodłowa, Kanonierów, Kołłątaja (od Poniatowskiego do 11 Li-
stopada), Korczaka, Kościuszki (od nr 42 do końca i od nr 57 nieparzyste do końca), 
Krucza, Leszczynowa, Leśmiana, Limbowa, Lipowa, Nad Żabinką, Niezłomnych, 
Olszynowa, pl. Edmunda Bojanowskiego, Pogodna, Poniatowskiego, Północna, 
Przejazd, Przy Autostradzie, Rejtana, Różana, Samotna, Sienkiewicza, Sikorskiego, 
Skowronkowa, Sowia, Sza�rowa, Szkolna (od Poniatowskiego do 11 Listopada), 
Świerkowa, Tomiaka, Wiosenna, Zielona, Złota, Traugutta (od nr 21); 

Q SP 2 – kolor niebieski: al. Jana Pawła II (3, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 15 A, 15 B, 16, 18), 
Broniewskiego, Łącznik, Karłowicza, Kilińskiego, Kochanowskiego, Kopernika, Ko-
ściuszki (od nr 1 do 55 nieparzyste i od nr 2 do 40 parzyste), Kurpińskiego, 22 Lipca, 
11 Listopada (od nr 1 do 28), Mickiewicza, Mizerki, Osiedlowa, Paderewskiego, 
Powstańców Wlkp. (od nr 37 i od nr 42), Przyjazna, Pułaskiego (powyżej nr 28 – bez 
28), Skóry, Słowackiego, Szymanowskiego, Świerczewska, Unijna, Wschodnia (1-19, 
21, 22, 22 A-I, 23, 23 A, 24, 25), Źródlana, Żabikowska (od nr 16);

Q SP 3 – kolor różowy: al. Jana Pawła II (17, 19, 20), Armii Poznań (od nr 2 do 78 i od 
nr 1 do 49 a), Andersena, Brzechwy, Chopina, Cicha, Cieszkowskiego, Chudzickie-
go, Dąbrowskiego, Dębiecka, Dożynkowa, Dworcowa (od nr 1 do 20 a), Faustmana, 
Hibnera, Jachtowa, Jagiełły, Konarzewskiego, Konopnickiej, Kościelna, Kozińskiego, 
Krańcowa, Krasickiego, Krótka, ks. Nogali, ks. Streicha, Lemańskiego, 3 Maja, Matej-
ki, Nad Strumykiem, Nad Wartą, Narutowicza, Niepodległości, Okrzei, pl. Medali-
stów, Południowa, Powstańców Wlkp. (od nr 1 do 35 i od nr 2 do 40), Przemysłowa, 
Pułaskiego (od nr 28 do ul. Okrzei), Puszkina, Ratajskiego, Rivoliego, Rzeczna, Skar-
gi, Słoneczna, Spadzista, Strumykowa, Tuwima, Wschodnia (26, 27 A-D, 28, 29 A-B), 
Ziemniaczana, Żeglarska, Żeromskiego, Prusa, Makuszyńskiego, Zakątek, Fabrycz-
na, Chudzickiego, Mazurka, Miłosza;

Q SP 4 – kolor zielony: Akacjowa, Armii P-ń (od nr 80 do 130 i od nr 51 do 129), 
Azaliowa, Bratkowa, Bluszczowa, Chemików, Czajcza, Dojazdowa, Dolna, Dworco-
wa (od nr 23 od 50), Fiołkowa, Fornalskiej, Frezjowa, Grodzka, Grzybowa, Jęczmien-
na, Juranda, Kalinowa, Kasztanowa, Kasztelańska, Kolonia PZNF, Konwaliowa, Kręta, 

Urząd Miasta Luboń przygo-
tował projekt nowych obwo-
dów szkolnych. Pokazujemy je 
na mapie oraz w tabeli. W ta-
beli obok przedstawiamy al-
fabetyczny wykaz ulic oraz 
przypisany do danego adresu 
rejon szkolny. Nowe rejony 
szkolne, tak na mapce jak 
i  w  tabeli, wyróżniliśmy do-
datkowo kolorami.

(red)

Nowe 
obwody 
szkolne
Propozycje obwodów dla szkół 
podstawowych związane 
z reformą oświaty – 
likwidacją gimnazjów

cd.  
ze str. 
3

List intencyjny

Kurowskiego, Kwiatowa, Leśna, Liliowa, Łączna, Łąkowa, Magazynowa, 1 Maja, 
Makowa, Malinowa, Malwowa, Maya, Modrakowa, Nagietkowa, Narcyzowa, Nowa, 
Ogrodowa, Oliwkowa, Owsiana, Panka (od nr 2 do 20), Parkowa, Piaskowa, Podgór-
na, Polna, Poznańska, Pszenna, Ratajczaka, Rumiankowa, Rutkowskiego, Rydla, 
s. Faustyny, Skośna, Słonecznikowa, Sobieskiego (od nr 20 do 142), Spokojna, Spor-
na, Starorzeczna, Stawna, Stolarska, Targowa, Topolowa, Walki Młodych, Warzywna, 
Wawrzyniaka, Wąska, Wiejska, Wierzbowa, Wodna, Żytnia, Gryczana, Cyklamenowa;

Q SP 5 – kolor beżowy: Boczna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Buczka, Bukowa, Burszty-
nowa, Czereśniowa, Długa, Fabianowska, Górna, Gruszkowa, Górna, Harcerska, 
Janowa Dolina, Jaśminowa, Kasprowicza, Kasprzaka, Klonowa, Kołłątaja (od 11 Li-
stopada do Wojska Polskiego), Komornicka, Kujawska, 11 Listopada (od nr 30), 
Małopolska, Migalli, Miodowa, Mokra, Morelowa, Nowiny, Owocowa, Orzechowa, 
Panka (od nr 21 do 43), Piękna, Podlaska, Pomorska, Poprzeczna, Przesmyk, Reja, 
Skromna, Sobieskiego (od nr 1 do 19), Solskiego, Staszica, Studzienna, Szkolna (od 
11 Listopada do Długiej), Szreniawska, Śliwkowa, Świętokrzyska, Traugutta (od nr 1 
do 20), Wczasowa, Westerplatte, Wirowska, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Wrzosowa, 
Zamknięta, Żabikowska (od nr 1 do 12)

Projekt zmiany obwodów szkolnych na podstawie załącznika do listu przedstawia-
my powyżej i obok na str. 5. Podobnie tabelę dotyczącą zmian rejonów dla po-
szczególnych klas w trzech najbliższych sezonach szkolnych pokazujemy  na str. 6.
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TEMAT MIESIĄCA

ulica SP
Agrestowa 1
Akacjowa 4
Andersena 3
Armii Poznań od nr 1 do 49a 3
Armii Poznań od nr 2 do 78 3
Armii Poznań 
od nr 80 do 130 i od 51 do 129 4

Azaliowa 4
Bluszczowa 4
Boczna 5
Bratkowa 4
Broniewskiego Władysława 2
Brzechwy Jana 3
Brzoskwiniowa 5
Brzozowa 5
Buczka Mariana 5
Bukowa 5
Bursztynowa 5
Chemików 4
Chopina Fryderyka 3
Chudzickiego 3
Chudzickiego 3
Cicha 3
Cieszkowskiego Augusta 3
Cmentarna 1
Cyklamenowa 4
Czajcza 4
Czereśniowa 5
Dąbrowskiego Jana Henryka 3
Dębiecka 3
Dębowa 1
Długa 5
Dojazdowa 4
Dolna 4
Dożynkowa 3
Drzymały Michała 1
Dworcowa od nr 1 do nr 20a 3
Dworcowa od nr 23 od 50 4
Edmunda Bojanowskiego plac 1
Fabianowska 5
Fabryczna 3
Faustmana 3
Faustyny siostry 4
Fiołkowa 4
Fornalskiej Małgorzaty 4
Frezjowa 4
Galla Anonima 1
Górna 5
Górna 5
Graniczna 1
Grodzka 4
Gruszkowa 5
Gryczana 4
Grzybowa 4
Harcerska 5
Hibnera Władysława 3
Jachtowa 3
Jagiełły Władysława 3
Jana Pawła II aleja 3, 5, 7, 9, 13, 
14, 15, 15 A, 15 B, 16, 18 2

Jana Pawła II aleja 
17, 19, 20 3

Janowa Dolina 5
Jaśminowa 5
Jaworowa 1
Jesienna 1
Jęczmienna 4
Jodłowa 1
Juranda 4
Kalinowa 4

Kanonierów 1
Karłowicza Mieczysława 2
Kasprowicza Jana 5
Kasprzaka Marcina 5
Kasztanowa 4
Kasztelańska 4
Kilińskiego Jana 2
Klonowa 5
Kochanowskiego Jana 2
Kolonia PZNF 4
Kołłątaja  Hugona 
od Poniatowskiego  
do 11 Listopada

1

Kołłątaja Hugona 
od 11 Listopada  
do Wojska Polskiego

5

Komornicka 5
Konarzewskiego 3
Konopnickiej Marii 3
Konwaliowa 4
Kopernika Mikołaja 2
Korczaka 1
Kościelna 3
Kościuszki Tadeusza  
od nr 1 do 55 (nieparzyste)  
i od nr 2 do nr 40 (parzyste)

2

Kościuszki Tadeusza  
od nr 42 do końca 
i od 57 (nieparz.) do końca

1

Kozińskiego 3
Krańcowa 3
Krasickiego Ignacego 3
Kręta 4
Krótka 3
Krucza 1
Kujawska 5
Kurowskiego 4
Kurpińskiego Karola 2
Kwiatowa 4
Lemańskiego 3
Leszczynowa 1
Leśmiana 1
Leśna 4
Liliowa 4
Limbowa 1
22 Lipca 2
Lipowa 1
11 Listopada od nr 1 do 28 2
11 Listopada od nr 30 5
Łączna 4
Łącznik 2
Łąkowa 4
Magazynowa 4
1 Maja 4
3 Maja 3
Makowa 4
Makuszyńskiego Kornela 3
Malinowa 4
Malwowa 4
Małopolska 5
Matejki Jana 3
Maya Romana 4
Mazurka Jana 3
Medalistów plac 3
Mickiewicza Adama 2
Migalli 5
Miłosza Czesława 3
Miodowa 5
Mizerki Andrzeja 2
Modrakowa 4
Mokra 5
Morelowa 5

Nad Strumykiem 3
Nad Wartą 3
Nad Żabinką 1
Nagietkowa 4
Narcyzowa 4
Narutowicza Gabriela 3
Niepodległości 3
Niezłomnych 1
Nogali ks. 3
Nowa 4
Nowiny 5
Ogrodowa 4
Okrzei Stefana 3
Oliwkowa 4
Olszynowa 1
Orzechowa 5
Osiedlowa 2
Owocowa 5
Owsiana 4
Paderewskiego Jana Ignacego 2
Panka Jana  od nr 2 do 20 4
Panka Jana od nr 21 do 43 5
Parkowa 4
Piaskowa 4
Piękna 5
Podgórna 4
Podlaska 5
Pogodna 1
Polna 4
Południowa 3
Pomorska 5
Poniatowskiego Józefa 1
Poprzeczna 5
Powstańców Wielkopolskich  
od nr 1 do 35 i od nr 2 do 40 3

Powstańców Wielkopolskich  
od nr 37 i od nr 42 2

Poznańska 4
Północna 1
Prusa 3
Przejazd 1
Przemysłowa 3
Przesmyk 5
Przy Autostradzie 1
Przyjazna 2
Pszenna 4
Pułaskiego  Kazimierza 
od nr 28 do ul. Okrzei 3

Pułaskiego Kazimierza 
powyżej nr 28 (bez nr 28) 2

Puszkina Aleksandra 3
Ratajczaka Franciszka 4
Ratajskiego Cyryla 3
Reja Mikołaja 5
Rejtana Tadeusza 1
Rivoliego 3
Różana 1
Rumiankowa 4
Rutkowskiego Henryka 4
Rydla 4
Rzeczna 3
Samotna 1
Sienkiewicza Henryka 1
Sikorskiego Władysława gen. 1
Skargi Piotra 3
Skośna 4
Skowronkowa 1
Skóry Władysława 2
Skromna 5
Słoneczna 3
Słonecznikowa 4

Słowackiego Juliusza 2
Sobieskiego Jana III  
od nr 1 do nr 19 5

Sobieskiego Jana III  
od nr 20 do nr 142 4

Solskiego Ludwika 5
Sowia 1
Spadzista 3
Spokojna 4
Sporna 4
Starorzeczna 4
Staszica Stanisława 5
Stawna 4
Stolarska 4
Streicha ks. 3
Strumykowa 3
Studzienna 5
Sza�rowa 1
Szkolna  
od 11 Listopada do Długiej 5

Szkolna  
od Poniatowskiego  
do 11 Listopada

1

Szreniawska 5
Szymanowskiego Karola 2
Śliwkowa 5
Świerczewska 2
Świerkowa 1
Świętokrzyska 5
Targowa 4
Tomiaka 1
Topolowa 4
Traugutta od nr 1 do 20 5
Traugutta od nr 21 1
Tuwima Juliana 3
Unijna 2
Walki Młodych 4
Warzywna 4
Wawrzyniaka Piotra 4
Wąska 4
Wczasowa 5
Westerplatte 5
Wiejska 4
Wierzbowa 4
Wiosenna 1
Wirowska 5
Wiśniowa 5
Wodna 4
Wojska Polskiego 5
Wrzosowa 5
Wschodnia 1-19, 21, 22,  
22 A-I, 23, 23A, 24, 25, 2

Wschodnia  
26,27 A-D, 28,29A-B 3

Zakątek 3
Zamknięta 5
Zielona 1
Ziemniaczana 3
Złota 1
Źródlana 2
Żabikowska od nr 1 do nr 12 5
Żabikowska od nr 16 2
Żeglarska 3
Żeromskiego Stefana 3
Żytnia 4

Projekt obwodów szkolnych

SPRAWDŹ SWÓJ  
REJON SZKOLNY!
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TEMAT MIESIĄCA

klasy obwód klasy obwód klasy obwód klasy obwód klasy obwód
Kl. I Nowy Kl. I Nowy Kl. I Nowy Kl. I Nowy Kl. I Nowy
Kl. II Stary Kl. II Stary Kl. II Stary Kl. II Stary
Kl. III Stary Kl. III Stary Kl. III Stary Kl. III Stary
Kl. IV Nowy Kl. IV Nowy Kl. IV Nowy Kl. IV Nowy Kl. IV Nowy
Kl.V Stary Kl.V Stary Kl.V Stary Kl.V Stary

Kl. VI Stary Kl. VI Stary Kl. VI Stary Kl. VI Stary
Kl.VII Nowy Kl.VII Nowy Kl.VII Nowy Kl.VII Nowy Kl. VII Nowy

II kl.gim. Stary II kl.gim. Stary
III kl.gim. Stary III kl.gim. Stary

Kl. I Nowy Kl. I Nowy Kl. I Nowy Kl. I Nowy Kl. I Nowy
Kl. II bz Kl. II bz Kl. II bz Kl. II bz Kl. II bz
Kl. III Stary Kl. III Stary Kl. III Stary Kl. III Stary
Kl. IV Nowy Kl. IV Nowy Kl. IV Nowy Kl. IV Nowy Kl. IV Nowy
Kl.V bz Kl.V bz Kl.V bz Kl.V bz Kl. V bz

Kl. VI Stary Kl. VI Stary Kl. VI Stary Kl. VI Stary
Kl.VII Nowy Kl.VII Nowy Kl.VII Nowy Kl.VII Nowy Kl.VII Nowy
Kl.VIII bz Kl.VIII bz Kl.VIII bz Kl.VIII bz Kl.VIII bz

III kl.gim. Stary III kl.gim. Stary
Kl. I Nowy Kl. I Nowy Kl. I Nowy Kl. I Nowy Kl. I Nowy
Kl. II bz Kl. II bz Kl. II bz Kl. II bz Kl. II bz
Kl. III bz Kl. III bz Kl. III bz Kl. III bz Kl. III bz
Kl. IV Nowy Kl. IV Nowy Kl. IV Nowy Kl. IV Nowy Kl. IV Nowy
Kl.V bz Kl.V bz Kl.V bz Kl.V bz Kl.V bz

Kl. VI bz Kl. VI bz Kl. VI bz Kl. VI bz Kl. VI bz
Kl.VII bz Kl.VII bz Kl.VII bz Kl.VII bz Kl.VII bz
Kl.VIII bz Kl.VIII bz Kl.VIII bz Kl.VIII bz Kl.VIII bz

Klasy objęte zmianą rejonizacji w sezonach szkolnych

brak

SP 5
 z oddziałami 

gimnazjalnymi

20
17

/2
01

8 brak

SP 1 SP 2
SP 3

z oddziałami 
gimnazjalnymi

SP 4

brak

Rok 
szkolny

brak brak brak

brak

20
18

/2
01

9
20

19
/2

02
0

W tabeli obok zostały przedstawione, przygotowa-
ne przez zastępcę burmistrza – Mateusza Mikołaj-
czaka – (zmody�kowane nieco przez redakcję) 
klasy (oddziały), których składy w  najbliższych 
sezonach szkolnych (trzech latach) będą podlegać 
zmianom, wymuszonym koniecznością wprowa-
dzenia nowej rejonizacji (w tabeli patrz: wiersze 
zaznaczone szarym kolorem i  opisem „Nowy” – 
obwód). Wprowadzana reforma oświaty spowodo-
wała likwidację gimnazjów i w Luboniu jednocze-
śnie przekształcenie (dotyczy G  2 w  SP  5) lub 
włączenie (dotyczy G  1 do SP  3) w  8-klasowe 
szkoły podstawowe.
Z diagramu w formie tabeli wynika na przykład, 
że od września br., czyli na sezon szkolny 2017-
2018, wszystkie klasy pierwsze kompletowane będą 
już według nowych rejonów szkolnych (patrz 
mapka i tabela str. 4 i 5). Także uczniowie przecho-
dzący z nauczania początkowego (po trzeciej klasie) 
do klasy 4. będą już przypisani do właściwych 
sobie szkół – według nowych rejonów. Podobnie 
będzie z tworzonymi klasami 7.

W kolejnych dwóch latach szkolnych (2018-2019 
i 2019-2020) takie „dopasowanie” zostanie zasto-
sowane do pozostałych uczniów z obecnych luboń-
skich szkół. W  jakiej szkole będzie  się uczyło 
Twoje dziecko i od kiedy – dopasuj adres zamiesz-
kania do rejonu (szkoły), np. tabela na str. 5, oraz 
sprawdź, kiedy i w jakiej klasie będzie w tabeli obok.
Przypominamy, że są to propozycje, które po kon-
sultacjach, jakie  się właśnie odbywają (czytaj na 
str. 30), mogą ulec korekcie.

(I)

Zmiany rejonów



2/2017

7

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

W piątek, 27  stycznia o  godz. 18.30, 
w hali widowiskowo-sportowej Luboń-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (LO-
SiR) powiało dobrym rockiem. Lubońska 
grupa rockowa „Antigravity” (pierwot-
na nazwa „Antygrawitacja”) przy wypeł-
nionej publicznością hali zagrała support 
przed koncertem Kamila Bednarka. 
Przed pojawieniem się na scenie gwiaz-
dy wieczoru, obchodząca w  tym roku 
7-lecie działalności grupa, której zało-
życielką, opiekunem i menedżerką jest 
Karolina Wilczyńska-Kąkol, przez pół 
godziny rozgrzewała publiczność m.in. 
utworami z debiutanckiej płyty pt. „Cros-
sroads”, która ukazała się tuż przed kon-
certem (szerzej o płycie czytaj na str. 39). 
Prezentując coraz dojrzalszy warsztat 
muzyczny i  ciekawe aranżacje, została 
ciepło przyjęta przez widownię i zebra-
ła bardzo pochlebne opinie. Warto wspo-
mnieć, że ta rozwijająca się grupa, z po-
wodzeniem występowała również ponad 

rok temu przed koncertem grupy 
„Dżem”. Niewątpliwie w niedawno roz-
poczęty rok weszła przebojowo i zaczę-
ła go bardzo pracowicie. Po wydaniu 
płyty przyszedł czas na koncertowanie. 
Już niebawem, 24  lutego wystąpi na 
VIII  Międzyszkolnym Przeglądzie Ze-
społów Muzyki Rozrywkowej „Ga-
raż nr 4” w auli IV Liceum Ogólnokształ-
cącego (w ub. roku zdobyła I miejsce), 
natomiast dzień później w hali LOSiR 
na 3.  Przeglądzie Młodzieżowych Ze-
społów Rockowych „Piec 2017”, który 
objęliśmy patronatem medialnym (na 
ostatnim, w  grudniu 2015  r., zdobyła 
III miejsce). Z całą pewnością młodych 
muzyków z „Antigravity” stać na zajęcie 
czołowych miejsc na obydwu przeglą-
dach, czego im serdecznie życzę.

PAW

Na str.  38 czytaj o  koncercie Kamila 
Bednarka i wywiad z artystą.

Dobre, bo lubońskie

Kawał dobrego rocka

Q
Jak zwykle podczas koncertu grupa „Antigravity” dała czadu. Na zdjęciu centralnie 
– Julia Będziechowska (wokal/bas i gitara). W zespole grają też Patryk Kaptur (gita-
ry) i Paweł Marcyniuk (bębny)   fot. Paweł Wolniewicz

25 lutego w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Kołłątaja 2 odbędzie się 
3. Przegląd Młodzieżowych Zespołów Rockowych PIEC. O godz. 14 rozpoczną się 
przesłuchania kapel, a o godz. 19 �nał muzycznego konkursu, a po nim koncert 
gwiazdy – zespołu „Luxtorpeda”.
W związku z  patronatem medialnym „Wieści Lubońskie” nad tym muzycznym 
wydarzeniem, dysponujemy biletami wstępu. Wręczymy je pierwszym osobom, 
które poprawnie odpowiedzą na pytanie: Z ilu członków składa się Młodzieżowa 
Rada Miasta Luboń?
Z rozwiązaniem można  się zgłosić bezpośrednio do redakcji, zatelefonować lub 
wysłać e-mail, podając nazwisko i w ten sposób rezerwując bilet do odbioru w sie-
dzibie „WL” przy ul. Wschodniej 23A/62.

(red)

Dobre, bo głośne

Rockowy PIEC
Bilety w konkursie „WL”

Uwaga,

Konkurs!
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DOBRE, BO... 

Nina Wolińska, uczennica klasy 6c 
Szkoły Podstawowej nr  2, wzięła 
udział w  „Poznańskim Koncercie 
Noworocznym 2017” obok takich 
gwiazd, jak Michał Szpak, Grażyna 
Brudzińska, Malwina Kusior, Pau-
laa, PPNOU w towarzystwie Orkie-
stry Collegium  F prowadzonej 
przez prof. Marcina Sompolińskie-
go. Koncert według scenariusza 
i w reżyserii Jacka Lisewskiego od-
był  się w  sobotę 14 stycznia 
o  godz.  17 i  20 w  Sali Ziemi na 
Międzynarodowych Targach Po-

znańskich, a  prowadzili go znani 
aktorzy – Wojciech Malajkat oraz 
Zbigniew Zamachowski. Propozy-
cję tego występu Nina otrzymała 
w sierpniu 2016 r. od �rmy Sollus 
Entertainment – producenta wy-
darzeń teatralno-koncertowych 
działających na terenie Polski, Nie-
miec, Wielkiej Brytanii i USA, któ-
ra wypatrzyła ją na koncercie pod-
czas Dni Lubonia.
Lubonianka jest dodatkowo uczen-
nicą Szkoły Muzycznej T. Burton 
w Poznaniu oraz członkinią Teatru 

Dziecięcego. 
Lekcje śpiewu 
oraz gry na pia-
ninie rozpoczęła 
3 lata temu. Za-
jęcia z  emisji 
głosu prowadzi 
z nią m.in Rafał 
Sekulak – piani-
sta, kompozytor 
i wokalista, pół-
�nalista progra-
mu „The Voice 
of Poland” oraz 
członek jury mi-
nionego Festiwa-
lu Polskiej Pio-
senki w Luboniu.

Diana Wolińska

Dobre, bo estradowe

W towarzystwie gwiazd

Q
Nina (od lewej) z Paulą, Michałem Szpakiem i Malwiną 
Kusior  fot. Diana Wolińska

Q
Nina podczas koncer-
tu śpiewa razem 
z Grażyną Brudzińską, 
Michałem Szpakiem, 
Paulą i Malwiną Ku-
sior   fot. Diana Woliń-
ska

Nina Wolińska w wy-
stępie solowym    
fot. Diana Wolińska

Q
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DOBRE, BO... 
Dobre, bo widowiskowe

Koncert Noworoczny
Wydarzenie, zorganizowane 13 stycznia 
o godz. 19 przez Urząd Miasta i Luboń-
ski Ośrodek Kultury, zgromadziło 
w świątyni Jana Pawła II nie tylko para-
�an, ale też innych mieszkańców Lubo-
nia i okolic. Wystąpili: Poznańska Or-
kiestra Symfoniczna pod batutą Łukasza 
Łodygowskiego i jej soliści: Hanna Gie-
da, Monika Buczkowska, Chaoran Zuo, 
kwartet „Be Four” i  „Loop Trigger” – 
Bartosz Zboralski, oraz zespół „Audio-
Feels”. Konferansjerkę prowadził Andrzej 
Ogórkiewicz. Wśród gości można było 
zauważyć przedstawicieli władz miasta, 
Ośrodka Kultury, księży z  lubońskich 
para�i i  siostry służebniczki z  Matką 
Generalną.
Podczas koncertu, który składał  się 
z czterech części, mogliśmy wysłuchać 
utworów m.in.: J. Straussa „Nad pięknym 
modrym Dunajem” (rozpoczynał kon-
cert), polkę „Grzmoty i błyskawice” oraz 
„ Marsz Radezky’go” (kończący występy 

orkiestry), Bizeta – uwerturę do opery 
„Carmen”, S. Smith’a „Writing on the 
Wall”. W wykonaniu solistów usłyszeli-
śmy takie utwory, jak: aria z opery „Ro-
meo i Julia”, „O mio babbino caro” w wy-
konaniu Moniki Buczkowskiej, „All by 
myself”, „White Christmas”, które wyko-
nała Hanna Gida, „La danza”, „Nessun 
dorma”, „O sole mio” – brawurowo wy-
konane przez Chaorana Zuo, który to-
warzyszył też Monice Buczkowskiej 
w arii „Usta milczą, dusza śpiewa” z ope-
ry Lehar’a. Kwartet „Be Four” wykonał: 
„Yesterday”, natomiast „Loop Trigger” 
– „Heart shaped box” z repertuaru ze-
społu „Nirwana” i „Last Christmas”. Nie 
zabrakło również kolęd („Cicha noc” 
i „Oj maluśki, maluśki”).
Zespół „ Audio Feels” wykonał 
wiązankę trzech utworów Michaela 
Jacsona, „ Sex on fire”, „Nothing else 
matters” zespołu „Metallica” i  „Hey 
Jude” („The Beatles”).

Po koncercie, który zakoń-
czył się oczywiście bisami or-
kiestry i  Chaorana Zuo (ten 
wykonawca zaskarbił sobie 

chyba największą sympatię 
widowni), był czas na roz-
dawanie  autografów 
i  wspólne zdjęcia, na po-
dziękowania i zapewnienie, 
że takie koncerty staną się 
tradycją naszego miasta.
Konferansjer na początku 
występów wyraził nadzie-
ję, że przyćmią one słynne 
koncerty wiedeńskie. Moc-
no nie przesadził. Pomimo 
młodego wieku, zarówno 
dyrygenta, członków orkiestry jak 
i solistów (orkiestra istnieje dopiero 
od czterech lat), koncert został bo-
wiem wykonany perfekcyjnie, a z re-
akcji zgromadzonej publiczności 
można było odczytać, że wszystkim 
bardzo się podobał.
W znacznym stopniu do uświetnie-
nia występów i ich nastroju przyczy-
niła się też ekipa towarzysząca wy-
konawcom, która zajęła  się nagło-

śnieniem i oświetleniem kościoła. Stwo-
rzone przez nią iluminacje świetlne 
zupełnie zmieniły wnętrze świątyni 
i przedłużyły świąteczny nastrój.

Halina Gościewska

Q
Kościół pw. św. Jana Pawła II w piątek, 13 stycznia przeobraził się, m.in. za sprawą ilumina-
cji świetlnych, w salę koncertową. Przestrzeń przed prezbiterium zajęła Poznańska Orkie-
stra Symfoniczna pod batutą Łukasza Łodygowskiego   fot. ks. Paweł Dąbrowski

Q
Noworoczny koncert w Luboniu uświetnił też zespół „AudioFeels”    
fot. ks. Paweł Dąbrowski

Q
Chaoran Zuo w brawurowo wykonanym „O sole 
mio”   fot. Włodzimierz Wasilewski

Organizatorzy koncertu kierują szcze-
gólne podziękowania za pomoc do księ-
dza proboszcza Pawła Dąbrowskiego, 
a także do panów Piotra Nakoniecznego 
i Przemysława Czaprackiego.
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Nocny, zimowy pejzaż nad-
w a r c i a ń s k i e j  p l a ż y 
w Luboniu. Wysoka wilgot-
ność powietrza i mróz po-
wodują, że wystawione na 
działanie tych czynników 
cienkie gałązki, trawy, druty 
parkanów itp., pokrywają się 
drobinkami zamarzającej na 
nich mgły, tworząc krysta-
liczne struktury. Jasność 
księżyca oraz miejska po-
świata lamp rozświetlające 
mroki nocy, pozwalają na 
kontemplację malowniczego 
pejzażu. Głęboka czerń rze-
ki i niebo oraz kontrastująca 
z nimi biel skrystalizowanej 
na gałązkach wody wywo-
łują niepowtarzalne dozna-
nia estetyczne. Prawda, że 
Luboń też bywa piękny!?

PPR

Dobre, bo malownicze

Plaża miejska

Q
Nocny, zimowy widok plaży miejskiej w Luboniu utrwalony 18 stycznia około pół-
nocy. Szadź osiadła na gałązkach drzew tworzyła niepowtarzalne pejzaże   fot. 
Piotr P. Ruszkowski

Q
Także tak prozaiczne na co dzień przedmioty, jak 
siatka parkanowa obrośnięta osadem lodu powsta-
jącego przy zamarzaniu małych, przechłodzonych 
kropelek wody, może być podziwiana. Zlepiane 
kryształki lodu, różniące się miedzy sobą kształtami, 
narastają niekiedy do znacznych rozmiarów i w tym 
wypadku, w połączeniu z regularnym rytmem siatki 
płotu, zachwycają   fot. Piotr P. Ruszkowski

Utrzymujący się mróz powodu-
je, że na starszych lub źle wyko-
nanych  nawierzchniach asfal-
towych pod naciskiem samo-
chodowych kół powstają nie-
wielkich rozmiarów, lecz czasa-
mi dość głębokie, dziury. Pro-
blem ten nie omija też naszego 
miasta. Dobrym symptomem 
jest to, że coraz mniej sygnałów 
o  zaniedbaniach w  tej materii 
dociera do naszej redakcji. Służ-
by miejskie Kom-Lubu stara-
ją się na bieżąco reagować. Na 
zdjęciu, uchwycona podczas 
akcji ekipa lepiąca dziury 
w  jezdni. Najpierw palnikiem 
osusza i rozgrzewa podłoże, na-
stępnie po wypełnieniu specjal-
ną masą bitumiczną przysypuje 
żwirem i  ubija ręcznie narzę-
dziem przypominjącym czasy 
budowy dróg brukowanych. Ta 
prosta metoda okazuje się bar-
dziej skuteczna, niż wcześniejsze 
udeptywanie wypełnień.

PPR

Dobre, bo na bieżąco

Zalepianie 
dziur

Q
Wylot ul. Pułaskiego w Żabikowską. Ekipa Kom-
-Lubu wypełnia ubytki w jezdni. Na tym kilkudzie-
sięciometrowym odcinku 26 stycznia „założono” 
około 20 asfaltowych plomb   fot. Piotr P. Rusz-
kowski
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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. Puszkina 43 uruchomiono Agencję Ochrony „Panormi-
tis”. Oferuje towarzystwo wykwali�kowanego pracownika podczas 
wizyt w sądzie, transakcji �nansowych, wizyt w banku, zabaw, 
ochronę mienia, imprez masowych i  innych spotkań, a  także 
transport osób, materiałów wartościowych, konwojowanie itp. 
Działa zgodnie z koncesją MSWiA. Doradza. Tel. 661 210 541; 
panormitisochrona@gmail.com   fot. Rafał Juźwicki

Przy ul. Sobieskiego 16 (obok skle-
pu „Freshmarket”) otwarto lokal „City Pizza” 
(wcześniej mieścił się w pawilonie przy ul. Sobie-
skiego 88a). Pizzę, kebab, burgery, obiady, sałatki 
i napoje można skonsumować na miejscu lub za-
mówić telefonicznie (508 565 006). Pizzeria jest 
czynna od niedz. do czw. w godz. 12 – 22, w pt. 
i sob. 12 – 23   fot. Natalia

Przy ul.  Sikorskiego  42 otwarto damsko-
-męsko-dziecięcy salon fryzjerski „Iwona”, 
w  którym wykonuje  się m.in. strzyżenie, 
koloryzację, stylizację prostowanie włosów, 
upięcia i  fryzury okolicznościowe, a także 
stosuje zabiegi regenerujące na włosy. Tele-
foniczne umówienie wizyty pod numerem 
500 293 800   fot. Natalia

Przy ul. Sikorskiego 48 otwarto biuro podatkowe 
„Profesja” Usługi Księgowe Lidia Lorenz, które 
wcześniej działało na ul. Walki Młodych 46. Pro-
wadzi m.in. książki przychodów i rozchodów 
oraz innych ewidencji podatkowych, sporządza 
deklaracje podatkowe i ZUS, rozliczenia roczne 
i prowadzi kartoteki pracownicze. Czynne od 
pn. do pt. w godz. 8 – 15.   fot. Natalia

Drogeria przy ul. Osiedlo-
wej 20 poszerzyła asorty-
ment o artykuły z Niemiec 
– kawę i słodycze. Sklep 
jest czynny od ponie-
działku do piątku w godz. 
10-18 i  w  soboty 9-13.   
fot. Władysław Szczepaniak

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
i prośbom mieszkańców, �rma „Kom-
-Lub” zakupiła nową (rok produkcji 
2016), najmniejszą z  dostępnych na 
rynku śmieciarkę marki FUSO model 
CANTER 9C18, o dopuszczalnej ładow-
ności 4,7 t, co odpowiada 7 m3 pojem-
ności. Funkcjonalna i nowoczesna śmie-
ciarka jest wyposażona w  dieslowski 
silnik o  pojemności 2  998  cm3, mocy 
155  KM oraz automatyczną skrzynię 
biegów. Posiada normę EURO6 klasy 
emisji spalin, w  związku z  czym jest 
przyjazna dla środowiska. W  kabinie 
kierowcy jest miejsce dla 3 osób. Nowy 
nabytek jest ósmą śmieciarką na wypo-

sażeniu �rmy dbającej o porządek i czy-
stość naszego miasta. Dla porównania, 
największa z nich – Volvo II FM-9 – ma 
11,5 t ładowności, co odpowiada 23 m3 
pojemności. Śmieciarka niewątpliwie 
usprawni, a  przede wszystkim ułatwi 
wywiązywanie  się z  obowiązków pra-
cownikom Kom-Lubu, którzy wywożąc 
śmieci, zwłaszcza ze wspólnot mieszka-
niowych, nie zawsze mieli ku temu 
warunki techniczne, często ciągnąc 
ciężkie pojemniki i kontenery na znacz-
ną odległość. Obecnie małą śmieciarką 
docierają bezpośrednio w pobliże skła-
dowanych śmieci.

PAW

Mała śmieciarka

Q
Mała śmieciarka FUSO ma prawie trzykrotnie mniejszą ładowność i pojemność od 
używanych dotąd, np. Volvo. Przy nowym sprzęcie – jeden z kierowców – Szczepan 
Nowak   fot. Paweł Wolniewicz

Tu zamieścisz bezpłatną informację  
o nowych placówkach handlowych, usługowych itp. 

bądź zmianach

Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 
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SÓL W OKU

W ubiegłym roku napisałem list do 
redakcji o tym jak przy bocznym wej-
ściu do budynku szkoły przy ul.  Dą-
browskiego brakuje rynny, tekst mój 
został przez redakcję ładnie zilustro-
wany. (Od red. patrz „WL” 08-2016, 
str.  16 „Diabeł tkwi w  szczegółach”) 
Zadałem wówczas retoryczne pytania, 
które powinny poruszyć każdego, kto 
odpowiada za mienie publiczne. Z ża-
lem stwierdzam, że list mój nie wywo-
łał żadnej re�eksji, reakcji czy odpo-
wiedzi. W  gmachu są dwie szkoły – 
Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 1, 
a  omawiane drzwi to wejście do wy-
dzielonej kuchni należącej do spółki 
miejskiej LOSiR. Zwracam  się więc 
bezpośrednio do Pani Burmistrz z za-
pytaniem, kto odpowiada za ten budy-
nek, dlaczego do teraz nie naprawiono 
rynny i czyj to obowiązek? Przy okazji 
proszę zwrócić uwagę na bałagan pa-
nujący wokół tego wejścia, aż roi  się 
tam od niedopałków rzucanych przez 
pracowników kuchni. Jaki przykład 
dają uczącej się w tym budynku mło-
dzieży?    (AN)

Odp.: LOSiR wynajmuje lokale użyt-
kowe od Gimnazjum nr 1 w Luboniu, 
które w imieniu Miasta zarządza bu-
dynkiem znajdującym się przy ul. Ar-
mii Poznań 27. W pozostałym zakresie, 
w  szczególności co do rozważań, od 
kogo pochodzą niedopałki papierosów 
na chodniku i w jakiej części dotyczy 
to pracowników LOSiR-u, nie uważam, 
aby tego typu kwestie zasługiwały na 
status spraw, nad którymi pochyla się 
we wzajemnej korespondencji prezes 
zarządu spółki LOSiR i burmistrz Mia-
sta Luboń. Uważam, iż o  powyższej 
sytuacji powinny być poinformowane 
odpowiednie służby porządkowe, 
które dysponują w  tym zakresie od-
powiednimi narzędziami. W  chwili 
obecnej przy wejściu do kuchni pa-
nuje porządek, a personelowi zostały 
przypomniane obowiązujące przepisy 
prawne w tym zakresie oraz grożące 
sankcje.

oprac. Zbigniew Trawka
Prezes LOSiR Sp. z o.o.

Mieszkańcy pytają

Kuchnia LOSiR-u

Q
Wejście do kuchni LOSiR-u w gmachu 
Gimnazjum nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 
ze zdemontowanym kilka lat temu 
fragmentem rynny spustowej    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Nie na chodniku, lecz po jednej i dru-
giej stronie od wejścia do kuchni 
 LOSiR-u – dziesiątki niedopałków   
fot. Piotr P. Ruszkowski

W drugim tygodniu lutego na wygospo-
darowanym przez mieszkańców dojeź-
dzie do posesji od ul. Przy Autostradzie 
w  rejonie Uradzkiej porzucono dużą 
ilość odpadów samochodowych. Kilka 
pełnych worków na gruz typu Big Bag 
zładowano w  poprzek drogi. Wśród 

odrzutów są plastikowe części pojazdów, 
fragmenty tapicerki samochodowej, 
gumy, stare opony i inne nieprzydatne 
elementy. Znalezienie winowajców tego 
nieodosobnionego w Luboniu procede-
ru nie powinno nastręczyć służbom 
dużych trudności.  (sr)

Wywieźli z dziupli?

Q
Zwiezione i porzucone w poprzek drogi w ustronnym rejonie ul. Przy Autostradzie 
– wielkie worki z odpadami po rozbiórce samochodów

Przy wyjeździe z gruntowej ul. Leśmiana w utwardzoną ul. Sien-
kiewicza asfalt rozkruszył się i krawędzią sterczy ponad ziemię, 
rozjeżdżoną i wypłukaną w tym miejscu przez wodę spływającą 
podczas opadów z pochyłej, prostopadłej drogi. Rozległa, głębo-
ka dziura jest szczególnie niebezpieczna o zmroku, z uwagi na 
słabe oświetlenie.

(S)

Pułapka

Niebezpieczna nie-
równość terenu przy 
wlocie gruntowej ul. 
Leśmiana w asfalto-
wą, jednokierunko-
wą ul. Sienkiewicza   
fot. Hanna Siatka

W poprzednim numerze przedstawiali-
śmy zestaw znaków drogowych, reklam 
i innych elementów infrastruktury zbyt 
nisko zawieszonych, znajdujących się na 
chodnikach. Przeszkadzają lub stanowią 
niebezpieczeństwo dla pieszych (patrz: 
„WL” 01-2017, str. 18). Opisaliśmy także 
nowe rozwiązania komunikacyjne na 
ulicy 3 Maja i skrzyżowaniu z ul. Rzecz-
ną (patrz: „WL” 01-2017, str.  10) oraz 
uwagi wskazywane przez okolicznych 
mieszkańców. Dziś kolejny sygnał prze-
kazany nam przez użytkowników chod-
nika na ul. 3 Maja. Tu znak zatrzymywa-
nia i  postoju wraz z  opisem „Dotyczy 
pojazdów powyżej 2,5  t” zawieszono 
zaledwie na 162 cm nad ziemią.

(I)

Sto sześćdziesiąt dwa

Q

Znak drogowy na ul. 3 Maja zawieszo-
ny 38 centymetrów poniżej normy, na 
wysokości 162 cm   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

Q

Sprawy, które rażą, bolą, przeszkadzają, bulwersują, nominowane przez czytelników do lubońskiego tytułu „Sól w oku” 
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GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym „Wspólna Droga” na-
było nowy bus marki Ford Transit Cu-
stom. Zakup był możliwy dzięki konkur-
sowi zorganizowanemu przez Państwo-
wy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych (PFRON), w  wyniku 
którego lubońska organizacja, przy 
współpracy z  Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie, otrzymała do�nan-
sowanie w wysokości 78 990 zł. W sumie 
pojazd kosztował 124 722 zł, stowarzy-
szenie z własnych środków musiało do-

łożyć 45  732  zł. Pokryło także koszty 
rejestracji i  ubezpieczenia samochodu 
w  wysokości ponad 5  000  zł (środki 
pochodziły m.in. z sprzedanych cegiełek 
i od zaprzyjaźnionych z stowarzyszeniem 
darczyńców). Należy podkreślić, że kosz-
ty poniesione w związku z niedawnym 
otwarciem Warsztatu Terapii Zajęciowej 
(WTZ) oraz dotychczasowe koszty or-
ganizacji dowozu – konieczne ze wzglę-
du na potrzeby ich uczestników – stano-
wiły obciążenie finansowe, które nie 
pozwalało WTZ inwestować w zadania 

bezpośrednio związane 
z rehabilitacją i terapią. 
Dzięki posiadaniu wła-
snego busa, „Wspólna 
Droga” może obecnie 
przeznaczyć zaoszczę-
dzone na transporcie 
zewnętrznym środki 
m.in. na zajęcia eduka-
cyjne, rekreacyjne czy 
kulturalne. W niedzie-
lę, 12 lutego, po Mszy 
św. odprawionej w in-
tencji „Wspólnej Dro-
gi”, w  Sanktuarium 
Edmunda Bojanow-
skiego nowy pojazd 
poświęcił o. Dariusz 
Galant.

PAW

Marzenia się spełniają

Q
Ojciec Dariusz Galant święci nowy pojazd Wspólnej Drogi. 
Bus jest przystosowany do przewozu 9 osób niepełnospraw-
nych i dwóch wózków inwalidzkich. Jest nowoczesny i funk-
cjonalny – posiada dwoje drzwi przednich, odsuwane bocz-
ne oraz dwuskrzydłowe tylne   fot. Paweł Wolniewicz

Kupy
Styczniowe opady śniegu okryły ziemię 
białym puchem. Brak następnych oraz 
utrzymujący się mróz powodujący sub-
limację zamarzniętej wody, ujawniają 
zalegające na trawnikach psie odchody. 
Odbieramy w  tej sprawie wyjątkowo 

wiele sygnałów. Mieszkańcy Lubonia 
żalą się na właścicieli czworonogów, brak 
kultury współżycia społecznego, a także 
na bezczynność Straży Miejskiej zobo-
wiązanej do egzekwowania porządku 
w mieście. Proszą o nagłośnienie tematu 

i napiętnowanie zjawiska.

Lubonianka
Pomimo zainstalowania w  kilku 
miejscach specjalnych „ogródków” 
do załatwiania  się przez psy, tylko 
bardzo nieliczne z  tych piaskownic 
i pojemników korzystają. Informu-
jące i zachęcające szyldy „Toaleta dla 
psów” oraz „Posprzątaj, to nie jest 
kupa roboty”, nie przemawiają. Na 
zdjęciach staraliśmy się przedstawić 
rzeczywisty problem.

NCL
Podobnie wygląda sytuacja w  No-
wym Centrum Lubonia. Spuszczanie 
psów na nieużytki (chaszcze), na 
których będą budowane bloki, jest 
jeszcze tolerowane. Na to swoiste 
„pole minowe”, teren prywatny sta-
rych właścicieli lub deweloperów, 
wchodzimy na własne ryzyko. Nato-
miast wydzielony trawnik, który la-
tem jest boiskiem z  placem zabaw 
i  spacerownikiem dla przedszkola-
ków, chodniki czy nowe zieleńce przy 
ul. Wschodniej wykorzystywane na 
toaletę, to już przesada, która dener-
wuje wielu i  wystawia świadectwo 
mieszkańcom centrum.

(N)

Q
Jedna z oznakowanych piaskownic 
przeznaczonych dla psów wraz z po-
jemnikiem na odchody przy ul. Sikor-
skiego w Luboniance. Widać, że mało 
używane. Za to w zasięgu kilku metrów 
naliczyliśmy przynajmniej kilkanaście 
odchodów. Te, które zmieściły się w ka-
drze, zaznaczyliśmy czerwonymi okrę-
gami   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Kontrastujące z jasnym śniegiem psie odcho-
dy niesprzątnięte przez ich właścicieli, kłują 
w oczy i świadczą o kulturze właścicieli czwo-
ronogów  fot. Piotr P. Ruszkowski

W Nowym Centrum Lubonia, na ogro-
dzonym trawniku – terenie, na którym 
w przyszłości wg miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ma 
stanąć ratusz Lubonia – pomimo wyraź-
nych znaków „Zakaz wprowadzania 
psów”, natknąć się można na „miny 
poślizgowe”. Zatroskani mieszkańcy 
apelują: dyskretna obserwacja przez 
strażników miejskich i wlepianie obywa-
telom niestosującym się do „Regulami-
nu utrzymania porządku i czystości” 
kilkusetzłotowych mandatów mogłyby 
zdyscyplinować właścicieli psów i po-
prawić sytuację   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
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W styczniowym numerze „Wieści Lu-
bońskich”, w relacji z sesji Rady Miasta, 
w akapicie dotyczącym przyjęcia budże-
tu na 2017 rok (str. 19) oraz w wywiadzie 
z  burmistrz M.  Machalską, w  części – 
„3  miliony na minus” (str.  23) dowie-
dzieliśmy się, że aż tyle zabezpieczono 
w budżecie na poczet odszkodowania, 
które miasto wypłaci za zmiany w Miej-
scowym planie zagospodarowania prze-
strzennego (mpzp) „Luboń-Centrum” 
dokonane w 2009 roku. Pani burmistrz 
odpowiedzialnymi za zmiany wskazała 
ówczesnego burmistrza Dariusza Szmy-
ta oraz Radę Miasta V kadencji (2006-
2010). Postanowiliśmy, jako redakcja, 
zapoznać się ze szczegółami tej sprawy. 
Po analizie doszliśmy do wniosku, że 
bezpośrednią przyczyną zmian w mpzp 
była lokalizacja cmentarza komunalne-
go przy ul.  Armii Poznań w  miejscu, 
gdzie wcześniej wpisano połączenie po-
łudniowej magistrali Lubonia łączącej 
od zachodu ul. Głogowską w Poznaniu 
(droga krajowa – „5”) z ul. Armii Poznań 
(droga wojewódzka – „430”) od wscho-
du. Odbyło się to ze złamaniem obowią-
zującego wówczas prawa lokalnego, m.in. 
„Studium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Lu-

bonia”, a także mpzp „Luboń-Centrum”. 
Odejście od obowiązujących standardów 
i procedur oraz usytuowanie cmentarza 
w miejscu pętli łączącej magistralę po-
łudniową Lubonia, przechodzącą bez-
kolizyjnie wiaduktem nad torami kole-
jowymi do ul. Armii Poznań, to decyzje, 
które podjęli burmistrz Włodzimierz 
Kaczmarek i  jego zastępcy: Lechosław 
Kędra (od spraw komunalnych) i  Ry-
szard Olszewski oraz Rada Miasta IV ka-
dencji (2002-2006). Szeroko o postano-
wieniach, przekreślających wcześniejszy, 
rozsądny układ komunikacyjny wschód-
-zachód w  związku z  decyzją budowy 
cmentarza komunalnego, pisałem w ar-
tykule „Domino czy puzzle?” w czerwcu 
2004 roku na str. 2 (dla interesujących się 
szerzej tą sprawą przygotowaliśmy elek-
troniczną wersję archiwalnego numeru 
„WL” do pobrania na stronie: www.
wiescilubonskie.pl). Konsekwencją tych 
decyzji była konieczność zmiany nie-
spójnego z  cmentarzem komunalnym, 
a  bezpośrednio sąsiadującym, mpzp 
„Luboń-Centrum”. Najlepiej zmiany 
w  miejscowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego przedstawią ilu-
stracje – wyciągi interesujących nas 
fragmentów map.

Byłoby na Wschodnią?
Prawie 3 miliony złotych odszkodowania to dodatkowy „rachunek”, jaki 
zapłaci miasto za konsekwencje usytuowania cmentarza komunalnego 
przy ul. Armii Poznań. To niemal tyle, ile wydano na samą budowę 
ul. Wschodniej

Przedmiot odszkodowania
Osobna ilustracja przedstawia działki, 
które ostatecznie są przedmiotem od-
szkodowania. Wymiana korespondencji 
w sprawie trwa już wiele lat i ostateczny 
finał znalazła w  Sądzie Okręgowym 
w Poznaniu. Właściciele terenu pozwa-
li miasto Luboń o zapłatę odszkodowa-
nia na okoliczność poniesienia szkody 
związanej z obniżeniem wartości nieru-
chomości wskutek uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Luboń-Centrum”, za-
twierdzonego uchwałą RML nr 
28/164/2009 z 5.02.2009.
Pierwsze wezwanie do wyliczenia i za-
płaty odszkodowania wpłynęło do Bur-
mistrza Miasta już 23 lipca 2012 r. Wg 

korespondencji z tego okresu, wynosiło 
4 300 000 zł i dotyczyło większego ob-
szaru. W międzyczasie miasto dokona-
ło uporządkowania, a  więc zgodnego 
z obowiązującym mpzp z 2009 r. podzia-
łu geodezyjnego części działek, a także 
wykupu niektórych.
Zgodnie z  wcześniejszą uchwałą (z 
5  czerwca 1997  r.), na wskazywanych 
nieruchomościach zaplanowane były 
m.in. budowa szkoły średniej z  krytą 
pływalnią, boisk sportowych z parkinga-
mi, obiektami usług i zielenią towarzy-
szącą, placu z zielenią dekoracyjną oraz 
sieć ulic lokalnych, głównych 
i  zbiorczych. W  wyniku 
zmiany planu dokonanej 
w 2009 roku, teraz nierucho-

cd.  
obok

Q
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Luboń-Centrum” z 1997 r., 
który po ustanowieniu w 2003 r. cmentarza komunalnego stał się niespójny. Czer-
wonym okręgiem zaznaczono punkt kon�iktowy na torach kolejowych – ulica 
główna G 1\4, która od wschodu miała przechodzić estakadą nad ul. Dworcową 
i terenami PKP, by włączyć się w ul. Armii Poznań. Po przyjęciu mpzp cmentarza 
komunalnego stała się rozwiązaniem niemożliwym do zrealizowania   oprac. Piotr 
P. Ruszkowski

Q
Obowiązujący mpzp Luboń-Centrum z 2009 r., na którym, w związku z konieczno-
ścią przesunięcia drogi głównej wschód-zachód bardziej na północ (poza teren 
cmentarza komunalnego), ograniczono i przesunięto m.in. tereny usług sporto-
wych i usług oświaty. Obecna koncepcja połączenia drogi (KD G 3) z ul. Armii Po-
znań zakłada budowę dwujezdniowego tunelu pod ul. Dworcową i torami kolejo-
wymi, który będzie wychodzić pomiędzy cmentarzem komunalnym a dawną droż-
dżownią na wysokości byłych ogródków działkowych. Szczegółowego rozwiązania 
podłączenia do drogi 430 (ul. Armii Poznań) po wschodniej stronie torów kolejo-
wych nadal brak (patrz np. uchwalony niedawno – 21 lipca 2016 r. – mpzp „Luboń-
-Tereny po WPPZ”; obszar oznaczony jedynie ogólnie – 1KD/ZN – tereny komunika-
cji publicznej i zieleni naturalnej). „Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego” obowiązujące nadal (przyjęte 23 maja 2013 r.) zakłada dla 
drogi głównej wschód-zachód obejście na południe i okrążenie cmentarza komu-
nalnego od strony Warty, by włączyć się wolnym terenem przy wejściu na cmen-
tarz do ul. Armii Poznań. W konsekwencji ten malutki, nowy, bo mający zaledwie 
kilkanaście lat, cmentarz luboński, po docelowym poszerzeniu drogi 430 oraz wy-
budowaniu południowej obwodnicy Lubonia będzie dokładnie – z czterech stron 
– otoczony bardzo ruchliwymi jezdniami. Czy da to spokój spoczywającym tam 
duszom?
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Przy komisariacie policji w Luboniu, na 
ul. Krasickiego, wbetonowano w chodnik 
biało-czerwone słupki uniemożliwiające 
parkowanie samochodami z  wykorzy-
staniem chodnika. Możliwość instalacji 
takich masywnych ograniczeń chronią-
cych chodniki przed rozjeżdżaniem 
kołami pojazdów, jest marzeniem wielu. 
Niejednokrotnie przedstawialiśmy, za-
uważone przez nas lub przesłane przez 
czytelników, chodniki zastawiane przez 
nieprzepisowo parkujące samochody lub 
wykorzystujące miejsce dla pieszych do 
jazdy, np. dwoma kołami po gruntowej, 

nierównej ulicy. Znamy też przypadki 
nakazu usunięcia podobnych przeszkód, 
ustawianych przez mieszkańców chcą-
cych ochronić mienie publiczne przed 
samochodową dewastacją. Skoro można 
montować takie bariery przed gmachem 
Policji, gdzie jest respekt miejsca i oba-
wa przed ukaraniem (mandatem), to 
powinno to być dozwolone w  innych, 
o wiele bardziej niebezpiecznych, new-
ralgicznych miejscach w naszym mieście. 
Może ten policyjny przykład jest dobrym 
sygnałem dla całego naszego miasta?

(I)

Marzenie

Q
Przykład masywnych estetycznych słupków chodnikowych uniemożliwiających 
parkowanie zastawiające chodnik to życzenie i marzenie wielu mieszkańców – wła-
ścicieli posesji   fot. Piotr P. Ruszkowski

mości te są przezna-
czone przede wszyst-
kim pod tereny ziele-
ni wysokiej i  niskiej 
oraz drogi publiczne. 
Właściciele gruntów 
zlecili rzeczoznawcy 
majątkowemu sporzą-
dzenie prywatnej opi-
nii dla ustalenia rze-
czywiście poniesionej 
szkody. Dochodzą 
części roszczenia 
w kwocie wynikającej 
z  operatu szacunko-
wego datowanego na 
24 maja 2013 r. odno-
szącego się jedynie do 
5 działek przedsta-
wionych na ilustracji: 
11/3 (10 798 m2), 11/4 
(16  123  m2), 25/11 
(22  677  m2), 25/17 
(5  653  m2) i  1\4 
(4 030 m2). Wysokość 
zasądzonego odszko-
dowania wynosi osta-
tecznie 2 100 000 zł, 
i stanowi jedynie róż-
nicę między wartością 
rynkową nierucho-
mości przeznaczo-
nych pod wskazane 
cele w 1997 r. a war-

tością nieruchomości przeznaczonych 
pod tereny zieleni w obecnie obowiązu-
jącym mpzp, i nie oznacza jeszcze wyku-
pu tych terenów. Oprócz tego 800 000 zł 
stanowią odsetki, które zgodnie z prawem 
przysługują po 6 miesiącach od wykaza-
nia roszczeń. Żądanie dodatkowych od-
setek, jak czytamy w  pozwie o  zapłatę 
w  postępowaniu upominawczym z  6 
kwietnia 2015 r., wynika z faktu, że powo-
dowie, po wielokroć zwracali się do miasta 
o zapłatę odszkodowania oraz przeprowa-
dzenie negocjacji w sprawie.

Konsekwencje?
Oprócz wypłaty odszkodowania spo-
wodowanego wykazanymi wcześniej 
decyzjami władz miasta, niespójne, 
pozbawione umocowania prawnego, 
nagłe zmiany w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 

w  tym newralgicznym 
miejscu są także przyczy-
ną tego, że w realizowanej 
obecnie modernizacji linii 
kolejowej E-59 Poznań-
-Wrocław zapisane przez 
lata w  prawie lokalnym 
rozwiązanie komunika-
cyjne – wiadukt nad 
ul.  Dworcową i  torami 
kolejowymi – nie mogło 
być brane pod uwagę. 
A nowych, szczegółowych 
dokumentów na włącze-
nie  się w  ul. Armii Po-
znań wciąż brak. Jeżeli 
dojdzie do skutku to 
wszystko, co jest zapisane 
w obecnym prawie lokal-
nym, to na małym cmen-
tarzu komunalnym oto-
czonym ostatecznie ze 
wszystkich stron bardzo 
ruchliwymi drogami, nikt 
nie będzie chciał spocząć, 
ani chować bliskich. Czy 

w  związku z  tym zostanie docelowo 
zlikwidowany?
Za wielki sukces władze naszego miasta 
uważają budowę ulicy Wschodniej w No-
wym Centrum Lubonia. Przypomnijmy, 
ta największa inwestycja drogowa, re-
alizowana w 2016 roku kosztowała wg 
przetargu 2,8 mln zł (100 tysięcy złotych 
mniej niż omawiane tu zasądzone od-
szkodowanie z odsetkami). Połowa tej 
kwoty – 1,4  mln  zł – pochodziła ze 
środków unijnych – „Programu rozwo-
ju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”. O inwe-
stycji tej czytaj szerzej np. „WL” 02-2016, 
str.  2 „Rusza budowa ul.  Wschodniej” 
i  str.  22 „Są pieniądze na Wschodnią” 
(pdf-y archiwalnych numerów „WL” moż-
liwe do pobrania m.in. ze strony:  
www.wiescilubonskie.pl).

Piotr P. Ruszkowski

Q
Fragment Lubonia ze starego „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego” (maj 1998 r.). 
W części dotyczącej uwarunkowań komunikacyjnych i ulicz-
nej sieci drogowej czytamy: W sieci ulic miejskich do najważ-
niejszych zamierzeń komunikacyjnych (wśród pięciu zadań) 
zalicza się:... projektowaną ulicę Południową (ul. główna o 2 
pasach ruchu), która połączy ul. Armii Poznań z ul. Sobieskiego, 
Poznańską, drogę krajową nr 5 (Głogowską)... Celowo przed-
stawiamy większą część Lubonia, by pokazać zaprojektowa-
ną logicznie drogę wschód-zachód z okolicznymi powiąza-
niami w docelowej pajęczynie komunikacyjnej Lubonia. 
Teraz układ zaznaczony czerwonym owalem się zmieni (łuk 
będzie odchodzić w dół), a środkiem półokręgu składające-
go się z głównych arterii komunikacyjnych będzie cmentarz 
komunalny przy ul. Armii Poznań

Q
Pięć działek o łącznej powierzchni 5,9281 ha, które 
straciły na wartości w związku ze zmianą mpzp „Lu-
boń-Centrum”, w tej części głównie przez utworzenie 
po wschodniej stronie torów i ul. Armii Poznań – 
cmentarza komunalnego. Samo odszkodowanie za tę 
zmianę przeznaczenia gruntów wynosi wraz z odset-
kami 2 900 000 zł   oprac. Piotr P. Ruszkowski
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Obywatel niemiecki na aukcji interne-
towej rozpoznał części od pojazdu skra-
dzionego mu pół roku temu. Powiadomił 
o tym niemiecką policję, która w ramach 
międzynarodowej współpracy przeka-
zała sprawę policji polskiej. Tak tra�ła 
ona do Komendy Wojewódzkiej w Po-
znaniu, której policjanci natychmiast 
wszczęli stosowne dochodzenie, w  ra-
mach którego policyjni eksperci, badając 
części w  ośmiu samochodach, zakwe-
stionowali pochodzenie niektórych pod-

zespołów, m.in. silniki 
i skrzynie biegów. Na podsta-
wie uzyskanych informacji 
wytypowano miejsca na te-
renie Lubonia, w  których 
podejrzewano, że może  się 
odbywać handel częściami 
samochodowymi z  przera-
bianymi numerami. Stróże 
prawa postanowili je spraw-
dzić.
W poniedziałek, 30 stycznia, 

po połu-
dniu, policjanci z KW 
w Poznaniu i luboński 
dzielnicowy najpierw 
pojawili się na jednej 
z posesji przy ul. Po-
znańskiej, gdzie zna-
leźli m.in. silniki mer-
cedesa i  audi skra-
dzionych uprzednio 
i  zarejestrowanych 
w europejskim syste-
mie samochodów 
poszukiwanych. Na 
miejscu zatrzymano 
do wyjaśnienia dwóch 
mężczyzn. Następnie 
policjanci udali  się 
w  rejon ulic Buczka 
i Podlaskiej, gdzie na 

polu znajduje  się 20  foliowych tuneli. 
W jednym z nich usłyszeli odgłos cięcia 
blachy. Spotkali w  tym miejscu dwóch 
mężczyzn – mieszkańców Lubonia – 
rozcinających elementy samochodu mar-
ki Renault Megane. Podczas próby za-
trzymania, jeden z nich zaczął uciekać. 
W pogoń za nim ruszył luboński dziel-
nicowy. W pewnej chwili uciekający za-
atakował policjanta, przewrócił go i ude-
rzył w klatkę piersiową. Broniąc się, za-
atakowany dzielnicowy wyciągnął broń 
i oddał w powietrze dwa strzały ostrze-

GORĄCE TEMATY

Dźwiganie ze zgliszcz

W doszczętnie zniszczonym przez ogień 
w nocy, 9 stycznia, mieszkaniu przy ul. 
Sikorskiego  11 (czytaj: „Nocny pożar 
w Luboniance” – „WL” 01-2017, str. 16) 
trwa gruntowny remont. Trzeba było 
zbić wszystkie tynki, zerwać podłogi 
i usunąć futryny z resztkami drzwi oraz 
okna. Uszkodzone przez wysoką tem-
peraturę ściany, podłogi i sprzęty spa-
liły się lub stopiły, a zalane wodą pod-
czas akcji gaśniczej elementy odparzy-
ły się lub wypaczyły. Dzięki skuciu ścian 
i usunięciu resztek wyposażenia pozby-
to  się zapachu spalenizny. Ocalała je-
dynie kuchnia, ale zarówno sprzęt, jaki 
i meble nie nadają się do użytku. Pierw-
szym, poza sąsiadami z  bloku, który 
ruszył z pomocą pogorzelcom, był pre-
zes spółdzielni – Piotr Konik (przez cały 
czas interesuje się sytuacją poszkodo-

wanych). Zlecił podstawienie dużego 
kontenera na gruz i odpady oraz zabez-
pieczenie otworów okiennych płytami. 
Udostępnił magazyn na potrzeby re-
montowanego lokalu, w którym są gro-
madzone materiały i  wyposażenie. 
Spółdzielnia s�nansuje też wymianę 
zniszczonej instalacji elektrycznej 
w  mieszkaniu. Poza tym na bieżąco 
służy doraźną pomocą. Wymieniono 
stopioną przez pożar lampę w  klatce 
schodowej. Uszkodzenia zewnętrznych 
ścian budynku (zadymienie) prezes 
Lubonianki obiecał usunąć w  ramach 
remontu elewacji. Z relacji bliskich po-
szkodowanym, wynika, że odbudowa 
spalonego mieszkania �nansowana jest 
z  własnych środków i  datków (często 
anonimowych) oraz przy �zycznej po-
mocy sąsiadów i  innych ludzi dobrej 
woli. Od 6 lutego do mieszkania weszli 

Serdeczne poruszenie
Rozmiar empatii wobec pogorzelców z ul. Sikorskiego 11 zaskoczył 
zarówno poszkodowaną rodzinę, jak i organizatorów spontanicznej akcji 
pomocowej. Troską objęto również o�ary innego styczniowego pożaru 
w Luboniu

fachowcy. Drzwi i  okna s�nansowali 
krewni właściciela (zostały już wpra-
wione). Bliscy są zawiedzeni brakiem 
realnej pomocy ze strony miasta. Liczy-

li  na natychmiastowe 
wsparcie z funduszu, który 
ich zdaniem powinien  się 
znaleźć w przypadku trage-

cd.  
obok

Q
W mieszkaniu przy ul. Sikorskiego 11 trzeba było usunąć podłogi  oraz skuć 
wszystkie tynki oraz płytki, spalone ogniem i odparzone wodą podczas gaszenia   
fot. Hanna Siatka

Nalot na dziuplę

Q
Na przedłużeniu ul. Podlaskiej (równoległa do gruntowej ul. Buczka, odchodzi od Małopol-
skiej), w kilku foliowych tunelach rozbierano samochody   fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
W tym tunelu rozkładano pojazdy na części    
fot. Piotr P. Ruszkowski

gawcze, niestety, przestępca zdołał uciec. 
Zatrzymano go w lubońskim mieszkaniu 
dzień później. Jak wyjaśnił Andrzej Bo-
rowiak z biura prasowego wielkopolskiej 
policji, przeprowadzona akcja miała zwią-
zek ze sprawą prowadzoną od pewnego 
czasu przez funkcjonariuszy z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w  Poznaniu. Do-
chodzenie trwa – sprawę prowadzi Ko-
menda Miejska Policji w Poznaniu.

Jak zapewnia polic ja ,  kradzieży 
samochodów w  Poznaniu i  na te-
renie naszego powiatu jest coraz 
mniej. Jeszcze w 2000 r. KM Policji 
w Poznaniu odnotowała ich blisko 
4 500, natomiast w 2016 r. niespeł-
na 1 000.
Na podstawie informacji z policji

PAW

Q
Tunel służący jako magazyn części samochodowych. Niezabrudzone przez eksplo-
atację wskazują, że pochodzą z nowych aut   fot. Piotr P. Ruszkowski
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dii, jaka dotknęła ich rodzinę. Ich zda-
niem, przy odpowiednich środkach, 
wystarczyłaby jedna ekipa fachowców 
i  1-1,5 miesiąca, by odremontować 
zniszczony lokal. Tymczasem z  ich 
punktu widzenia, rzeczywistej pomocy 
nie odczuwają. Do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej (MOPS) tra�ł wnio-
sek o wsparcie, ale na razie zaintereso-
wani otrzymali jedynie zapowiedź jed-
norazowej pomocy �nansowej (stan na 
2 lutego). Przedstawicielka MOPS-u 
poinformowała nas, że instytucji znana 
jest sytuacja poszkodowanych, jednak 
tłumacząc  się zakazem udzielania in-
formacji na temat petentów, nie chcia-
ła powiedzieć, czy i  w  jakiej formie 
Ośrodek pomocy udzielił. Podczas wi-
zyty w Urzędzie Miasta, na czas remon-
tu spalonego mieszkania Burmistrz 

obiecała pogorzelcom lokal komunalny. 
Do 2 lutego nie wskazano go jednak 
poszkodowanym. Włodarz miasta ma 
świadomość, że pogorzelcy na razie 
przebywają w placówkach opieki, pod-
trzymuje jednak swoją deklarację. Jak 
powiedziała, oczekuje jedynie na infor-
mację na temat rzeczywistych potrzeb, 
tj. określenia liczby osób, które zajmą 
lokal komunalny. Pani Burmistrz dys-
ponuje mieszkaniem dla dwóch ludzi 
(wniosek o  przydział złożyło starsze 
małżeństwo). Nie wie, czy potrzebne 
będzie większe, z  uwagi na ich syna. 
Musiałaby je dopiero znaleźć w zasobie 
komunalnym. W grę wchodzi lokal przy 
ul. Źródlanej bądź 3 Maja. Bliscy o�ar 
pożaru twierdzą tymczasem, że Bur-
mistrz zażądała wyraźnego potwierdze-
nia, że najmłodszy uczestnik pożaru nie 
zamieszka w lokum komunalnym. Mał-
gorzata Machalska zaprzeczyła, tym 
informacjom.
Po 3 tygodniach przebywania w śpiącz-
ce stan poszkodowanego 82-latka, po-
prawia się. Spał podczas pożaru i  naj-
dłużej przebywał w płonącym mieszka-
niu, skutki żywiołu odczuł więc najdo-
tkliwiej. Pozostałe dwie osoby (jego żona 
i syn) są w dobrym stanie.

Potęga Facebooka
Jako pierwsi do pomocy ruszyli sąsiedzi. 
To, co udało im się zdziałać przy pomo-

cy Facebooka, przeszło najśmielsze ocze-
kiwania. Panie, które spontanicznie 
zorganizowały pomoc są zaskoczone 
rozmiarem życzliwości mieszkańców 
Lubonia i  okolic. Pani Ula z  parteru, 
która zauważyła pożar u sąsiadów, teraz 
trzyma pieczę nad remontowanym 
mieszkaniem podczas nieobecności lo-
katorów i rodziny. Ludzie znoszą do niej 
ubrania, środki czystości, pampersy dla 
leżącego w szpitalu staruszka oraz inne 
artykuły pomocowe. Niektórzy podają 
swoje nazwiska, które pani Ula skrzętnie 
notuje, by im potem podziękować. Inni 
wolą pozostać anonimowi. Starsza pani 
odbiera też telefony od darczyńców 
i  przekazuje niezbędne informacje. 
Wnuk pani Uli skrzyknął kolegów i ra-
zem wynosili ze spalonego mieszkania 
zniszczone meble oraz skuwali tynki. 

Wnuczka zaangażowała się w działania 
grupy pomocowej, która umieszczając 
apele na Facebooku, zainicjowała szero-
ko zakrojoną kampanię. Zaczęło się od 
wpisów pani Izy R. z  III piętra (tej od 

piątki dzieci, które na skutek pożaru 
podtrute tra�ły do szpitala) oraz Anity 
K. z  tego samego bloku. Do pań dołą-
czyły dwie inne sąsiadki: Patrycja C. 
i Natalia M. Na reakcję użytkowników 
Facebooka nie trzeba było długo czekać. 
Do dziś grupa pomocowa odbiera sy-
gnały z Lubonia i okolic. Niektórzy sami 
przywożą dary, po inne trzeba pojechać 
(robi to m.in. mąż pani Anity). W ten 
sposób sprowadzono do Lubonia np. 
lodówkę z osiedla Kopernika w Poznaniu 
oraz nowe płytki z ul. Obornickiej, któ-
rymi zostaną wyłożone ściany oraz pod-
łogi kuchni, łazienki i ubikacji w spalo-
nym mieszkaniu (darczyńcą jest pani 
Iwona z Lubonia). Producent mebli ze 
Swarzędza, po tym, jak z  FB dowie-
dział się o pożarze przy ul. Sikorskiego, 
wykona nieodpłatnie zabudowę kuchni. 
Panie Iza i Ula dotarły też do proboszcza 
kościoła św. Jana Pawła II, który podczas 
mszy świętych pewnej styczniowej nie-
dzieli ogłosił apel o pomoc dla poszko-
dowanych para�an. Panie zamówiły też 
mszę św. za zdrowie 82-letniego sąsiada. 
Dary przynoszone do kościoła tra�ają 
do adresatów przez Caritas. Pani Anita 
założyła dla pogorzelców z ul. Sikorskie-
go stronę zrzutka.pl (narzędzie do two-
rzenia zbiórek środków na dowolny cel), 
a pani Iza chce przeznaczyć na pomoc 
dochody ze sprzedaży sztucznych kwia-
tów, które z pasją produkuje wieczorami. 
Dary napływają z Wir, Komornik i bar-
dziej oddalonych gmin. Organizatorki 
akcji z dumą podkreślają, że najliczniej 
serce okazują lubonianie. Część darów 
tra�a do mieszkania babci Uli, inni zno-
szą je do sklepu pani Anity na ryneczek 
„U Szafrana”. Lokatorzy jednego z pobli-
skich bloków udostępnili piwnicę, która 
służy jako magazyn.
Jeden z postów na Facebooku przeczy-
tała mieszkanka ogródków działkowych 
przy ul. Świerczewskiej w Luboniu, gdzie 
13 stycznia spłonął całoroczny dom. Za 
jej pośrednictwem pani Iza nawiązała 
kontakt z pogorzelcami, wstawiła na FB 
kilka zdjęć i od tej pory sąsiedzka grupa 
pomocowa organizuje zbiórkę na po-
trzeby obu poszkodowanych rodzin. Na 

ul. Świerczewską powędrowały m.in. 
ubrania, kołdry, poduszki, ręczniki, środ-
ki czystości i naczynia. Z ostatnich darów 
można wymienić choćby przyniesione 
do sklepu pani Anity efekty zbiórki, 
którą zorganizowały dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 3. Ktoś przywiózł ze wsi 

drewno, by pozyskanym piecykiem-ko-
zą osuszać zalany podczas akcji gaśniczej 
dom. Firma z Poznania (właściciel z Lu-
bonia) podarowała 38 m2 nowych pane-
li. Novotel z placu Andersa w Poznaniu 
przekazał 5 kołder, poduszek i  jaśków 
wraz z 5. kompletami pościeli (ze strony 
„Free – Oddam za darmo”, organizator 
pomocy – pani Agnieszka). 
Pani z  Kicina zgodziła  się 
przetrzymać u  siebie przez 
2-3 miesiące łóżko i nocne 
stoliczki z ratanu, które chce 
przekazać lubonianom 

Q
Parter domku przy ul. Świerczewskiej w niecałe dwa tygodnie po pożarze – okop-
cone ściany, widać zniszczoną wełnę mineralną (do wymiany), usunięto uszkodzo-
ne płyty su�towe; z prawej – prowizorycznie zainstalowany piecyk do osuszania 
pomieszczeń, na środku – wygospodarowane miejsce dla zajętych sprzątaniem 
pogorzeliska właścicieli; z prawej w głębi – wydzielona z holu kotłownia, w której 
wybuchł pożar   fot. Hanna Siatka

Q
Pokój balkonowy, w którym rozpoczął się pożar mieszkania przy ul. Sikorskiego 11 
– na su�cie resztki niezdartego tynku, otwory okienne zabezpieczone przez Spół-
dzielnię Mieszkaniową (dziś już wypełnione nowymi oknami)   fot. Hanna Siatka

Q
Kuchnia mieszkania przy ul. Sikorskie-
go ucierpiała najmniej, ale ocalałe 
meble i sprzęt zostaną wymienione   
fot. Hanna Siatka

cd.  
na str. 
18

Q
Źródło ognia w domku na działce przy 
ul. Świerczewskiej – niewielka kotłow-
nia, w której znajdowało się też zasila-
nie w energię elektryczną. Z lewej – 
wyjście na zewnątrz, do drewutni   fot. 
Hanna Siatka
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z  działek. Wśród darów jest 
m.in. przechowywany w ma-
gazynie tapczan.

Dramat na działkach
Pożar na ul. Świerczewskiej wybuchł 
około godz. 15 w małej kotłowni grani-
czącej z holem, w którym wygospoda-
rowano aneks kuchenny. Przebywający 
w  pobliżu pan Piotr próbował ugasić 
ogień wodą z miski, ale znajdującą się 
w kotłowni prądową skrzynkę rozdziel-
czą dosięgły płomienie i zasilany energią 
elektryczną hydrofor przestał działać. 
Ogień wtargnął do pomieszczenia miesz-
kalnego. Mężczyzna zdołał jedynie 
krzyknąć na przebywającego na piętrze 
dwudziestokilkulatka i  oboje zdążyli 
wybiec z domu, w którym szalał żywioł. 
Chłopak pobiegł po pomoc, a pan Piotr, 
jak wynika z  jego relacji, dwukrotnie 
próbował wynieść z wnętrza butle z ga-
zem. Po drugiej próbie, podtruty dymem 
padł w drzwiach wyjściowych. Przybyli 
na miejsce strażacy z  lubońskiej OSP 
udzielili mu pomocy, po czym tra�ł do 
szpitala, z  którego po dwóch dniach 
wyszedł na własne życzenie, by ratować 
dobytek po pożarze. Akcja ratunkowa 
była trudna. By uporać się z żywiołem 
w oddalonym od bramy wjazdowej bu-
dynku, ochotnicy musieli rozwinąć linię 
gaśniczą, która miała ponad 100 metrów. 
Z relacji przybyłej na miejsce pani Ma-
rioli wynika, że półtorej godziny po 

odjeździe strażaków (około godz.  18) 
w  jej domu znów pojawił  się ogień, 
którym ponownie zajęła się straż. Wła-
ścicielka działki wraz z synem udała się 
na nocleg do rodziny w  Obornikach, 
tymczasem przed godz. 23 przechadza-
jący  się z  psem sąsiad zaobserwował 
wydobywający  się spod dachu dym 
świadczący o tym, że w budynku wciąż 
trwa pożar. By zlokalizować źródło ognia, 
strażacy musieliśmy usunąć część pod-
bitki dachowej. Akcję zakończyli po 
godz. 2. Lubońscy ochotnicy działali wraz 
z  zastępem ze Szkoły Aspirantów PSP 
z Poznania. Pożar doszczętnie zniszczył 
parter budynku i  naruszył konstrukcję 
dachu (spalona część belek stropowych). 
Ogień spalił ocieplinę tylnej ściany (od 
strony kotłowni) i strop nad piecem c.o. 
Reszty zniszczeń dokonała wtłoczona 
przez strażaków od góry woda. Budynek 
nie nadaje się na razie do zasiedlenia, ale 
zdeterminowani właściciele podjęli  się 
odremontowania swojego jedynego do-
bytku. Przemieszkując u znajomych w Po-
znaniu, powoli sprzątają dom ze znisz-
czeń. Ogrom pracy, której nie widać, już 
wykonali. Z  pomocą przybyli bracia 
poszkodowanych i  nieznajomi, m.in. 
z Lubonia, którzy o dramacie dowiedzie-
li pocztą panto�ową. Pan Paweł, który 
udzielił fachowych porad, przyszedł 
z  narzędziami i  przyprowadził kolegę. 
Pomagali w usuwaniu zniszczeń. Kilka-
krotnie bezinteresownie zaglądała na 

działkę młoda pani 
Paulina, na czas 
sprzątania zostawia-
jąc swoje małe 
dziecko pod opieką 
mamy. Aniołem 
stróżem pogorzel-
ców jest  pani 
Agnieszka, która 
organizuje dla nich 
pomoc z  różnych 
stron. Pani Marlena 
jest bez pracy. Fir-
ma, w  której jako 
kierowca jest za-
trudniony pan 
Piotr, tak ułożyła 
gra�k jego kursów, 
by popołudnia 
mógł poświęcać na 
remont. Zorganizo-
wano też �rmową 

Serdeczne poruszenie

cd.  
ze str. 
17

zrzutkę na zakupy materiałów w Leroyu. 
Zebrany tysiąc zł starczył na wełnę mi-
neralną, narzędzia i dodatki budowlane. 
Zaprzyjaźniona �rma dekarska z Obor-
nik naprawiła ubytki w pokryciu dachu 
i zostawiła pogorzelcom rusztowanie, by 
ułatwić dalsze prace. Zaczynają od grun-
townej odbudowy parteru, który planują 
zasiedlić w pierwszej kolejności. Wszyst-
kie tynki nadawały się do zerwania. Trze-
ba było uzupełnić stropy, wymienić zmo-
czoną wełnę mineralną i folie pomiędzy 
kondygnacjami. Brakuje im dosłownie 
wszystkiego, spłonęły meble, sprzęt 
i ubrania, a to co ocalało nie nadaje się 
do użytku. Nie mają bieżącej wody ani 
prądu (prowizoryczne zasilanie lampy do 
prac porządkowych zainstalował ogro-
dowy elektryk, kabel podarował sąsiad). 
Należy wymienić okna i kaloryfery. Na 
początek najbardziej potrzebują materia-
łów budowlanych (płyt nida-gips, okien, 
drzwi, siporexu, klejów, instalacji elek-
trycznej i  grzewczej), a  nade wszystko 
fachowego doradztwa i  wykonawstwa. 
Zwykłe gesty ze strony sąsiadów i niezna-
jomych (ciepła herbata i pomoc w sprzą-
taniu pogorzeliska, zaoferowanie kilku 
niepotrzebnych belek stropowych oraz 
wsparcie z Facebooka) pomogły im uwie-
rzyć, że powoli odbudują swoje siedlisko. 
Na ścianie zniszczonego domu zawisł 
nowy zegar, który odmierza niełatwy dla 
nich czas…

HS

Podziękowania
QQ W imieniu poszkodowanych w wyniku 

pożaru przy ul. Sikorskiego 11, rodzina 
dziękuje Sąsiadom, Prezesowi Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Lubonianka” oraz darczyń-
com za okazane serce i pomoc. Wyrazy 
wdzięczności kieruje też do Strażaków za 
poświęcenie okazane podczas akcji ra-
tunkowej.

QQ Poszkodowani przez ogień z ul. Świer-
czewskiej dziękują za życzliwość, dary 
i bezinteresowną pomoc, która poma-
ga im wierzyć, że odbudują swój dom 
ze zniszczeń.

Wyjaśnienie
W materiale z ub. miesiąca (str. 16), na 
podstawie relacji najbliższych sąsiadów 
podaliśmy, że pierwszą o�arę pożaru 
przy ul. Sikorskiego 11 wynieśli z miesz-
kania panowie Piotr Łuczak i Dominik 
Ciećko. Strażak (Piotr Łuczak) zakwe-
stionował opisany przez nas przebieg 

wydarzeń. Twierdzi, że sam wyciągnął 
z płonącego lokalu młodszego mężczy-
znę, po czym wraz z kolegą – Marcinem 
Grobelnym – wynieśli go przed klatkę 
schodową bloku. Natomiast po konfron-
tacji, wymieniony przez nas w artykule 
sąsiad z mieszkania położonego na par-
terze, naprzeciw lokalu, w którym wy-
buchł ogień – Dominik Ciećko – utrzy-
muje, że to on pomagał Piotrowi Łucza-
kowi znieść poszkodowanego do drzwi 
wyjściowych bloku, skąd dopiero męż-
czyznę przejął Marcin Grobelny.

Sprostowanie
Po konfrontacji okazało się, że dwa 
nocne zdjęcia opublikowane w ub. mie-
siącu na str. 16 w relacji z pożaru przy 
ul. Sikorskiego 11, pochodzą ze strony 
internetowej OSP Luboń. Tylko trzecie 
(opublikowane jako czarno-białe) nale-
ży do Patrycji Ciećko.

Czytelników przepraszamy za błędy 
powstałe nie z naszej winy.

Q
Całoroczny dom na działkach przy ul. Świerczewskiej – napra-
wa części konstrukcji dachowej   fot. Hanna Siatka

Q
 W niecały miesiąc po pożarze spalony 
parter domu przy ul. Świerczewskiej 
wygląda już znacznie lepiej – umyte i od-
świeżone specjalną farbą ściany, widać 
uprzątniętą z resztek po pożarze podłogę 
oraz nową izolację cieplną stropu. Właści-
cielom udało się już wynająć garaż na 
magazyn na gromadzone materiały do 
remontu i sprzęt. Złożyli też wniosek do 
MOPS-u, który obiecał pomoc   fot. Hanna 
Siatka

Prawie każdy użytkownik Facebooka 
należy do chociaż jednej grupy. Grupy 
szkolne, klasowe, obywatelskie, poli-
tyczne. Na prawdę jest tego wiele. Uła-
twiają one kontakt zainteresowanym 
tymi samymi sprawami. Luboń nie 
może narzekać na brak udziału na tej 
platformie. Na FB znajdują się 4 grupy 
stworzone przez jego mieszkańców dla 
nich samych.

Grupy, które deklarują pomoc to między 
innymi:
QQ „Mama w Luboniu” – Tutaj zbiera-

ją się wirtualnie szczęśliwe matki pocho-
dzące z Lubonia, aby dokonać przykła-
dowo sprzedaży ciuszków dziecka, czy 
wymiany pieluch. Jest to także miejsce, 
w którym można otrzymać pomoc. Gdy 
zada się jakiekolwiek pytanie, lubońskie 
mamy spieszą na pomoc z odpowiedzią. 

Fenomen Facebooka
Akcja pomocowa na Facebooku, zorganizowana dla poszkodowanych 
w pożarach (czytaj str. 16), skłoniła nas, by przyjrzeć się temu 
elektronicznemu portalowi społecznościowemu oraz funkcjonowaniu 
lubonian na facebook-owej platformie wymiany informacji

Tu także reklamują się licznie przedszko-
la i żłobki.
QQ „Mieszkańcy Lubonia” – Kolejny 

koncert? Zaginął pies? Potrzebujesz do-
datkowych kursów? W tej grupie zawsze 
otrzymasz pomoc. Tutaj ludzie kierują 
swoje pytania. Mieszkańcy składają licz-
ne ogłoszenia. Bardzo pomocne centrum 
wymiany informacji.
QQ „Luboń, sprzedam, kupię, zamienię” 

– grupa, jak sama nazwa wskazuje, zaj-
mująca się generalnie sprzedażą i kup-
nem, wszelkich przedmiotów i o każdej 
porze. Znajdują się tutaj zarówno ogło-
szenia dotyczące wynajmu mieszkań, 
jak i sprzedaży krasnali ogrodowych. 
Podajesz przedmiot, cenę i czekasz na 

zainteresowanych. Grupa działa dla 
mieszkańców Lubonia, co ułatwia np. 
szybką sprzedaż bezpośrednią. Sama 
chętnie korzystam.
QQ „Luboń, sprzedam, kupię, zamie-

nię, organizuję” – Grupa, która służy 
dokładnie temu samemu, co opisana 
wyżej, z  jednym, miłym wyjątkiem. 
Tu  się także organizuje! Otwierasz 
fundację? Prowadzisz zajęcia tanecz-
ne dla dzieci? Jesteś młodym artystą 
i chciałbyś zagrać swój pierwszy support? 
Dokładnie tu możesz znaleźć w tym 
pomoc. Dodatkowo grupa także służy 
do sprzedaży, wymiany.

Natalia Kosakowska
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dzy, bo zawsze można lepiej, oszczędniej, 
uczciwiej. Zwłaszcza, gdy inne radykal-
ne rozwiązania, jak prohibicja, nie wcho-
dzą w grę, z oczywistych, praktycznych 
przyczyn. Oceniajmy działania GKRPA, 
ale nie ograniczajmy ich presją oszczęd-
nościową, zwłaszcza, że nie można tych 
pieniędzy, i słusznie, przeznaczyć na inny 
cel. Dyskutujmy, co lepsze dla podopiecz-
nych, na przykład kolonie czy półkolonie 
dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą? 
Gdzie skuteczniej połączymy odpoczynek 
dzieci, oderwanie ich od toksycznego 
otoczenia, z niezbędną terapią? Spierajmy 
się, jakie podejmować działania, by lepsza 
była walka z alkoholizmem, narkomanią 
i  innymi uzależnieniami. Dyskutujmy, 
czy prowadzić ją łącznie, kompleksowo, 
czy oddzielać przeciwdziałanie tym ne-
gatywnym zjawiskom? Ale po to, by 
uczynić je skuteczniejszymi, niekoniecz-
nie tańszymi. Trzeba też dyskutować 
o  proporcjach planowanych kwot na 
statutowe cele, bo zawsze można pu-
bliczne pieniądze wydać lepiej. Zasadna 
jest dociekliwość radnych, co do sen-
sowności planowanych działań i kosz-
tów, szkoda, że tylko nielicznych. Warto 

jednak zaznaczyć, że tak zwane osobowe 
koszty tej działalności, czyli po prostu 
zarobki, ujęte w budżecie na 2017 rok 
nie odbiegają od zeszłorocznych, co jak 
sadzę łagodzi emocje wokół budżetu 
GKRPA.

Przeciw przemocy
Mimo opinii Prezydenta RP, że nie na-
leży stosować konwencji antyprzemo-
cowej, Rada Miasta przyjęła projekt 
Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020. 
Z dokumentu wynika zarówno świado-
mość istnienia problemu, jak i koniecz-
ności zmagania się z nim. W projekcie 
znalazły  się bardzo liczne konkretne 
przykłady zachowań, które można uznać 
za stosowanie przemocy wobec bliskich. 
Nie tylko bezpośrednio �zycznej, co jest 
łatwe do stwierdzenia, ale także prze-
mocy psychicznej i  ekonomicznej. 
Wszystkie te naganne zachowania mają 
miejsce i powinny być nie tylko dostrze-
gane, ale stanowczo potępione, a  ich 
o�ary otoczone opieką. Udawanie, że 
nas nie dotyczy to ogólnoświatowe zja-
wisko, jest nie tylko głupie, ale przede 
wszystkim szkodliwe, bo powiększające 
cierpienie i  bezradność o�ar. Projekt 
programu opisuje zjawisko, podaje licz-
by i  rodzaje przypadków przemocy 
w  okresie 2011-2016. Są zatrważające. 
Wskazuje też instytucje zobowiązane do 
przeciwdziałania przemocy i  sposoby 
jego realizacji. Dokument jest bardzo 
obszerny i powinien być nie tylko pu-
bliczne dostępny, co oczywiste, ale tak-
że prezentowany i omawiany w różnych 
środowiskach. Być może jego omówienie 
na lekcjach wychowawczych w szkołach, 
byłoby najskuteczniejsza drogą uświa-
domienia, co to jest przemoc i jakie są 
dostępne sposoby obrony przed nią, 
zwłaszcza dzieci, najczęściej zagubionych 
wobec takich zachowań we własnej ro-
dzinie. Ważne, by ten projekt nie pozo-
stał tylko na papierze, by instytucje 
i  organizacje odpowiedzialne za jego 
realizację, traktowały poważnie te zapi-
sy w codziennej praktyce. By dotknięci 
przemocą czuli ich pomoc i  wsparcie, 
by nie byli sami z tym problemem.

Skargi oddalone
Poskarżył  się mieszkaniec, który nie 
dostał na czas zapomogi celowej na 
zakup leków. Z  badanych 
dokumentów wynika jednak, 
że Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Luboniu nie przekroczyła 
ustawowego czasu na zała-
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Bielawski Jakub LIO (4) Z w Z Z Z Z Z w w w w Z Z w Z Z
Budzyński Łukasz FOL (14)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Dworaczyk Adam LIO (10) Z Z Z Z Z Z Z Z w Z Z Z Z Z Z Z
Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z w Z Z Z Z Z Z
Franek Dorota FOL (20)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z w Z w
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Goryniak Piotr FOL (16)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z w Z Z Z Z Z Z Z
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF Z Z w Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Okupniak Andrzej ML (15) Z Z z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Samulczyk Marek ML (3) Z Z Z Z Z Z Z w n n n Z Z w w Z
Szwacki Michał FOL (7)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z w Z Z Z Z Z Z
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) Z Z Z Z nn Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
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Razem "za" (z)
Razem "przeciw" (p)

Razem "wstrzymujących" (w)
Razem głosowało

Zasłużeni

Nie wszystkich jednogłośnie, ale bez 
głosów przeciw, siedmioro kandydatów 
do Medalu „Zasłużony dla Miasta Lu-
boń” zaakceptowała Rada Miasta. W gło-
sowaniu trzech kandydatur nie wziął 
udziału radny Marek Samulczyk. Wyda-
wało się, że będą emocje, a tymczasem 
głosowania przeszły gładko, podobnie 
jak wiele innych. Już na początku sesji 
mieszkaniec Robert Korcz zwracał uwa-
gę na zbyt dużą, jego zdaniem, liczbę 
kandydatów do tego wyróżnienia i kwe-
stionował zasługi niektórych z  nich. 
Podkreślał, że w  poprzednich latach 
decydowano o  jednej, maksymalnie 
dwóch osobach, zasługujących na takie 
wyróżnienie. Podobnie wypowiadali się 
później niektórzy radni, przede wszyst-
kim Marek Samulczyk. Paweł Wolnie-
wicz – przewodniczący Komisji Orga-
nizacyjno-Prawnej, która opiniowała 
kandydatury – stwierdził jednak sta-
nowczo, że komisja postępowała w zgo-
dzie z regulaminem przyznawania me-
dalu. Nie zabrakło wypowiedzi, że sama 
Rada i Komisja zachęcały do zgłaszania 
kandydatur, a  gdy apel został przez 
uprawnionych potraktowany poważnie, 
nie powinny narzekać na „klęskę uro-
dzaju”. Sugerowano też, że decyzja o wrę-
czaniu medali na uroczystości Gali Siew-
cy przyczyniła się wprawdzie do pospie-
chu w podejmowaniu decyzji, ale nie do 
jakiegokolwiek działanie sprzecznego 
z regulaminem. Radni postulowali pod-
jęcie w przyszłości pracy nad ewentual-
nym jego uszczegółowieniem, określa-
jącym nie tylko warunki formalne zgła-
szania kandydatur do miejscowych 

medali i  honorowych tytułów (listę 
i sylwetki odznaczonych publikujemy na 
str. 33)

Paradoks alkoholowy?
Im więcej pijemy, my społeczeństwo, tym 
więcej przeznaczamy ustawowo na wal-
kę ze skutkami alkoholizmu. To nie jest 
wcale takie paradoksalne, jakby się wy-
dawało. Jeśli bowiem działalność Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (GKRPA) �nansowana 
jest z procentów od zakupionego alko-
holu, to im więcej kupujemy alkoholu, 
tym lepiej �nansowo ma się jej działal-
ność. Oczywiście brzmi to prowokacyj-
nie, ale logicznie. Nie wszyscy kupujący 
takie legalne produkty są alkoholikami 
i z pewnością nie pogrążają w nieszczę-
ściu siebie i swoich bliskich. Zatem kwo-
ta przypadająca na walkę z negatywnymi 
skutkami picia alkoholu rośnie wraz 
z konsumpcją i właściwie wydana, może 
być w  tym zmaganiu skuteczniejsza. 
Niektórych radnych dziwi, że rok do 
roku więcej jest pieniędzy na GKRPA, 
a za tym zdziwieniem, jak sadzę kryje się 
podejrzenie, że więcej zarobią dyspo-
nenci owych pieniędzy. Cóż, tak to jest, 
że niby większość ludzi nie ma wątpli-
wości, co do sensowności walki ze skut-
kami alkoholizmu, zwłaszcza, gdy doty-
kają rodzin, głównie dzieci, ale jedno-
cześnie uważa, że lepiej byłoby, gdyby 
walczący z  tym problemem robili to 
bezpłatnie lub za swoje pieniądze. Takie 
rozumowanie może prowadzić do para-
liżu działalności pożytecznej i niezbęd-
nej. Oczywiście należy kontrolować 
i pilnować sposobu wydawania pienię-

Siedmioro wspaniałych
28. Sesja Rady Miasta Luboń (26 stycznia 2017 r.)
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Q
Rafał Marek – pełnomocnik Burmistrza ds. nadzoru właścicielskiego, na sesji wystą-
pił w roli przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych z programem Komisji na następne lata, nad którym głosowano podczas 
obrad RML   fot. Jerzy Nowacki



2/2017

20

SAMORZĄD

cd.  
ze str. 
19

Siedmioro wspaniałych
twienie takiej sprawy i zasi-
łek został wypłacony. Co do 
litery prawa, nie ma wątpli-
wości. Skarga została odrzu-
cona. Co do meritum, to 
dużo lepsza organizacja ta-

kiej pomocy jest możliwa i w wielu kra-
jach europejskich dostępna. Pozwala na 
wydanie leku zapisanego potrzebujące-
mu, który podlega świadczeniom pomo-
cowym, bezgotówkowo, jeśli taka jest 
dyspozycja lekarza. Resztę załatwiają 
miedzy sobą instytucje – gmina i apteka. 
Proste to i bezpieczniejsze dla chorego 
i  dla pieniędzy publicznych, których 
ewentualne wydanie przez bene�cjenta, 
na inny cel, niezgodnie z  przeznacze-
niem, nie jest możliwe. To dużo lepsza 
praktyka.
Za bezzasadną uznano też skargę Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Spójnia” doty-
czącą wywożenia, a raczej nieodbierania 
śmieci z terenu spółdzielni, przez przed-
siębiorstwo za to odpowiedzialne – Kom-

-Lub. Sprawa prosta i banalna, ale do-
kuczliwa. Spółdzielnia ma pretensje, że 
operator śmieci nie odbiera, ale nie po-
zwala mu wjechać na drogę do śmietni-
ka sprzętem ciężkim, w obawie, pewnie 
słusznej, o zniszczenie drogi. Operator 
korzysta z  przepisu mówiącego, że to 
spółdzielnia musi umożliwić dojazd do 
śmietnika. Kwadratura koła. Skarga od-
rzucona, a problem powinie być rozwią-
zany zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, 
przez odpowiedzialnych pracowników 
dwóch stron, czego życzę mieszkańcom 
spółdzielni.

Na deser
Radni nadali nazwę fragmentowi ulicy 
zapisanej w Miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego „Lasek 
– Rejon ul. Nowiny” biegnącej zygza-
kiem pod linią wysokiego napięcia – 
Wielkopolska. Pierwotnie droga miała 
nosić miano „Kukurydziana”. Taki 
zapis istniał jeszcze w  dokumentach 

Q
Robert Korcz kwestionował zasługi niektórych kandydatów do Medalu „Zasłużony 
dla Miasta Luboń” i zwrócił uwagę na zbyt dużą liczbę wyróżnianych   fot. Jerzy 
Nowacki

przygotowanych na sesję. Przyjęto też 
nazwę ul. Fiołkowa dla przedłużenia 
istniejącej już takiej ulicy w  Lasku 

(prostopadła do Polnej w  kierunku 
wschodnim).

Obserwator Luboński

11 stycznia, o czym informowaliśmy 
w ub. miesiącu na str. 24, na kolejną, 
IV kadencję (2017 – 2019) powołano 
nową Młodzieżową Radę Miasta Lu-
boń. W związku z mniejszą liczbą zgło-
szeń, niż regulaminowych 15, tym 
razem radnymi zostały wszystkie oso-
by, które do Rady się zgłosiły. 20 lute-
go odbędzie się jej pierwsza sesja (za-
razem ostatnie posiedzenie MRM 
poprzedniej kadencji), podczas której 
nowy skład ukonstytuuje się, wybiera-
jąc swoje władze.
Poniżej przedstawiamy autoprezentacje 
14 reprezentantów młodych lubonian.

Filip Bąkowski

Uczęszczam do Gimnazjum nr 1 w Lu-
boniu. Lubię sport i  matematykę. 
Moim hobby jest piłka nożna. Swoją 
pasję rozwijam, trenując w klubie pił-
karskim. Działając w  Młodzieżowej 
Radzie Miasta, chciałbym zachęcać 
swoich rówieśników do aktywnego 
spędzania czasu na świeżym powietrzu 
i  odciągnięcia ich od komputerów. 
Stworzyć miejsca do wspólnych spo-
tkań, których w Luboniu brakuje. Or-
ganizować wyjazdy na mecze Lecha 
Poznań, ponieważ każdy wie o istnie-
niu Inea Stadionu, ale czy każdy miał 
okazję zobaczyć go z bliska?

Nikodem Gospodarczyk
Mam 13 lat. 
Chodzę do 
Gimnazjum 
n r   2 
w Luboniu, do 
klasy ogólnej. 
Lubię mate-
matykę, co dla 
m n i e  j e s t 
wielkim szo-

kiem, i  spotkania z  przyjaciółmi. Ulu-
bionym przeze mnie przedmiotem 
w szkole jest geogra�a. Moje hobby to 
harcerstwo i sporty.

Łukasz Kalinowski
Mam  1 6 
lat. Miesz-
kam 
w Luboniu 
od 2007 r. 
Uczę   s ię 
w  pierw-
szej klasie 
o  profi lu 
biologicz-
no-che-
micznym 
w  XII  Li-
ceum 

Ogólnokształcącym im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w  Poznaniu. Moim 
hobby jest muzyka. Od najmłodszych 
lat śpiewam i gram na instrumentach. 
Od 2009 r. zacząłem swoją przygodę 
w chórze „Poznańskie Słowiki”, jeż-
dżąc z koncertami po Polsce i za gra-
nicę. Był to dla mnie wyjątkowy czas. 
Obecnie śpiewam w zespole „Ninive”, 
gdzie wspólnie nagraliśmy płytę „Ra-
tunek”, która miała premierę we wrze-
śniu 2016  r. W  przyszłości jednak 
chciałbym zostać lekarzem pediatrą 
lub aktorem. Jestem osobą odpowie-
dzialną, odważną, uczciwą, stanow-
czą, szczerą oraz kreatywną. Potrafię 
sobie poradzić w  każdej sytuacji, 
mimo wszelkich przeszkód. Młodzie-

Młodzi radni żowa Rada Miasta daje mi możliwość 
rozwoju i  aktywnego działania na 
rzecz miasta, w którym mieszkam.

Oliwia Krüger
Mam 17 lat. 
Od dwóch lat 
u c z ę   s i ę 
w  XI  Liceum 
Ogólnokształ-
cącym w  Po-
z n a n i u  n a 
profilu biolo-
giczno-che-
micznym. Je-
stem druży-

nową 34.  Lubońskiej Drużyny Star-
szoharcerskiej „Draco” – najlepszej 
pod słońcem. Interesuję się fotogra-
fią i  sportem, głównie piłką nożną. 
Wolny czas lubię spędzać aktywnie. 
Jestem osobą, która nie potrafi usie-
dzieć na miejscu. Uwielbiam pomagać 
innym, często biorę udział w akcjach 
charytatywnych. Uśmiech na twarzy 
innej osoby sprawia mi największą 
przyjemność.

Alicja Malujda
M a m  1 6  l a t . 
W Luboniu miesz-
kam od urodzenia. 
Uczę się w 3. klasie 
Gimnazjum nr  2 
w  Luboniu. Poza 
lekcjami działam 
w  Samorządzie 
Uczniowskim oraz 
szkolnym wolonta-
riacie. Lubię spę-
dzać czas na świe-

żym powietrzu, a w wolnych chwilach 
spotykam  się z  przyjaciółmi. Moją 
przyszłość chciałabym wiązać z podró-
żami. Uwielbiam czytać i słuchać mu-
zyki. Dodatkowo jestem przyboczną 
w Gromadzie Zuchowej oraz zastępo-
wą w Drużynie Starszoharcerskiej.

Kacper Matłoka
Mam 13 lat. Uczęszczam do 1 klasy 
Gimnazjum nr 2 w Luboniu. Moim hob-

by jest sport i infor-
matyka. W wolnym 
czasie często gram 
w piłkę nożną, a tak-
że jeżdżę na rowerze. 
Chciałbym organizo-
wać mecze, biegi 
oraz inne akcje, któ-
re zintegrują miesz-
kańców Lubonia 

oraz zachęcą do aktywnego spędzania 
czasu wolnego.

Oliwia Miłek
Uczę  s ię 
w  Liceum 
Ogólno-
kształcącym 
w  Puszczy-
kowie na 
pro�lu eko-
nomicz-
nym. Poza 
szkoła lubię 

spędzać czas ze znajomymi. Wiem, cze-
go potrzebuje młodzież, dlatego właśnie 
po raz drugi zdecydowałam się kandy-
dować do MRM. Chcę sprawić, żeby 
młodzi z  chęcią przebywali na terenie 
naszego miasta.

Natasza Pawlicka
Mam 16 lat. 
Jestem 
uczennicą 
1.  klasy Li-
ceum Ogól-
nokształcą-
cego nr  5 
w Poznaniu 
o  profi lu 

matematyczno-geogra�cznym z rozsze-
rzonym językiem angielskim. Od dzie-
ciństwa jestem związana ze sportem. 
Przez wiele lat trenowałam szermierkę, 
bliska jest mi także lekkoatletyka. Taniec, 
który trenuję od 7 lat, pozostaje nadal 
moją pasją. Z racji zaintere-
sowań chciałabym w  Mło-
dzieżowej Radzie Miasta za-
jąć się sprawami związanymi 
ze sportem, organizować 

cd.  
obok
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SAMORZĄD
imprezy dla młodzieży. Mam tempera-
ment, zapał i  energię. Wierzę, że uda 
mi się wykorzystać ten potencjał w kre-
owaniu nowych działań.

Tomasz Rogalka
W tym roku 
kończę 18 lat 
i na co dzień 
u c z ę   s i ę 
w  drugiej 
klasie V  Li-
ceum Ogól-
nokształcą-
cego w  Po-
znaniu. Che-
mia i  biolo-
gia rządzą 
światem, 
dlatego wy-

brałem taki pro�l klasy. Działam też 
w  19. Lubońskiej Drużynie Harcerzy 
Starszych, gdzie jest dużo dobrej energii 
i  wartości, które cenię. Luboń to moja 
mała ojczyzna, której dobro zaczyna się 
od słuchania jej najmłodszych mieszkań-
ców i dbania o własną ulicę. Uważam, że 
to oczami młodzieży możemy dziś do-
strzec to, co będzie ważne dla Lubonia 
za 10 i więcej lat. W wolnym czasie lubię 
szybko i wściekle jeździć na mojej 125-
tce, a ostatnio knuję spiski wraz z Fran-
kiem Underwoodem, oglądając House 
of Cards lub poluję na utopce w Wiedź-
minie.

Franciszek Szczepaniak
Mam 14 lat. 
Uczęszczam 
do Gimna-
zjum nr  1 
w  Luboniu, 
d o  k l a s y 
o pro�lu ma-
tematyczno- 
informatycz-
nym. Jestem 
harcerzem 
i wolontariu-
szem. Umiem 
pracować 

w grupie. Lubię aktywnie spędzać czas 
np. jeździć na snowboardzie i rowerze.

Filip Wesołowski

Oto ja – Filip Wesołowski, znany pod 
pseudonimem Farmer. Absolwent Lu-
bońskiej SP 2 oraz Gimnazjum nr 1 (kla-
sa dwujęzyczna), radny III  kadencji 
Młodzieżowej Rady Miasta w Luboniu 
oraz poseł XXII posiedzenia Sejmu Dzie-
ci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej. 
Pasjonuję  się wszystkim, co związane 
z  �lmem oraz teatrem, uczęszczam do 
klasy o  profilu teatralno-filmowym 
(V  LO w  Poznaniu), należę do grupy 
kabaretowej COKOLWIEK, klubu „Przy 

Wspólnej”, biorę udział w licznych prze-
glądach teatralnych, konkursach o tema-
tyce �lmowej, festiwalach – wszystkim, 
co dotyczy fascynującej mnie materii. 
Uczestniczę aktywnie w życiu publicz-
nym, co pokazuje moja poprzednia ka-
dencja, w czasie której można było mnie 
spotkać podczas prawie każdej organi-
zowanej przez nas akcji. Działam także 
w wolontariacie szkolnym, klubie debat 
oksfordzkich oraz wielu innych organi-
zacjach (stowarzyszeniach), wszystkim. 
W  wolnym czasie (jeżeli takowy  się 
zdarzy), biorę udział w  lokalnych wy-
darzeniach kulturalnych oraz wykładach 
otwartych na UAM-ie. Uwielbiam old-
-timery, muzykę w klimacie bluesowo-
-rockowo-metalowym, wszelkie podró-
że, makaron, Miasto Luboń i  moją 
dziewczynę. Jeżeli chcesz osobiście się 
ze mną skontaktować (dowiedzieć  się 
czegoś, poszukać przyjaciela, pospamo-
wać), zapraszam na służbowego maila:  
farmerradnym@gmail.com

Marcin Wesołowski
Chodzę do 
1.  klasy Gim-
nazjum nr  1 
w Luboniu. Od 
dwóch lat nale-
żę do 1. Pusz-
czykowskiej 
Drużyny Star-
szoharcerskiej 
„Rwetes”. Lubię 

grać na gitarze, piszę własne piosenki, 
lubię dobrą muzykę. Interesuję się węd-
karstwem karpiowym, biorę udział w za-
wodach i mam w tej dziedzinie sukcesy. 
Moją pasją jest także motoryzacja i tu-
rystyka. Lubię wędrówki, poznawanie 
nowych miejsc, jazdę na rowerze i nar-
tach. Jestem osobą aktywną, wesołą, 
bardzo lubię pomagać innym. 

Marcin Wieczorek
Mam 14 lat 
i uczęszczam do 
Gimnazjum nr 1 
z  Oddziałami 
Dwujęzycznymi 
im. Kard. Stefa-
na Wyszyńskie-
go w  Luboniu. 
Jestem uczniem 
klasy 2. o pro�lu 
matematyczno- 
informatycz-
nym. Interesu-

ję się sportem, muzyką oraz informatyką. 
Dużo pozytywnej energii daje mi pomoc 
potrzebującym i  chętnie udzielam  się 
w akcje charytatywnie. Bardzo cieszę się, 
że mogłem zostać radnym Młodzieżowej 
Rady Miasta Luboń i myślę, że będzie mi 
to sprawiało wiele satysfakcji.

Zofia Wrzaskowska
Mam 14  lat . 
Mieszkam 
w Luboniu od uro-
dzenia. Uczęsz-
czam do 2.  klasy 
Gimnazjum nr  2 
im. Jana Pawła II. 
Lubię czytać książ-
ki, oglądać �lmy, 
podróżoać.

(red)

Przy ul. Leśmiana 8, w  lokalu Stowa-
rzyszenia „Solidarni w Prawdzie i Mi-
łosierdziu” istnieją dwa biura poselskie 
Prawa i  Sprawiedliwości (PiS). Jedno 
– należące do wiceprzewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego, Ryszarda 
Czarneckiego – od kilku lat prowadzi 
jego asystent, lubonianin Robert Korcz 

(czytaj: „WL” 07-
2015, str. 31). Dru-
gim – dla posła na 
Sejm RP VIII  ka-
dencji,  Szymona 
Szynkowskiego vel 
Sęka – jako jego 
asystent oficjalnie 
k i e r u j e  Jo l ant a 
Korcz, żona Roberta Korcza. Dowie-
dzieliśmy się, że od jakiegoś czasu 
w obu biurach, które działają w tych 
samych terminach (poniedziałki 16-
18, czwartki 11-13), dyżuruje pan 
Robert, przy czym dla europosła R. 
Czarneckiego robi to społecznie (wcze-
śniej na ¼ etatu).
W poznańskich biurach obu posłów 
zapytaliśmy o  status filii terenowych 

w  Luboniu. W  Biurze Posła do PE 
dowiedzieliśmy się, że Robert Korcz 
zrezygnował z prowadzenia placówki, 
choć nie potrafiono określić, kiedy 
to się stało. Luboński asystent potwier-
dza swoją rezygnację, ale tłumaczy, że 
ponieważ nie otrzymał wypowiedzenia 
ani o�cjalnego pisma o  likwidacji �lii, 

nadal pełni swoją funkcję.
Pracownicy Biura Posła Szynkowskiego 
w Poznaniu twierdzą, że przedstawiciel-
stwo w Luboniu nadal prowadzi Jolanta 
Korcz, ale nie wykluczają, że jako mał-
żeństwo, państwo Korczowie mogą wy-
mieniać się na dyżurach. Pani Jola po-
informowała nas, że nie ma dostępu do 
lokalu, stąd jej nieobecność w biurze.

(Z)

O biurach PiS w Luboniu

Lokal przy ul. Le-
śmiana 8 – siedziba 
Stowarzyszenia 
„Solidarni w Praw-
dzie i Miłosierdziu” 
i dwóch biur posel-
skich PiS-u   fot. 
Hanna Siatka

Q

najskuteczniejszą prasą 
w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!
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Niedawno minęły dwa lata rządów 
obecnej, VII kadencji władzy samorzą-
dowej Lubonia. Z tej okazji w ostatnim 
numerze „Wieści Lubońskich” zamie-
ściliśmy wywiad z burmistrz Małgorza-
tą Machalską, która pozytywnie ocenia 
ten czas. Przypomnijmy, że zdecydo-
waną, większość w Radzie Miasta po-
siada obecnie „Forum Obywatelskie 
Luboń”, które na 21 miejsc zdobyło 14 
mandatów i  w  pierwszej turze fotel 
burmistrza. Tworząc z dwoma manda-
tami z Komitetu Wyborczego „Forum 
Mieszkańców Nowego Centrum Lubo-
nia” klub radnych „Forum”, posiada 
miażdżącą przewagą w RML. Jak ostat-
nie dwa lata rządów w  mieście oce-
niają kontrkandydaci na stanowisko 
Burmistrza Lubonia w 2014 r.?
O wypowiedź poprosiliśmy: Marka 
Samulczyka z  ugrupowania „Miesz-
kańcy Lubonia” (27,12% poparcia 
w wyborach 2014 r.), reprezentowane-
go w RML tylko przez 2 mandaty, po-
pieranego w  wyborach 2014  r. także 
przez „Lubońską Inicjatywę Obywatel-

ską” posiadającą 3 mandaty w  RML, 
oraz Michała Adamczaka (12,20% 
poparcia w wyborach 2014 r.) z Komi-
tetu Wyborczego „Daj Szansę Młodym”, 
który nie uzyskał żadnego mandatu. 
Czwarty kandydat na fotel burmistrza 
Lubonia w wyborach 2014 r. – Tadeusz 
Warmuz – zmarł w listopadzie 2016 r.
Jako przyczynek do wyrażenia opinii 
wskazaliśmy na wywiad z  burmistrz 
M. Machalską, opublikowany w stycz-
niowym wydaniu „Wieści Lubońskich” 
na str. 21-23 oraz „Sondaż” na str. 20. 
Pozostawiliśmy pełną swobodę wypo-
wiedzi, nie ograniczaliśmy ani objętości, 
ani formy. Spodziewaliśmy się jednak, 
że Panowie przedstawią trzy sukcesy 
oraz porażki ostatnich 2 lat rządów 
w Luboniu. Powiedzą też czytelnikom 
i wyborcom, dlaczego w Luboniu nie 
ma zorganizowanej opozycji? Nawet 
w  Radzie Miasta Luboń, pomimo że 
regulamin pozwala na tworzenie Klubu 
Radnych już od trzech osób, brak ta-
kiego konstruktywnego tworu?

PPR

Połowa kadencji

Minęły 2 lata od objęcia przez panią 
Małgorzatę Machalską fotela Burmistrza 
Lubonia. W  związku z  tym zostałem 
poproszony o ocenę ostatniego okresu 
sprawowania władzy przez moją nie-
dawną konkurentkę w wyborach samo-
rządowych. Od ponad roku przebywam 
na swego rodzaju politycznym urlopie. 
Mało tego, od czerwca 2016 roku jestem 
bezpartyjny (od red. – Kongres Nowej 
Prawicy), ale mimo to nie zdecydowa-
łem  się zaangażować w  publicystykę, 
jak robi wielu niezależnych komenta-
torów. A  to właśnie dla publicystów 
rezerwuję możliwość komentowania 
i  oceniania władzy pomiędzy kampa-
niami wyborczymi.

Poprzednia kampania
Jako były kandydat na Burmistrza 
Lubonia mogę jedynie powtórzyć to, 

co mówiłem po ogłoszeniu wyników 
wyborów. Obecna Pani Burmistrz 
bardzo dobrze wypadła w kampanii, 
która była bardzo kulturalna i odby-
wała  się raczej korespondencyjnie, 
a  nie bezpośrednio. Mieliśmy jedną 
okazję spotkać się w studiu telewizji 
WTK, gdzie mogliśmy wymienić swo-
je uwagi i  przedstawić pomysły na 
Luboń. Pani Małgorzata Machalska 
była wspomagana przez ludzi, którzy 
odrobili pracę domową i przeprowa-
dzili podręcznikową kampanię wy-
borczą. Było wielką przyjemnością 
i nieocenionym doświadczeniem star-
tować przeciwko takim oso-
bom jak Małgorzata Machal-
ska, radny Marek Samulczyk 
i śp. Tadeusz Warmuz. Ob-
serwując teraz postępy prac 
w Luboniu, cieszy mnie, że 

Z perspektywy 
politycznego urlopu
Podsumowanie 2 lat kadencji władz miasta pod rządami Małgorzaty 
Machalskiej przez Michała Adamczaka – jednego z kandydatów na 
Burmistrza Lubonia w wyborach samorządowych w 2014 r. 
z ugrupowania „Daj Szansę Młodym”

cd.  
obok

Odnosząc się do wypowiedzi p. Małgo-
rzaty Machalskiej udzielonej w ostatnich 
„Wieściach Lubońskich” (pt. „Jestem 
zadowolona”), chciałbym wyrazić swoją 
opinię dotyczącą półmetka urzędowania 
Burmistrz i  Rady Miasta. W  sondażu, 
jaki przeprowadziliście Państwo miesiąc 
temu wśród mieszkańców (jak oceniają 
działania władz Miasta w  połowie ka-
dencji?), najwięcej wystawiło im trójkę. 
Moja ocena, jako radnego, była taka 
sama.

Sukcesy?
QQ Uważam, że zbyt dużo mówi się o in-

westycjach, a mało robi. Można było na 
początku kadencji zlecić nowe projekty 
na budowę dróg i chodników, to dzisiaj 
byłyby na pewno zrealizowane. Przykła-
dem może być kawałek ul. Źródlanej, 
która jako jedyna z decyzji nowej władzy, 
została wykonana. Nie można tu mówić, 
że ktoś przeszkadzał. Pani Burmistrz ma 
zdecydowaną większość w Radzie Miasta 
i radni głosują tak, jak chce. Ja nie jestem 
zadowolony, np. z tego, że na początku 
kadencji nie dopilnowano terminu waż-
ności projektów chodników z poprzed-
niej kadencji, a ich realizacja miała być 
zakończona w 2015 r., i Miasto musiało 
je aktualizować, ponosząc niepotrzebne 
koszty (kilkadziesiąt tys. zł). Jak dobrze 
pójdzie, to w tej kadencji skończymy in-
westycje takie, jak ul. Wschodnia i Jana 
Pawła II.
Myślę, że ta władza ma swoją taktykę co 
do realizacji inwestycji, że ich kulmina-
cja nastąpi w 2017-2018, aby przed wy-
borami pokazać, ile się zrobiło. Dobre 
jednak i to. Cieszę się z każdego nowego 

chodnika i drogi, bo wiem, jak miesz-
kańcy na to czekają. Każdy chce wyjść 
z  domu na utwardzoną drogę. Miesz-
kańcy pytają, gdzie jest ta sprawiedliwa 
hierarchizacja, która miała być tak szyb-
ko stworzona po przejęciu władzy? Kie-
dy będą planowane nasze ulice? – mówią 
– Sprzedano nas za porozumienie przed-
wyborcze, które podpisała p. Burmistrz 
z NCL-em? My płacimy przez kilkadzie-
siąt lat podatki, a budują tym, co miesz-
kają od kilku lat. Gdzie jest ta sprawie-
dliwość?

QQ Podobnie jak p. Burmistrz cieszę się 
również z powstania Dziennego Domu 
„Senior Wigor”, a o do�nansowanie można 
było aplikować, ponieważ powstał pań-
stwowy program Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Socjalnej poprzedniego rządu, który 
zachęcał gminy, aby z niego skorzystały 
i dzisiaj nadal gminy mogą ubiegać się 
o do�nansowanie. Przy okazji dziękuję 
wszystkim, którzy zaangażowali się w to 
przedsięwzięcie, bo seniorzy mogą z niego 
korzystać dla polepszenia zdrowia. Suk-
cesem radnych, szczególnie tzw. opozycji, 
wśród których byłem jednym z wniosko-
dawców, był projekt uchwały dotyczący 
utworzenia Lubońskiej Karty Seniora, 
która działa od stycznia tego roku.

QQ Pani Burmistrz nie mówi o zagospodaro-
waniu zieleni w naszym mieście, a przecież 
Jej sztandarowym hasłem było „Stawiam 
na Zieleń” (bez sukcesu). Co roku skła-
dam wnioski o zagospodarowanie terenu 
wzdłuż Strumienia Junikowskiego. Szko-
da środków, które co roku wydaje się na 
sprzątanie terenu przyszłej drogi, gdzie 

szumnie utworzono tzw. „Wiśniowy Sad” 
i raz w roku na parę godzin rozkłada się 
leżaki. W pozostałe dni teren ten służy 
jako wybieg dla okolicznych piesków.

Porażki
Porażką p. Burmistrz jest moim zdaniem, 
tak, jak w poprzednim roku, zwiększenie 
zatrudnienia w administracji. Z ubiegłe-
go roku wymienię choćby stanowisko 
asystenta Burmistrza i powołanie pełno-
mocnika do spraw nadzoru właściciel-
skiego spółek miasta – moim zdaniem 
stanowiska niepotrzebne. Przy okazji 
zapytam p. Burmistrz, bo pytają mnie 
mieszkańcy, co pełnomocnik do spraw 
nadzoru właścicielskiego robi przez 4 go-
dziny dziennie, bo jest zatrudniony na 
1/2 etatu? W bieżącym roku planuje się 
zwiększenie administracji poprzez za-
trudnienie ogrodnika, pracownika ad-
ministracji dla Straży Miejskiej, redak-
tora naczelnego „Informatora Miejskie-
go”. Już na sesji RML pytałem – po co? 
Następne kilkaset tysięcy wydane na 
administrację, a pomysłu na zwiększenie 
dochodu własnego Miasta nie ma. Komu 
przeszkadzał dobrze wydawany „Infor-
mator Miejski”, który kosztował Miasto 
53  tys.  zł rocznie, a  teraz co najmniej 
jeszcze raz tyle? To samo dotyczy likwi-
dacji dobrze działającego, przynoszące-
go zyski zakładu budżetowego (Biuro 
Majątku Komunalnego – od red.). Teraz 
powstała jednostka budżetowa, która 
z chwilą powołania będzie miała trzech 
dyrektorów. W budżecie na 2017  r. na 
Wydział Inwestycyjny przewidziano je-
dynie kwotę 412 tys. zł. Nie wierzę, że te 
środki starczą na funkcjonowanie dzia-

łu inwestycji w nowo utworzonej jedno-
stce budżetowej. Po co zmieniać coś, co 
do tej pory dobrze funkcjonowało? Chy-
ba, że planuje się następne nowe stano-
wiska w tym dziale.

O opozycji
Pytacie, dlaczego w  Luboniu nie ma 
zorganizowanej opozycji, nie ma klubu 
radnych opozycyjnych? Powiem krótko, 
moje doświadczenie pracy w samorzą-
dzie, bycie radnym i  członkiem kilku 
klubów, nauczyło mnie, że decyzje o tym, 
jak radni mają głosować, podejmuje 
Burmistrz. To widać, jak głosują radni 
z  klubu związanego z  p. Burmistrz. 
W  rozmowach prowadzonych w  prze-
rwach obrad niektórzy mają 
inne zdanie. Nie dążyłem do 
powstania klubu radnych 
tzw. opozycyjnych, bo uwa-
żam, że każdy powinien gło-

Plusy, minusy i dlaczego nie ma opozycji
Podsumowanie 2 lat kadencji władz miasta pod kierunkiem burmistrz Małgorzaty Machalskiej przez Marka 
Samulczyka – jednego z kandydatów na Burmistrza Lubonia w wyborach samorządowych w 2014 r. 
z ugrupowania „Mieszkańcy Lubonia”

cd.  
obok
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W poprzednim wydaniu „Wieści Lubońskich” 
zostałem poniekąd „wywołany do tablicy” przez 
prowadzących wywiad z panią Burmistrz. Pew-
nie więc, skonfrontowanie zawartej w tym wy-
wiadzie informacji o moim oświadczeniu, w któ-
rym chwaliłem p. Małgorzatę Machalską, z moją 
oceną zarządzania miastem przez p. Burmistrz 
w szkolnej skali na „3”, spowodowało zdziwienie. 
Stąd też chciałbym wymienić kilka najistotniej-
szych elementów, które wpłynęły na taką moją 
ocenę.

Plus
Niewątpliwie największym plusem obecnej 
kadencji jest zrównoważona i skoordynowana 
polityka w  zakresie inwestycji drogowych 
w mieście. Trzeba uczciwie przyznać, że pod-
czas prac na posiedzeniu Komisji Komunalnej 
zastępca p. Burmistrz, Michał Popławski przed-
stawił w jej imieniu rozwiązania, które w spo-
sób (moim zdaniem) sprawiedliwy i meryto-
ryczny gwarantują realizację inwestycji na te-
renie miasta. Trzeba przy tej okazji zaznaczyć, 
że w  trakcie prac brano pod uwagę wnioski 
wszystkich radnych i traktowano je w sposób 
uczciwy. Muszę też dodać, że przed rozpoczę-
ciem kadencji i  po złej kampanii wyborczej 
myślałem, iż p. Machalska będzie się mścić na 
swoich konkurentach poprzez odrzucanie „z 
góry” ich wniosków. Nic takiego nie ma miej-
sca. Wnioski wszystkich były potraktowane 
rzetelnie. Zatem, moim zdaniem, polityka in-
westycyjna w zakresie budowy dróg jest pro-
wadzona w  sposób bardzo dobry (mając na 
uwadze ograniczone możliwości �nansowe 
miasta). Z kolei sprawa budowy ul. Wschodniej 
jest, według mnie, największym osiągnięciem 
minionego dziesięciolecia w lubońskim samo-
rządzie. Tylko gratulować!

Minusy
Największym minusem tej kadencji jest z kolei, 
moim zdaniem, brak realnego pomysłu na po-
prawę trudnej sytuacji �nansowej miasta, zwięk-

szenie dochodów własnych, ograniczenie de�-
cytu, urealnienie zapisów Wieloletniej Progno-
zy Finansowej i stworzenie pomysłu na rozwój 
�nansów publicznych. Takich elementów bra-
kuje w  debacie o  �nansach miasta. Póki co, 
planujemy inwestycje w ujęciu kilkuletnim i za-
ciągamy nowe kredyty, by te inwestycje s�nan-
sować (także przy moim poparciu w głosowa-
niach). Brakuje jednak konkretnego i rzetelne-
go planu na poprawę warunków w  �nansach 
publicznych miasta. Dziś podejmowane decyzje, 
skutkują określeniem poziomu zadłużenia na 
kolejne lata.

Sprawy na resztę kadencji
Jednym z  najbardziej palących problemów 
Lubonia jest kwestia odwodnienia Nowego 
Centrum Lubonia. Jeszcze przed wyborami 
ówczesny zastępca burmistrza Dariusza Szmy-
ta obwieszczał, że nad tą sprawą już się w mie-
ście pracuje. Problem polega na tym, że prace, 
póki co, nie przynoszą należytych efektów. 
Mamy półmetek kadencji i wiosnę za pasem. 
Już za ok. miesiąc mieszkańcy z  rejonu ul. 
Fabrycznej, Dworcowej i Konarzewskiego od-
czują na własnej skórze opóźnienia w realizacji 
tego postulatu. Drugim ważnym elementem 
jest konieczność poprawy funkcjonowania 
Straży Miejskiej. Proszę zwrócić uwagę, ile 
wniosków w tym zakresie przedkładają radnym 
mieszkańcy Lubonia. Otrzymałem nawet wnio-
sek o  wszczęcie procedury likwidacyjnej tej 
formacji. A my w samorządzie, póki co, zapo-
znaliśmy się podczas jednej z sesji z ogólnym 
zarysem funkcjonowania tej jednostki, z czego 
dowiedzieliśmy się, że de facto niewiele  się 
zmieni w tym zakresie.

Na koniec chciałbym życzyć p. Burmistrz, by 
druga część kadencji była przynajmniej taka, 
jak ta pierwsza. Powodzenia!

Jakub Bielawski

POLITYKA LOKALNA

Pani Burmistrz spełnia swoje obiet-
nice wyborcze i zobowiązania wobec 
koalicjantów, z którymi zawarła po-
rozumienie przedwyborcze. Myślę, że 
poparcie udzielone przez ówczesnego 
Prezydenta Poznania Ryszarda Gro-
belnego (który ubiegał się o reelekcję, 
a dostał  się do Rady Sejmiku Woje-
wództwa z ramienia KWW Ryszarda 

Grobelnego Teraz Wielkopolska) 
przysporzyło również wielu zwolen-
ników.

Szanse
Jestem mieszkańcem Lubonia przez 
większość mojego życia i cieszę się, gdy 
widzę, kiedy moje miasto się rozwija. 
Niestety, Luboń nie wykorzystuje moż-
liwości z  położenia blisko Poznania. 
Wiele wielkopolskich gmin może tylko 
pomarzyć o  tak bliskim sąsiedztwie 
węzłów komunikacyjnych. To dzięki 
linii kolejowej biegnącej przez Luboń, 
wieś stała  się miastem. Teraz dzięki 
bliskości autostrady A2 i dwóch węzłów 
drogowych, Luboń mógłby mieć szan-
sę na konkurowanie z gorzej położony-
mi gminami wokół Poznania. Te szan-
se trzeba wykorzystać i mam nadzieję, 
że obecny samorząd stanie na wysoko-
ści zadania.

Rzeczywistość
Niestety, w  polskiej rzeczywistości 
mamy samorząd tylko z nazwy. Kon-
fucjusz powiedział, że naprawę Pań-
stwa trzeba zacząć od naprawy pojęć. 
Dlatego powinniśmy najpierw zdać 
sobie sprawę z tego, że to co nazywamy 
samorządem w  rzeczywistości zdane 

Q
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sować dla dobra Miasta, zgodnie ze swoim sumieniem i wiedzą, 
bez żadnych nacisków. Jeśli ktoś z mieszkańców zapozna się z pro-
tokołami sesji czy komisji, to zauważy, że praktycznie radnych 
opozycyjnych prawie nie ma, a powinni być, bo tak, jak powiedzia-
ła p. Burmistrz, mobilizuje to do głębszej analizy, do lepszego ar-
gumentowania, do tego, by zastanowić się nad lepszym uzasadnie-
niem decyzji. Kończąc ten temat twierdzę, że gdyby nie było klubu 
radnych, na pewno na komisjach i sesjach byłoby więcej dyskusji 
i merytorycznych pytań.

Marek Samulczyk

jest na łaskę dotacji i subwencji pań-
stwowych. A co za tym idzie, samorząd 
ma niestety coraz mniej wspólnego 
z  niezależnym samo-rządzeniem się. 
Używając języka cybernetyki, gmina 
nie jest jednostką autonomiczną, a je-
dynie samosterowną. Żeby to zmienić, 
należało by gruntownie przemodelo-
wać nasze państwo, co niestety obecnie 
nie jest możliwe. Dlatego musimy sobie 
zdawać sprawę, że za wiele zmian 
Urząd Miasta Lubonia po prostu nie 
może odpowiadać. Sama Pani Bur-
mistrz wspomniała w  styczniowym 
wywiadzie dla „Wieści Lubońskich” 
nr 01(314), że rozporządzenie poprzed-
niej pani premier mówiło o 80 milio-
nach dla Wielkopolski, a dziś minister 
to zmienił i dał 64 miliony. Niestety, 
bez pieniędzy Luboń nie będzie 
mógł  się rozwijać. Prawdziwą sztuką 
jest jednak znaleźć pieniądze tam, 
gdzie inni ich nie znajdują. Może no-
wym władzom się to uda, dlatego po-
czekajmy, czas pokaże.

Przyszłość
Wiele mówi  się o  przyłączeniu Lu-
bonia do Poznania. Mało tego, rząd 
PiS przedstawił pomysły na powięk-
szenie Miasta Stołecznego Warszawy. 

Zarówno ci, którzy mówią o powięk-
szeniu Poznania, jak i  Warszawy, 
posługują  się wskaźnikami ekono-
micznymi, które są najbardziej wi-
doczne, ale nie do końca właściwe. 
Wychodzą z założenia, że im większe 
miasto, tym więcej pieniędzy w bu-
dżecie i więcej do rozdzielania. Nie 
myślą jednak strategicznie i nie wi-
dzą, że w dłuższej perspektywie cza-
su będzie to miało opłakane skutki. 
Wystarczy spojrzeć, jak dobrze roz-
wija  się Suchy Las, a  jak Umultowo 
i Radojewo przyłączone do Poznania. 
Uważam, że w przyszłości tendencja 
będzie odwrotna i  zaniecha  się po-
większania granic administracyjnych 
miast. Możliwe nawet, że większe 
miasta będą ulegały podziałowi, gdyż 
najbardziej optymalna liczba miesz-
kańców wynosi około 100 000. W za-
mian za to będą powstawały różnego 
rodzaju związki gmin i  dzielnic 
w celu realizacji konkretnych projek-
tów komunikacyjnych czy komunal-
nych. Liczę, że obecny Urząd Miasta 
i Rada Miasta będą miały na wzglę-
dzie powyższe przed podejmowaniem 
decyzji dotyczących Lubonia.
Bóg z Wami.

Michał Adamczak

Wywołany do tablicy
Wszystkich,  

którzy chcieliby podsumować  
połowę  kadencji władz miasta  

zapraszamy!
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LUDZKIE SPRAWY

Do redakcji wpłynął list o nepotyzmie, 
z którego wynikają m.in. następujące 
pytania: Czy to prawda, że prezes 
Translubu zatrudnia lub zatrudniał 
swoją żonę i syna, przesuwając na inne 
stanowisko lub zwalniając pracowni-
ków? Jeżeli tak, to na jakich stanowi-
skach członkowie rodziny zostali za-
trudnieni? Na jakich warunkach pła-
cowych i  czy są one porównywalne 
z pensjami osób wykonujących podob-
ne czynności w Translubie?

Odp. 25 listopada 2016 r. do Urzędu 
Miasta Luboń wpłynęła anonimowa 
skarga na prezesa spółki „Translub”, 
w  treści której doniesiono o  zatrud-
nianiu w  przedsiębiorstwie spółki 
członków rodziny prezesa. Jeszcze tego 
samego dnia Burmistrz Miasta Luboń 
przekazała przedmiotowe pismo do 
rady nadzorczej spółki, zobowiązując 
radę do wyjaśnienia powyższych kwe-
stii poruszonych w doniesieniu. W na-
stępstwie czynności kontrolnych pod-

Mieszkańcy pytają

Nepotyzm
jętych przez radę nadzorczą, prezes 
spółki na posiedzeniu rady 14 grudnia 
2016 złożył szczegółowe wyjaśnienia, 
na podstawie których ustalono, że 
w przeszłości w przedsiębiorstwie spół-
ki na stanowisku sprzątaczki pracowa-
ła żona prezesa (jej zatrudnienie usta-
ło z dniem 31 marca 2015 r.). Jedno-
cześnie rada nadzorcza uzyskała infor-
mację o tym, że w spółce na stanowi-
sku pracownika gospodarczego jest 
zatrudniony syn prezesa. Rada nad-
zorcza jeszcze na tym samym posie-
dzeniu wyraziła stanowczą dezaproba-
tę wobec procederu zatrudniania 
w przedsiębiorstwie członków rodziny 
prezesa. Równocześnie zobowiązała 

Prezesa do zaprzestania praktyki za-
trudniania członków rodziny i wyra-
ziła opinię o  niedopuszczalności po-
wtórzenia  się podobnej sytuacji 
w przyszłości. Zatrudnienie w spółce 
syna prezesa ustało z dniem 31 grudnia 
2016 r. 
Brak jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, 
iż w celu zatrudnienia członków rodziny, 
prezes dokonał zwolnienia innych wcze-
śniej zatrudnionych pracowników. Wa-
runki płacowe zatrudnionych członków 
rodziny były porównywalne z pensjami 
osób wykonujących podobne czynności 
w Translubie.

oprac. Rafał Marek
Specjalista ds. nadzoru właścicielskiego

Dla okręgu wyborczego nr 20

Szkoła Podstawowa nr  4, 16 stycznia, 
pełna salka, to mieszkańcy ulicy Dojaz-
dowej i okolic. Jest też burmistrz Mał-
gorzata Machalska (bardzo szykowna, 
jak zwykle), zastępca Michał Popławski, 
architekt Krystyna Łuczak, specjalista 
od dróg w Urzędzie Miasta – Krzysztof 
Knopczyński, i  radni, Dorota Franek 
(radna okręgu 20), Karolina Wilczyńska-
-Kąkol, Hieronim Gawelski oraz prze-
wodnicząca Rady Teresa Zygmanowska 
(mieszka obok), czyli wszystkie ważne 
postacie tego przedsięwzięcia. Dojazdo-
wą dojeżdżałem na spotkanie, nie pierw-
szy raz. I latem, i zimą jest kiepska, po 
prostu klepisko. Potem Rydla, podobnie 
i  w  lewo – w  1  Maja, nieporównanie 
bardziej luksusowa, choć parkuje na niej 
dużo samochodów, niemal przed każ-
dym domem. Mieszkańcy mówią, że to 
ich ani nie dziwi, ani nie oburza, trak-
tują parkowanie, jako coś normalnego 
i mają rację. Cieszą się, że ktoś pyta ich 
o  zdanie, jaka ma być Dojazdowa, na 
etapie planowania. A ma być podobna 
do ul. 1 Maja. Z możliwością parkowania 
po obu stronach ulicy, z wydzielonymi 
dodatkowo miejscami parkingowymi, 
tam gdzie to będzie możliwe. Pada po-
stulat, żeby była jednokierunkowa 
z  chodnikiem po stronie większości 
domów mieszkalnych i  utwardzonym 
poboczem po stronie szkoły. To miało-

by umożliwić swobodniej-
sze parkowanie. Oponują 
przeciw temu władze i spe-
cjalista ds. dróg, słusznie 
argumentując, że bezpie-
czeństwo wymaga dwóch 
chodników. Nie będzie 
jednak znaków ogranicza-
jących parkowanie. Ulica 
będzie jednokierunkowa, 
a nie jak planowano – dwu, 
dyskryminatory prędkości 
– gęsto, na tyle, na ile po-
zwalają przepisy. Teraz jesz-
cze szczegóły dotyczące 
wjazdów do posesj i 
i wszystko uzgodnione.

Ulice skonsultowane
Konsultacje społeczne w sprawie budowy ulic Dojazdowej i Wiejskiej

Dla okręgu nr 21
Po trzech dniach (19 stycznia) kolejne 
konsultacje, na temat ulicy Wiejskiej. 
Liczne przybyli na nie mieszkańcy oraz 
burmistrz, zastępca, urzędnicy, projek-
tant i jeden radny. Wielokrotnie pod-

kreślano, że zasługą 
Hieronima Gawel-
skiego (radny z okrę-
gu  21) było przeko-
nanie pozostałych 
radnych do zgody na 
zaprojektowanie cią-
gu pieszo-jezdnego 
w tym miejscu. Każ-
da zmiana projektu 
dokonana  te raz , 
a były i  takie postu-
laty, mogłaby skutko-
wać, nie daj Boże, 
wycofaniem tej zgody, 

zwłaszcza, że czekają od 
dawna inne ulice. Zebrani 
mieli tego świadomość, 
stąd właściwie jedno życze-
nie, by nie zmieniać wy-
znaczonych przez codzien-
ność i  przyzwyczajenie 
miejsc parkingowych. Naj-
lepiej dla każdego – przed 
jego domem. Wybrano 
wstępnie, zgodnie z życze-
niem zebranych mieszkań-
ców, takie rozwiązanie 
organizacji ruchu (projek-
tu jeszcze nie ma), które 
pozwoliłoby uniknąć kło-

potów z parkowaniem i ewentualnych 
konfliktów. To najprawdopodobniej 
będzie taka droga, na której można 
zatrzymać się właściwie wszędzie, poza 
wjazdami do posesji. Jeździć będzie 
można z prędkością 20 km na godzi-
nę, z dopuszczonym ruchem pieszych, 
którzy wszakże powinni ustąpić po-
jazdom pierwszeństwa. Inne rozwią-
zania pociągałyby za sobą konieczność 
kontrolowania przez Straż Miejską ich 
przestrzegania, zwłaszcza miejsc par-
kowania, i co za tym idzie, nakładania 
mandatów za niestosowanie  się do 
przepisów. Mądrość polega na tym, 
żeby umieć uniknąć takiego, dla 
wszystkich kłopotu. Podkreślam to, 
bo wiele gmin, wbrew rozsądkowi 
i  interesowi mieszkańców, wybiera 
rozwiązania restrykcyjne, o  których 
z góry wiadomo, że nie będą respekto-

wane. To stwarza okazję do wzbogace-
nia kasy gminnej o pieniądze z man-
datów. Brawo dla obydwu stron i de-
klarowanej przez miasto woli tworzenia 
takich rozwiązań, które będą najlepsze 
dla mieszkańców. Do nich mają pro-
wadzić konsultacje prowadzone na 
etapie podejmowania decyzji. Jedynie 
w kwestiach bezpieczeństwa pieszych, 
zwłaszcza dzieci, władze i projektanci 
byli nieustępliwi. Spotkało  się to ze 
zrozumieniem i poparciem mieszkań-
ców. Kiedy oba projekty będą zreali-
zowane? To już inna kwestia. Wszyscy 
mają nadzieję, że szybko.

JN
Q
Spotkanie z mieszkańcami okręgu 20, m.in. w sprawie budowy ul. Dojazdowej   fot. Jerzy Nowacki

Q
Część radnych z Lasku z przewodniczącą Rady Miasta 
przysłuchuje się głosom mieszkańców (16 stycznia)    
fot. Jerzy Nowacki

Q
Spotkanie z mieszkańcami okręgu 21 (19 stycznia)   fot. Jerzy Nowacki 
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W odpowiedzi na „Pytanie do władz” na 
temat zamontowania progów zwalniają-
cych w Nowym Centrum Lubonia (czy-
taj: „WL” 12/2016, str. 26) urzędnik za-
cytował niepełny fragment dotyczący 
wymogów technicznych dla tego typu 
urządzeń drogowych. W kolejnym nu-
merze „WL” (01/2017, str. 25) mieszka-
niec Lubonia w liście do redakcji wskazał 
natomiast na wybiórcze stosowanie prze-
pisów, jeśli chodzi o  progi zwalniające 
na terenie miasta (w NCL nie można 
z powodu planowanej komunikacji miej-
skiej, a  na ulicach: Wojska Polskiego, 
3  Maja lub Dąbrowskiego jakoś to nie 
przeszkadza).
Załącznik nr 4 do Dz.U. z 2003 nr 220 
poz. 2181 mówi: 8.1 Niedopuszczalne jest 
stosowanie progów zwalniających: (...) na 
ulicach i drogach, w przypadku kursowa-
nia autobusowej komunikacji pasażerskiej, 
z wyjątkiem progów wyspowych.
Progi zwalniające dzielimy na:

QQ listwowe – wykonane na szerokości 
całej drogi w formie elementu listwowego 
jednolitego lub składanego z segmentów
QQ płytowe – w formie płyty poprzez od-

powiednie ukształtowanie nawierzchni 
jezdni lub ułożenie i  zamocowanie na 
niej odpowiedniej konstrukcji
QQ wyspowe – w formie wydzielonej wy-

spy lub wysp umieszczonych na jezdni 
(takie na ul. Wschodniej mogłyby być 
zainstalowane).

Na ul. Dąbrowskiego występują progi 
zwalniające typu płytowego na całej sze-
rokości jezdni (nie licząc kanałów do 
odprowadzania wody po obu stronach), 
dlatego wprowadzenie na tym odcinku 
komunikacji autobusowej (linia 690) jest 
niezgodne z przepisami. Progi zwalniają-
ce występujące na całej szerokości jezdni 
(w przeciwieństwie do wyspowych) stwa-
rzają zagrożenie dla pasażerów autobusu 
podczas ich przekraczania.

R. Wojtyniak

Progi dla autobusów

Q
Autobus linii 690 w momencie przekraczania progu zwalniającego na ul. Dąbrow-
skiego, sprzecznego z przepisami   fot. Rafał Wojtyniak

QQ Czy w Luboniu prowadzi się jaką-
kolwiek ewidencję nazw powstających 
osiedli? Kto za to odpowiada, i  jakie 
są procedury ich nadawania? Powo-
dem takiego pytania jest informacja 
zamieszczona w „Wieściach” o kolej-
nym „Osiedlu Majowym” w Luboniu  

 (Krzych)

Odp.: Rada gminy nie posiada kompe-
tencji do nadania nazwy osiedlom 
w oparciu o przepis art. 18 ust. 2 pkt 13 
Ustawy o samorządzie gminnym. Prze-
pis ten wskazuje bowiem, iż rada gmi-
ny może podejmować uchwały w spra-
wie herbu gminy, nazw ulic i  placów 
będących drogami publicznymi lub 
nazw dróg wewnętrznych, a  także 
wznoszenia pomników. Nie ma tutaj 
wzmianki o zastosowaniu przy nada-
waniu nazw osiedlom. Nazwę ulicy 
nadaje się w celu ustanowienia nume-

racji porządkowej nieruchomości, na-
tomiast nazwa takiego osiedla (niedu-
że skupienie budynków) nie spełnia tej 
możliwości. Tak więc gmina, nie ma 
możliwości nadania nazwy obszarowi, 
który nie stanowi działki oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako drogi. Spra-
wa nazwy, o  której mowa w  pytaniu, 
prawdopodobnie odnosi się do prywat-
nej oferty dewelopera, który reklamuje 
swój zespół domów lub mieszkań w celu 
sprzedaży.   

oprac. Michał Prażyński  
(Wydział Spraw Komunalnych)

QQ Kto projektował ul. Wschodnią oraz 
kto był wykonawcą poszczególnych 
zadań? Jaki był łączny koszt – od 
koncepcji, projektów po realizację, 
nadzory, dokumentacje, także wszyst-
kie zadania dodatkowe, uzbrojenie, 
oświetlenie itd.    (E.S.)

Mieszkańcy pytają

Kto, za co odpowiada
Odp.: Informujemy, iż: projekt ulicy 
Wschodniej został wykonany przez: 
SD PROJEKT Mikołajczyk Cyrkiel 
Jasiukiewicz s.c. ul. Szymborska 10/8, 
60-254 Poznań. Wykonawcą robót 
były następujące firmy: SEM Zakład 
Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, 
Stefan Maćkowiak Spółka Jawna ul. 
Podgórna 6 62-054 Łęczyca oraz 
Przedsiębiorstwo Drogowe DROG-
BUD Gostyń Sp. z o.o. Grabonóg 69b 
63-800 Grabonóg. Łączny koszt inwe-
stycji związanych z  ul. Wschodnią 
wynosi: 3 404 488,28 zł.   

Krzysztof Knopczyński 
(Zastępca Dyrektora  

Biura Majątku Komunalnego)

QQ Kto w Luboniu odpowiada za wia-
ty przystankowe? Kto jest ich produ-
centem, od kogo są kupowane i za ile 
oraz jakie kryteria stosuje się przy ich 
montażu? Kto decyduje o kolejności 
wymiany starych na nowe oraz kto po-
winien dbać o porządek i sprzątać?   
    (tel.)

Odp.: Informuję, że sprawę reguluje 
obowiązująca umowa na obsługę tech-
niczną przystanków, która obejmuje 
kwestie bieżących napraw, konserwa-
cji czy remontów. O kolejności wymia-
ny wiat przystankowych na nowe de-
cyduje Urząd Miasta Luboń wraz 
z  przedsiębiorstwem transportowym 
„Translub” Sp. z o.o., zaś za utrzymy-
wanie czystości i porządku odpowiada 
�rma „Kom-Lub” Sp. z o. o. Z  infor-
macji uzyskanych z �rmy „Translub”, 
wynika, że producentem oraz sprze-
dawcą ostatnio montowanych wiat jest 
�rma A2HM z  Koźmina Wielkopol-
skiego. Natomiast koszt wiaty, w  za-
leżności od specy�kacji (szerokość 
wiaty), wynosi ok. 5  000  zł. Z  kolei, 
jeżeli mowa o kryteriach montażu, to 
należy wymienić tutaj takie parametry, 
jak szerokość chodnika, uciążliwość 
dla ciągu pieszego, kwestia własności 
terenu, na którym ustawiona ma być 
wiata.   

oprac. Michał Prażyński  
(Wydział Spraw Komunalnych)

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

Aby program Lubońskiej Karty Seniora 
mógł wystartować pełną parą, potrze-
bujemy partnerów. Może nim zostać 
każdy, kto chce wesprzeć lubońskich 
seniorów poprzez zaoferowanie im spe-
cjalnych usług i zniżek. Zapraszamy do 
partnerstwa instytucje publiczne, nie-
publiczne bądź osoby prywatne z Lubo-
nia i okolic!
Program ma charakter otwarty. Każdy, 
kto chce zostać Partnerem, może przy-
stąpić do udziału w programie w dowol-
nym czasie i na dowolny okres. Partner 
Programu sam określa wysokość ulg, 
zniżek lub świadczeń oferowanych se-
niorom.
Wystarczy złożyć w  Urzędzie Miasta 
Luboń deklarację przystąpienia do „Pro-
gramu Lubońska Karta Seniora”, propo-
nując wysokość zniżek wraz z rodzajem 
usługi i  (lub) produktu, którego będą 
one dotyczyć. Wzór deklaracji oraz po-
rozumienia, do pobrania na stronie 
www.lubon.pl (zakładka: Mieszkaniec/
Karta Seniora/Informacje dla przedsię-
biorców).
Państwa logo oraz dane teleadresowe 
zostaną umieszczone na stronie inter-

netowej Miasta wraz z informacją o ofer-
cie. Lokale, obiekty Partnerów będą 
oznakowane naklejką promocyjną, in-
formującą o honorowaniu Karty.

Czym jest Lubońska Karta Seniora?
Program skierowany jest do osób powy-
żej 60. roku życia mieszkających na te-
renie Miasta Luboń. Seniorzy będą mo-
gli korzystać z  ulg, zniżek, promocji 
i ofert, które są przygotowane dla nich 
przez instytucje oraz �rmy. Każdy miesz-
kaniec Lubonia, który ukończył 60 lat, 
będzie mógł korzystać z przygotowanych 
ofert, poprzez okazanie Karty Seniora, 
w punktach wskazanych przez organi-
zatora.

Emilia Bryś
Urząd Miasta Luboń

Karta Seniora  
poszukuje sponsorów

Zachęcamy do polemik  

na łamach Niezależnego Miesięcznika 
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List do redakcji

Zdecydowałam  się napisać do „Wieści 
Lubońskich” ten list z uwagi na nurtu-
jący mnie od dłuższego czasu problem. 
Jestem mieszkanką ul. Puszkina 
w Luboniu. Po prawej stronie tej ulicy 
(patrząc od ronda) posesje odgradzają 
od chodnika trawniki, położone przy 
płotach. Niestety, z trawnika znajdują-
cego się przy moim płocie jakiś tajem-
niczy właściciel czworonoga urządził 
toaletą publiczną dla swojego pupila. 
Pies regularnie wypróżnia się na traw-
niku, po czym właściciel z  poczuciem 
dobrze spełnionego obowiązku wobec 
swojego psa, odchodzi zadowolony. 
Dzieje się to zawsze w późnych godzi-
nach wieczornych, gdy jest ciemno (na-
wiasem mówiąc, sąsiad obok ma również 
zanieczyszczony trawnik).
Dziwię  się takiemu zachowaniu wła-
ściciela zwierzęcia, by nie powiedzieć, 
że jestem na niego zła i oburzona jego 
postępowaniem. Przecież w  dzisiej-
szych czasach są sposoby i możliwości 
na posprzątanie po swoim psie, że nie 
wspomnę o obowiązku. Mam pytanie 
do tego właściciela – kto ma posprzą-
tać to, co jego piesek zostawił? Kto 
ma się poczuwać do takiego obowiąz-
ku? Chyba nie właściciel sąsiadującej 
z zanieczyszczonym trawnikiem po-
sesji?
Przypominam, że w pobliżu znajdują się 
dwie toalety dla psów – na Wzgórzu 
Papieskim i przy Factory. Czy doprawdy 
tak ciężko jest, wybierając się na spacer 
z psem, podejść do tych miejsc?

Nie chciałabym, aby posądzono mnie 
o brak sympatii wobec psów. Oczywi-
stym jest bowiem, że to nie one są win-
ne całej tej sytuacji, lecz nieodpowie-
dzialni, pozbawieni wyobraźni i empatii, 
bez kultury, bez szacunku dla dobra 
publicznego, bez szacunku dla miesz-
kańców tej ulicy – pożal się Boże – dum-
ni właściciele czworonogów.
Chciałabym wiedzieć, czy takie osoby 
przystałyby na to, żeby to pod ich okna-
mi i balkonami, na ich trawnikach, przy 
ich posesjach załatwiały  się inne psy, 
a  opiekunowie tych psów byli równie 
bezmyślni?
Myślę, że powyższy problem nie jest 
tylko problemem moim i  pozostałych 
mieszkańców ul. Puszkina, lecz wystę-
puje również na innych ulicach Lubonia. 
Mam nadzieję, że ten temat wywoła 
dyskusję mieszkańców. W końcu to, czy 
Luboń jest czysty, zależy w większości 
od nas samych.
Mam nadzieję również, że w  problem 
ten zaangażują się władze Lubonia i Straż 
Miejska. Natomiast nieodpowiedzialnym 
właścicielom czworonogów życzę do-
tkliwych kar �nansowych.

nazwisko znane redakcji

Oprócz listu
Otrzymaliśmy też pytanie dotyczące 
zanieczyszczania chodników przez psy. 
Oba głosy mieszkańców skierowaliśmy 
do Burmistrz Miasta.

QQ Wciąż obserwuję chodniki zanie-
czyszczone odchodami psów. Są na to 

Pytania do władz

Psie kupy oburzają
w Luboniu specjalne po-
jemniki i, z tego co wiem, 
odpowiednie przepisy. 
Ile mandatów wlepiono 
w ostatnim roku za takie 
zachowanie?   (stary lu-
bonianin)

Odp.: Niestety, jeszcze wie-
lu właścicieli psów nie chce 
zrozumieć faktu, że po-
sprzątanie nieczystości po 
swoim czworonożnym 
przyjacielu jest nie tylko 
obowiązkiem i  stanowi 
wykroczenie, ale również 
i tego, iż tak naprawdę za-
chowanie takie w  sposób 
jednoznaczny pokazuje 
poziom osobistej kultury. 
Najczęściej jednak widok 
umundurowanego strażni-
ka miejskiego powoduje, 
że wyprowadzający psy na 
spacer sięgają po woreczki 
lub jednorazowe torebki i sprzątają po-
zostawione nieczystości. Straż Miejska 
Miasta Luboń w roku 2016 ukarała man-
datami karnymi na podstawie zapisów 
„Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Miasta Luboń” 6 wła-
ścicieli psów, którzy nie dopełnili obo-
wiązku posprzątania po swoim psie. 
Kolejne 10 osób ukarano pouczeniem. 
Na podstawie art. 77 Kodeksu Wykroczeń 
za niezachowanie zwykłych i nakazanych 
środków ostrożności przy trzymaniu 
zwierzęcia mandaty karne zostały nało-
żone na 36 osób, a w kolejnych 12 przy-
padkach poprzestano na pouczeniu. Na-
leży podkreślić, że między innymi dzięki 
działaniom Straży Miejskiej sytuacja 
w tym zakresie ulega systematycznej po-
prawie, choć oczywiście wiele jest jeszcze 

w  tej kwestii do zrobienia. Działania 
podejmowane przez nas, a więc inicjaty-
wa umieszczenia na terenie miasta dys-
trybutorów z woreczkami oraz pojemni-
ków na psie nieczystości, których aktual-
nie jest w Luboniu 27, stworzenie wybie-
gu dla psów, akcje informacyjne dotyczą-
ce obowiązków właścicieli psów, czy cy-
kliczny festyn „Twój czworonożny przy-
jaciel”, podczas którego promujemy 
właściwe zachowania właścicieli zwierząt, 
mają na celu wzrost świadomości i kul-
tury ludzi, którzy przecież odpowiadają 
za swoje czworonogi. Ważnym wsparciem 
naszych działań stać  się może pomoc 
mieszkańców, którzy mogą także i  tego 
typu zachowania piętnować i zgłaszać do 
Straży Miejskiej, o co proszę.

oprac. Paweł Dybczyński
Komendant Straży Miejskiej w Luboniu

Q
rys. Tadeusz Krotos

QQ Stare chodniki w Nowym Centrum 
Lubonia odśnieżają dozorcy bloków, 
a  kto powinien odśnieżać chodniki 
i ścieżkę rowerową wybudowane ostat-
nio na ul. Wschodniej, i dlaczego tego 
nie robi?    (tel.)

QQ W „Teleskopie” wyemitowanym 
12 stycznia o  godz. 18.30 mówiono 
o utrzymaniu chodników położonych 
przy posesjach. Na tej podstawie proszę 
o jasną odpowiedź, kto ma obowiązek 
sprzątać (odśnieżać) chodnik oddzie-
lony od nieruchomości pasem zieleni? 
Zaznaczam, że nie jestem właścicielem 

Mieszkańcy pytają

Kto sprząta chodnik? tegoż pasa, bo miasto odkupiło ode 
mnie ten grunt?   

(mieszkaniec ul. 11 Listopada)

Odp.: W odpowiedzi na pytanie 
czytelnika w sprawie nowych chod-
ników na ulicy Wschodniej infor-
muję, że na mocy ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 391 – tekst jedno-
lity) właściciele posesji położonych 

bezpośrednio przy grani-
cy pasa drogowego zobo-
wiązani są do utrzymania 
(odśnieżania) chodników 
(również w  przypadku, 
kiedy ciąg pieszy oddzie-
lony jest od nieruchomo-
ści pasem zieleni). Nato-
miast za utrzymanie czy-
stości na ścieżkach rowe-
rowych odpowiedzialne 
jest miasto, w  związku 
z  tym zwrócimy  się do 
�rmy „Kom-lub”, aby re-
gularnie monitorowała 
stan ścieżek po opadach 
śniegu.   

oprac. Mateusz Olejniczak  
(Wydział Spraw Komunal-

nych)

Q
Asfaltowej, nowo powstałej ścieżki 
rowerowej w Nowym Centrum Lubonia 
nikt nie sprząta   fot. Edmund Świniarek

Q
Stary chodnik bezpośrednio przy bloku na ul. Wschodniej jest odśnieżony, natomiast nowy 
– pomiędzy parkingiem a pasem zieleni – nie sprzątnięty. Kto za to odpowiada?    
fot. Piotr P. Ruszkowski
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Z uwagi na utrzymujące się w naszym 
regionie wysokie stężenie pyłu PM10, 
którego głównymi emitorami są kominy 
w domach i budynkach opalanych pali-
wem stałym (m.in. drewno, węgiel, nie-
legalnie spalane odpady), na stronie 
internetowej Miasta Luboń zamieszczo-
no ankietę skierowaną do mieszkańców 
dotyczącą tzw. Ustawy antysmogowej, 
tj. ograniczeń w  zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie 
paliw. Ankietę można było wypełniać 
do 23 stycznia br. Informacje pochodzą-
ce z ankiety posłużą do przygotowania 
uchwały mającej na celu poprawę jako-
ści powietrza w naszym regionie.
Niezależnie od powyższego, 17 stycznia 
w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie 
władz miasta z doradcami energetycz-
nymi z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu – Maciejem Kołowskim 
oraz Łukaszem Dranikowskim. Spotka-
nie miało na celu pozyskanie informacji 
o programach pomocowych dla miesz-
kańców Lubonia w  zakresie wymiany 
źródeł ciepła w budynkach jednorodzin-
nych, termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych oraz odnawialnych 
źródeł energii. Zaproszeni doradcy 
przedstawili ofertę dotyczącą aktualnych 
oraz planowanych na rok 2017 progra-
mów pomocowych. W  bieżącym roku 
zaplanowano trzy programy w ramach 
udzielenia pomocy �nansowej miesz-
kańcom:

QQ „OZE – 2017” – inwestycje w za-
kresie odnawialnych źródeł energii 
dla budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych (nabór – aktualnie),
QQ „TERMO – 2017” – termomo-

dernizacja budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych (nabór w marcu),
QQ „PIECYK – 2017” – wymiana 

źródła ciepła w budynkach miesz-
kalnych (nabór w maju).
Celem programu PIECYK jest 
poprawa efektywności energetycz-
nej w  sektorze mieszkaniowym 
poprzez modernizację (wymianę) 
źródła ciepła w budynkach jedno-
rodzinnych lub lokalach miesz-
kalnych, a w konsekwencji ogra-
niczenie lub uniknięcie emisji 
dwutlenku węgla. W ramach tego 
programu istnieje również moż-
liwość modernizacji (zakupu) 
kotłów na paliwa stałe, przy czym 
muszą one posiadać certyfikat 
zgodności z normą PN-EN 303-
5:2012 oraz spełniać wymagania 
klasy 5. Pożyczka może obejmo-
wać 100% kosztów kwali�kowa-
nych. Istnieje możliwość umorzenia do 
40%. Maksymalny okres trwania umowy 
pożyczki wynosi 15 lat. O  przyznaniu 
środków decyduje kolejność złożenia 
wniosków.
Fundusz udziela pomocy finansowej 
w postaci niskooprocentowanej pożycz-
ki z możliwością umorzenia w zależno-
ści od programu – od 30 do 40%. Szcze-

Wymiana pieca – pomoc finansowa
Spotkanie z Doradcami Energetycznymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu

gółowych informacji udziela Maciej 
Kołowski – Doradca Energetyczny Mia-
sta Luboń – tel. 61 845 62 32. Jednocze-
śnie informujemy, że planowane jest 
spotkanie doradców z mieszkańcami.
Więcej informacji na stronie: http://
www.wfosgw.poznan.pl/oferta-dla-osob-
-�zycznych/inwestycje-w-zakresie-o-
dnawialnych-zrodel-energii-dla-

budynkow-mieszkalnych-jednorodzin-
nych.html
Na stronie Wojewódzkiego Inspektora-
tu Ochrony Środowiska: http://powie-
trze.poznan.wios.gov.pl/ zamieszczane 
są informacje z monitoringu aktualnego 
stanu powietrza w naszym regionie.

Joanna Cichoń
Urząd Miasta Luboń

Q
rys. Tadeusz Krotos

Dyskusja trwa od dawna, bez skutku ale 
z różnym natężeniem, zależnym od stop-
nia złego zagęszczenia powietrza. Wraca 
więc wraz z tzw. „sezonem grzewczym”. 
Towarzyszy nam zresztą tak długo, jak 
pamiętam. Najpierw jako problem nie 
do końca społecznie uświadomiony, czę-
sto lekceważony, uznawany przez nie-
których za zachodnie fanaberie, wreszcie 
potraktowany poważnie, aż do trwogi od 
pewnego czasu wywoływanej przez eu-
ropejskie rankingi, w których jesteśmy 
najbardziej zanieczyszczonym obszarem 
kontynentu. Nie brak jednak ludzi, któ-
rzy ten alarm, poparty niezaprzeczalny-
mi, naukowymi badaniami, nie tylko 
lekceważą, ale uznają za niesprawiedliwy 
atak na tradycje naszego kraju. Podobnie 
jak inne, dla cywilizowanej Europy oczy-
wiste, a  dla wielu z  naszych rodaków 
niezrozumiałe, więc niebezpieczne wy-
mogi postępowania zgodnie z europej-
skim prawem i zasadami. Z satysfakcją 
odnotowuję, że nie dotyczy to radnych 
Lubonia, przynajmniej w  sprawie czy-
stego powietrza. Tu panuje, mam nadzie-
ję szczere, zaniepokojenie i chęć doko-
nania zmian na lepsze. To bardzo cieszy, 
bo sceptycyzm, w walce o czystsze po-
wietrze, dla wielu skończy się w szpitalu, 
a może nawet na cmentarzu. Padają więc 
na sesjach postulaty konieczności kon-
trolowania, czym lubonianie palą w swo-

ich piecach zimą, bo to jest główna przy-
czyna zanieczyszczenia. Radni widzą 
potrzebę kontroli i karania „trucicieli”. 
Mają też świadomość, że w największej 
mierze powoduje taki stan rzeczy „bieda 
energetyczna”, czyli za wysokie koszty 
ogrzewania bezpieczniejszym paliwem. 
Ale wiedzą też, że największa emisja 
trujących dymów pochodzi z kominów 
domów zamieszkałych także przez, wca-
le nie najbiedniejszych, mieszkańców 
miasta. Bo drugą przyczyną jest niska 
wiedza, kultura i poczucie współodpo-
wiedzialności za dobro wspólne, jakim 
jest czyste powietrze.
Radny Piotr Goryniak, widząc niską, 
a raczej żadną skuteczność Straży Miej-
skiej w tej sprawie, czego dowodem jest 
fakt nieukarania jeszcze nikogo za zanie-
czyszczanie powietrza, zaproponował 
akcję propagandowo-dydaktyczną. Przy-
słał do redakcji kilka propozycji, które 
wydały  się interesujące. Oto niektóre 
z nich:

- Ważniejsze jest poprawianie świado-
mości, wiedzy, konsekwencji działania, 
aniżeli karanie.
- Bardzo ważna dla ekonomiki ogrzewa-
nia jest wilgotność powietrza – suche 
powietrze, to mniejsza masa do ogrzania. 
Zalecać trzeba wietrzenie pomieszczeń 
w wietrzne i suche dni, a także stosowa-

Ekologiczne palenie nie osuszaczy – mniejsze nakłady na 
ogrzanie mieszkań, to mniejsze zanie-
czyszczenie.
- Warto prowadzić badania podczerwie-
nią przed planowanymi remontami 
i przy budowie, w celu wyeliminowania 
źródeł utraty ciepła.
- Lepiej palić w kominkach, gdy wietrz-
no i sucho – trzeba przeglądać progno-
zy pogody, by wiedzieć, jaki będzie wiatr 
i wilgotność powietrza.
To pomoże wyrobić w sobie nawyk do-
rzucania do pieca, gdy wieje, aby potem 
zamknąć piec (ka�owy, kominek) i ko-
rzystać z ciepła, żaru, gdy nie wieje.
- Należy zmniejszać temperaturę ogrze-
wania w nocy, nawet do 18 stopni, przy 
takiej lepiej i  zdrowiej spać. Warto 
zmniejszyć temperaturę w rzadziej uży-
wanych pomieszczeniach (garderoby, 
wiatrołapy, śpiżarnie, garaże).
- Warto zamykać rolety zewnętrzne, 
jeżeli są, zasłaniać okna, by stworzyć 
„poduszkę powietrzną”. To daje efekt 
izolatora.
- Trzeba wiedzieć, że zwiększanie tem-
peratury w pomieszczeniu o 3 stopnie 
Celsjusza, np. z 20 na 23, skutkuje przy 
mrozach –15 stopni koniecznością 
zwiększenia zużycia ilości paliwa do 
ogrzania (węgiel/gaz) o ok. 50%.
- Warto podkreślić, że wyższa tempera-
tura w mieszkaniach, to wyższa zacho-
rowalność z  uwagi na korzystniejsze 
warunki dla rozwojów bakterii, drobno-
ustrojów i grzybów, zarodników pleśni. 
Większa różnica temperatur między 

domem, mieszkaniem a  wyjściem na 
dwór, powoduje problemy z  układem 
oddechowym.
- Przy źle ocieplonych budynkach, wyż-
sza różnica temperatur między domem 
a dworem, zwiększa prawdopodobień-
stwo powstawania wykwitów pleśni. 
Niższa temperatura wewnątrz jest ko-
rzystniejsza dla zdrowia.
- Uważać należy na tzw. „zdrową żyw-
ność z ogródka”. Trzeba wziąć pod uwa-
gę, że niejednokrotnie warzywa i owoce 
uprawiane w przydomowych ogródkach, 
gdy sąsiad obok spala śmieci, mają za-
wartość metali ciężkich, środków tok-
sycznych itp., które utrzymują  się nie-
kiedy przez dziesiątki lat w  gruncie. 
Mogą być bardziej szkodliwe, niż te 
uprawiane na nawozach sztucznych 
i środkach ochrony roślin.
- Warto uwzględnić fakt, że zdrowe ży-
wienie ma niewielki wpływ na zdrowie 
w porównaniu z oddychaniem. Przykła-
dowo dorosły człowiek pochłania 2-3 
litry płynów i pokarmów na dobę, a je-
den wdech powietrza do płuc to ok. 3-5 
litrów (kobieta/mężczyzna), przy 16-18 
wdechach na minutę i przy założeniu, że 
ok. 0,6-0,8 l to średnia wentylacja minu-
towa, wdychamy 6-8 l powietrza na mi-
nutę, 360-480 l na godzinę i około (gdyż 
w podczas snu jest płytszy oddech) 7000-
12000 l na dobę. Nawet przy 
rozrzedzonym powietrzu 
właściwie zatruwamy się nie-
porównywalnie mocniej, niż 

cd.  
na str. 
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przy jakimkolwiek jedzeniu „nie-
zdrowej żywności”.
QQ Warto też wiedzieć, że wszelkie 

choroby typu astma, alergie, wysyp-
ki, zachorowalność na raka i  wiele 

innych, jest bezpośrednio związana z  wchła-
nianiem chemii z powietrza. Z informacji uzy-
skanych od lekarza pulmonologa wynika też, 
wbrew powszechnemu mniemaniu, że więcej 
jest pacjentów z problemami oddychania w re-
jonach osiedli domków jednorodzinnych, niż 
w blokowiskach czy terenach wiejskich.

Radny widzi także ograniczoną skuteczność 
kontroli. Straż Miejska ma wprawdzie prawo 
kontrolowania, ale co z tego, skoro śmieci nie-
jednokrotnie spalane są w godzinach nocnych, 
bez możliwości interwencji Straży. Ograniczo-
na jest jej skuteczność i efektywność, do danej 
chwili, w której następuje spalanie. Po czasie, 
gdy strażnik widzi „czyste” palenisko oraz dobry 
opał, to uznaje, że wszystko jest w porządku. 
Ale ogrzewającym paliwami stałymi, węglem, 

miałem, zdarza się, dorzucanie do paleniska 
butelki PET, pojemnika po jogurcie i  to jest 
problem rozumienia, że nie ogrzeje  się tym 
domu, a zaszkodzi kolosalnie. Dyrektor Kom-
-Lubu, Tadeusz Urban, wskazywał, że w okresie 
zimowym miasto zbiera miesięcznie ok. 20 ton 
mniej papierów i folii. Stąd prosty wniosek – jak 
nie na śmietnik, to „w komin”.
Radny uważa, że nie ma lepszej „kontroli” niż 
zwrócenie uwagi sąsiadowi, że postępuje ze 
szkodą także dla siebie. Trzeba wpływać na 
zmianę świadomości, przyzwyczajeń, nawyków.
Piotr Goryniak jest członkiem Komisji 
Ochrony Środowiska i Komisji Komunalnej, 
jego uwagi powinny zachęcić naszych czy-
telników do dyskusji. Może mają Państwo 
nie tylko obserwacje, ale też sposoby zmia-
ny tej zatrważającej plagi naszego otoczenia, 
przed którą nie sposób uciec. Czekamy na 
Państwa wypowiedzi. Będziemy je publiko-
wać w „WL”. Może razem oczyścimy atmos-
ferę naszego miasta.

JN

Ekologiczne palenie
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śmy, że w pustostanie przy pl. 
Edmunda Bojanowskiego prze-
bywało dwóch bezdomnych 
mężczyzn. Niestety, jeden z nich 
już nie żyje. Zaalarmowani 
przez mieszkańca policjanci 
znaleźli go w mroźną, stycznio-
wą noc śpiącego na pętli auto-
busowej przy ul. 11 Listopada. 
Okazało się, że był nietrzeźwy. 
Ponieważ uskarżał  się na bóle 
w klatce piersiowej, odwieziono 
go do poznańskiego szpitala 
HCP, gdzie po wstępnych oglę-
dzinach medycznych pozostał 
na obserwacji. Niestety, mimo 
starań lekarzy o  przywrócenie 
go do zdrowia, zmarł. Do koń-
ca odmawiał przeniesienia go 
do któregoś z  poznańskich 

ośrodków dla bezdomnych, co 
proponowali mu strażnicy miej-
scy i  pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
(MOPS), Nie wiadomo, gdzie 
przeniósł  się drugi mężczyzna 
przebywający z  nim wcześniej 
w pustostanie przy pl. Edmun-
da Bojanowskiego.
Podobnie jak przed miesiącem 
apelujemy: zachowajmy czuj-
ność, szczególnie w obliczu siar-
czystych mrozów. Sprawdzajmy 
np. w  pustostanach, klatkach 
schodowych, na ogródkach 
działkowych, czy nie ma kogoś 
wyczerpanego, potrzebującego 
pomocy i powiadamiajmy Straż 
Miejską (tel. 61 813 19 86) lub 
MOPS (tel. 61 810 50 85).

PAW

Do końca odmawiał
Zmarł bezdomny z pl. Bojanowskiego

Kupując przed 10. laty uzbrojone dział-
ki z domami, współwłaściciele gruntu 
przy ul. Lipowej  39 nie wiedzieli, że 
transakcja nie dotyczy położonej w nim 

sieci kanalizacji sanitarnej. Do dziś 
instalacja należy do �rmy „Kos-Dom”, 
która budowała ich osiedle, a teraz zgo-
dziła się na podłączenie do niej inwe-

stycji Amber Haus. 
Aquanet, który od 
lat odbiera ścieki, 
nie „pali się”, by 
przejąć tę sieć, choć-
by dlatego, że nie-
profesjonalnie poło-
żona w kierunku ul. 
11  Listopada rura, 
zamiast pod kory-
tem Żabinki przebie-
ga nad ciekiem. Po-
nieważ poznańska 
spółka kanalizacyjna 

Kłopoty z rurą
Kiedy w grudniu ub. roku �rma „Amber Haus” budująca przy ul. 
Lipowej 35 osiedle po nazwą „Lipowe Zacisze” (czytaj: „WL” 10-2016, 
str. 12 i 01-2017, str. 25) rozpoczęła podłączanie swojej inwestycji do 
kanalizacji sanitarnej u sąsiadów, ci dowiedzieli się, że przebiegająca 
przez ich teren instalacja, nie jest ich własnością. Mają teraz nie lada 
problem, który rozwiązują sami, bo choć poruszyli niebo i ziemię, żadna 
instytucja im dotąd nie pomogła

Q
Studzienka kanalizacyjna na terenie osiedla przy ul. Lipo-
wej 39, do której przyłączono nowe, sąsiednie skupisko 
domów „Lipowe Zacisze”  (za płotem, w głębi)  fot. Piotr P. 
Ruszkowski

nie jest właścicielem instalacji – nie 
odpowiada za nią i nie usuwa ewentu-
alnych usterek powstałych podczas 
eksploatacji, a do takiej doszło choćby 
niedawno podczas montowania rury 
z nowego osiedla w studzience położo-
nej na terenie przy ul. Lipowej 39. Aqu-
anet nie widzi problemu, by przyjmo-
wać ścieki z istniejącej, sprawnie dzia-
łającej instalacji. Jak wynika z pisma, 
które wysłał do właścicieli gruntu przy 
ul. Lipowej 39, opinia ta nie jest jednak 
jednoznaczna z uzyskaniem przez in-
westora (Amber Haus) prawa do dys-

ponowania inną nieruchomością na 
cele budowlane, czego w tym przypad-
ku zabrakło.
Właściciele działek przy ul. Lipowej 39 
znaleźli się w skomplikowanej sytuacji. 
Mają u  siebie nie należącą do nich 
instalację, a  teraz dodatkowo jeszcze 
fragment rury sąsiada, który nie za-
pytał ich o zgodę, czy może ją położyć. 
O  pomoc zwrócili  się do wszystkich 
możliwych instytucji (radny z rejonu, 
Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego, a nawet Policja). Nigdzie jed-
nak jej dotąd nie uzyskali. Prowadzą 
rozmowy z Kos-Domem i czekają na 
odpowiedzi na pisma, które skierowa-
li do wielu adresatów. Po niezastoso-
waniu się sąsiada do wezwania o usu-
nięcie rury z  ich terenu, są skłonni 
zablokować nielegalne, ich zdaniem, 
podłączenie.
O sprawie będziemy informować.

HS

Q
Inwestor nowego osiedla podkopu-
jąc się pod ogrodzeniem sąsiadów, 
przyłączył kanalizację sanitarną do 
studzienki położonej na ich terenie 
nie pytając właścicieli o zgodę    
fot. Zbigniew Dudek

Q
W studzience – poprzecznie rura kanalizacyjna dla osiedla 
powstałego przed 10. laty, a z prawej – wlot instalacji dla no-
wych domów sąsiedniego „Lipowego Zacisza”   fot. Piotr P. 
Ruszkowski
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1%” podaj: 19560 Stanisławski Cy-
prian. Pomoc dla Cyprianka można 
również wpłacać na podane konto: 
Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 33
10 0018 2615 tytułem: 19560 - Stani-
sławski Cyprian – darowizna na pomoc 
i ochronę zdrowia.

Katarzyna Stanisławska

Dla Julka
Mały Julek mieszkający na granicy 
Lubonia i Komornik marzy, by cho-
dzić. Urodził  się z  niedorozwojem 
kości udowej (PFFD). Jedna nóżka 
jest znacznie krótsza. Bez specjali-
stycznej pomocy nie będzie mógł 
chodzić. Można mu pomóc. Potrzeb-
na jest seria operacji wydłużających 
nóżkę i specjalistyczny sprzęt ortope-
dyczny. Niestety, koszty leczenia prze-
rastają nasze możliwości, dlatego 
prosimy o  pomoc i  z  całego serca 
dziękujemy za każdą złotówkę.
Nr KRS: 0000037904, Cel szczegółowy 
1%; 263444 Kopeć Julian. 
Darowizny dla Julka można wpłacać na 
konto: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Po-
mocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warsza-
wa, Bank BPH SA nr 15 1060 0076 000
0  3310  0018  2615 koniecznie z  dopi-
skiem: 26344 Kopeć Julian – darowizna 
na pomoc i ochronę zdrowia.

rodzice

Wypełniając deklarację podatkową, 
dla szybszej weryfikacji i księgowania 
wpłat:
QQ nie należy wpisywać zdrobnień ani 

słów odmienionych przez przypadki, jak 
również słów: dla, na, leczenie, rehabi-
litacja, itp.
QQ zaznaczyć pole „Wyrażam zgodę”.

mgr, hs
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Tradycyjnie na początku roku publiku-
jemy prośby o pomoc dla lubonian, któ-
rej możemy udzielić, przekazując przy 
rozliczeniu z  �skusem 1% należnego 
podatku.

Sprawdziliśmy też w Urzędzie Skarbo-
wym, które podmioty, zarejestrowane 
w Luboniu, są uprawnione do otrzyma-
nia takiego wsparcia. Są to organizacje:

QQ Stowarzyszenie Społeczny Fundusz 
„Ludzi Dobrej Woli” (numer KRS: 
0000101525),
QQ Rotary Klub Poznań – Puszczykowo 

(numer KRS: 0000126731),
QQ Stowarzyszenie Pomocy Osobom Nie-

pełnosprawnym „Wspólna Droga” (KRS: 
0000228288),
QQ Fundacja Małych i  Dużych (KRS: 

0000347150), znana z nazwy: „Wojtusiaki”.
Aby przekazać wsparcie dla wybranej 
organizacji wystarczy wskazać ją w skła-
danym zeznaniu podatkowym, podając 
jej nazwę oraz numer KRS.

Dla Cypriana
Cyprian urodził się jako skrajny wcze-
śniak w 24. tygodniu ciąży, z wagą 640 
gram. Przez pierwsze tygodnie walczył 
o życie. Tę walkę wygrał, teraz walczy 
o  zdrowie. W  wyniku wcześniactwa 
stracił wzrok, wymaga stałej rehabili-
tacji i leczenia. Dlatego zwracamy się 
do wszystkich dobrych ludzi z prośbą 
o przekazanie 1% podatku dla Cyprian-
ka. W  formularzu PIT wpisz numer: 
KRS 0000037904. W  rubryce „Infor-
macje uzupełniające – cel szczegółowy 

Lubonianie proszą o 1%
Informacja o lubonianach i rodzimych organizacjach, którym można 
przekazać 1% podatku w rocznym sprawozdaniu PIT za rok 2016

Q
Cyprian Stanisławski

Q
Julek Kopeć

Drogie Kobiety, Kobietki, Panie,

z okazji Waszego święta życzymy Wam zerwania z mitem perfekcyjnej pani 
domu. Niech kurz pod łóżkiem nie spędza Wam już snu z powiek, a górą brud-
nych naczyń zajmą się inni członkowie rodziny. Ponadto, aby Waszym życiem 
nie rządziła dewiza „ja muszę”, ale „ja chcę”. Życzymy Wam też pomocnego we 
wszystkim pana domu, odpoczynku od codziennych trosk, portfela, który 
spełni Wasze zachcianki, przyjaciółki od serca, tysiąca śniadań do łóżka, a przede 
wszystkim – radości z bycia kobietą, abyście czuły się piękne i kochane, warto-
ściowe i pożądane...

8 marca
Piesi skarżą się, że 
przejście przez przejazd 
kolejowy przy Zakła-
dach Chemicznych jest 
w  obecnej formie (i 
stanie) skandalicznie 
niebezpieczne. Szero-
kość „chodnika” i jego 
jakość urąga wszelkim 
normom. Mówią, że 
mieliby więcej miejsca 
pokonując torowisko, 
gdyby przesunąć nale-
żący do PKP żywopłot. 
Wciąż drżą o  swoje 
dzieci, podążające do 
SP  4 z  Kocich Dołów 
i  z  górnego Lasku do 
Gimnazjum nr  1. Do 
tych, którzy mogliby 
w tej sprawie coś zrobić 
(PKP i władze miasta), 
skierowano już wiele 
uwag i sygnałów.
Z najświeższych infor-
macji uzyskanych bez-
pośrednio od inwesto-
ra (PKP) wynika, że 
docelowo obecny prze-
jazd kolejowy będzie 
jedynie przejściem dla 
pieszych, wyposażo-
nym w  nowoczesne 
zabezpieczenia (szlaba-
ny, barierki, kamery). 
Możliwość usytuowa-
nia w  tym miejscu również przejazdu 
dla aut jest uwarunkowane przebudową 
po stronie wschodniej – ul. Armii Po-
znań i Romana Maya – oraz utworzenia 
dodatkowych pasów – prawo- i  lewo-

skrętu. Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
któremu ul. Armii Poznań podlega (dro-
ga 430), nie planuje jednak do 2025 r. 
takiej inwestycji.

(I)

Nadal bardzo niebezpiecznie

Q
Pozostałość po zbyt wąskim, zrujnowanym chodniku, 
a dalej tylko płyty, bez wydzielonego przejścia dla pie-
szych, przetrzebiony żywopłot zajmujący miejsce idącym, 
duży ruch samochodów – przejazd kolejowy przy Zakła-
dach Chemicznych   fot. Piotr P. Ruszkowski
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U posła

23 stycznia otwarto społeczne biuro 
poselskie Bartłomieja Wróblewskiego 
oraz punkt pomocy prawnej „DudaPo-
moc po Poznańsku” w Mosinie. To 15. 
taka placówka i pomoc prawna w Po-
znaniu i  powiecie poznańskim. 
W 2016 r. rozpoczęły działalność biura 
w: Poznaniu, Baranowie, Buku, Dopie-
wie, Komornikach, Kostrzynie, Kozie-
głowach Kórniku, Luboniu, Pobiedzi-
skach, Stęszewie, Suchym Lesie, Swarzę-
dzu, a  niedawno także w  Rokietnicy. 
W  Poznaniu Biuro Poselskie B. Wró-
blewskiego mieści się przy ul. Św. Mar-
cin 43.    (S)

Sprzedaż gruntu
Ogłoszono przetarg na sprzedaż miej-
skiej nieruchomości gruntowej (700 m2) 

przy ul. Spokojnej (działka nr 123/28, 
arkusz mapy 21, obręb Lasek, na miej-
scowym planie zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Luboń – „Dolny 
Lasek” – symbol 14P/ MN; księga wie-
czysta KW nr PO2P/00191200/8 Sądu 
Rejonowego Poznań – Stare Miasto 
w Poznaniu). Cena wywoławcza działki 
wynosi 126 000 zł netto. Nieruchomość 
jest przeznaczona pod obiekty produk-
cyjne, składowe i  magazynowe oraz 
usługi (przeznaczenie uzupełniające – 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na).    (S)

Dla kobiet sukcesu
17 stycznia o  godz.  18 w  Restauracji 
„Verona” (ul. Panka 4), pod hasłem: 
#Work#Life#Balance, odbyło  się 
w Luboniu pierwsze spotkanie Ligi Ko-
biet Sukcesu. LKS to społeczność kobiet 

z Poznania i okolic, która  się wspiera, 
motywuje, wymienia doświadczeniami 
i  realizuje śmiałe projekty promujące 
przedsiębiorczość, networking (sieć sta-
łych kontaktów biznesowych) i rozwój 
osobisty. Te idee realizowane są na co-
miesięcznych spotkaniach. Na tym 
w Luboniu Joanna Bogielczyk podzieli-
ła  się doświadczeniem, jak utrzymać 
równowagę między pracą a życiem pry-
watnym. Niestety, z powodu niewystar-
czającej frekwencji oraz braku osoby 
chętnej, by kierować działaniami LKS 
w naszym mieście, nie udało się zawią-
zać u nas lokalnego koła Ligi.    (S)

Uwaga plan miejscowy!
Wyłożono do publicznego wglądu pro-
jekt zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „Żabiko-
wo Centrum – Południe – teren szkoły 
i  usług w  rejonie ul. Kołłątaja 
w Luboniu”. Materiał jest dostępny rów-
nież na stronie internetowej Urzędu 
Miasta pod adresem: www.lubon.pl. – 
BIP – Komunikaty. Dyskusja publiczna 
nad rozwiązaniami przyjętymi w  pro-
jekcie odbędzie  się 24 lutego 2017  r. 
w  sali sesyjnej (II  p.) o  godz.  14.30. 
Uwagi dotyczące projektu można wno-
sić w formie pisemnej, a także elektro-
nicznej (bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem), na adres 
Urzędu Miasta w Luboniu, pl. E. Boja-
nowskiego 2, 62-030 Luboń lub e-mail: 
o�ce@lubon.pl do 16 marca 2017 r.     
 (S)

Brawo, pani Dominiko!
W weekendowym wydaniu „Gazety 
Polskiej Codziennie” z  21-22 stycznia 

Krótko br. na str. 17 ukazał się obszerny artykuł 
wyjaśniający właściwe znaczenie pojęcia 
„gwiazdy” w muzyce. Wśród tych praw-
dziwych, charakteryzujących  się nad-
rzędną zasadą – szczerością przekazu 
– autor, Piotr Iwicki z Polskiego Radia, 
wymienia m.in. mieszkająca do niedaw-
na w Luboniu Dominikę Barabas – lau-
reatkę wielu konkursów piosenki, kie-
rującą trzema stworzonymi przez siebie, 
nagradzanymi zespołami śpiewającymi: 
„Formoza”, „Eskadra” (młodzież i dzieci) 
oraz „Pozor” (panie) przy lubońskim 
Ośrodku Kultury, prezes zarejestrowa-
nego przy Gimnazjum nr  2 Stowarzy-
szenia Kulturalno-Artystycznego „For-
moza”. Materiał prasowy zilustrowano 
dużym zdjęciem chwalonej za prawdzi-
wy talent wykonawczyni i autorki tek-
stów związanej z Luboniem.    (S)

Pamiętajmy o słabszych
Podczas styczniowych opadów i mrozów 
nie wszystkie lubońskie chodniki były 
należycie utrzymane. Niektórzy właści-
ciele i dozorcy nie odśnieżali ich wcale, 
a wielu robiło to niedokładnie. Pamię-
tajmy, że osoba starsza lub niepełno-
sprawna może  się pośliznąć nawet na 
niewielkim skrawku oblodzonego przej-
ścia. Sygnały na ten temat odebraliśmy 
m.in. z ul. Wawrzyniaka (13.01) i kilka-
krotnie ze Spółdzielni „Lubonianka”.   (Z)

Skargi i kontrole
Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej (PSSE) w Poznaniu 
przeprowadzili w 2016 roku 302 kontro-
le w związku z  interwencjami zgłasza-
nymi osobiście, pisemnie i anonimowo. 
Na każdą złożoną interwencję udzielano 
odpowiedzi o  podjętych działaniach. 
W  zakładach obrotu żywnością odby-
ło się 167 kontroli interwencyjnych (na-
łożono 58 mandatów na kwotę 

12 590 zł), w zakładach żywienia zbio-
rowego – 112 kontroli (15 mandatów na 
5 550 zł), w zakładach produkcji żyw-
ności – 21 kontroli (10 mandatów – 
3 100 zł). W zakładach obrotu żywnością 
wydano jedną decyzję o zakazie produk-
cji środków spożywczych oraz 4 decyzje 
o zakazie wprowadzania do obrotu środ-
ków spożywczych. W zakładach żywie-
nia zbiorowego wydano 2 decyzje o za-
kazie produkcji i  obrocie środkami 
spożywczymi, w zakładach produkcyj-
nych – 2 decyzje o zamknięciu zakładu 
i zakazie produkcji oraz obrocie środka-
mi spożywczymi. Decyzje były związane 
z uchybieniami sanitarno-technicznymi, 
które stwarzały zagrożenie dla życia lub 
z brakiem warunków dla prowadzenia 
określonego pro�lu działalności.   

Cyryla Staszewska ( 
rzecznik prasowy PSSE)

Walka z dopalaczami
Kontrolerzy PSSE przeprowadzili 
w  2016  r. 29 kontroli w  4 sklepach, 
w których działało 6 podmiotów podej-
rzanych o nielegalne wprowadzanie do 
obrotu środków zastępczych, tzw. dopa-
laczy. Zabezpieczono ok. 2,5 tysiąca 
sztuk dopalaczy, 12 produktów skiero-
wano do laboratorium celem ustalenia 
składu chemicznego na obecność sub-
stancji psychoaktywnych. Na podmioty 
wprowadzające dopalacze nałożono 21 
kar pieniężnych na kwotę 501 tys. zł oraz 
wydano zakazy prowadzenia działalno-
ści w tych lokalach. W 2016 r. do PSSE 
zgłoszono z  miasta i  powiatu poznań-
skiego 115 osób hospitalizowanych z po-
wodu zatrucia środkami zastępczymi. 
Kontrole pracowników Oddziału Higie-
ny Pracy PSSE odbywały się w asyście 
funkcjonariuszy poznańskiej policji.   

Cyryla Staszewska  
(rzecznik prasowy PSSE)

Szkoła Podstawowa nr 1, jako pierwsza, 
gościła 13 lutego uczestników konsulta-
cji związanych z  przeprowadzaną 
w Luboniu reformą oświaty. Sala gim-
nastyczna pełna zatroskanych rodziców. 
Obecni organizatorzy – władze miasta 
(burmistrz Małgorzata Machalska, za-
stępca Mateusz Mikołajczak, przewod-
nicząca Rady Miasta Teresa Zygmanow-
ska, przewodnicząca Komisji Sfery 
Społecznej RML, radna Dorota Franek) 
oraz gospodarz, dyrektor SP 1 – Grze-
gorz Anioła. Jasna prezentacja kierow-
nika Wydziału Oświaty Zdrowia i Kul-
tury Romualdy Suchowiak i właściwie 
wszystko wiadomo. Ile szkół, ile oddzia-
łów, ilu uczniów w klasie. W jakiej szko-
le, z  jakiego obwodu, jakie będą jego 
nowe granice. Ale to tylko pozorna 
pewność, bo „reformowanie” nie jest 
takie proste. Do głosu dochodzą rozlicz-
ne wątpliwości, problemy, pytania, po-
stulaty, propozycje, protesty także. 
Wszystko z troski o dzieci. Nie ma prze-
cież nic ważniejszego w  tej sprawie. 
Wszystkie, zgłaszane początkowo nie-
śmiało, później, coraz odważniej, uwagi 
i zadawane pytania, można podzielić na 
trzy grupy.

QQ Po pierwsze nowe obwody. Dlaczego 
takie, co o tym decyduje, dlaczego mają 
nas dotyczyć, jakie powodują kłopoty? 
Najistotniejszy to dłuższa droga do szkoły. 
Na nic tłumaczenie, że to zgodne z przepi-
sowymi normami. Zdenerwowana matka 
mówi, że zbiera podpisy rodziców w tej 
sprawie i „nie odpuszczą”, bo zwiększa się 
znacznie odległość z  domu do szkoły 
i na to nie godzą się. Nie obchodzą ich 
normy i przepisy, tylko fakt, że ich dzieci 
są poszkodowane.
QQ Po drugie bezpieczeństwo. Zwłasz-

cza dotyczące ulicy 11 Listopada. Do 
tej pory dzieci miały nieruchliwe i nie-
liczne przejścia przez jezdnie. Nauczy-
ły się bezpiecznie docierać do szkoły. 
Teraz będą przekraczały ulicę ruchli-
wą, niebezpieczną, na której miasto nie 
może budować, nawet gdyby było je na 
to stać, podniesionych, bezpieczniej-
szych przejść. Nie godzi się na to po-
wiat, ze względu na ruch autobusowy. 
Pada propozycja, by podzielić ulicę na 
prawo- i lewostronną. Jedni do SP 1, 
drudzy do SP 5. Może to propozycja 
nielogiczna, ale bezpieczna. Trzeba po-
chylić się nad nią w dalszych pracach 
nad reformą.

Z ostatniej chwili   

Szkoły do konsultacji
QQ Po trzecie 

względy emocjo-
nalne. Rodzeństwa, 
kręgi koleżeńskie, 
przyjaźnie, poczu-
cie wspólnoty. Bar-
dzo ważne. Co 
będzie z ucznia-
mi rozdzielonymi 
przez nowe obwo-
dy? Czy przejdą 
razem do tej sa-
mej klasy? Jedni 
żądają zapewnie-
nia, że tak będzie, 
inni rozumieją, że 
nie będzie łatwo 
temu sprostać.
Władze miasta 
i dyrektor szko-
ły bardzo kon-
cyliacyjnie 
przyjmują wszelkie uwagi. Obiecują 
wzięcie pod uwagę wszystkich zgło-
szonych postulatów i w miarę moż-
liwości zadośćuczynienie życzeniom 
rodziców. Choć ze świadomością, że 
trzeba zadbać o  możliwie sprawne 
funkcjonowanie wszystkich szkół. 
Nie może przecież być tak, żeby nad-
miar uczniów w jednej szkole, powo-
dował konieczność nauki od rana do 
wieczora, a w drugiej ich brak, umoż-

liwiał pracę jednozmianową. Choć 
taka byłaby życzeniem wszystkich. 
Trudne sprawy będą jednak rozpa-
trywane indywidualnie, z  troską 
i pełną życzliwością. To deklarowali 
wszyscy decydenci. Czy tak będzie? 
Zobaczymy. Czekają nas kolejne kon-
sultacje w  pozostałych szkołach (o 
miejscach i  terminach czytaj na 
str. 4).

JN

Q
Zatroskani rodzice dopytywali o planowane zmiany w szkołach 
– pierwsze konsultacje w sprawie realizacji reformy oświaty, 
w SP 1   fot. Jerzy Nowacki



2/2017

31

LUDZIE

Najlepszy z  najlepszych. Zauważony, 
doceniony, nagrodzony. Specjalista 
w  swoim fachu, lubiany i  obdarzony 
zaufaniem przez pacjentów. Miły, kom-
petentny i skuteczny. Klaudiusz Ziomek 
– zwycięzca w prestiżowym plebiscycie 
– Wielkopolski Hipokrates 2016 w ka-
tegorii Lekarz Rodzinny Roku. Jaki jest 
przepis na idealnego lekarza?

Kompetencje
Wszystko zaczęło się od marzeń... Mimo 
iż nie pochodzi z  rodziny lekarskiej 
(mama była nauczycielką, tata inżynie-
rem), już jako mały chłopiec postanowił 
zostać lekarzem. Skupił  się na nauce 
biologii i chemii (efektem było chociaż-
by 2. miejsce w Wojewódzkiej Olimpia-
dzie Biologicznej). W 1992 r. rozpoczął 
studia na Akademii Medycznej w  Po-

znaniu. W 1998 r., już jako lekarz, wró-
cił do rodzinnego Głogowa i rozpoczął 
obowiązkowy roczny staż. Tam zdobywał 
wiedzę i doświadczenie. Przypadek spra-
wił, że ponownie pojawił się w Poznaniu. 
Był to czas infekcyjny i kolega zapytał, 
czy nie chciałby sobie zarobić, wykonu-
jąc drobne usługi medyczne dla „Certu-
sa”. Zwierzchnicy docenili jego zaanga-
żowanie i wiedzę, i zaproponowali mu 
pracę. Z młodszego asystenta awansował 
na starszego, wciąż poznając tajniki me-
dycyny. W międzyczasie robił specjali-
zację z  zakresu medycyny rodzinnej 
(2000-2004), a  gdy już miał dyplom 
w ręku, za namową kolegi, poszedł jesz-
cze na studia podyplomowe do Wrocła-
wia – zarządzanie w  służbie zdrowia. 
Nawet nie przypuszczał, jak bardzo za-
ważą one na jego życiu i ile otworzą mu 
możliwości.

Wyzwania
Pierwszą z nich była propozycja utwo-
rzenia drugiego centrum medycznego 
„Certusa” na poznańskiej Starołęce 

w  2007  r. Projekt został zrealizowany 
i wydawać by się mogło, że misja zosta-
ła zakończona. Otóż nic podobnego. 
Pacjentów przybywało, więc trzeba było 
otworzyć kolejny oddział. Tym razem 
wybór padł na Swarzędz. Mając spraw-
dzonego menagera, szef miał dla pana 
Klaudiusza kolejne wyzwanie – urucho-
mić trzecie centrum. Doświadczony 
i podbudowany poprzednim sukcesem, 
z nową energią zabrał się do pracy, któ-
rej efektem było otwarcie w 2010 r. swa-
rzędzkiego centrum, którego został sze-
fem i jest nim do dziś.

Zjednywanie ludzi
Z powodzeniem łączy pracę lekarza 
rodzinnego i dyrektora, choć zdarza się, 
że musi rozwiązywać sporne sprawy 
między lekarzami a pacjentami. Zanim 

zdecyduje o czyjejś racji, zawsze 
stara  się wysłuchać obu stron, 
a następnie proponuje rozwiąza-
nie, które będzie zadawalające 
i dla lekarza, i pacjenta. Wybór 
takiej specjalizacji to również 
przykład na to, że Klaudiusz Zio-
mek lubi pracę z ludźmi. Lekarz 
rodzinny towarzyszy swoim pa-
cjentom przez całe życie. Kolejne 
wizyty powodują nawiązane oso-
bistych relacji, budują zaufanie. 
Pacjenci powinni czuć się zaopie-
kowani i wysłuchani. To do nie-
go należy szybka i trafna diagno-
za, która czasem może uratować 
komuś życie. Szerokie spektrum 
chorób, z  którymi przychodzą 
pacjenci powoduje, że praca jest 
ciekawa i nie ma mowy o rutynie.

Na służbie
Nie prowadzi prywatnego gabi-
netu, ani nie przyjmuje w domu. 
Chociaż jeśli któryś z  jego pa-
cjentów potrzebuje go, zawsze 
służy pomocą. W  swoim kom-
puterze ma dostęp do wyników 

zleconych badań i jeśli są one niepoko-
jące, to jeszcze wieczorem myśli nad 
strategią leczenia. Zdarza mu  się też 
zadzwonić do chorego lub nawet poje-
chać do niego, jeśli sytuacja tego wyma-
ga. Jak twierdzi, lekarzem rodzinnym 
jest się 24 godziny na dobę przez wiele 
lat. Ponadto, rzadko  się zdarza, żeby 
lekarze rodzinni dyżurowali w szpitalu, 
ale on stara się mieć 2-3 dyżury w mie-
siącu na oddziale chorób wewnętrznych 
po to, aby poszerzyć swoje horyzonty 
medyczne. Zetknąć się z nagłymi sytu-
acjami, zobaczyć jak tam wygląda dia-
gnostyka. Zdobyte doświadczenie wy-
korzystuje później w swojej pracy.

Rodzina
Aby człowiek mógł odnosić sukcesy 
w pracy, musi czuć się spełniony w życiu 
osobistym. Klaudiusz Ziomek to lubo-
nianin od 12 lat. Wraz z żoną Izą i troj-
giem dzieci: 16-letnią Klaudią, 10-letnim 
Erykiem i roczną Luizą mieszkają przy 
ul. Leśmiana. Dlaczego wybrali Luboń? 
Bo cenią sobie spokój i przestrzeń, któ-

Lekarz idealny
rych nie ma w Poznaniu. Poza 
tym ważna dla nich była lo-
kalizacja – bliskość autostrady 
powoduje, że wyjazdy do ro-
dzinnego Głogowa lub Koni-
na (stamtąd pochodzi pani 
Iza) są dużo szybsze. Gdy już 
wróci do domu, czas poświę-
ca rodzinie.

„Czy wyraża pan zgodę...?”
W ten sposób pan Klaudiusz 
dowiedział się o swojej nomi-
nacji do konkursu Wielkopol-
ski Hipokrates 2016. Jego 
kandydaturę zgłosiła jedna 
z  pacjentek. Był mile zasko-
czony. 10 stycznia odbyła się 
uroczysta gala w  Centrum 
Kongresowo-Dydaktycznym 
Uniwersytetu Medycznego, 
podczas której otrzymał sta-
tuetkę – niebieskiego tulipana. 
Jest to nagroda uznaniowa, za 
którą nie idą graty�kacje �-
nansowe czy rzeczowe. Jed-
nak, jak sam mówi, ten kon-
kurs jest wyjątkowy, a nagro-
da szczególnie ważna, ponie-
waż przyznawana głosami 
wdzięcznych i zadowolonych 
pacjentów. A było ich aż 2233! 
Co dała mu wygrana? Przede 
wszystkim satysfakcję. Cieszy się, że 
został doceniony przez swoich pacjen-
tów, dla których stara się pracować jak 
najlepiej. To ważne, bo daje motywację, 
aby być jeszcze lepszym. Stojąca na biur-
ku statuetka przypomina, że lotów nie 
można już obniżyć...

Sukcesy i plany
44 lata to dobry czas na bilans zysków 
i  strat. Nieschodzący uśmiech z  jego 
twarzy podczas całej rozmowy sugeruje, 
że powodów do dumy i radości ma cał-
kiem sporo. Przede wszystkim – rodzina. 
Kochająca żona, dzieci z  aspiracjami 
lekarskimi i mała Luiza, która okazała się 
niezwykle energetyczną niespodzianką 
od losu. Poza tym – otwarcie dwóch 
centrów medycznych i  sprawne zarzą-
dzanie jednym z nich. No i teraz ta na-
groda... Czy planuje pracę w Luboniu? 
Cóż, może w przyszłości...?

Gdzie tkwi klucz do sukcesu? Dlaczego 
Klaudiusz Ziomek, a nie kto inny? Suma 
wymienionych składników w odpowied-
nich proporcjach, odrobina szczęścia 
i wyjątkowa osobowość, to chyba wła-
ściwy przepis. Jednak jak zwykle, diabeł 
tkwi w szczegółach...

Beata Stempczyńska

Organizatorem plebiscytu jest spółka 
Polska Press z  o.o. (wydawca „Głosu 
Wielkopolskiego”), partnerzy: Uniwer-
sytet Medyczny im. K. Marcinkowskie-
go w Poznaniu, Wielkopolski Oddział 
Wojewódzki Narodowego Funduszu 
Zdrowia, Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Poznaniu. Plebiscyt po-
legał na wyłonieniu w drodze głosowa-
nia laureatów w 15 kategoriach: Lekarz 
Rodzinny, Pediatra, Stomatolog, Pielę-
gniarka, Położna, Farmaceuta, Gineko-
log, Chirurg, Dermatolog, Kardiolog, 
Okulista, Ratownik Medyczny, Fizjote-
rapeuta oraz Przychodnia i  Szpital – 
Roku. Miał to być wybór najsympatycz-
niejszych, zdaniem głosujących, i naj-
bardziej godnych zaufania osób pracu-
jących w wielkopolskiej służbie zdrowia 
oraz najbardziej przyjaznych pacjentom 

instytucji. Zgłoszenia kandydata moż-
na było dokonać telefonicznie lub in-
ternetowo. W kategoriach: Lekarz Ro-
dzinny, Pediatra, Stomatolog, Pielę-
gniarka, Farmaceuta oraz Przychodnia 
plebiscyt przebiegał dwuetapowo: 
kandydaci, którzy otrzymali najwięcej 
SMS-ów w etapie rejonowym, przeszli 
do etapu wojewódzkiego. Pozostałe 
kategorie były jednoetapowe. Nagrodą 
za pierwsze miejsce była statuetka, 
dyplom i voucher na weekendowy po-
byt w  ekskluzywnym SPA. Za drugie 
i trzecie – dyplomy.
Warto powiedzieć, że do plebiscytu 
została zgłoszona również nasza luboń-
ska położna, Halina Tomaszewska, 
która otrzymała 203 głosy i zajęła 10. 
miejsce. Serdecznie gratulujemy!

BS

Wielkopolski Hipokrates 2016

Q
Lubonianin Klaudiusz Ziomek – Lekarz Rodzinny 
Roku 2016   fot. Klaudia Ziomek

Q
Certy�kat Lekarza Rodzinnego Roku 2016 dla 
Klaudiusza Ziomka w plebiscycie „Głosu Wielko-
polskiego” „Wielkopolski Hipokrates 2016”
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Urodził  się 31 października 1937  r. 
w Głuchowie koło Kościana. Jego ojcem 
był Jan, matką Helena z domu Bąkowska. 
Miał pięcioro rodzeństwa: Józefa, Stani-
sława, Antoniego oraz dwie siostry bliź-
niaczki: Marię i Danutę. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej w Głuchowie wy-
jechał do Jastrowia, gdzie jako ślusarz 
mechanik maszynowy ukończył szkołę 
zawodową. Potem wyjechał na wyspę 
Wolin, gdzie pracował jako magazynier-
-kalkulator w  Państwowym Ośrodku 
Maszynowym w Wolinie. Tęsknota spo-
wodowała, że w 1955 r. wrócił w rodzin-
ne strony, podejmując pracę w Ośrodku 
Postępu Technicznego i Racjonalizacji 
w Czempiniu. W latach 1956-57 praco-

wał w Wytwórni 
Pomocy Nauko-
wych w  Pozna-
niu. Następnie 
podjął zatrud-
nił się w Poznań-
skich Zakładach 
Nawozów Fosfo-
rowych (PZNF) 
w Luboniu, skąd 
został powołany 
do odbycia za-
sadniczej służby 

wojskowej w War-
szawie. W  latach 

1957-59 pełnił służbę w Ochronie Rzą-
du, jako saper. Po jej ukończeniu wrócił 
do PZNF, gdzie pracował 40 lat. W la-
tach 1960-1970 przy fabryce funkcjono-
wała Przyzakładowa Szkoła Zawodowa, 
której uczniowie pobierali naukę u Ze-
nona Bartkowiaka – mistrza w zawodzie. 
On pracując, w 1979 r. ukończył jedno-
cześnie Technikum Mechaniczne. 
W 1980-1997 do przejścia na emerytu-
rę pełnił funkcję Społecznego Inspekto-
ra Pracy. Związek małżeński (ślub cy-
wilny) zawarł 25 lutego 1960  r., 
a  w  kwietniu tego samego roku wziął 
ślub kościelny z Gabrielą z domu Olej-
nik. Doczekali się dwóch synów – Mi-
rosława i Dariusza (zmarł w wieku 46 
lat, osierocając rodzinę), oraz trojga 
wnucząt: Patryka, Joanny (córka Dariu-
sza) i najmłodszej Wiktorii. W 2010 r. 
obchodzili 50. rocznicę pożycia małżeń-
skiego.
Zenon Bartkowiak udzielał się społecz-
nie. Należał do Rady Osiedla „Lubonian-

ka”, a  w  latach 70. mocno zaangażo-
wał  się w  działalność Lubońskiego 
TKKF-u (Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej). Był codziennym 
bywalcem i czytelnikiem Biblioteki Miej-
skiej. Swoją pasją do działań na rzecz 
miasta i mieszkańców inspirował od lat 
wnuka – Patryka Bartkowiaka – który 

w czasach szkolnych trzykrotnie 
reprezentował Luboń na Sejmie 
Dzieci i Młodzieży w Warsza-
wie, a obecnie po raz drugi peł-
ni funkcję radnego.
Pasją Zenona była historia spor-
tu. Reprezentował miasto w wie-
lu konkursach, plebiscytach 
radiowych i  telewizyjnych, 
z licznymi sukcesami. Był wie-
lokrotnym laureatem zmagań 
w  radiu „Merkury”, w  „Głosie 
Wielkopolskim” oraz w lokalnej 
prasie – „Wieściach Luboń-
skich”. Jednym z jego najwięk-
szych sukcesów było zwycięstwo 
w teleturnieju „Na Olimpijskim 

Q
Zdjęcie weselne Zenona i Gabrieli Bartkowiaków przed Szkołą Podstawową w Srocku Wielkim – 1960 r.

Szlaku”, gdzie wspól-
nie z synem Mirosła-
wem i lubonianinem 
Arturem Wiśniew-
skim reprezentowali 
Osiedle Lubonianka 
w potyczce z innymi 
wielkopolskimi spół-
dzielniami mieszka-
niowymi i dwukrot-
nie zostali mistrzami 
naszego wojewódz-
twa. Był fanatykiem 
sportu, intereso-
wał  się wszystkimi 

dyscyplinami. 
Jego ukochanymi 
zespołami były: 
Lech Poznań, Lu-
b ońs k i  K lu b 
Sportowy i Stella 
Luboń.
W 1984  r., za 
działalność na ni-
wie społecznej 
i sportowej, został 
odznaczony „Me-
dalem z  okazji 
30-lecia nadania 

praw miejskich miastu Luboń”. W 1985 r. 
otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski. W 2010 r. wraz z żoną 
został uhonorowany przez Prezydenta 
RP, Bronisława Komorowskiego, „Me-
dalem za długoletnie pożycie małżeń-
skie”. W 2012 r. dostał Złotą Odznakę 
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Zmarł 20 stycznia 2017 r. Pochowano 
go na cmentarzu para�alnym w Żabi-
kowie. W ostatniej drodze, oprócz ro-
dziny, Zenona Bartkowiaka żegnało 
wielu znajomych i kolegów.

Władysław Szczepaniak

LUDZIE

Zenon Bartkowiak
(1937 – 2017)

Q
Zenon Bartkowiak

Q
 Zenon Bartkowiak z narzeczoną Gabrielą w roku 1958

Q
Rodzina Zenona i Gabrieli Bartkowiaków z synami: Mirosławem 
(z lewej) i Dariuszem

Q
Zenon Bartkowiak z żoną Gabrielą, synem Miro-
sławem (z lewej) i jego rodziną – żoną Marią 
i małą Wiktorią oraz Patrykiem

Q
Pogrzeb Zenona Bartkowiaka na żabikowskim cmentarzu 25 stycznia    
fot. Władysław Szczepaniak
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QQ Działalność E. Kostrzewskiego i utwo-
rzonego przez niego Stowarzyszenia na 
niwie społecznej została uhonorowana 
podczas VII Gali Wolontariatu organizo-
wanej przez Radę Powiatu Poznańskiego, 
przyznaniem wyróżnienia dla najbardziej 
zasłużonych wolontariuszy powiatu.
QQ Ponadto jako osoba prowadząca od 

wielu lat na terenie Lubonia działalność 
gospodarczą, przyczyniał się i przyczy-
nia do powstania nowych miejsc pracy 
i poprawy kondycji gospodarczej naszego 
mikroregionu.
Wniosek złożyło Stowarzyszenie „Soli-
darni w Prawdzie i Miłosierdziu”.

Jan Panek
Urodził  się 
23 września 
1 9 3 9   r . 
w  Luboniu 
i  z  naszym 
miastem 
związany jest 
do dziś. Tutaj 
mieszkał 
w czasie woj-
ny,  gdzie 
w  żabikow-
skim obozie 

życie stracił jego ojciec (jedna z ulic w La-
sku nosi jego imię). W wieku 14 lat prze-
rwał naukę i  zawodu ślusarza uczył  się 
dopiero na kursach. Po wojsku, gdzie 
ukończył szkołę podo�cerską, rozpoczął 
pracę w Mostostalu. Założył rodzinę, wy-
budował dom. Małżeństwo nie przetrwa-
ło, co spowodowało, że został alkoholi-
kiem. Przez picie pan Jan stracił wszystko, 
co posiadał – rodzinę, dom, pracę. Nie 
trzeźwiał przez wiele dni, sypiając na ław-
ce w parku lub na dworcu. Pomocną dłoń 
wyciągnął do niego dyrektor Wielkopol-
skiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziem-
niaczanego – Edward Kudyński, dając mu 
pracę i obdarzając zaufaniem. Tak rozpo-
częła się jego droga do trzeźwości, która 
trwa do dziś. 24 sierpnia 2016 r. minęło 
30 lat, odkąd po upadku na samo dno, 
zdecydował się zerwać z nałogiem.
QQ Jest współzałożycielem lubońskiej grupy 

AA (Anonimowych Alkoholików) „Avanti”. 
Przez wiele lat był aktywnym członkiem 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. Od 25 lat prowadzi 
dni skupienia dla AA w Gostyniu, których 
był organizatorem. Spotyka się z więźnia-
mi osadzonymi w Poznaniu, Gębarzewie, 
Koziegłowach, Wronkach. Co roku od 22 
lat, pielgrzymuje do Częstochowy, od 12 
lat wyprowadza z  krzyżem poznańską 
pielgrzymkę pieszą z katedry. Należy do 
Duszpasterstwa Trzeźwości. Współpracuje 
z AA w całej Europie, wygłaszał prelekcje 
w Niemczech, Austrii, Irlandii, Włoszech. 
Jako prelegent brał wielokrotnie udział 
w  ogólnopolskich kongresach trzeźwo-
ści. Ponadto spotyka  się na wykładach 
z młodzieżą licealną i studentami. Każ-
dy, kto boryka się z chorobą alkoholową, 
znajdzie u pana Jana pomoc i wsparcie. – 
„Spłacam dług zaufania, zaciągnięty kie-
dyś u dobrych ludzi” – mówi Jan Panek 
o swojej społecznej misji.
Wniosek złożyła Komisja Sfery Społecz-
nej RML.

Dariusz Szmyt
Urodził się 16 
stycznia 
1 9 5 7   r . 
w  Luboniu 
przy ul. Dzier-
żyńskiego  57 
(obecnie Ar-
mii Poznań), 
mieszka przy 
ul. Rydla  9. 
Jest absolwen-
tem poznań-

skich uczelni: Politechniki, Akademii 
Ekonomicznej i  Papieskiego Wydziału 
Teologicznego.
QQ Praca w  samorządzie: 2002-2006 – 

radny Miasta Luboń, 2006-2014 – Bur-
mistrz Miasta Luboń, od 2014 r. – radny 
Powiatu Poznańskiego.
Przed objęciem funkcji burmistrza był 
pierwszym dyrektorem Oddziału PKO 
Banku Polskiego SA w Luboniu. Pracu-
jąc na tym stanowisku, pomógł Miastu 
wyemitować obligacje przeznaczone na 
wykup gruntów pod drogi w  Nowym 
Centrum Lubonia. Wykup tych obligacji 
przypadł na czas pierwszej kadencji jego 
burmistrzowania, co znacząco ograni-
czyło możliwości inwestycyjne Lubonia. 
Dlatego jako burmistrz starał się o po-
zyskanie środków zewnętrznych na miej-
skie inwestycje. W czasie 8 lat pozyskał 
dla Lubonia ok. 40 mln zł. Główne in-
westycje wsparte środkami zewnętrzny-
mi to: Hala Widowiskowo-Sportowa, 
obwodnica miejska (Kręta, Polna, Po-
znańska), kanalizacja w  Lasku, zakup 
nowych autobusów dla Translubu i cięż-
kich wozów dla OSP w  Luboniu oraz 
przedszkole „Trójeczka”. Gdy przez dwie 
kadencje był burmistrzem, w  naszym 
mieście wybudowano 48 mieszkań so-
cjalnych, co znacząco zmniejszyło pro-
blemy lokalowe rodzin o niskich docho-
dach. Wszystkie te działania można 
uznać za naturalną pracę na stanowisku 
burmistrza. Są też jednak dokonania, 
które nie wynikają z obowiązku nałożo-
nego ustawami, do nich należy promo-
wanie miasta, budowanie jego marki 
wśród mieszkańców i na zewnątrz. Na 
55-lecie miasta współorganizował aż 55 
takich wydarzeń, nie tylko kulturalnych, 
w Luboniu. Wiele z nich na stałe wpisa-
ło  się w  kalendarz Lubonia i  imprez 
rozpoznawalnych i docenianych daleko 
poza naszym miastem. Niewątpliwie 
najważniejsze z nich to: Festiwal Piosen-
ki, Teatry Maltańskie i Bieg Niepodle-
głości, a z lokalnych: Biba w Lasku czy 
koncerty w kościołach i inne.
QQ Z inicjatywy burmistrza Szmyta co-

rocznie nadaje się tytuły „Siewca Roku” 
w  różnych kategoriach za osiągnięcia 
w roku minionym.
QQ Pragnąc integrować lokalną spo-

łeczność współtworzył m.in. powsta-
nie: Młodzieżowej Rady Miasta, Rady 
Gospodarczej, Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Nadal aktywnie działa jako do-
radca Rady Gospodarczej i członek Rady 
Programowej Lubońskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.
QQ Od kiedy został burmi-

strzem, corocznie aktywnie 
pomagał byłym żołnierzom 
Armii Krajowej w organizo-
wanych na początku czerw-
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Noty biogra�czne i uzasadnienia nada-
nia medalu „Zasłużony 
dla Miasta Luboń” z do-
kumentacji stanowiącej 
podstawę dla władz mia-

sta do 
wyróż-
nienia 7 lubonian. Uho-
norowanych przedsta-
wiamy w kolejności al-
fabetycznej.

Paweł Leszek Klepka
Urodził  się 
w Poznaniu, 6 
października 
1957  r., a  od 
1982  r. jest 
mieszkańcem 
naszego mia-
sta. Z  wy-
kształcenia 
inżynier geo-
deta, po Aka-
demii Rolni-
czej w Krako-

wie. Pracował w Biurze Geodezji, Urzędzie 
Miasta Puszczykowo, prowadził działal-
ność ogrodniczą w Luboniu, Przedsiębior-
stwo Inżynieryjno-Budowlane. W latach 
1998-2002 był I wiceprezydentem Pozna-
nia. Od 2003 r. prowadzi własną działal-
ność gospodarczą na terenie całej Polski. 
W  latach 1990-1994 był radnym Rady 
Miasta Luboń (nie pobierał diety). Posia-
da uprawnienia do zasiadania w radach 
nadzorczych Skarbu Państwa. Od 1999 r. 
jest członkiem Rady Nadzorczej „Aquanet”.
Działalność społeczna i gospodarcza:
QQ Od 2000 r. jest członkiem Akademic-

kiego Związku Sportowego w Poznaniu, 
a od 2003 r. prezesem sekcji koszyków-
ki Kobiet AZS. Sukcesy sportowe sekcji: 
2003 r. – wicemistrzostwo Polski senio-
rek, tytuły Mistrza Polski w kategoriach 
U16, U18, U20. Poznański AZS jest jed-
nym z dwóch największych klubów ko-
szykówki kobiet, w szkoleniu młodzieży 
w Polsce. W szkoleniu dzieci i młodzieży 
bierze udział około 500 osób. Paweł Klep-
ka jest również członkiem Zarządu AZS 
i Wielkopolskiego Związku Koszykówki.
QQ Od 7. lat (2009 r.) jest Prezydentem 

Unii Wielkopolan – najstarszego stowa-
rzyszenia regionalnego w Polsce. Ponadto 
od 2012 r. jest organizatorem Dni Pracy 
Organicznej, w trakcie których przyzna-
wane są Wawrzyny Pracy Organicznej. 
Działa w Wielkopolskiej Izbie Budownic-
twa, a w 2012 r. został Wiceprezydentem 
Izby – największej regionalnej organizacji 
gospodarczej budownictwa w Polsce. Od 
4. lat działa aktywnie jako członek Rady 
Gospodarczej Miasta Luboń.
QQ Paweł Leszek Klepka jest odznaczony 

m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brą-
zowym Medalem za Zasługi dla Obron-
ności Kraju, Złotą odznaką AZS, Złotą 
Odznaką Polskiego Związku Koszykówki, 
Brązowym Medalem za Zasługi dla Sportu 
i Medalem za Zasługi dla Gospodarki.
Pracę w AZS, Unii Wielkopolan i Wielko-
polskiej Izbie Budownictwa i w Luboniu 
wykonuje społecznie.
Wniosek złożyła Rada Gospodarcza Mia-
sta Luboń

Edmund Kostrzewski
Jest długolet-
nim miesz-
kańcem Lubo-
nia wspierają-
cym przez 
większą część 
swego życia 
pracą i  zaan-
gażowaniem 
w  życie spo-
łeczne – roz-
wój naszego 
Miasta. 

W 2004 r. założył Stowarzyszenie „Soli-
darni w Prawdzie i Miłosierdziu”, które-
go działalność wspiera do dziś. Jego 
pomoc odgrywa kluczową rolę w orga-
nizacji corocznych akcji „Wyprawka 
Szkolna” oraz „Paczka Świąteczna”. W ra-
mach projektu „Wyprawka Szkolna” 
dzieci pochodzące z uboższych rodzin 
będących członkami naszej społeczności 
otrzymują wyposażenie niezbędne do 
podjęcia nauki w nowym roku szkolnym. 
Z kolei dzięki akcji „Paczka Świąteczna” 
najbardziej potrzebujące osoby miesz-
kające w Luboniu otrzymują w okresie 
świątecznym artykuły spożywcze oraz 
drobne upominki.
QQ Inicjuje też i wspiera uroczystości z oka-

zji Dnia Kobiet oraz Dnia Seniora. Na-
leży podkreślić, iż w szczególny sposób 
otacza troską starszych członków naszej 
społeczności, aktywnie uczestnicząc w or-
ganizacji wyjazdów kulturoznawczych 
i krajoznawczych. W swych działaniach 
nie zapomina o młodzieży zamieszkującej 
nasze miasto, �nansując stypendia mają-
ce wspomóc rozwój młodych, zdolnych 
osób. Udzielona w  ten sposób pomoc 
w znacznym stopniu ułatwiła czy wręcz 
umożliwiła dalszy rozwój jej bene�cjentów.
QQ Edmund Kostrzewski wspierał rów-

nież organizację wielu imprez sportowych 
i kulturalnych w Luboniu (dla przykładu 
– pomoc materialna  udzielona na rzecz 
Lubońskiego Wyścigu Kolarskiego im. 
Andrzeja Wiśniewskiego). Swymi dzia-
łaniami przyczynia  się do umacniania 
w naszym społeczeństwie postaw patrio-
tycznych oraz pamięci i wiedzy o historii 
naszego kraju oraz regionu. Niesie rów-
nież pomoc w poszerzaniu świadomości 
prawnej mieszkańców naszej gminy, pa-
tronując i wspierając bezpłatne porady 
prawne udzielane w ramach działalno-
ści prowadzonej przez Stowarzyszenie 
„Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu”.
QQ Pomaga i angażuje się przy realizacji 

projektów mających na celu ochronę śro-
dowiska i rozwój istniejącej w Luboniu 
infrastruktury, czyniąc je bardziej przyja-
znymi dla mieszkańców. W sposób szcze-
gólny przyczynił się do powstania Pomnika 
Życia oraz Ławeczki Błogosławionego Ed-
munda Bojanowskiego. Wspiera również 
aktywnie istniejące w  Luboniu para�e 
rzymskokatolickie, udzielając im pomocy 
w zakresie remontów, prac budowlanych 
jak również przekazując pomoc material-
ną potrzebną do prowadzonej przez nie 
działalności. Troską i wsparciem otacza 
również działający na terenie naszego 
miasta Caritas.

Zasłużeni dla miasta Luboń
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ca uroczystościach związanych 
z  rocznicą wymordowania 
w 1944 r. w obozie żabikow-
skim, dowódców i żołnierzy AK 
na Wielkopolskę. Widząc z roku 

na rok, jak ubywa żołnierzy z tamtych 
lat, jako burmistrz i członek Rady Mu-
zeum podjął inicjatywę, że Miasto Luboń 
i Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie 
przejmie wszystkie obowiązki związane 
z organizowaniem tych uroczystości. Po 
trzech latach, w lutym 2014 r., Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej nadał 
Dariuszowi Szmytowi odznaczenie „Za 
Zasługi dla Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej” (Legitymacja nr 70).
QQ Dariusz Szmyt jest także członkiem 

Lubońskiego Bractwa Kurkowego, z któ-
rym aktywnie bierze udział w uroczysto-
ściach patriotycznych na terenie Lubonia.
Wniosek złożyła Rada Gospodarcza Mia-
sta Luboń.

Alicja Walenciak-Galińska
Urodziła  się 
2 grudnia 
1970 r w Po-
znaniu, przez 
całe życie 
mieszkała 
w  Luboniu, 
była długo-
letnią na-
uczycielką 
Szkoły Pod-
stawowej 
nr  2. Praco-

wała w  niej w  latach 1993-2016  r. (w 
2016 r. przeszła na rentę z uwagi na stan 
zdrowia). Z pasją oddawała się uczeniu 
początkowo religii, a następnie j. polskie-
go i historii, a przygotowywani przez nią 
uczniowie zostawali laureatami konkur-
sów historycznych i  recytatorskich na 
szczeblu wojewódzkim (m.in. w 2013 r. 
Dominika Maik – wyróżnienie w �nale 
wojewódzkim za pracę II Wojna Świato-
wa widziana oczami dziecka, w 2014 r. 
Julia Jankowiak – 3 miejsce w Wojewódz-
kim Konkursie Recytatorskim) i  krajo-
wym (w 2014 r. Andrzej Gauza – 4. miej-
sce w Polsce za pracę w o losach pradziad-
ka w V. edycji konkursu „Losy Bliskich 
i losy Dalekich – życie Polaków w latach 
1914-1989”). - Wraz ze swoimi uczniami 
napisała tekst hymnu, który powstał 
z okazji nadania szkole imienia Augusta 
hr. Cieszkowskiego podczas uroczystych 
obchodów 100-lecia jej istnienia. Była 
koordynatorką i pomysłodawczynią wie-
lu działań podjętych we współpracy ze 
szkołami im. Augusta hr. Cieszkowskiego 
podczas Roku Cieszkowskiego, ogłoszo-
nego przez Radę Powiatu dla uczczenia 
200. rocznicy urodzin patrona szkoły. 
Dzięki m.in. jej staraniom szkoły i insty-
tucje związane z  tym wielkim człowie-
kiem wspólnie uczestniczyły w  wielu 
przedsięwzięciach i imprezach naukowych 
i kulturalnych.
- Stworzyła program Zaczytana Ciesz-
kowianka i zainicjowała działania obej-
mujące zarówno społeczność Cieszko-
wianki jak i  miasta. Jej pomysłem jest 
także projekt „Piękna nasza Polska cała”, 
którego efektem jest mapa Polski z za-
znaczonymi na kolorowo miejscami, 

które nasi uczniowie odwiedzili i  inte-
resująco opisali.
QQ Od 2010  r. mottem jej działań sta-

ły  się słowa „Nikt z  nas nie żyje tylko 
dla siebie”, kiedy rozpoczęła ścisłą współ-
pracę z organizacjami charytatywnymi. 
Aby wesprzeć dzieło fundacji Redemp-
toris Missio (m.in. „Adopcja na odle-
głość”, „Puszka dla maluszka”, „Okulary 
dla Afryki”, zbiórka odzieży), wymyśliła 
i  rozpropagowała wśród mieszkańców 
Lubonia i okolic akcję zbierania puszek 
aluminiowych, która trwa do dziś. Środ-
ki uzyskane ze sprzedaży posłużyły do 
zakupu inkubatorów, opłacenia kosztów 
kształcenia dwóch dziewczynek i codzien-
nego zakupu obiadów dla dzieci z wioski 
w Kamerunie. Wiele razy organizowała 
też akcję” Opatrunek na ratunek” czy 
zbiórkę przyborów szkolnych dla dzie-
ci z Republiki Środkowej Afryki. Akcje te 
są kontynuowane, co oznacza, że działania 
p. Alicji Walenciak-Galińskiej inspirują.
QQ Potra�ła też zmobilizować dużą grupę 

osób do zbierania plastikowych nakrętek. 
Dochód ze sprzedaży przekazywała na 
rzecz Stowarzyszenia Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”, 
wspierając tym samym ważną społecz-
ną działalność stowarzyszenia. Ta akcja 
również trwa.
QQ Akcje związane ze zbiórką puszek 

i nakrętek, które głównie miały na celu 
wsparcie akcji charytatywnych i pomoc 
ludziom w potrzebie, zostały także do-
strzeżone jako działanie proekologicz-
ne. SP 2 znalazła się pięciokrotnie wśród 
15 nagrodzonych w Polsce szkół, które 
uczestniczyły w ogólnopolskim programie 
„Szkolne i przedszkolne projekty recy-
klingowe”. W ramach nagrody i dalszego 
szkolenia wybrani uczniowie wraz z na-
uczycielem wzięli udział w Zielonej Szkole 
w Spale sponsorowanej przez Fundację 
RECAL z Warszawy.
QQ Pani Alicja Walenciak-Galińska w spo-

sób innowatorski prowadziła też szkolną 
gazetkę „Inter-odgłosy z Cieszkowianki”, 
współpracując z „Głosem Wielkopolskim” 
i platformą JUNIOR – MEDIA. Prowadzo-
ne przez nią koło dziennikarskie bardzo 
prężnie działało, tworząc własne czaso-
pismo. Młodzi dziennikarze brali udział 
w licznych warsztatach dziennikarskich 
(m.in. w „Głosie Wielkopolskim”, „Wie-
ściach Lubońskich”), przeprowadzali wy-
wiady z ciekawymi ludźmi, opisywali swoje 
podróże i lektury, pokazując sposoby na 
spędzanie wolnego czasu, relacjonowali 
przebieg imprez szkolnych i innych, w któ-
rych brali udział. Publikowali też efekty 
działań charytatywnych. Kilkoro z nich 
także żywo włączyło się we współpracę 
z „Głosem Wielkopolskim” – wiele razy 
dzięki wysokiemu poziomowi prac na 
jego łamach publikowano recenzje książek 
czy gier planszowych, nadesłanych przez 
redaktorów, przygotowanych przez p. Ali-
cję. Dzięki temu sześć uczennic uzyska-
ło prestiżowy Certy�kat Junior Krytyka. 
Także próby literackie uczniów p. Alicji 
zostały docenione przez ogólnopolskie 
czasopismo „Victor Junior”, w  którym 
w roku szkolnym 2015-2016 dwukrotnie 
pojawiło się opowiadanie jej uczennicy 
Julii Jankowiak. W Ogólnopolskim Kon-
kursie Junior Media i Fundacji Orange 
„Bezpiecznie tu i tam – lepimy lepieje” 
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nagrodzono także dwuwiersz, tzw. „le-
piej” autorstwa jej ucznia, Arkadiusza 
Plewy. Czasopismo tworzone przez p. 
Alicję wielokrotnie doceniali specjaliści: 
„Inter-odgłosy z Cieszkowianki” na ogół 
nagradzano drukiem: SP 2 otrzymywała 
250 gazetek wydrukowanych na papierze 
gazetowym w formacie „Głosu Wielko-
polskiego” – mieszkańcy mogli zakupić 
gazetkę, a dochód p. Alicja przeznaczała 
na cele charytatywne, wspierając lubońskie 
Stowarzyszenie „Wspólna Droga”. Między 
innymi dzięki tej inicjatywie informacje 
o akcjach charytatywnych zataczały tak 
szerokie kręgi i łączyły ludność Lubonia 
i okolicznych miejscowości. 
Alicja Walenciak-Galińska, pedagog, któ-
ry mimo walki z ciężką chorobą potra�-
ła wokół różnorodnych ważnych działań 
skupić społeczność szkoły, osiedla, miasta, 
powiatu, województwa, a jej pełna pasji 
i wytrwałości praca miała zasięg krajowy 
i międzynarodowy, zasługuje na honoro-
we wyróżnienie przyznawane przez Mia-
sto Luboń, którego ambasadorem jest 
w kraju i za granicami.
Alicja Walenciak-Galińska zmarła 23 
listopada 2016 r.
Wniosek złożyła Rada Pedagogiczna 
Szkoły Podstawowej nr 2.

Tadeusz Waliczak
Urodził  się 
17 września 
1 9 4 9   r . 
w  Grodzi-
sku Wielko-
polskim, od 
1976 r. – lu-
bonianin 
z  wyboru. 
Profesjona-
lista z trady-
cjami: W 
1980 r. prze-
jął po ojcu 

�rmę dekarsko-blacharską, którą zarzą-
dzał i prowadził do czasu przejścia na 
emeryturę w 2016 r. Obecnie znaną już 
od dziesięcioleci firmę z  tradycjami, 
przejął syn Waldemar – mieszkaniec 
Lubonia. Na polu zawodowym Tadeusz 
Waliczak i prowadzona przez niego lu-
bońska �rma zostały docenione m.in.: 
Honorową Odznaką Rzemiosła, Srebr-
nym i  Złotym medalem imienia Jana 
Kilińskiego – Za Zasługi dla Rzemiosła 
Polskiego nadane przez Związek Rze-
miosła Polskiego w Warszawie. A także 
wiele dyplomów w uznaniu jego profe-
sjonalizmu.
- Samorządowiec: Zaangażowany od 
1989 r. w przemiany ustrojowe na szcze-
blu lokalnym działał w Samorządowym 
Komitecie Obywatelskim w  Luboniu. 
W 1990 r., w pierwszych demokratycz-
nych samorządowych wyborach został 
wybrany do Rady Miasta Lubonia. Przez 
16 lat (4 kadencje), obdarzany zaufaniem 
mieszkańców pełnił funkcję radnego, 
czynnie uczestnicząc w pracach takich 
organów władzy stanowiącej jak: Komi-
sja Inwentaryzacyjna, przyczyniając się 
do komunalizacji mienia na rzecz samo-
rządu gminnego; Komisja Organizacyj-
no-Prawna, biorąc udział m.in. w two-
rzeniu pierwszego Statutu Miasta Luboń, 
którego wiele zapisów obowiązuje do 
dziś. Najbardziej angażował się jednak 
w  prace Komisji Komunalnej, gdzie 

wiele jego logicznych i dobrych dla mia-
sta wniosków zostało przyjętych dla 
dobra wspólnego. W drugiej kadencji, 
tj. od 1994 do 1998 r. dodatkowo pełnił 
społeczną funkcję Członka Zarządu 
Miasta do spraw komunalnych. Odpo-
wiedzialny za infrastrukturę oraz inwe-
stycje w mieście, zasłynął z tego, że jako 
praktyk, osobiście nadzorował wszelkie 
prace wykonywane w Luboniu, przyczy-
niając się do wysokiej jakości wykonaw-
stwa inwestycji, remontów itd.
QQ W 2006 r. został powołany przez Bur-

mistrza Lubonia – Dariusza Szmyta – do 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. W przeciągu 8 lat 
pracy w tej komisji (do 2014 r.) pomagał 
mieszkańcom Lubonia dotkniętym choro-
bą alkoholową w wychodzeniu z nałogu.
QQ W 2015 r. burmistrz Małgorzata Ma-

chalska powołała Tadeusza Waliczaka na 
Członka Rady Gospodarczej Miasta Lu-
boń, bierze czynny udział w jej posiedze-
niach, dzieląc  się doświadczeniem nie 
tylko samorządowym.
QQ Jedną z wieloletnich pasji Tadeusza 

Waliczaka jest profesjonalna hodowla go-
łębi. Dziesiątki zwycięstw w lotach gołębi 
starych i młodych oraz na wystawach, tak 
ogólnopolskich jak i międzynarodowych, 
można zaliczyć do wyjątkowej i skutecznej 
promocji naszego miasta. Na tym polu 
przejawia się także jego zaangażowanie 
i profesjonalizm, a także zmysł organi-
zacyjny, który został doceniany i wyko-
rzystywany. Tadeusz Waliczak posiada 
bodaj wszystkie możliwe wyróżnienia na 
tym polu, a są to m.in. Srebrna i Złota od-
znaka Za Wybitne Osiągnięcia w rozwoju 
Polskiego Zwiazku Hodowców Gołębi 
Pocztowych (PZHGP). Uchwałą krajo-
wego walnego zjazdu delegatów otrzymał 
najwyższe wyróżnienie – Honorowy Czło-
nek PZHGP. Pełnił wiele odpowiedzial-
nych funkcji. Od prezesa Sekcji Luboń 
przez różne w ponadlokalnych poznań-
skich strukturach do wiceprezesa Okręgu 
Poznań (1998- 2014), który skupia około 
1500 członków. 
Wniosek złożyła Rada Gospodarcza Mia-
sta Luboń.

Leon Wawrzyniak
Urodził  się 
11 marca 
1 9 3 3   r . 
w  Moracze-
wie, miejsco-
wości poło-
żonej w  ów-
czesnym po-
wiecie lesz-
czyńskim. 
Pochodził 
z  rodziny 
wielodzietnej 
– miał 5 bra-

ci i  2 siostry. Jego rodzice, Katarzyna 
i  Andrzej, mieli gospodarstwo rolne. 
Szkołę podstawowa ukończył w 1949 r., 
naukę kontynuował w Liceum Ogólno-
kształcącym w Lesznie. W 1953 r. zdał 
maturę. Chciał rozpocząć studia na Wy-
dziale Leśnym w Wyższej Szkole Rolniczej 
w Poznaniu, jednak z powodu „niewła-
ściwego” pochodzenia społecznego (syn 
tzw. kułaka – gospodarza posiadającego 
więcej niż 7 ha ziemi), nie został nawet 
dopuszczony do egzaminu wstępnego. 
Wcielono go do wojska, w trudnych latach 
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1953-1955 odbył zasadniczą 
służbę wojskową. Po jej ukoń-
czeniu podjął pracę jako na-
uczyciel. Otrzymał nakaz pracy 
w Słupi Kapitulnej, w powiecie 
rawickim. Był z pokolenia, któ-
re kwali�kacje zawodowe uzy-
skiwało w  toku pracy – naj-
pierw ukończył roczny Pań-
stwowy Kurs Pedagogiczny 
w  Kaliszu (1957), potem Stu-
dium Nauczycielskie (1964) 
i w końcu wyższe studia mate-
matyczne na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu (1974). W 1957 r. ożenił się 
z Ireną (z d. Goździk). Nieba-
wem rodzina zamieszkała w Ry-
dzynie, tam oboje pracowali. 
Pan Leon uczył matematyki 
i �zyki w szkole podstawowej. 
Prowadził też uczniowski ze-
spół grający w piłkę ręczną. Był 
bardzo dumny z sukcesów, któ-
re jego chłopcy odnosili w za-
wodach powiatowych. Po przyj-
ściu na świat dzieci (kolejno: 
Zbigniewa, Leszka i  Renaty) 
Leon i Irena Wawrzyniakowie 
zdecydowali  się na zmianę 
miejsca zamieszkania. Wybrali 
Luboń. Tutaj urodziła się naj-
młodsza córka – Ewa.
QQ W 1965 r. Leon Wawrzyniak 

rozpoczął pracę jako nauczy-
ciel w Szkole Podstawowej nr 4. 
Po dwóch latach został zastępcą 
dyrektora, a w 1972 r. dyrekto-
rem. Z Czwórką związany był 
aż do końca swej pracy zawo-
dowej. W 1991 r., po 38 latach 
pracy, odszedł na emeryturę. 
Szkoła była dla niego bardzo 
ważna – był wymagającym, ale 
sprawiedliwym nauczycielem, 
autentycznie zależało mu na lo-
sach uczniów. Za długoletnią 
pracę zawodową w  oświacie 
został odznaczony: Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej 
i  Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski. Miał 
naturę społecznika.
QQ Był wiceprzewodniczącym 

Rady Miasta Luboń i radnym 
w latach 1998-2006. Szczególnie 
zajmowały go sprawy luboń-
skiej oświaty, które stanowiły 
dla niego priorytet w działaniu. 
Później zaangażował się w dzia-
łalność Wspólnoty Lubońskiej, 
identy�kował się z wartościami 
oraz sposobem pracy reprezen-
towanymi przez to środowisko. 
Bardzo ważna była dla niego 
rodzina. Angażował się w wy-
chowanie dzieci, w organizację 
życia rodzinnego. Z ogromną 
radością witał na świecie każdego 
kolejnego wnuka oraz prawnu-
ka. Pozostawił po sobie war-
tości nieprzemijające, odwagę, 
szczerość, odpowiedzialność za 
podejmowane decyzje. Przede 
wszystkim jednak zaangażowa-
nie społeczne na rzecz „Małej 
Ojczyzny” – naszego miasta.
Zmarł 10 września 2014 r.
Wniosek złożyli dyrekcja i gro-
no nauczycielskie Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Luboniu. (red)

W trzecim tomie „Rocznika Historyczne-
go Lubonia” w  jednym z  rozdziałów za-
mieściliśmy fotoreportaż z pogrzebu księ-
dza Stanisława Streicha zamordowanego 
27  lutego 1938  r. podczas sprawowania 
mszy św. dla dzieci w budowanym właśnie 
kościele pod wezwaniem św. Jana Bosko 
w Luboniu. Choć udało nam się z różnych 
źródeł skompletować wówczas 32 zdjęcia 
i ułożyć z nich fotoreportaż, po publikacji 

wciąż znajdujemy nowe. Mord księdza był 
tak wielkim wydarzeniem, że do Lubonia 
przybyło wówczas wielu fotografów. Zdję-
cia ukazywały  się w  gazetach, a i  wśród 
pamiątek wielu rodzin znajdziemy obraz-
ki z  tamtych dni, których 7.9 rocznicę 
będziemy niebawem przeżywać.
W przedwojennym tygodniku – „Ilustracji 
Polskiej” – w  numerze 11 z  13 marca 
1938 r. w dwustronicowym, bogato ilustro-

Zdjęcia z lamusa
W rocznicę śmierci ks. Stanisława Streicha

wanym artykule pod tytułem „Pod wra-
żeniem zbrodni w  Luboniu”, wśród 
kilku zdjęć spotkaliśmy dotąd przez nas 
niepublikowane. Czasopismo ze swoich 
zbiorów udostępnił nam Jakub Bielaw-
ski. Na 3. stronie przedstawia młodzież 
z lubońskiej szkoły (dzisiejsza SP 3). Jest 
dość dobrej jakości, dlatego postanowi-
liśmy je przedrukować i  tradycyjnie 
prosić o rozpoznanie. Żyją jeszcze nie-
którzy świadkowie tego wydarzenia, 
dlatego wszystkich, którzy potra�ą roz-
poznać osoby z prawie 80-letniej foto-
gra�i, prosimy o kontakt z redakcją.

PPR

Oryginalny podpis pod zdję-
ciem z 1838 r.: Dzieciom, które 
były świadkami potwornej zbrod-
ni, na cale życie pozostanie w pa-
mięci straszliwa ta scena, gdy 
ukochany ich proboszcz padł 
u stóp ambony od kul opętanego 
komunizmem zbrodniarza. Na 
pogrzebie grupa tych dzieci 
w liczbie około dwustu, wystąpiła 
z wieńcem, na którego szar�e 
widniał napis: „Kochanemu Pro-
boszczowi szkoła w Luboniu”. 
Dziś trudno rozpoznać kogo 
uchwycił fotoreporter „Ilustracji 
Polskiej” dlatego tradycyjnie 
zwracamy się do naszych czytel-
ników z prośbą o pomoc w roz-
szyfrowaniu osób. Może znaj-
dziecie tu Państwo siebie, kole-
żanki lub kolegów ze szkoły, 
a młodsze pokolenie rozpozna 
swoich rodziców bądź dziad-
ków?   fot. Jan Ryś – „Ilustracja 
Polska”

Q

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

Kalendarium lubońskie
luty – okrągłe rocznice

160 lat temu
QQ  13 lutego 1857 r. hr. August Cieszkowski 

został zaocznie wybrany prezesem powo-
łanego w styczniu Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Poznaniu (był nim trzykrotnie).   
(11, s. 115)

110 lat temu
QQ Do 15 lutego 1907 r. miała się ostatecz-

nie zakończyć rozbiórka pierwszego, gro-
żącego zawaleniem 1-izbowego budynku 
szkoły w  Żabikowie (dziś SP  2 przy ul. 
Żabikowskiej), który stał opuszczony od 
6 marca 1906 r.   (13, s. 142)
QQ W lutym 1907 r. na żądanie starosty Al-

freda von Tillego odrzucono gotowy pro-
jekt szkoły 3-izbowej w Żabikowie Kolonii 
i określono nowe założenia dla projektanta 
(docelowo 400 uczniów, 4 izby szkolne, 2 
mieszkania dla żonatych nauczycieli, 2 dla 
nieżonatych). Na podstawie tych założeń 
placówkę wybudowano.   (13, s. 264)
- Pod koniec lutego 1907 r. mieszkańcom 
Kolonii Żabikowo przedstawiono całość 
zabudowy rynku w postaci plastycznego 
modelu.   (13, s. 268)

90 lat temu
QQ 11 lutego 1927 r. w wieku 76 lat zmarł 

ks. Karol Seichter – proboszcz para�i wi-
rowskiej, do której wówczas należeli miesz-
kańcy obecnego Lubonia.   (3, s. 69)

75 lat temu
QQ W lutym 1942  r. stan liczebny para-

�i ewangelickiej w  Żabikowie (z przyłą-
czonymi w  1940  r. okolicznymi wsiami) 
przedstawiał  się następująco: Żabikowo 
– 800 osób, Luboń – 150, Lasek – 80, Łę-
czyca – 50, Kotowo – 50, Komorniki – 150, 
Plewiska – 120, Junikowo – 70, Rudnicze 
– 10, Świerczewo – 20; razem 1500 osób.   
(13, s. 283)
QQ W lutym 1942 r. na skutek interwencji 

u namiestnika Hitlera w Kraju Warty – Ar-
tura Greisera – pastorem komisarycznym 
Żabikowa mianowano Eugena Greisberga.   
(13, s. 285)

70 lat temu
QQ 9 lutego 1947 r. w ramach gromadzenia 

funduszy na odbudowę kościoła św. Jana 
Bosko ze zniszczeń wojennych, w sali domu 

para�alnego odbyła się kolejna wenta, 
z  której dochód wyniósł aż 68  000  zł, 
pomimo że tego dnia był silny mróz 
i  przyszło mało ludzi. Oglądano �lm 
i teatr marionetek. W przeddzień zmarł 
główny organizator imprezy – Jan Mi-
kuś.   (3, s. 179)
QQ 18 lutego 1947  r. inspektor Jan Li-

piński otworzył szkolne studio radiowe 
w Szkole Podstawowej nr 4.   („WL” 09-
2004, s. 27)
QQ 28 lutego 1947 r. Naczelny Sąd Woj-

skowy zmienił kwali�kację czynów Ka-
zimierza Grendy (proces 13.01.1946 r. 
– kara śmierci) i  zasądził karę 15.  lat 
pozbawienia wolności, pozbawienie praw 
publicznych i  obywatelskich na 5  lat 
(K. Grenda – nauczyciel i  kierownik 
przedwojennej Szkoły nr 3, powstaniec 
warszawski, członek organizacji oporu 
wobec rządu komunistycznego w Pol-
sce).   (13, s. 253)

55 lat temu
QQ 3 lutego 1962 r. na ul. Okrzei odsło-

nięto tablicę pamiątkową poświęconą 
Mańczakowi – zamordowanemu podczas 
II wojny przez okupanta niemieckiego na 
tej ulicy.   (internetowy magazyn roczni-
cowo-historyczny „Kalendarz 
Ucznia” achjoj.info, poz. 1162)

45 lat temu
QQ Z 21 na 22 lutego 1972 r., 

wskutek wybuchu w Zakładach 

cd.  
na str. 
36
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Floriana Dumka, który był biegłym 
w sprawie wybuchu. Opowiada, w jaki 
sposób doszło do tragedii. Można rów-
nież zobaczyć doktora Przemysława 
Zwiernika z instytutu Pamięci Narodo-
wej, który wyjaśnia, dlaczego władze, 
mimo o�ar śmiertelnych, doszukiwali się 
winnych wśród pracowników zakładów.
Bogaty materiał i  zeznania świadków 
wywołują dreszcze. Warto zapoznać się 
z  historią, o  której żaden z  bohaterów 
odcinka nie może zapomnieć. Krzyk, 
jasne plamy, ciała pod gruzami. Taki 
obraz zastali lekarze, strażacy, którzy 
znaleźli się na miejscu wybuchu. Wnio-

skując z opinii świadków, obraz katastro-
fy był tak przerażający, że uratowani 
pracownicy sami musieli namawiać 
służby do wejścia na teren, wciąż płoną-
cej hali.
Uważam, że to świetny materiał. Jako 
mieszkanka Lubonia z zainteresowaniem 
śledziłam odcinek opowiadający o tra-
gedii, która nastąpiła w moim mieście. 
Poparta faktami i  profesjonalną doku-
mentacją. Każda z osób, która pamięta 
tamte wydarzenie, ale także młode oso-
by, które nie sięgają pamięcią tamtych 
czasów, powinny się z nią zapoznać.

Natalia Kosakowska

HISTORIA

Ziemniaczanych został znisz-
czony oddział produkcji 
dekstryn, zginęło 17  pra-
cowników. Wydarzenie to 
upamiętniono obeliskiem.   
(1, s. 22; „WL” 02-2012, s. 32)

QQ 26 lutego 1972 r. – ogłoszono dniem 
powszechnej żałoby w  Luboniu, od-
był  się uroczysty pogrzeb o�ar kata-
strofy (wybuchu dekstryny w Zakładach 
Ziemniaczanych). Z wielkim wysiłkiem 
uczestniczył w nim ks. Teodor Nogala 
(proboszcz para�i pw. św. Jana Bosko).   
(„WL” 02-2012, s. 32; 3, s. 201)

25 lat temu
QQ W lutym 1992 r. rozpoczęto roboty 

ziemne przy budowie skrzydła „C” Szkoły 
Podstawowej nr 2 przy ul. Żabikowskiej 
(z 8 klasami lekcyjnymi, Poradnią Psy-
chologiczno-Pedagogiczną i salą gim-
nastyczną).   (13, s. 196)

20 lat temu
QQ 23 lutego 1997 r., w związku z nagłą 

śmiercią Marka Schmidta, w  okręgu 
nr 17 odbyły się wybory uzupełniające 
do Rady Miasta. Radną została Izabela 
Szczepaniak.   („WL” 

Kalendarium lubońskie
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QQ Ośrodek Kultury zaprasza na obcho-
dy 45. rocznicy tragicznego wybuchu 
dekstryny na terenie Wielkopolskiego 
Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemnia-
czanego. Uroczystości odbędą  się 22 
lutego o godz. 12 pod pomnikiem upa-
miętniającym lubońską katastrofę (ul. 
Armii Poznań 49 teren dawnych WPPZ).

QQ Ośrodek Kultury zaprasza 3 marca 
o godz. 19 na projekcję �lmu o tragicz-
nym wybuchu, jaki miał miejsce w 1972 r. 
na terenie Zakładów Ziemniaczanych 
w  Luboniu. Po projekcji zapraszamy 
na spotkanie z autorem �lmu, panem 
Zbysławem Kaczmarkiem.

Regina Górniaczyk
dyrektor

Rocznica lubońskiej tragedii

14 października stacja telewizyjna TVP3 
Poznań zaproponowała widzom nowy 
cykl �lmów dokumentalnych „Zapo-
mniane historie”. Autorem serii jest Zby-
sław Kaczmarek. Emisja programu na-
stępuję w co drugi piątek, o godz. 19.05 
oraz na stronie internetowej TVP. Cykl 
opowiada o  tym, co działo  się na zie-
miach Wielkopolski w  okresie 1939-
1989, najbardziej mrocznym i  niebez-
piecznym czasie. W serii dokumentów 
możemy zobaczyć działania wielkopol-
skich patriotów, m.in. z Lubonia, Plesze-
wa, Poznania.
6 stycznia br. stacja nadała kolejny od-
cinek „Niezapomnianych historii”, po-
święcony wybuchowi dekstryny w Za-
kładach Ziemniaczanych 22 lutego 
1972  r., który pochłonął życie 17 pra-
cowników z 3. zmiany, rozpoczętej  się 
jak zwykle o godz. 23. Wywiadów pod-
czas �lmu udzielają m.in. byli pracow-
nicy, którzy tego dnia również byli w Za-
kładzie. Wspominają Czesław Krajewski, 
Janusz Kołodziejczyk, Czesław Tylka 
oraz Teresa Korcz. Historię wybuchu 
dekstryny możemy poznać dzięki pala-
czowi, któremu polecono, by pozbył się 

dokumentacji dotyczącej pracy i bezpie-
czeństwa w Zakładach Ziemniaczanych. 
Nie zrobił tego. Przekazał ją w ręce stra-
żaka, który pomagał w akcji ratunkowej. 
Dzięki temu historia ujrzała światło 
dzienne, tra�ła do dr Izabelli Szczepa-
niak (w �lmie – narrator), dzięki której 
możemy zgłębić tragedię oraz odpowie-
dzieć sobie na pytanie: Czy zdarzenia 
można było uniknąć?
Na wydziale dekstryny nastąpiły dwa 
wybuchy. Pierwszy poprzedzony był 
eksplozją reaktora. To eksplozja spowo-
dowała rozniesienie po hali pyłów. Jak 
twierdzi Izabella Szczepaniak: „Nie było 
przerw technologicznych, które były 
niezbędne w usunięciu pyłów z powie-
trza.” W dzisiejszych czasach fabryka, 
która nie potra� sprostać podstawowym 
zasadom BHP jest likwidowana, 1972 
roku nikt nie martwił się konsekwencja-
mi unoszenia  się w  powietrzu pyłów. 
Nikt z  wyjątkiem pracowników. – 
„Wszystko byłoby dobrze, gdyby wenty-
lacja działała” – wspomina jeden ze 
świadków, Janusz Kołodziejczyk. Pra-
cownicy sami mieli zająć się renowacją 
wentylacji, niestety nie zdążyli. Wybuch 

rozpoczął się w piwnicy. 
Rozproszenie ognia 
w  hali zajęło chwilę, 
dekstryniarnia posiada-
ła 4 poziomy. Po wybu-
chu ludzie znaleźli  się 
pod gruzami, dach zo-
stał odrzucony z  taką 
siłą, że wylądował po 
drugiej stronie torowi-
ska kolejowego.
Oprócz zeznań świad-
ków zdarzenia, możemy 
także usłyszeć opinię 

Zapomniana historia Lubonia
Katastrofa, która wstrząsnęła miastem

Q
Kadr z �lmu – teczka z dokumentami, dotyczącymi spra-
wy Zakładów Ziemniaczanych z 1972 r. uratowana przed 
spaleniem

Q
Z budynku Wydziału Dekstryny niewiele pozostało. Na zdjęciu zaawansowana akcja 
odgruzowania przeprowadzona z użyciem ciężkiego sprzętu m.in. przez wojsko

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa 
XX wieku. Luboń k. Poznania” Grażyna 
Balińska, Wrocław 2000; 3 – „Luboń 
i  okolice. Dzieje osadnictwa i  dzie-
więciu para�i” Stanisław Malepszak, 
Luboń 2002 i 2005; 4 – „Wykopaliska 
archeologiczne w Luboniu”, Stanisław 
Malepszak, Błażej Stanisławski, Luboń 
1998; 5 – „50 lat Lubońskiego Klubu 
Sportowego 1943 – 1993”, Stanisław 
Malepszak, Luboń 1993; 6 – „Zakłady 
Chemiczne Luboń SA 1914-1999. Trady-
cja 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 Komisariatu MO w Luboniu 
(1974-1990); 16 – „Lubonianie w Po-
wstaniu Wielkopolskim”, Luboń 2009; 
17 – „Rocznik Historyczny Lubonia” 
– tom 1, Luboń 2011; 18 – „Rocznik 
Historyczny Lubonia” – tom 2, Luboń 
2012; 25 – „Bambrzy”, Maria Paradow-
ska, Poznań 1998]; 30 – BZCz (Biblio-
teka Zawartości Czasopism)

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

oprac. HS
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25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy „Dla ratowania życia i zdrowia 
na oddziałach ogólnopediatrycznych 
oraz dla zapewnienia godnej opieki me-
dycznej seniorom” stał się nie tylko wy-
razem wsparcia dla idei pomocy dzie-
ciom i seniorom, ale także formą sprze-
ciwu wobec polityki rządzących. Efektem 
tej wyjątkowej edycji jest rekordowa 

zbiórka. W  Luboniu wyniosła ona 
50 409,22 zł – znacznie więcej niż miało 
to miejsce w poprzednich latach.
Tegorocznemu �nałowi towarzyszył tur-
niej piłki nożnej połączony z  licytacją 
pamiątek sportowych w  LOSiR oraz 
autobusowe wycieczki po Luboniu i Po-
znaniu, prowadzone przez przewodnika 

– radnego Jakuba Bielawskiego. Szcze-
gólnym wydarzeniem tego dnia był rajd 
rowerowy na 50 (trasa terenowa) 
i 100 km (trasa szosowa: Luboń, Kórnik, 
Zaniemyśl, Śrem, Czempiń, Luboń), 
organizowany przez Zgrupkę Luboń. 
W  tę chłodną i  śnieżną niedzielę na 
starcie zebrało się 37. rowerzystów. Sied-
miu z nich zdecydowało się na pokona-

nie najdłuższego odcinka. Podczas 
wydarzeń organizowanych przez 
Zgrupkę prowadzano zbiórkę do 
puszek WOŚP.

Polityka, pomoc i rekord
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2017

Q
Szef sztabu WOŚP Luboń – Jakub Bielawski – 
z siostrą Elżbietą Schmidt i szkolnym Kołem 
Wolontariatu z SP 2 prezentują reprodukcje 
czasopism z 1938 r., w których zamieszczono 
tragiczne wydarzenia z Lubonia – morderstwo 
ks. Stanisława Streicha   fot. Mariusz Marszałkie-
wicz

Q
Biorąca udział w zbiórce na WOŚP – Zgrupka 
Luboń    fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Organizatorzy lubońskiej akcji podczas liczenia pieniędzy w korytarzu 
CH Factory

Na ulicach naszego miasta kwestowało 60 wo-
lontariuszy, głównie młodzież. Najskuteczniej-
szymi okazali  się Kinga Kubiak, która zebrała 
5 390,44 zł, Katarzyna Mańczak - 3 372,56 zł oraz 
Adrianna Mańczak – 2 882,73 zł.
Wszystkim zaangażowanym w przebieg Finału 
należą  się wyrazy uznania: wolontariuszom 
i darczyńcom, a także organizatorom – pracow-
nikom Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta z lu-
bońskiego sztabu WOŚP. Wsparcia udzielił rów-
nież Factory Outlet.

Mariusz Marszałkiewicz

Członkowie oraz sympatycy Kowboj-
skiego Miasteczka w Luboniu zorga-
nizowali 21 stycznia Bal Country, 
w  którym wzięli udział ranczerzy 
czyli poganiacze bydła, countrowcy 
oraz osoby zainspirowane kulturą 
i historią Ameryki Północnej. Obec-
nością zaszczyciły saloon atrakcyjne 

damy prezentujące kreacje prosto 
z Dzikiego Zachodu, przenoszące ob-
serwatora do czasów popularnego 
w  latach 90. westernowego serialu 
telewizyjnego pt. „Dr. Quinn”. Podczas 
pokazu mody country na wybiegu 
ujrzeliśmy kreatywne damy w  pięk-
nych balowych sukniach zwanych 
krynolinami. Dumnie i z dużą gracją 
zaprezentował się w całym rynsztun-
ku szeregowy Kawalerii Południa 
w obecności uroczej córki Joany. Jak 
przystało na dystyngowanego dżen-
telmena w  mundurze, pomocą pod-
czas pokazu służył modelkom Kawa-
lerzysta Lucky. Podczas całego wyda-
rzenia królowała muzyka country, do 
której nogi same rwały się do tańca. 
Grupa Taneczno-Westernowa „Dallas 
Country”, której szefem i instruktorem 
jest kowboj Jack, wykonała pokaz 
artystyczny połączony z nauką tańca 
dla publiczności. Podobnie jak pod-
czas wielu imprez, dużym powodze-
niem cieszył  się symboliczny prze-
marsz przy hymnie Texasu, na prze-
dzie którego z uniesioną Konfederac-
ką Flagą szedł Mały Joe, zachęcając 
gości, by przyłączyli się do pochodu. 
Następnym punktem programu było 
zwiedzanie westernowego miasteczka. 
DJ Jack sprawił niespodziankę, prze-
kazując mikrofon osobom, które 
chciały wykazać się umiejętnościami 
i talentem piosenkarskim.

Zbigniew Henciel

Bal Country

Q
Kawalerzysta Armii Skonfederowanych 
Stanów Ameryki z piękną córką Joany 
podczas balu country

Pan Marek mieszka 
od ponad 10.  lat 
w   Sw ar z ę d z u , 
a urodził się na Wi-
dzie – robotniczej 
dzielnicy Poznania 
i  wychowywał  się 
na Dębcu. Część 
r o d z i ny  m i a ł 
w  Luboniu, z  któ-
rym związany jest 
do dzisiaj. Do świe-
tlicy Spółdzielni 
„Lubonianka” przy-
był 25 stycznia na 
zaproszenie prezesa 
Piotra Konika, by 
promować swoją 
książkę „W antrejce 
na ryczce” – „Loko-
motywa i  inne 
wiersze w  gwarze 
poznańskiej”. Książka zawiera poznańskie 
adaptacje wierszy Brzechwy, Tuwima 
i innych autorów, a także wiersze i felie-
tony autorskie. Wuja Czechu to literacka 
postać, w którą wcielił się autor, publi-
kując swoje pierwsze teksty literackie na 
portalach społecznościowych. Pan Marek 
jest miłośnikiem gwary poznańskiej 
i wielbicielem blubrów Starego Marycha. 
Prelegent opowiadał o  swoim zafascy-
nowaniu gwarą i  przeczytał napisane 

przez siebie w gwarze wiersze takie, jak: 
„Lokomotywa”, „Skarżypyta”, „Kaczka 
Dziwaczka”, „Pan Hilary”, „Leń”, „Mu-
rzynek Bambo”, „Samochwała”, „Kłam-
czucha”, „Abecadło”, „Paweł i  Gaweł” 
i wiele innych. Interpretacja gwary w wy-
konaniu Wuja Czecha była wspaniała. 
Było wiele śmiechu i zabawy. Na zakoń-
czenie spotkania nabywano książki z de-
dykacją autora.

Jan Błaszczak

„Po naszymu i do rymu”
Spotkanie Marka Szymańskiego (Wuja Czecha), promującego gwarę 
poznańską, z mieszkańcami Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

Q
Kontynuator blubrów Starego Marycha podczas spotkania 
z mieszkańcami Spółdzielni „Lubonianka”; z prawej prezes 
– Piotr Konik   fot. Jan Błaszczak
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zwane „śpiewanie uczuciami”. Tego nie 
można  się nauczyć, z  tym podobno 
trzeba się urodzić. Na koncertach śpie-
wasz utwory posiadające skrajnie róż-
ne wartości emocjonalne (radość, smu-
tek, strach, nadzieja, spokój). Możesz 
powiedzieć, jak to jest tak błyskawicz-
nie „startować emocjonalnie”? Czy, by 
„śpiewać uczuciami”, trzeba te uczucia 
znać z  własnego doświadczenia, czy 
mieć w sobie wrodzoną empatię?

K.B.: Bardzo mi się podoba to pytanie. 
Dziękuję, miło kiedy ktoś docenia i za-
uważa, że artysta śpiewa emocjami. My-
ślę, że kiedy człowiek przeżywa i  do-
świadcza każdej z  tych emocji, pisząc 
teksty czy tworząc melodię, jest to na 
pewno szczere. Dlatego cieszę się, że 
podczas moich koncertów, które traktu-
ję jak spotkania z moimi fanami, ludzie 
przeżywają moją muzykę podobnie. 
Mimo że moje życie jest trochę bardziej 
dynamiczne i cały czas jestem w podró-
ży, poznaję wiele osób, to jestem tylko 
człowiekiem. Niezwykłe jest to, że śpie-
wając, patrząc im w oczy wiem, że wie-
lu z nich może niekoniecznie miało takie 
same sytuacje, ale bardzo podobne do 
moich, bo ja też popełniam błędy – są 
wzloty, upadki, jest radość, jest nadzieja, 

jest smutek, pojawiają się one w życiu na 
przemian i  dzięki temu możemy wie-
dzieć, czym jest szczęście, znać jego 
de�nicję. Bo gdyby człowiek ciągle cho-
dził uśmiechnięty, to na pewno byśmy 
nie wiedzieli, czym ono jest. Dlatego 
jeżeli chodzi o  emocje, to na pewno 
śpiewając utwory tak różne emocjonal-
nie, przypominam sobie często sytuacje, 
które sprowokowały mnie do napisania 
tych tekstów, do stworzenia tych melodii. 
Czasami tak bardzo wczuwam się w treść 
emocjonalną, że przechodzą mnie dresz-
cze, i uwielbiam te momenty, a bywa ich 
w  czasie koncertu kilka. To takie mo-
menty, które często się powtarzają w sta-
łych fragmentach utworu, i uwielbiam 
to. To jest naprawdę jedna z  lepszych 
części koncertu kiedy mogę mieć ciarki 
na ciele.

„WL”: Powiedziałeś kiedyś, że gdybyś 
znał receptę na szczęście, wypisałbyś 
ją każdemu. Czy Twoim zdaniem, taka 
recepta istnieje?

K.B.: Jeżeli chodzi o receptę na szczęście, 
to nie jest to łatwe zadanie. Wiadomo, 
to kwestia indywidualna każdego czło-
wieka. Dla mnie jest nią na pewno pasja, 
która pomaga w  gorszych chwilach, 
a w tych lepszych sprawia, że człowiek 
nabiera sił i poczucia własnej wartości. 
Dodałbym do tego niezłomną wiarę, bo 
ona jest bardzo potrzebna w życiu, i na 
co dzień. Właśnie w tych gorszych chwi-
lach, łatwiej jest  się podnieść i  stanąć 
znowu twardo na nogi. Na pewno po-
mnożyłbym to razy zdrowie, o  które 
trzeba zawsze dbać, bo bez niego, nie-
stety nic nie jesteśmy w stanie osiągnąć, 
i podzieliłbym to przez rodzinę i przy-
jaciół, prawdziwych przyjaciół, którzy są 
wsparciem. Oczywiście, jeżeli chodzi 
o radości, czy nawet te gorsze chwile, to 
najlepiej jest dzielić je z kimś, komu się 
ufa. Jest to moja recepta na szczęście. 
Gdzieś ostatnimi czasy, powoli do tego 
doszedłem. Uniwersalnej recepty na 
szczęście sądzę, że chyba nikt 
nie jest w stanie wypisać, każ-
dy musi doświadczyć tego 
uczucia sam, zrobić sobie taką 
piramidę potrzeb, co w życiu 
jest najważniejsze i  małymi 
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Koncert
Po 3 latach, w Luboniu odbył się kolejny 
koncert Kamila Bednarka. Muzyk z ze-
społem (Radosław Szyszkowski, Łukasz 
Bzowski – instrumenty klawiszowe, Ma-
ciej Pilarz – perkusja, Piotr Bielawski – 
gitara, Piotr Stanclik – gitara basowa, 
Łukasz Zgoda, Michał Podżus – sekcja 
dęta, Kamil Stefański – wokal) wystąpił 
27 stycznia w hali widowiskowo-spor-
towej LOSiR-u przy pełnej widowni 
(zajęte trybuny i parkiet pod sceną).

Wywiad

„Wieści Lubońskie”: Witaj Kamilu! 
Koncert w Luboniu zgromadził tłumy 
spragnionych dobrej muzyki, hala była 
wypełniona po brzegi ludźmi w każ-
dym przedziale wiekowym. Wiem, że 
przyjechali także z daleka, nawet z Ło-
dzi. Na koncertowej trackliście był 
oczywiście „Talizman” – najnowszy 
utwór, do którego zaprosiłeś Matheo 
(polski raper i producent muzyczny). 
„Talizman” jest zapowiedzią nowego 
albumu, który ma  się ukazać w  tym 
roku. Czy ten utwór określa obszar 
muzyczny, w jakim będzie powstawać 
Twój 4. album?

Kamil Bednarek: „Talizman” to nasz 
najnowszy singiel. Można zdecydowanie 
powiedzieć, że jest to eksperyment twór-
czy. Jak wiesz, zawsze mówiłem, że nie 
chciałbym szu�adkować siebie jako ar-
tysta i zamykać się tylko w jednym ga-
tunku, więc odbyliśmy z Matheo małą 
podróż, jeśli chodzi o gatunek muzycz-
ny i wybraliśmy reggaeton. Ten kawałek 

powstał w  styczniu w  ubiegłym roku. 
Napisałem wtedy słowa, a dopiero gdzieś 
w  kwietniu spotkaliśmy  się z  Matheo 
u mnie i zaczęliśmy eksperymentować, 
„bawić się” muzyką. Reggaeton to mu-
zyka wywodząca się z dancehallu i hip-
-hopu, czyli z pokrewnych i bliskich mi 
gatunków muzycznych. Nie chcieliśmy 
robić tego w klasyczny sposób, chcieli-
śmy stworzyć coś zupełnie nowego, dla-
tego utwór miał chyba 4. wersje i dopie-
ro ta ostatnia była taka, że razem czuli-
śmy – tak, to jest właśnie to! Dlatego 
jestem szczęśliwy, że mogłem spotkać się 
z Matheo – było to także dla mnie nowe 
doświadczenie, bo ani on, ani ja nigdy 
wcześniej tego gatunku nie nagrywali-

śmy. „Talizman” rzeczywiście jest pierw-
szym singlem, zapowiadającym nową 
płytę, która na pewno będzie zróżnico-
wana. Nie będzie całkowicie elektronicz-
na, pojawią się też rootsy, może nawet 
trochę soulu, funku..., zobaczymy. Na 
razie wszystko jest w fazie przygotowań. 
Myślę, że pod koniec lutego cała setlista 
płyty się wyklaruje.

„WL”: Po ukazaniu się w 2014 r. singla 
grupy �e Lions „Matka Muzyka (Mer-
cy Mercy Mercy)” z Twoim udziałem 
(wokal, tekst), Rafał Garszczyński na-
pisał na łamach „JazzPRESS” – Następ-
nym razem poproszę więcej Kamila 
Bednarka… Jest potrzebny zespołowi 
tak samo, jak Piotr Baron, czy Wojciech 
Mazolewski..., a znając miłość do jazzu 
Rafała Garszczyńskiego, to właśnie jazz 
miał na myśli. Czy są szanse na więcej 
Bednarka w jazzie? Czy będzie można 

usłyszeć Ciebie w  jakimś projekcie 
jazzowym? Chociaż wielu twierdzi, że 
„przecież we wszystkich utworach Bed-
narka pobrzmiewa jazz”.

K.B.: Jeśli chodzi o �e Lions, to byłem 
bardzo mile zaskoczony, kiedy dostałem 
zaproszenie, by zaśpiewać na tej płycie 
i napisać tekst. Podobał mi się sam za-
mysł tej płyty – jazzowe utwory w aran-
żacjach reggae, no i ambitni muzycy. Na 
pewno miło jest występować u  boku 
takich artystów muzyków. Wiem, że 
życie jest tak nieprzewidywalne, że jesz-
cze może się coś takiego wydarzyć. Bar-
dzo lubię jazz, bo prawdę mówiąc, na tej 
muzyce  się wychowałem, ucząc  się 
w szkole muzycznej gry na saksofonie. 
Teraz wiadomo, w  trochę inną stronę 
„uciekłem”. Reggae, dancehall, reggaeton 
czy nawet rap są mi bardzo bliskie, ale 
zawsze robi mi się ciepło na sercu, kiedy 
przypominam sobie czas spędzony 
w big-bandzie, czy na ćwiczeniu wielu 
etiud jazzowych. Jeśli dostanę zaprosze-
nie do interesującego projektu jazzowe-
go, to na pewno nie odmówię.

„WL”: Jedną z cech tak bardzo wyróż-
niających Ciebie z  grona wielu (nie 
tylko polskich) wokalistów jest tak 

Śpiewać uczuciami

Q
 Kamil Bednarek   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Zdjęcie zespołu Kamila Bednarka (pseudonim „Maccabraa”) – na pierwszym planie 
– ze specjalną dedykacją dla czytelników „Wieści Lubońskich”. Dalej od lewej: Kamil 
„Sta�” Stefański; w drugim rzędzie: Michał „Podżus” Podżer, Piotr „Zwierz” Stanclik, 
Maciej „Pilu” Pilarz, Filip Miguła, Łukasz Zgoda, Piotr „Piter” Bielawski; stoją: Radosław 
„Radziula” Szyszkowski, Łukasz „Bzyniu” Bzowski

Q
Spontaniczność artysty na lubońskiej scenie   fot. Mariusz Marszałkiewicz
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„Antigraviti” nagrała płytę w  składzie: 
Julia Będziechowska (wokal/bas), Patryk 
Kaptur (gitary) i Paweł Marcyniuk (bęb-
ny). Znalazło  się na niej pięć najlepiej 
odzwierciedlających działalność zespo-
łu utworów z muzyką „Antigravity” do 
tekstów Julii Będziechowskiej w języku 
angielskim: „Pups”, „Strange”, „Break 
Up”, tytułowy „Crossroad” i „Sea”. Ma-
teriał na płytę EP (potocznie EPka) 
został wybrany w wakacje letnie ubie-
głego roku i dopracowywany oraz szli-
fowany do momentu przekroczenia 

progu studia w październiku. Nagranie 
dedykowanej założycielce, opiekunce 
i menedżerce – Karolinie Wilczyńskiej-
-Kąkol – EPki zrealizowano w profesjo-
nalnym studio MIX I MASTERING 
Wojciech &  Paweł Karlińscy (Karlin 
Studio). Niektóre utwory zostały skom-
ponowane jeszcze w  starym składzie 
zespołu, natomiast w obecnym (od roku 
z nowym perkusistą – Pawłem Marcy-
niukiem), zostały lekko zmody�kowane 
oraz poprawione pod względem aranża-
cji. Krążek zawiera także piosenki napi-

Płytowy debiut
Przez ostatnie 3 miesiące lubońska grupa rockowa „Antigravity” 
(pierwotna nazwa „Antygrawitacja”) nagrywała swoją pierwszą płytę pt. 
„Crossroads” (rozdroże, skrzyżowanie dróg), którą wydała w ostatniej 
dekadzie stycznia

Q
Na czarno-białej okładce płyty symbo-
licznie przedstawiony tytuł krążka 
„Crossroads”– skrzyżowanie dróg; 
poniżej logo „Antigravity” (AG)

sane już po odświeżeniu składu zespołu, 
są to utwory: „Strange” oraz „Crossroad”, 
który jest singlem promującym płytę 
„Crossroads”. Materiał uwieczniony na 
debiutanckiej płycie jest, podobnie jak 
młodzi muzycy, bardzo ambitny. Utwo-
ry są perfekcyjnie dopracowane w każ-
dym calu i doskonale zaaranżowane, co 
z charakterystycznym dla grupy brzmie-
niem sprawia, że jest jej przebojową 
wizytówką. Płyta się ukazała, teraz przy-
szedł czas na koncertowanie oraz pracę 
nad materiałem do następnej.
Na str. 7 czytaj o supporcie zespołu przed 
koncertem Kamila Bednarka.

PAW

„Antigravity” dziękuje wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
zaistnienia „Crossroads”.

krokami, różnymi drogami docierać do 
najdrobniejszych nawet marzeń, najlepiej 
zaczynając od nich, bo potem z każdym 
małym spełnionym marzeniem jesteś 
silniejszy, by wyznaczać sobie coraz 
trudniejsze cele czy coraz większe ma-
rzenia.

„WL”: Album „Oddycham” w o�cjal-
nym rankingu największego magazynu 
reggae – „Reggaeville” – został ogło-
szony najlepszym albumem reggae na 
świecie roku 2015, a  Ty najlepszym 
artystą reggae 2015. Świat cię docenia, 
w Twoich utworach występują gościn-
nie wielkie nazwiska światowej muzy-
ki reggae, czy to motywuje, dodaje 
skrzydeł?

K.B.: „Reggaeville”... O tak! Na pewno 
dodaje skrzydeł. Cały ten trud, który 
wkładamy w  tworzenie muzyki, po-
dróże (nie zawsze to łatwe), koncerty. 
Taką wiadomością na pewno moi fani 
byli uszczęśliwieni, a ja po prostu sam 
nie mogłem w  to uwierzyć, więc jest 
to ogromne wyróżnienie. I na pewno 
taki mały alercik, że trzeba pracować 
dalej, wskoczyć na jeszcze wyższe ob-
roty, bo skoro gdzieś już usłyszeli o nas 
na świecie, to fajnie byłoby pokazać, 
że Polska też potrafi dobrze zagrać 
reggae.

„WL”: Bardzo dbasz o swoje zdrowie, 
ale także należysz do honorowych daw-
ców szpiku, jesteś honorowym dawcą 
krwi, biegasz 9 km w „Policz się z cu-
krzycą”, odwiedzasz dzieci na szpital-
nych oddziałach onkologicznych. To 
wszystko wymaga czasu i dobrej kon-
dycji. Czy muzyka, jaką tworzysz, war-
tości, jakie niesie, pomagają Ci w zna-
lezieniu czasu na wszystko?

K.B.:  Dla mnie zawsze najtrudniejszy 
był początek. Nie mogłem odnaleźć się 
w tym wszystkim. Miałem 19 lat i nagle 
całe życie odwróciło się do góry noga-
mi. Skupiałem się wtedy całkowicie na 
muzyce, do tego podróże, jeszcze czas 
dojrzewania, poznawania wszystkiego, 
poznawania show-biznesu od tej drugiej 
strony, od strony artysty, bo zawsze 
mogłem tylko  się domyślać, jak tam 
jest. Wiesz co? To jest jedno z najwspa-
nialszych uczuć, kiedy odwiedzasz szpi-
tale i widzisz dzieci, które cieszą się, że 
po prostu jesteś przy nich. Dla mnie 
pierwsze odwiedziny u chorych dzieci 
były chyba najtrudniejsze, bo nie ukry-
wam, że nie obyło  się bez łez po tej 
wizycie. W  pędzie, w  zawirowaniu, 
i  w  tym, co  się dzieje teraz dookoła, 
całkowicie nie doceniamy podstawo-
wych wartości – mówię o zdrowiu. Nie 
mamy czasu, wszyscy są zabiegani, za-

pracowani. Ludzie tracą swoje zdrowie, 
żeby zarabiać pieniądze, by potem je 
wydawać na odzyskanie zdrowia. Dla 
mnie więc takie wizyty to też lekcja 
pokory i przede wszystkim szczęście, że 
ktoś się cieszy, i to jest najfajniejsze, że 
po prostu jesteś i dodajesz komuś otu-
chy, nadziei, zagrzewasz do walki z cho-
robą. Doceniam zawsze osoby, które nie 
myślą tylko o sobie, ale robią także coś 
dla innych. Gdybym miał więcej wol-
nych chwil, chętnie zaangażowałbym się 
w więcej akcji. Teraz powoli jakoś fajnie 
mi się to wszystko poukładało w życiu. 
Znajduję czas na muzykę, na odwiedzi-
ny w szpitalach, by grać koncerty cha-
rytatywne. Tak bardzo dzisiaj jest to 
potrzebne ludziom takie światło, nie 
chodzi tutaj o religię, a bardziej o pew-
ną duchowość, o jakiś wyższy cel i mam 
nadzieję, że będzie coraz więcej osób, 
które bezinteresownie będą starały się 
pomagać innym.

„WL”: Do Lubonia powróciliście z kon-
certem po 3 latach. Czuło się, że gra 
Wam się tu świetnie. Czy mam rację?

K.B.:  Graliśmy chyba na Dniach Lu-
bonia, czy dobrze pamiętam? To był 
koncert plenerowy. Koncerty plenerowe 
różnią się od klubowych czy tych w ha-
lach widowiskowo-sportowych. Publika 
na koncertach plenerowych jest w  ja-
kiejś części przypadkowa. Jest wielu 

fanów, ale też często są ludzie, którzy 
po prostu przychodzą z  ciekawości, 
zobaczyć co my tam gramy. To jest też 
fajna sytuacja, bo jest pewnego rodzaju 
wyzwaniem dla mnie. Zależy mi zawsze 
na tym, żeby przyciągnąć do siebie lu-
dzi, którzy może na co dzień nie słu-
chają muzyki reggae. Tymczasem mo-
głoby  się to zmienić, by potem widy-
wać  się na koncertach klubowych, 
które mają zupełnie inny klimat. Ludzie, 
którzy przychodzą na moje koncerty 
w klubach czy w halach właśnie, to fani 
głodni muzyki, którzy znają teksty, 
wspierają nas kupując płyty, odwiedza-
jąc na koncertach. To pewnego rodzaju 
symbioza, koncerty klubowe są bardziej 
magiczne. Luboń – niesamowity klimat 
stworzyli ludzie. Tak mi  się tego dnia 
chciało grać, śpiewać. Już nie mo-
głem się doczekać, mimo że gram ty-
dzień w tydzień. Cieszę się, że mogłem 
tu zagrać, że koncert się udał i radość 
ludzi, i uśmiechy na twarzach po kon-
cercie, dały mi dużo satysfakcji. Scho-
dziłem ze sceny szczęśliwy.

„WL”: Dziękuję za rozmowę, a w imie-
niu zespołu redakcyjnego życzę zdro-
wia, spełnienia marzeń i planów.

K.B.:  Dziękuję i pozdrawiam czytelni-
ków „Wieści Lubońskich”.

rozmawiała: Gabriela Wojciech

Q
 Reporter „Wieści” uchwycił moment wykonywania jednego z pamiątkowych zdjęć 
podczas koncertu   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Q
Atmosfera koncertu udzieliła się publiczności. Niechętnie opuszczano salę    
fot. Mariusz Marszałkiewicz
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Jasełka w „Promyku”

10 stycznia w „Galerii na Regale” po raz 
kolejny spotkali  się członkowie Klubu 
„Promyk”. Niespodzianką dla nich była 
wizyta Katarzyny Królikiewicz i dzieci 
z  kl. 3b ze Szkoły Podstawowej nr  3. 
Przepiękne przedstawienie dostarczyło 
wiele wzruszeń i przywołało świąteczną 
atmosferę.

O pchle bez manier
11 stycznia „Galeria na Regale” gościła 
Teatr TAK, który swoją niesamowitą 
ekspresją zachwycił nie tylko dzieci, ale 
również rodziców. Pełna humoru opo-
wieść „O pchle, co manier nie miała”, 
z elementami języka angielskiego, spra-
wiła, że dzieci nie tylko świetnie  się 
bawiły, ale również nauczyły się nowych, 
obcych słówek.

„Mądre bajki”
12 stycznia odbyło się spotkanie autor-
skie dla dzieci z Krystyną Marczak. Pi-
sarka opowiadała o tym, skąd biorą się 
mądre bajki, czytała również fragmenty 
swoich książeczek, rozmawiała z dzieć-
mi zadając im przy tym pytania, dzięki 
którym trwała ożywiona dyskusja. Zor-
ganizowała dla nich także niespodzian-

kę w formie konkursu, w którym dzieci 
mogły wygrać książkę pt. „Motyl”. Mamy 
nadzieję, że autorka mądrych bajek od-
wiedzi jeszcze Bibliotekę z nowymi pro-
pozycjami.

Luboń czyta dzieciom
13 stycznia, w ramach cyklu spotkań pt. 
„Cały Luboń Czyta Dzieciom” bajki 
młodym słuchaczom z przedszkoli „We-
seli Sportowcy” i „Tęczowa Kraina” czy-
tała Hanna Wabiszewska (z Działu Dzie-
cięcego Biblioteki). Dzieci wysłuchały 
opowiadań o Mamie Mu, bardzo ener-
gicznej i ciekawej wszystkiego o krowie 
oraz o Kubie i Bubie, bliźniakach, którzy 
tra�li do szpitala, zdradzali jego sekrety 
i mówili o prawach dziecka – pacjenta. 
Wysłuchane opowieści z pewnością po-
mogą maluchom nabrać większej śmia-
łości w poznawaniu świata i zmniejszą 
lęk przed nieznanym.

Teatrzyk „Jaś i Małgosia”
14 stycznia odbył  się kolejny spektakl 
dla dzieci w ramach „Rodzinnych Sobót”. 

Tym razem za pomocą magii teatru 
zostaliśmy przeniesieni w  świat baśni 
o „Jasiu i Małgosi”. Rodzeństwo zabrało 
młodych widzów do tajemniczego lasu, 
w  którym odkryli smakowitą chatkę 
z pierników i jej przebiegłą właścicielkę 
– Babę Jagę, w której zasadzkę wpadło. 
Na szczęście, historia ta kończy się szczę-
śliwie i  sprawiedliwie. Pokazuje dzie-
ciom, jak niewinność i dobro wygrywa 
ze złem i  jest nagradzane. Baśniowy 
świat jest obrazem czyhających niebez-
pieczeństw i wpływa na kształtowanie 
charakterów. Odwaga, zaradność oraz 
pomysłowość Jasia i  Małgosi dodają 
dzieciom otuchy i wiary we własne siły, 
a przykład kuszącego domku ze słodkich 
pierników, który okazał się pułapką, uczy 
ostrożności.

Podróże z pasją
17 stycznia, w ramach cyklu „Podróże 
z pasją” po raz kolejny naszymi gośćmi 
byli państwo Mirosława i  Tadeusz 
Urban, a gościem specjalnym – chihu-
ahua o wdzięcznym imieniu Jędza. Ra-
zem przenieśliśmy się do Peru. Prezen-
tacja zdjęć oraz opowieści o  podróży 
przybliżyły nam ten odległy, wspaniały 
kraj. Zainteresowanie wzbudziły m.in. 

historie dotyczące słynnego miasta In-
ków – Machu Picchu – ale też płasko-
wyżu Nazca pokrytego liniami tworzą-
cymi rośliny, zwierzęta, wzory geome-
tryczne i  szeregi prostych czy starych 
grobowców. Zachwyt towarzyszył także 

Z Biblioteki Miejskiej

podczas oglądania przywiezionych pa-
miątek.
Już wkrótce zapraszamy w kolejną po-
dróż – do Meksyku.

Pokoleniowe kolędy i pastorałki
18 stycznia w Bibliotece rozchodziły się 
dźwięki pięknych kolęd w  wykonaniu 
oddziału przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej nr  3 pod opieką Justyny 
Gazdy, uczennic z SP 2 pod kierunkiem 
Radosława Jastaka oraz młodzieży 
i  członków zespołu „Lubonianie” pod 
opieką organizatora i pomysłodawcy tego 
spotkania – Wojciecha Wicenciaka. Mu-
zyka połączyła pokolenia, śpiew, dźwięk 
gitar, keybordu, pianina oraz śnieg za 
oknem to tylko niektóre z atrakcji, dzię-
ki którym mogliśmy przez chwilę zato-
pić  się w  świątecznej atmosferze, za 
którą wszyscy tak bardzo tęsknimy przez 
cały rok.

Film dla dzieci
21 stycznia odbył  się pierwszy pokaz 
�lmowy w  ramach Dziecięcego Klubu 
Filmowego. Cykl spotkań rozpoczęliśmy 
od projekcji „Zwierzogrodu”. Jest to �lm, 
w którym spotykamy się z ogromną siłą 
marzeń i wyjątkową przyjaźnią między 
uroczym Królikiem i  cwanym Lisem. 
Disneyowską produkcję będzie można 

wypożyczać w czytelni, do czego gorąco 
zachęcamy!

Spotkanie z pisarzem
24 stycznia gościem „Galerii na Regale” 
był Jan Grzegorczyk – pisarz, tłumacz, 
przyjaciel ojca Jana Góry i  Romana 

Brandstaettera. Autor książek o  przy-
padkach księdza Grosera: „Jezus z  Ju-
denfeldu”, „Adieu”, „Tru�e”, „Cudze pole” 
i najnowsza „Perła”, powieści „Chaszcze” 
i „Puszczyk”. Człowiek o wspaniałej oso-
bowości, ze swadą opowiadał zgroma-
dzonej publiczności o  swoich powie-
ściach i spotkaniach ze wspomnianymi 
wyżej przyjaciółmi, a  także ks. Janem 
Twardowskim. Opowieści były bogato 
ilustrowane zdjęciami i �lmami, wzbu-
dzały niejednokrotnie wiele radości 
i śmiechu. Niezwykłe spotkanie zakoń-
czył odśpiewaniem dwóch rosyjskich 
pieśni w oryginale, akompaniując sobie 
na gitarze, co nagrodzone zostało dłu-
gimi brawami. Zachęcamy do lektury. 
Książki Jana Grzegorczyka dostępne są 
w  wypożyczalni dla dorosłych naszej 
biblioteki!

Kaligrafia
25 stycznia Anna Przybylska poprowa-
dziła wykład pt. „Dobrze pomyśl, pięk-
nie napisz, piórkiem i literą przez wieki”, 
na którym opowiadała o swojej przygo-
dzie z pisaniem, przytaczała także histo-
rie innych ludzi, które usłyszała zagłę-
biając  się w  tematykę sztuki kaligra�i. 
Mówiła o pisaniu listów, o sztuce kali-
gra�i oraz o technice pisania i tworzenia 
pięknych kształtów. Zdradziła, jak ćwi-
czyć rękę piórkiem, aby zdobyć mi-
strzowską sprawność. Uczestnicy mogli 
również zobaczyć przykładowe prace 
kaligra�czne. Już w  lutym odbędą  się 
pierwsze zajęcia z kaligra�i. Wszystkich 
chętnych zapraszamy do udziału 
w warsztatach zaplanowanych na ponie-
działek od godz. 17 do 19. Liczba miejsc 
ograniczona. W sprawie zapisów prosi-
my o kontakt z „Galerią na Regale”, tel. 
61   813  09  72 oraz  e-mai l : 
 galeria@biblub.com

Dzień Babci i Dziadka
Chociaż święto to obchodzone jest 
w Polsce 21 i 22 stycznia, to uczniowie 
klasy 3b ze Szkoły Podstawowej nr 3 pod 
kierunkiem Katarzyny Królikiewicz 
w  późniejszym terminie uhonorowały 
wszystkich lubońskich dziadków, wystę-
pując w Bibliotece Miejskiej. W swoich 
wierszach i piosenkach dzieci wyraziły 
wdzięczność za to, jak wiele zawdzięcza-
ją ukochanym dziadkom, zapewniły też, 
że zawsze są chętne do pomo-
cy. Dziadkowie usłyszeli tez 
utwory muzyczne wykonane 
na �ecie i obejrzeli nowocze-
sny taniec młodych aktorów. 

Q
Pokoleniowe śpiewanie kolęd

Q
Dzień Babci i Dziadka w Bibliotece Miejskiej

Q
Jasełka w Klubie „Promyk” – występ dzieci z SP 3

cd.  
obok
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Na zakończenie otrzymali tulipany wła-
snoręcznie zrobione przez „wnuki”. Swo-
im przedstawieniem dzieci sprawiły 
wielką radość i dostarczyły wielu wzru-
szeń przybyłym gościom.

E-czytanie
Jeśli jesteś fanem książek w formie elek-
tronicznej zachęcamy do korzystania 
z  platform IBUK Libra oraz NASBI/
OSBI! Zapraszamy do Biblioteki Miej-
skiej po PIN, który umożliwi rejestra-
cję.    BM

Zapowiedzi przez SMS
Osoby chętne do otrzymywania wiado-
mości dotyczących wydarzeń w Biblio-
tece zachęcamy do wypełnienia nowego 
formularza zgłoszeniowego, dostępnego 
w Bibliotece Miejskiej oraz na stronie: 
www. biblub.com.    BM

Twoje zdrowie
Kolejne spotkanie z lekarzem w Biblio-
tece Miejskiej pod hasłem: „Twoje zdro-
wie – twoja odpowiedzialność” było 
drugim z dr Jolantą Nalewaj-Nowak – 
dietetykiem onkologiem i psychodiete-
tykiem. W dzisiejszych czasach żyjemy 
szybko, szybko jemy i „śpimy”, szybko 
załatwiamy sprawy i nie mamy czasu na 

relaks oraz spotkania. A  gdzie radość, 
uśmiech oraz słuchanie siebie i innych? 
To pozostawia trwałe ślady w naszych 
organizmach. Nabywamy nadciśnienie, 
wysoki cholesterol, bóle stawów, oste-
oporozę. Na przebywanie z  rodziną, 
znajomymi i przyjaciółmi musimy mieć 
czas. Potrzebna nam wola i wiele pracy 
w  zmianie trybu życia. Dobre rady 
i wskazówki od pani dietetyk są ważne 
i przekazane wspaniale, jak rady naszych 
super babć. Wspomóc swoje zdrowie 
możemy poprzez organizowanie sobie 
możliwości dobrego ruchu na powietrzu 
i  gimnastyki, dostatecznej ilości wody 
w ciągu dnia, spożywania dobrych wi-
tamin i mikroelementów oraz olejów. To 
było ciekawe i dobre spotkanie.   

Irena Skrzypczak

Poznański szkółkarz
10 stycznia odbyło się cykliczne spotka-
nie Lubońskiego Konwersatorium Hi-
storycznego, którego tematem była po-
stać znanego ogrodnika – Augusta De-
nizota, którego rodzina zapisała  się 
w kartach historii naszego miasta. Spo-
tkanie w  formie wieczoru autorskiego 
uświetniła obecnością autorka wydanej 
w ub. roku książki pt. „August Denizot, 
francuski ogrodnik, poznański szkół-

Q
Wykład o kaligra�i Anny Przybylskiej pt. „Dobrze pomyśl, pięknie napisz, piórkiem 
i literą przez wieki”

karz” (czytaj: „WL” 12-2016, s. 19) – Elż-
bieta Guzikowska-Konopińska. Na wstę-
pie wszystkich powitał prof. Krzysztof 
Moliński, po czym tematyczną prelekcję 
wygłosił prof. Janusz Karwat. Po ich 
wystąpieniu autorka ciekawej pozycji 
podzieliła się re�eksjami towarzyszący-

mi jej napisaniu. W trakcie konwersacji 
padła propozycja, żeby jedną z  luboń-
skich ulic nazwać imieniem Augusta 
Denizota. Warto przypomnieć, że przed 
laty z  tą propozycją wyszło również 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Forum Lubońskie”.    PAW

Rajd „Po Morenie”
22 stycznia grupa z Lubońskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku (LUTW) 
udała się do Wir na rajd pieszy zorgani-
zowany przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Komornikach przy współpracy z Do-
mem Kultury i Kołem Gospodyń Wiej-
skich w  Wirach oraz Klubem Seniora 
z Komornik. Sprzed obelisku poświęco-
nego Powstańcom Wielkopolskim przy 
Domu Kultury w Wirach udaliśmy się 
na szlak. Pogoda nie była najlepsza, 
dlatego przybyło tylko około 40 osób. 
Szliśmy przez Wiry w kierunku Szrenia-
wy – Aleją Klonową. Trasa była trudna, 
oblodzona i często musieliśmy iść brze-
giem pól. Po przejściu wiaduktu nad 
torami relacji Poznań-Wolsztyn, skiero-
waliśmy się do Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Tutaj zrobiliśmy przerwę 

na krótki odpoczynek. Na śniegu między 
drzewami widać było ślady jeleni, saren 
i dzików. Duktami leśnymi ruszyliśmy 
żółtym szlakiem w  kierunku Puszczy-
kowa. Przed południem wyjrzało słońce. 
Po zatoczeniu pętli przez „Las Mieszany 
na Morenie” i po przekroczeniu torów 
kolejowych wróciliśmy do świetlicy 
w Wirach, po przejściu prawie 11 km . 
Tutaj czekała na nas ciepła kawa, herba-
ta i słodki poczęstunek. Kolejne spotka-
nie na rajdzie „Jarosławiec zimą” odbę-
dzie  się w  niedzielę, 19 lutego 
o godz. 10 przed świetlicą w Szreniawie 
(za Muzeum Rolnictwa).   

Maria i Jan Błaszczakowie

Piosenki biesiadne
11 stycznia w  „Galerii na Regale” Bi-
blioteki Miejskiej odbyło się spotkanie 

Z Uniwersytetu III Wieku

Q
Izabella Szczepaniak w ostatnim w semestrze wykładzie o dziejach ziemi lubońskiej

Q
Uczestnicy rajdu „Po Morenie”   fot. Jan Błaszczak

uczestników LUTW, 
które poprowadziła 
Wanda Suleja-Kot. Te-
matem audycji muzycz-
no-teatralnej były pio-
senki biesiadne. Pani 
Wanda wprowadziła 
uczestników w  arkana 
muzyki i literatury bie-
siadnej, a Barbara Przy-
bylska wraz z kabaretem 
„Humoreska” wystawiła 
krótki, zabawny spek-
takl muzyczny. Na ko-
niec zaprosiła wszyst-
kich chętnych do śpie-
wów i  tańca przy ryt-
mach muzyki biesiad-
nej.  

(BM)

„Nie wszystko bajka…”
Ostatnie w  tym seme-
strze spotkanie z dr Izabellą Szczepa-
niak „… o wszystkim, co wiemy i cze-
go nie wiemy o dziejach ziemi luboń-
skiej”, 25 stycznia, było wykładem pt. 
„Rozkwitały pąki białych róż”. Uczest-
nicy poznali znaczenie i historię białej 

róży i wysłuchali tytułowej piosenki. 
Podczas prelekcji wyświetlano zdjęcia, 
które przybliżały temat wykładu. Na 
koniec jeden z uczestników przeczytał 
fragment listu z prywatnych zbiorów, 
podsumowując tym samym spotka-
nie.    BM

Q
Spektakl kabaretu „Humereska” dla studentów LUTW
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Wystawa plastyczna
27 stycznia otwarto w Bibliotece Miej-
skiej wystawę prac plastycznych „Dziew-
czyna z  książką i  malarska przygoda 
z jabłkiem”. Autorami prac są uczestnicy 
zajęć plastycznych prowadzonych 
w Ośrodku Kultury przez artystę plasty-
ka, dr. Dariusza Głowackiego: Marta 
Bendowska, Izabella Buczkowska, Wie-
sław Frąckowiak, Kornelia Głowacka, 
Elżbieta Kozielska, Ola Kowańska, Ma-
rianna Kowańska, Iza Majchrzak, Mał-
gorzata Okulicz-Kozaryn, Agata Papis, 
Joanna Pilakowska, Olga Popiół, Jola 
Prajs, Karina Prajs, Marek Rachuba, 
Wiktoria Ratajczak, Marlena Szczepska-
-Jakubowska, Urszula Urbańska, Ryszard 
Walla, Ola Wegner i Halina Wilkowska. 
Prace, które można oglądać na wystawie, 
obejmują swoim zakresem półtora roku 
pracy. Są rezultatem poszukiwań i zma-

gań z  zagadnieniem martwej natury 
i  rysunkiem postaci. Celem zajęć pro-
wadzonych przez dr. Dariusza Głowac-
kiego jest rozwijanie talentu i zaintere-
sowań związanych ze sztuką, a  także 
przygotowanie do ewentualnej dalszej 
edukacji plastycznej. W ramach cotygo-
dniowych spotkań można poznać: zasa-
dy kompozycji obrazu, dobierania kolo-
ru, używania narzędzi rysunku i malar-
stwa oraz podstawowe informacje z za-
kresu historii sztuki.

Balik
27 stycznia najmłodsi mieszkańcy Lu-
bonia bawili się na imprezie karnawało-
wej. Do Ośrodka Kultury przybyły księż-
niczki, baletnice, wróżki, a także rycerze, 
piraci i  strażacy. Wszystko za sprawą 
balu przebierańców. Pomysłowo poprze-
bierane maluchy radośnie tańczyły i śpie-

Z Ośrodka Kultury

Q
Prace uczestników zajęć plastycznych z Ośrodka Kultury na wystawie w Bibliotece 
Miejskiej

Q
Balik dla dzieci w Ośrodku Kultury 27 stycznia

wały. Animacje, gry i zaba-
wy prowadził DJ Polska.

Ferie z Ośrodkiem
Jak co roku podczas pierw-
szego tygodnia zimowych 
wakacji, Ośrodek Kultury 
zorganizował aktywny wy-
poczynek dla dzieci. Sko-
rzystało z  niego 45 dzieci 
w  wieku od 7 do 12 lat. 
Pierwszy dzień spędziliśmy 
w  „Kinepolis”, oglądając 
�lm „Balerina”. Po projekcji 
czekała nas niespodzianka 
i  występ dzieci ze szkoły 
baletowej, które zaprezen-
towały kilka układów 
z  „Dziadka do orzechów” 
Piotra Czajkowskiego. Ko-
lejne dni minęły nam na wodnych sza-
leństwach na basenie „Octopus” w Su-
chym Lesie oraz „Oaza” w  Kórniku. 
Swoją kondycję dzieci mogły sprawdzić 
także w parku trampolin „Jump Arena”, 
gdzie pod okiem trenera pokonywały tor 
przeszkód i  ścieżkę akrobatyczną. 

W  ostatnim dniu wybraliśmy  się do 
odremontowanego Pałacu w Rogalinie, 
gdzie zwiedziliśmy pałacowe wnętrza, 
poznaliśmy historię rodziny Raczyńskich 
i  uczestniczyliśmy w  nietypowej lekcji 
muzealnej.

Magda Baranowska

Q
Ferie z Ośrodkiem Kultury

18 stycznia w Gimnazjum nr 2 przy ul. 
Kołłątaja odbył się koncert �ażoletowy 
w wykonaniu uczniów ze Szkół Podsta-
wowych w  Luboniu, pod patronatem 

pani Burmistrz Małgorzaty Machalskiej. 
Ideą było wspólne kolędowanie. To pięk-
ne widowisko zorganizowała i  prowa-
dziła Justyna Szychowiak – muzyk, pra-

Flażoletowanie

Q
Mali artyści z lubońskich szkół w koncercie �ażoletowym „Kolędujemy z babcią 
i dziadkiem”   fot. Władysław Szczepaniak

Q
Szczególna publiczność koncertu �ażoletowego w holu Gimnazjum nr 2    
fot. Władysław Szczepaniak

cownik Ośrodka Doskonalenia Nauczy-
cieli (ODN). Koncert był również po-
święcony babciom i dziadkom z okazji 
ich święta. Mali wykonawcy pięknie 
zagrali na �ażoletach i zaśpiewali wiele 
kolęd. Szkołę Podstawową nr 2 prezen-
towały aż 4 klasy (2b, 2c, 2e, 3g) pod 
opieką wychowawczyń: Marty Gidaszew-
skiej, Małgorzaty Olejniczak, Doroty 
Michalak i Agnieszki Mikulskiej-Spalo-
nej. Melodie wygrane na flażoletach 

wzruszyły wszystkich gości, a  przede 
wszystkim pokazały wielkie zdolności 
dzieci, chęć do muzykowania oraz czer-
pania radości ze wspólnego grania. Po 
koncercie burmistrz Małgorzata Ma-
chalska i Justyna Szychowiak zapowie-
działy, że to dopiero początek wspólne-
go flażoletowania, bo takie talenty 
muszą się rozwijać i pokazywać całemu 
światu.

Władysław Szczepaniak
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28 stycznia w siedzibie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej przy ul. Żabikowskiej odby-
ła  się zabawa karnawałowa zorganizo-
wana przez Stowarzyszenie Ludzi Dobrej 
Woli oraz Koło nr 61 Polskiego Związku 
Emerytów i Rencistów. O nastrój zadbał 
sam organizator – prezes stowarzyszenia, 
Adam Gabler, który jako DJ przygotował 
świetny repertuar melodii z przeszłości 
oraz współczesnych. Jak nam powiedzia-
ła współorganizatorka imprezy, Bożena 
Paczkowska-Gajdzińska, tego wieczoru 
bawiły  się 72 osoby. Wszyscy byli 

w świetnej kondycji i humorach. Uczest-
nikami wydarzenia byli m.in. członkowie 
chóru „Bard”. Jedna z członkiń zespołu 
– Aleksandra Tomkowiak – zagrała na 
akordeonie kilka znanych utworów bie-
siadnych. Z kronikarskiego obowiązku 
odnotujmy też, że najstarszy uczestnik 
zabawy – Maksymilian Misiaczyk – ma 
93 lata! Tańce zakończono o godz. 21.30. 
Wszyscy życzyli sobie spotkania na na-
stępnej zabawie.

Władysław Szczepaniak

Karnawał seniorów

Q
Bal karnawałowy seniorów w remizie OSP   fot. Władysław Szczepaniak

Najstarszy 
uczestnik 
zabawy 
seniorów 
– Maksymi-
lian Misia-
czyk – 
w tańcu 
z panią Aliną   
fot. Włady-
sław Szcze-
paniak

W święto O�arowania Pańskiego (Mat-
ki Boskiej Gromnicznej), 2 lutego, przy-
padł 21. Światowy Dzień Życia Konse-
krowanego ustanowiony w 1997 r. przez 
św. Jana Pawła II. Wybierając ten dzień, 
Papież Polak zwrócił uwagę, że o�aro-
wanie Syna Bożego, którego symbolem 
jest przyniesienie Go do świątyni, to 
wzór dla tych, którzy poświęcają swe 
życie Bogu. Warto zapoznać się z syl-
wetkami osób, które to uczyniły, a zwią-
zane są z Luboniem. Mówi o nich jeden 
z rozdziałów 1. tomu „Rocznika Histo-
rycznego”, wydanego w  2012  r. przez 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Forum Lubońskie”, poświęcony 25 
osobom duchownym (w tym 6 kobie-
tom), które urodziły się w naszym mie-
ście albo przywędrowały tu i spędziły 
w Luboniu znaczny fragment swojego 
życia. Wszystkich łączy to, że przed 
wyborem formacji duchowej mieszka-
li w granicach obecnego miasta Lubo-
nia. Zachęcamy do lektury. Książka jest 
do nabycia w Redakcji „Wieści Luboń-
skich” (ul. Wschodnia 23A/62).
Do grona konsekrowanych dołączyli 
m.in. w 2015 r. ks. Bartosz Federowicz 
z  parafii pw. św. Jana Bosko (czytaj: 
„WL” 06-2015, str.  9) oraz s. Marta 
Kowalczyk (Klasztor Sióstr Karmeli-

tanek Bosych) z  parafii św. Barbary 
(„WL” 08-2015, str. 50), a w sierpniu 
ub. roku Joanna Jurga (Instytut Córek 
Maryi Sióstr Szkół Pobożnych – pijar-
ki) z tej samej parafii („WL” 09-2016, 
str. 34).

HS

„Nasi” konsekrowani

Q
Siostra Joanna Jurga, związana z Lubo-
niem od urodzenia, 26 sierpnia 2016 r. 
w Krakowie złożyła śluby w zgroma-
dzeniu sióstr pijarek

Imieniny parafii
31  stycznia odbyła  się wieczorna 
Msza św. odpustowa celebrowana 
przez ks. prałata Jana Stanisławskie-
go, który w  latach 1977-1986 był 
proboszczem Katedry Poznańskiej. 
Na wstępie proboszcz, ks. prałat 
Roman Kubicki powitał wszystkich 
uczestniczących w  tej uroczystej 
Eucharystii. Byli wśród nich ks. 
kanonik Karol Biniaś (poprzedni 
proboszcz), kapłani z  okolicznych 
para�i dekanatu lubońskiego, dele-
gacje organizacji i para�alnych sto-
warzyszeń oraz licznie przybyli 
wierni. Okolicznościową homilię 
wygłosił celebrans. Nabożeństwo 
tradycyjnie uświetnił śpiewem chór 
„Bard”.

Remont
Trwa odnowa umeblowania prezbi-
terium świątyni.

Zimowisko
W drugim tygodniu ferii zimowych 
50-osobowa grupa dzieci i młodzie-
ży z naszej para�i przebywała z ks. 
Jarosławem na zimowisku w  Głu-
chołazach. Śniegu nie brakowało, 
humory również dopisały.

Paweł Wolniewicz

Z parafii św. Jana Bosko

Q
Na górskim szlaku

Od powstania para�i styczeń rozpoczy-
na się kolędą – odwiedzinami duszpa-
sterzy. Zawsze nasi księża mogą liczyć 
na pomoc „honorowych” wikariuszy – 
ojców oblatów – w tym roku, o. Krzysz-
tofa. W miesiącu tym odbywają się też 
spotkania opłatkowe para�alnych grup 
duszpasterskich. Rozpoczęło je w pierw-
szy czwartek miesiąca, 5 stycznia, Sto-
warzyszenie Żywego Różańca. Następnie 
spotkał się Para�alny Zespół Caritas (11 
stycznia), a  ministranci i  scholka 14 
stycznia.
Wydarzeniem, które zgromadziło w na-
szej świątyni nie tylko para�an, ale też 
wielu innych mieszkańców Lubonia 
i okolic, był zorganizowany przez Urząd 
Miasta i  Luboński Ośrodek Kultury 

Koncert Noworoczny, który odbył się 
13 stycznia (czytaj na str. 9). Kontynu-
acją uroczystego kolędowania był wy-
stęp Poznańskiego Chóru „Hasło” pod 
dyrekcją chórmistrza Henryka Górskie-
go, który wystąpił u nas po raz trzeci. 
Chór ten gościliśmy w  niedzielę, 22 
stycznia na Mszy św. o godz. 12. Arty-
ści swoim śpiewem uświetnili Eucha-
rystię. Po Mszy św. para�anie mogli 
wysłuchać krótkiego koncertu kolęd, 
którym dodatkowo dyrygowała asy-
stentka chórmistrza, Katarzyna Ciszak, 
i wystąpiła solistka – Marlena Henke. 
Na zakończenie koncertu, wspólnie ze 
słuchaczami wykonano kolędę „Bóg się 
rodzi”.

Halina Gościewska

Z parafii św. Jana Pawła II

Q

Ksiądz proboszcz Roman Kubic-
ki dziękuje para�anom za ciepłe 
przyjęcie w  domach przy okazji 
odwiedzin duszpasterskich oraz za 
o�ary złożone na remont kościoła 
św. Jana Bosko.
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Radośnie na chwałę Pana
21 stycznia na zaproszenie Urzędu Mia-
sta i Ośrodka Kultury w naszym koście-
le odbył się koncert popularnego zespo-
łu dziecięcego „Arka Noego”. W to so-
botnie popołudnie świątynię św. Mak-
symiliana wypełnił gwar dzieci, rodzi-
ców i dziadków, którzy wraz z wykonaw-
cami śpiewali znane wszystkim piosen-
ki, kolędy i  pastorałki. Żywiołowym 
i gromkim śpiewem, rytmicznym przy-
tupem i podskokami wykonawcy w swo-
ich utworach wyśpiewywali chwałę Pana, 
narodziny Bożej Dzieciny i Bożą miłość 
do każdego z nas. Koncert poprowadził 
lider zespołu – Robert Friedrich, wypo-
wiadając piękne komentarze do każdego 
z utworów. Dziecięcemu zespołowi to-
warzyszyli dorośli muzycy i instrumen-
taliści. To była prawdziwa świąteczna, 
muzyczna uczta.

Spotkanie z Profesorem
Redakcja „Maksymilianka” miała przy-
jemność dwukrotnie spotkać się z prof. 
Grzegorzem Łęcickim – autorem książ-
ki „Antymatki”. Zanim pojawił  się 
w Luboniu, nasz gość promował swoją 
książkę w Radio „Emaus”, podczas spo-
tkania redaktorów prasy parafialnej, 
w którym uczestniczyliśmy. Spotkanie 
w  Poznaniu, 21 stycznia, rozpoczęto 
mszą św. którą odprawił w kaplicy re-
dakcyjnej dyrektor Radia, ks. Wojciech 
Nowicki. Po Eucharystii obecni spotka-
li się w siedzibie Radia, by pod kierun-
kiem prezes Oddziału Poznańskiego, 
Barbary Niedzielskiej, omawiać tematy 
związane z rolą i zadaniami radia i pra-
sy katolickiej. Rozmowę z gościem dnia 
– profesorem Łęcickim – prowadziła 
redaktor Aleksandra Wyganowska. Te-
matem rozmowy była książka „Anty-
matki”, w której autor opisuje narastają-
ce zjawisko złego pojmowania i destruk-
cyjnej realizacji miłości macierzyńskiej 
przez kobiety nadopiekuńcze, toksyczne, 
zaborcze. Profesor Grzegorz Łęcicki jest 
teologiem, dziennikarzem, nauczycielem 
akademickim, specjalistą w  zakresie 
kultury oraz teologii mediów. Jak napi-
sał w  komentarzu do książki prof. P. 
Boryszewski: Autor podjął się eksploracji 
takiego obszaru życia rodzinnego, który 
jest tyleż trudno dostępny, co i wstydliwy, 

tyleż bolesny, co i dramatyczny w swoich 
konsekwencjach. W recenzji do tej książ-
ki prof. Jan Przybyłkowski powiedział: 
O  matkach zazwyczaj mówi  się tylko 
dobrze, dlatego trudno jest pisać o matce 
inaczej, czyli poruszać trudne tematy, 
którymi zajmuje się Pan Grzegorz Łęcic-
ki, opisując matki nadopiekuńcze, tok-
syczne i zaborcze. Podziwiać trzeba jego 
odwagę, aby podjąć się zobiektywizowa-
nia wielu trudnych doświadczeń macie-
rzyńskich nie oceniając, nie potępiając 
przy tym, a przede wszystkim zachowując 
szacunek dla każdej matki, nawet tej, 
która sobie gorzej radzi ze swoją macie-
rzyńską miłością. Jest to książka potrzeb-
na. Na zaproszenie redakcji „Maksymi-
lianka” i Domowego Kościoła z para�i 
św. Maksymiliana prof. Łęcicki przybył 
także do naszego miasta. W niedzielne 
popołudnie, 22 stycznia, korzystając 
z gościny lubońskiego Ośrodka Kultury, 

autor w pięknej formie, prostym języ-
kiem, z pełnym znawstwem problemu 
pokazywał słuchaczom meandry macie-
rzyństwa. Uczestnikami spotkania byli 
mieszkańcy Lubonia, naszej parafii. 
Z zaproszenia skorzystała też pani Bur-
mistrz i  jej mąż. Spotkania, zarówno 
w Poznaniu jak i Luboniu, były bardzo 
ciekawe, pełne emocji i ożywionej dys-
kusji o tak ważnych, choć często pomi-
janych problemach. Gorąco zachęcamy 
czytelników „Wieści” do interesującej 
i pouczającej lektury autorstwa profe-
sora.

Z parafii św. Maksymiliana

Czwarty król
22 stycznia, w Dzień Dziadka, przedsta-
wienie jasełkowe „Czwarty Król” rodzi-
com, dziadkom, ks. Proboszczowi 
i wszystkim obecnym w świątyni zapre-
zentowali członkowie szkolnej grupy 
teatralnej. Scenariusz przedstawienia 
powstał na podstawie legendy „Czwarty 
Mędrzec Wschodu” autorstwa Henryego 
van Dykea. Tytułowy czwarty król Ar-
taban, mimo, że dotarł do Dzieciątka 
z pustymi rękoma, to jednak były one 
pełne dobrych uczynków miłości i mi-

łosierdzia, którymi obdarowywał napo-
tkanych w drodze ludzi. Spektakl przy-
gotowała wraz z  dziećmi katechetka, 
Lucyna Zybała. Młodym aktorom towa-
rzyszyły śpiewy kolęd w  wykonaniu 
dziewczynek z  para�alnej scholi pod 
kierunkiem Heleny Piątek i akompania-
mencie gitarowym Pawła Tłoka. Na 
zakończenie młodzi aktorzy zostali ob-

darowani gromkimi brawami i słodkim 
upominkiem. Rodziców i dziadków roz-
pierała duma z aktorskich talentów swo-
ich milusińskich.

Wszystkich jednoczy Chrystus
W Tygodniu Powszechnej Modlitwy 
o Jedność Chrześcijan Kościół wzywał 
nas, abyśmy spojrzeli jeszcze szerzej, 
poza siebie, nawet poza własną wspól-
notę parafialną. Pochylając  się nad 
Pismem Świętym, mamy szukać wspól-
nych korzeni naszej wiary i uczyć się 

od Abrahama, jak bez reszty zaufać 
Bogu. Pragnienie Jezusa, abyśmy byli 
jedno, jest naglącym zawołaniem do 
każdego wierzącego. W Tygodniu mo-
dliliśmy się o jedność podczas modli-
twy osobistej oraz wspólnotowej. 
Szczególnie miała ona miejsce podczas 
Eucharystii w  dniu 18 stycznia, gdy 
gościem w naszej parafii był przedsta-
wiciel kościoła ewangelickiego, pastor 
Joachim Nagel. W słowie Bożym, któ-
re wygłosił, wybrzmiało to, co najważ-
niejsze: jednoczy nas Chrystus. Każdy 
na swej drodze wiary Go poszykuje 
i podobnie jak uczniom w drodze do 
Emaus, pała w  nas serce przed i  po 
spotkaniu z  Nim. Podczas modlitwy 
powszechnej modliliśmy się za zaan-
gażowanych w dialog ekumeniczny, by 
ujrzeli owoce błogosławione swego 
trudu, by ochrzczeni wytrwale i z tro-
ską zabiegali o  jedność Kościoła. Na 
zakończenie mszy św. Pastor wraz na 
kapłanami udzielił uroczystego błogo-
sławieństwa wszystkim obecnym, by 
Pan prowadził i strzegł, obdarzał Swo-
ją łaską i pokojem.

Anna

Q
Koncert zespołu „Arka Noego” w kościele w Lasku

Q
W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, z prawej pastor Jo-
achim Nagel

Q
Spotkanie redakcji „Maksymilianka” z prof. Grzegorzem Łęcickim

Q
Przedstawienie jasełkowe „Czwarty Król” w kościele św. Maksymiliana Kolbego
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Ósmego grudnia 2016 r. Burmistrz ogło-
siła otwarty konkurs na wykonywanie 
zadań publicznych Miasta w 2017 r. Ter-
min składania wniosków upływał 30 
grudnia (patrz: „WL” 12-2016, str. 47). 
Rozstrzygnięcie zostało ogłoszenie 19 
stycznia rozporządzeniem 8/2017 Bur-
mistrz Miasta Luboń. W 2017 r. przewi-
dziano z budżetu miasta na ten cel łącz-
ną kwotę 500 000 zł (przed rokiem było 
to 400 000 zł).

QQ „Działania społeczne” (konkurs nr 1) 
podobnie jak przed rokiem obejmują 8 
punktów, kiedy to konkurs rozszerzono 
o kilka działów. Łącznie przeznaczono 
w tych zadaniach kwotę 115 000 zł, czy-
li 15 tys. zł więcej niż przed rokiem (w 
2016 r. wykorzystano razem 102 090 zł). 
Teraz, w pierwszym rozdaniu, wykorzy-
stano 92,78%, czyli kwotę 106 700 zł.
QQ Na „Kulturę i  patriotyzm lokalny” 

(konkurs nr  2) – przewidziano kwotę 

Dotacje na 2017 przyznane
Rozstrzygnięto konkurs na zadania, które w imieniu miasta w 2017 r. 
będą realizować organizacje pozarządowe i instytucje wspierane 
�nansowo z budżetu Lubonia

60 000 zł, 5 000 zł mniej niż zakłada-
no przed rokiem (wg danych wydano 
w  2016  r. jedynie 37  070  zł czyli 57% 
planu). Teraz przydzielono już 51 900 zł, 
czyli 86,50% zakładanych środków. Po-
zostało do rozdysponowania 8 100 zł.
QQ „Edukacja, wypoczynek, turystyka 

i integracja europejska” (konkurs nr 3) 
otrzymał 55 000 zł (przed rokiem 50 000 zł, 
wydano wówczas 62 700 zł – 125,4% pier-
wotnego planu). Teraz rozdysponowano 
97,09% – 53 400 zł planu. Pozostała pula 
wynosi 1 600 zł.
QQ Na ostatni, 4. konkurs – „Sport” – tra-

dycyjnie przewidziano najwięcej pienię-
dzy publicznych. W tym roku 270 000 zł, 
czyli 85 000 zł więcej niż planowano na 
początku 2016 roku (rozdysponowano 

200 630 zł, czyli 108,4%). Teraz z zakładanych 
270 000 zł rozdano jedynie 187 7000 zł, 
czyli 69,52%. Do wydania pozostało więc 
82 300 zł. Warto też zwrócić uwagę, że 
Luboński Klub Sportowy z ul. Rzecznej, 
który teraz nazywa się „Luboński 1943 
Luboń” w pierwszym konkursie, właśnie  
rozstrzygniętym, nie otrzymał żadnych 
pieniędzy. Złożył 3 wnioski na łączną 
kwotę 80 590 zł (patrz tabelki).

Obserwujemy zwiększoną kwotę na 
zadania oraz stabilną liczbę organizacji, 
a także składanych wniosków. W tym 
roku na pierwszy konkurs wpłynęło 96 
wniosków (przed rokiem 93) na łączną 
kwotę wsparcia 1  033  688  zł (przed 
rokiem – 822 843 zł), z tego 28 wnio-

sków nie otrzymało wsparcia 
�nansowego (przed rokiem 33), 
w  tym 5 organizacji nie otrzy-
mało żadnego wsparcia z budże-
tu (tyle samo, co przed rokiem). 
Z  przewidzianej planem puli 
500 000 zł w pierwszym konkur-
sie wykorzystano jedynie 
399 700 zł (79,9%). Do podziału 
w  ewentualnie kolejnych kon-
kursach lub podpisywanych 
umowach na tzw. małe (krótkie) 
granty (najwięcej w  „Sporcie”) 
pozostało łącznie 100  300  zł 
(przed  rok iem było  to 
128 410 zł).

Poniżej w  tabelach tradycyjnie 
już przedstawiamy wszystkie 
zadania, instytucje oraz wnio-
skowane i  przyznane dotacje. 
Podobnie jak wcześniej, nie do-
staliśmy danych mówiących 
o  całkowitym koszcie poszcze-
gólnych zadań (a więc informa-
cji o wkładzie organizacji).

Tabela z zadaniami jest ustawio-
na według kolejności numerów 
poszczególnych konkursów, 
a w nich wg wysokości otrzyma-
nego z budżetu miasta do�nan-
sowania do zadań. Zwyczajowo 
na szarych paskach u dołu tabel, 
dla poszczególnych dziedzin za-
znaczyliśmy zadania, które nie 
otrzymały wsparcia. W ostatniej 
kolumnie pokazujemy procento-
wy stopień zaspokojenia potrzeb 
oferentów z  budżetu w  danym 
zadaniu.

W osobnej tabeli obok przedsta-
wiamy wszystkie organizacje 
biorące udział w  konkursie 
w  2017  r., uszeregowane także 
według wysokości dotacji otrzy-
manej z miasta. Spośród 39 róż-
nych instytucji (przed rokiem 
34), 34 otrzymały wsparcie 
(przed rokiem 29). Podobnie jak 
w latach poprzednich listę otwie-
ra Stowarzyszenie „Wspólna 
Droga”, 53 600 zł dotacji (przed 
rokiem 56 800 zł). Dalej są tra-
dycyjnie już organizacje sporto-
we: Luboński Klub Tenisa Sto-
łowego z kwotą 50 000 zł, dalej 
Stella 45 000 zł.
(Porównaj też ubiegłoroczne do-
tacje z  pierwszego konkursu – 
„WL” 02-2016, str. 43.)
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1 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna 
Droga" 53 600 zł 53 630 zł 2(2) 99,9%

2 Luboński Klub Tenisa Stołowego 50 000 zł 73 160 zł 1(1) 68,3%
3 TMS STELLA Luboń 45 000 zł 90 850 zł 3(2) 49,5%
4 Klub Sportowy Akademia Judo 27 500 zł 76 470 zł 5(5) 36,0%

5 Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska 
im. Powstańców Wielkopolskich 20 500 zł 24 210 zł 6(6) 84,7%

6 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej 18 200 zł 41 400 zł 8(4) 44,0%
7 Lubońskie Bractwo Kurkowe 16 500 zł 29 068 zł 7(7) 56,8%
8 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń 16 000 zł 60 084 zł 5(1) 26,6%
9 Fundacja mydzieciom 15 000 zł 29 000 zł 1(1) 51,7%

10 Uczniowski Klub Sportowy Jedynka 12 000 zł 18 500 zł 2(2) 64,9%
11 Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego 11 900 zł 18 784 zł 3(2) 63,4%
12 Szkoła Futbolu 10 000 zł 41 500 zł 1(1) 24,1%
13 Klub Sportów i Sztuk Walki Alliance 8 000 zł 125 900 zł 6(2) 6,4%
14 Klub Sportowy Czerwony Smok 7 100 zł 34 091 zł 3(2) 20,8%
15 Stowarzyszenie Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli 7 000 zł 7 050 zł 2(2) 99,3%

16 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny - Wielkopolski 7 000 zł 7 000 zł 1(1) 100,0%

17 Luboński Klub Biegacza 6 500 zł 8 570 zł 2(2) 75,8%
18 Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku 6 500 zł 7 020 zł 3(3) 92,6%
19 Stowarzyszenie Zgrupka Luboń 5 800 zł 7 600 zł 2(2) 76,3%
20 Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu 5 600 zł 8 724 zł 2(1) 64,2%
21 Oddział PTTK im.Cyryla Ratajskiego 5 000 zł 5 000 zł 3(3) 100,0%
22 Spółdzielnia socjalna Psarvard 5 000 zł 15 341 zł 1(1) 32,6%
23 Stowarzyszenie "Kto pyta?" 5 000 zł 5 000 zł 1(1) 100,0%
24 Stowarzyszenie COR AD COR im. Kardynała J. H. Newmana 5 000 zł 8 465 zł 1(1) 59,1%
25 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń 5 000 zł 5 250 zł 1(1) 95,2%
26 Lubońska Petanka 4 200 zł 5 413 zł 3(3) 77,6%
27 Polski Związek Wędkarski Koło Nr 21 Lubonianka 4 000 zł 4 000 zł 1(1) 100,0%

28 Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą
LUBOŃ BEZ GRANIC 4 000 zł 13 100 zł 2(1) 30,5%

29 Wielkopolski Oddział Okręgowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża 3 000 zł 5 500 zł 1(1) 54,5%

30 Związek Strzelecki "STRZELEC" 3 000 zł 13 849 zł 2(1) 21,7%
31 Lubońskie Towarzystwo Kulturalne 2 200 zł 2 220 zł 1(1) 99,1%

32 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej 
WARTA 2 000 zł 4 000 zł 2(2) 50,0%

33 Fundacja Pro Bike & Dance 1 600 zł 7 379 zł 3(1) 21,7%
34 Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS" 1 000 zł 1 000 zł 1(1) 100,0%
35 Fundacja Piotra Reissa 0 zł 28 400 zł 2(0) 0,0%
36 Luboński 1943 Luboń 0 zł 80 590 zł 3(0) 0,0%
37 Nowe Horyzonty 0 zł 32 200 zł 1(0) 0,0%
38 Szkolny Związek Sportowy miasta Luboń 0 zł 33 070 zł 1(0) 0,0%
39 UKS Warta Luboń 0 zł 1 300 zł 1(0) 0,0%

Razem 399 700 zł 1 033 688 zł 96(68) 63,2%

Instytucje pozarządowe korzystające z pieniędzy publicznych w 2017 r.
wg wielkości przyznanej dotacji w I konkursie
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KONKURS  I / 2017 -  DZIAŁANIA  SPOŁECZNE  
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I TECHNICZNA: 

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

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

1 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
 „Wspólna Droga” „Aktywność to lepsza przyszłość”

br
ak

 d
an

yc
h

48 000 zł 48 000 zł 100,0%

2 Fundacja mydzieciom Nowe Oblicze Rehabilitacji 29 000 zł 15 000 zł 51,7%
3 Para�a św. Maksymiliana Marii Kolbego Wypoczynek dla Seniorów 6 940 zł 6 900 zł 99,4%

4 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna 
Droga”

Organizacja dowozu osób z niepełnosprawnościami do przedszkoli, 
warsztatów terapii zajęciowej oraz do środowiskowych domów 

samopomocy
5 630 zł 5 600 zł 99,5%

5 Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu Tornister-wyprawka szkolna dla dzieci 5 624 zł 5 600 zł 99,6%

6 Stowarzyszenie Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli Pomoc żywnościowa doraźna, w oparciu o współpracę z Wielkopolskim 
Bankiem Żywności 4 950 zł 4 900 zł 99,0%

7 Klub Sportowy Akademia Judo V Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo 7 850 zł 4 500 zł 57,3%
8 Klub Sportowy Akademia Judo JUDO SZANSĄ DLA KAŻDEGO - zajęcia dla osób niepełnosprawnych 17 800 zł 4 500 zł 25,3%

9 Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
Promowanie działań promujących zdrowy styl życia oraz aktywne 
spędzanie wolnego czasu. Działania na rzecz ochrony zdrowia w 

zakresie wspierania idei honorowego krwiodawstwa.
5 500 zł 3 000 zł 54,5%

10 Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku III Miejska Olimpiada Aktywnego Seniora 3 020 zł 3 000 zł 99,3%
11 Stowarzyszenie Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli Emeryt i rencista na pikniku 2 100 zł 2 100 zł 100,0%

12 Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku Odwiedzamy zabytki polskiej kultury wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO - Średniowieczny Zespół Miejski Torunia 2 500 zł 2 000 zł 80,0%

13 Lubońska Petanka MAJÓWKA INTEGRACYJNA 2017 - turniej w bule 1 689 zł 1 600 zł 94,7%
14 Para�a św. Maksymiliana Marii Kolbego Wycieczka do Gietrzwałdu i okolic

br
ak

 d
an

yc
h 4 700 zł 0 zł 0,0%

15 Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu Dzień Seniora 3 100 zł 0 zł  
16 Nowe Horyzonty Na dobrej drodze ku dorosłości 32 200 zł 0 zł 0,0%

17 Związek Strzelecki „STRZELEC” Szkolenie dla ludności cywilnej z zakresu ratownictwa cywilnego oraz 
pola walki 9 398 zł 0 zł 0,0%

  Złożono 17 ofert (przed rokiem 19), przyznano do�nansowanie 13 zadaniom (przed rokiem 14), w budżecie zaplanowano 115 000 zł 
(przed rokiem 100 000), przyznano 92,78% planowanej puli, pozostał 8 300 zł   190 001 106 700 56,2%

KONKURS II / 2017 - KULTURA  I  PATRIOTYZM  LOKALNY: 
1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 2. Działalność 

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

1 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny - Wielkopolski Organizacja koncertu „Madonny Jana Pawła II” Spirituals Singers Band

br
ak

 d
an

yc
h

7 000 zł 7 000 zł 100,0%

2 Lubońskie Bractwo Kurkowe Groby Powstańców Wielkopolskich 11 780 zł 6 000 zł 50,9%
3 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Światowy Dzień Muzyki w Luboniu 5 500 zł 5 500 zł 100,0%

4 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Koncert edukacyjny dla dzieci i młodzieży „Muzyczne podróże 
Guliwera” 4 900 zł 4 900 zł 100,0%

5 Polski Związek Wędkarski Koło Nr 21 Lubonianka ZAWODY WĘDKARSKIE 4 000 zł 4 000 zł 100,0%
6 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Zaduszki Jazzowe w Luboniu 3 900 zł 3 900 zł 100,0%
7 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Bajkowy koncert z Waltem Disneyem 3 900 zł 3 900 zł 100,0%
8 Lubońskie Bractwo Kurkowe Uroczystości Państwowe 3 882 zł 3 000 zł 77,3%
9 Lubońskie Bractwo Kurkowe Uroczystości Państwowe 4 328 zł 2 500 zł 57,8%

10 Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska 
im. Powstańców Wielkopolskich 85-lecie Harcerstwa w Luboniu. 2 500 zł 2 500 zł 100,0%

11 Lubońskie Towarzystwo Kulturalne Instruktor muzyki i śpiewu 2 220 zł 2 200 zł 99,1%
12 Lubońskie Bractwo Kurkowe Dęby Katyńskie 2 000 zł 2 000 zł 100,0%
13 Lubońskie Bractwo Kurkowe Uroczystości Państwowe 6 078 zł 2 000 zł 32,9%

14 Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska 
im. Powstańców Wielkopolskich XII Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej - „Śpiewający Patriotyzm” 1 685 zł 1 600 zł 95,0%

15 Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska 
im. Powstańców Wielkopolskich

RUN = RADOŚĆ + UŚMIECH + NIEPODLEGŁOŚĆ ZUCHOWE 
OBCHODY 11 LISTOPADA 975 zł 900 zł 92,3%

16 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń Udział szkół lubońskich w turnieju piłkarskim z okazji Dnia 
Niepodległości

br
ak

 d
an

yc
h 2 464 zł 0 zł 0,0%

17 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Koncert muzyki pasyjnej w Luboniu 6 500 zł 0 zł 0,0%
18 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Koncert walentynkowy „Muzyka w służbie miłości” 5 400 zł 0 zł 0,0%
19 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Georg Philipp Telemann vs Johann Sebastian Bach 4 800 zł 0 zł 0,0%
20 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Koncert Bożonarodzeniowy 6 500 zł 0 zł 0,0%

  Złożono 20 ofert (przed rokiem15), przyznano do�nansowanie 15 zadaniom (przed rokiem 8), w budżecie zaplanowano 60 000 zł 
 (przed rokiem 65 000), przyznano 86,50% z  puli, pozostał 8100 zł   90 312 51 900 57,5%

Rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
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KONKURS  I / 2017 -  DZIAŁANIA  SPOŁECZNE  
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I TECHNICZNA: 

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

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

1 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
 „Wspólna Droga” „Aktywność to lepsza przyszłość”

br
ak

 d
an

yc
h

48 000 zł 48 000 zł 100,0%

2 Fundacja mydzieciom Nowe Oblicze Rehabilitacji 29 000 zł 15 000 zł 51,7%
3 Para�a św. Maksymiliana Marii Kolbego Wypoczynek dla Seniorów 6 940 zł 6 900 zł 99,4%

4 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna 
Droga”

Organizacja dowozu osób z niepełnosprawnościami do przedszkoli, 
warsztatów terapii zajęciowej oraz do środowiskowych domów 

samopomocy
5 630 zł 5 600 zł 99,5%

5 Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu Tornister-wyprawka szkolna dla dzieci 5 624 zł 5 600 zł 99,6%

6 Stowarzyszenie Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli Pomoc żywnościowa doraźna, w oparciu o współpracę z Wielkopolskim 
Bankiem Żywności 4 950 zł 4 900 zł 99,0%

7 Klub Sportowy Akademia Judo V Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo 7 850 zł 4 500 zł 57,3%
8 Klub Sportowy Akademia Judo JUDO SZANSĄ DLA KAŻDEGO - zajęcia dla osób niepełnosprawnych 17 800 zł 4 500 zł 25,3%

9 Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
Promowanie działań promujących zdrowy styl życia oraz aktywne 
spędzanie wolnego czasu. Działania na rzecz ochrony zdrowia w 

zakresie wspierania idei honorowego krwiodawstwa.
5 500 zł 3 000 zł 54,5%

10 Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku III Miejska Olimpiada Aktywnego Seniora 3 020 zł 3 000 zł 99,3%
11 Stowarzyszenie Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli Emeryt i rencista na pikniku 2 100 zł 2 100 zł 100,0%

12 Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku Odwiedzamy zabytki polskiej kultury wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO - Średniowieczny Zespół Miejski Torunia 2 500 zł 2 000 zł 80,0%

13 Lubońska Petanka MAJÓWKA INTEGRACYJNA 2017 - turniej w bule 1 689 zł 1 600 zł 94,7%
14 Para�a św. Maksymiliana Marii Kolbego Wycieczka do Gietrzwałdu i okolic

br
ak

 d
an

yc
h 4 700 zł 0 zł 0,0%

15 Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu Dzień Seniora 3 100 zł 0 zł  
16 Nowe Horyzonty Na dobrej drodze ku dorosłości 32 200 zł 0 zł 0,0%

17 Związek Strzelecki „STRZELEC” Szkolenie dla ludności cywilnej z zakresu ratownictwa cywilnego oraz 
pola walki 9 398 zł 0 zł 0,0%

  Złożono 17 ofert (przed rokiem 19), przyznano do�nansowanie 13 zadaniom (przed rokiem 14), w budżecie zaplanowano 115 000 zł 
(przed rokiem 100 000), przyznano 92,78% planowanej puli, pozostał 8 300 zł   190 001 106 700 56,2%

KONKURS II / 2017 - KULTURA  I  PATRIOTYZM  LOKALNY: 
1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 2. Działalność 

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

1 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny - Wielkopolski Organizacja koncertu „Madonny Jana Pawła II” Spirituals Singers Band

br
ak

 d
an

yc
h

7 000 zł 7 000 zł 100,0%

2 Lubońskie Bractwo Kurkowe Groby Powstańców Wielkopolskich 11 780 zł 6 000 zł 50,9%
3 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Światowy Dzień Muzyki w Luboniu 5 500 zł 5 500 zł 100,0%

4 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Koncert edukacyjny dla dzieci i młodzieży „Muzyczne podróże 
Guliwera” 4 900 zł 4 900 zł 100,0%

5 Polski Związek Wędkarski Koło Nr 21 Lubonianka ZAWODY WĘDKARSKIE 4 000 zł 4 000 zł 100,0%
6 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Zaduszki Jazzowe w Luboniu 3 900 zł 3 900 zł 100,0%
7 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Bajkowy koncert z Waltem Disneyem 3 900 zł 3 900 zł 100,0%
8 Lubońskie Bractwo Kurkowe Uroczystości Państwowe 3 882 zł 3 000 zł 77,3%
9 Lubońskie Bractwo Kurkowe Uroczystości Państwowe 4 328 zł 2 500 zł 57,8%

10 Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska 
im. Powstańców Wielkopolskich 85-lecie Harcerstwa w Luboniu. 2 500 zł 2 500 zł 100,0%

11 Lubońskie Towarzystwo Kulturalne Instruktor muzyki i śpiewu 2 220 zł 2 200 zł 99,1%
12 Lubońskie Bractwo Kurkowe Dęby Katyńskie 2 000 zł 2 000 zł 100,0%
13 Lubońskie Bractwo Kurkowe Uroczystości Państwowe 6 078 zł 2 000 zł 32,9%

14 Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska 
im. Powstańców Wielkopolskich XII Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej - „Śpiewający Patriotyzm” 1 685 zł 1 600 zł 95,0%

15 Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska 
im. Powstańców Wielkopolskich

RUN = RADOŚĆ + UŚMIECH + NIEPODLEGŁOŚĆ ZUCHOWE 
OBCHODY 11 LISTOPADA 975 zł 900 zł 92,3%

16 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń Udział szkół lubońskich w turnieju piłkarskim z okazji Dnia 
Niepodległości

br
ak

 d
an

yc
h 2 464 zł 0 zł 0,0%

17 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Koncert muzyki pasyjnej w Luboniu 6 500 zł 0 zł 0,0%
18 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Koncert walentynkowy „Muzyka w służbie miłości” 5 400 zł 0 zł 0,0%
19 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Georg Philipp Telemann vs Johann Sebastian Bach 4 800 zł 0 zł 0,0%
20 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej Koncert Bożonarodzeniowy 6 500 zł 0 zł 0,0%

  Złożono 20 ofert (przed rokiem15), przyznano do�nansowanie 15 zadaniom (przed rokiem 8), w budżecie zaplanowano 60 000 zł 
 (przed rokiem 65 000), przyznano 86,50% z  puli, pozostał 8100 zł   90 312 51 900 57,5%

KONKURS III / 2017 EDUKACJA, WYPOCZYNEK, TURYSTYKA I INTEGRACJA EUROPEJSKA 
1.Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 3. Ekologia i 

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

1 Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska  
im. Powstańców Wielkopolskich

OBÓZ HARCERSKI I ZUCHOWY ŚRODOWISKA ZHP LUBOŃ-LATO 
2017

br
ak

 d
an

yc
h

12 000 zł 10 500 zł 87,5%
2 Spółdzielnia socjalna Psarvard Psarvardowe bezpieczne dziecko 15 341 zł 5 000 zł 32,6%

3 Stowarzyszenie „Kto pyta?”
Dobry start w szkole - przeciwdziałanie edukacyjnemu i społecznemu 

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

5 000 zł 5 000 zł 100,0%

4 Para�a św. Maksymiliana Marii Kolbego Wypoczynek dzieci i młodzieży 7 144 zł 5 000 zł 70,0%
5 Stowarzyszenie COR AD COR im. Kardynała J. H. Newmana COR AD COR FILM FESTIN/AL 8 465 zł 5 000 zł 59,1%
6 Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Wyjazd na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci do kraju Unii 

Europejskiej 8 000 zł 4 000 zł 50,0%

7 Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą  
LUBOŃ BEZ GRANIC Międzynarodowa wymiana mieszkańców 7 900 zł 4 000 zł 50,6%

8 Stowarzyszenie Zgrupka Luboń Luboń na rowerze 2 800 zł 2 800 zł 100,0%
9 Oddział PTTK im.Cyryla Ratajskiego Złota Jesień w Wielkopolskim Parku Narodowym. Rajd Szlakami 

po Dobrach hr Władysława Zamoyskiego 2 000 zł 2 000 zł 100,0%

10 Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska im. 
Powstańców Wielkopolskich Start harcerski i zuchowy Środowiska ZHP Luboń 2 050 zł 2 000 zł 97,6%

11 Fundacja Pro Bike & Dance Rajd rowerowy z przejażdżką Mosińską Koleją Drezynową 1 615 zł 1 600 zł 99,1%
12 Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku Wielkopolskie Spotkania Sportowo - Integracyjne Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku Sieraków 2017 1 500 zł 1 500 zł 100,0%

13 Oddział PTTK im.Cyryla Ratajskiego Wycieczka Szlakiem Powstania Wielkopolskiego dla dzieci i młodzieży 
z Lubonia 1 500 zł 1 500 zł 100,0%

14 Oddział PTTK im.Cyryla Ratajskiego Wycieczka krajoznawczo turystyczna. Poznajemy Południową Wielkopolskę. 1 500 zł 1 500 zł 100,0%
15 Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” Konkurs dla Uczniów Gimnazjów „Złota Żaba” i Konkurs dla Uczniów 

Szkół Podstawowych „Złota Żabka” 1 000 zł 1 000 zł 100,0%
16 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA „Poznaj Wielkopolskę z Kajaka - 4 Pory Roku” 2 000 zł 1 000 zł 50,0%
17 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń Integracja dzieci i młodzieży
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17 490 zł 0 zł 0,0%
18 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń Integracja dzieci i młodzieży 13 600 zł 0 zł 0,0%
19 TMS STELLA Luboń Obóz zimowy 12 000 zł 0 zł 0,0%
20 Fundacja Pro Bike & Dance Rowerowy zlot gwiaździsty do Lubonia 4 562 zł 0 zł 0,0%
21 Fundacja Pro Bike & Dance Rajd rowerowy po letnisku Puszczykówko 1 202 zł 0 zł 0,0%

  Złożono 21 oferty (przed rokiem 26), przyznano do�nansowanie 16 zadaniom (przed rokiem 17), w budżecie zaplanowano 55 000 zł  
(przed rokiem 50 000), przyznano 97,09% z  puli, pozostało 1 600 zł   128 669 53 400 zł 41,5%

KONKURS  IV / 2017 - SPORT 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej

1 Luboński Klub Tenisa Stołowego Prowadzenie zajęć tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z Lubonia w celu 
propagowania zdrowego stylu życia.
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73 160 zł 50 000 zł 68,3%
2 TMS STELLA Luboń Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wśród dzieci i młodzieży 54 350 zł 35 000 zł 64,4%
3 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej-prowadzenie treningów dla 

dzieci i młodzieży z piłki nożnej 24 700 zł 16 000 zł 64,8%
4 Klub Sportowy Akademia Judo Rok 2017 pod znakiem Judo w Luboniu 30 500 zł 12 000 zł 39,3%
5 TMS STELLA Luboń Wspieranie Kultury Fizycznej u Dorosłych 24 500 zł 10 000 zł 40,8%
6 Szkoła Futbolu Sport 41 500 zł 10 000 zł 24,1%
7 Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Przygotowanie sportowe dzieci i młodzieży do udziału w czterech turniejach 

krajowych i jednego turnieju międzynarodowego w piłce nożnej 10 500 zł 8 000 zł 76,2%
8 Klub Sportowy Czerwony Smok Zajęcia sportowe z Czerwonym Smokiem 11 956 zł 5 000 zł 41,8%
9 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń Sport. Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej. Szkolenie sportowe 

dzieci i młodzieży. 5 250 zł 5 000 zł 95,2%
10 Luboński Klub Biegacza BIEG „MAŁY PATRIOTA” 4 500 zł 4 500 zł 100,0%
11 Klub Sportowy Akademia Judo Puchar Polski Juniorek/ów w Judo 9 400 zł 4 500 zł 47,9%
12 Klub Sportów i Sztuk Walki Alliance Zawody Mistrzostwa Europy 2017 Jiu Jitsu 17 800 zł 4 000 zł 22,5%
13 Klub Sportów i Sztuk Walki Alliance MISTRZOSTWA POLSKI 2017 JIU JITSU 31 600 zł 4 000 zł 12,7%
14 Związek Strzelecki „STRZELEC” Zawody sportowo obronne 4 451 zł 3 000 zł 67,4%
15 Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska im. 

Powstańców Wielkopolskich VII JAMBOREE w Luboniu oraz V Zuchowe JAMBO 5 000 zł 3 000 zł 60,0%
16 Stowarzyszenie Zgrupka Luboń Szkółka Kolarsko Triathlonowa Zgrupka Luboń 4 800 zł 3 000 zł 62,5%
17 Klub Sportowy Czerwony Smok Obóz w Luboniu z Czerwonym Smokiem 2 135 zł 2 100 zł 98,4%
18 Luboński Klub Biegacza BIEG NA POWITANIE LATA 4 070 zł 2 000 zł 49,1%
19 Klub Sportowy Akademia Judo Puchar Polski Seniorek/ów w Judo 10 920 zł 2 000 zł 18,3%
20 Lubońska Petanka Grand Prix Lubonia w bule - dublety 1 625 zł 1 600 zł 98,5%
21 Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA 17. Otwarty Maraton Kajakowy „Warta Challenge” Grand Prix PZK 2 000 zł 1 000 zł 50,0%

22 Lubońska Petanka MISTRZOSTWA LUBONIA DUBLETÓW W BULE POD PATRONATEM 
POLSKIEJ FEDERACJI PETANOUE 2 099 zł 1 000 zł 47,6%

23 Lubońskie Bractwo Kurkowe Turniej strzelecki z broni pneumatycznej o Puchar Dożynek 500 zł 500 zł 100,0%
24 Lubońskie Bractwo Kurkowe Turniej strzelecki z broni pneumatycznej o Puchar Lubonia 500 zł 500 zł 100,0%
25 Fundacja Piotra Reissa Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligii Wielkopolsko Lubuskiej 

dla dzieci i młodzieży z Miasta Lubonia
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20 300 zł 0 zł 0,0%
26 UKS Warta Luboń Mali Mistrzowie w tenisie ziemnym 1 300 zł 0 zł 0,0%
27 Luboński 1943 Luboń Treningi oraz współzawodnictwo dzieci i młodzieży 43 550 zł 0 zł 0,0%
28 Fundacja Piotra Reissa Reiss Cup - turniej piłki nożnej 8 100 zł 0 zł 0,0%
29 Szkolny Związek Sportowy miasta Luboń Organizacja oraz prowadzenie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży 

szkół lubońskich w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 33 070 zł 0 zł 0,0%

30 Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą  
LUBOŃ BEZ GRANIC V Igrzyska Europejskie 5 200 zł 0 zł 0,0%

31 Klub Sportowy Czerwony Smok Obóz w Pogorzelicy z Czerwonym Smokiem 20 000 zł 0 zł 0,0%
32 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń Turniej piłkarski z okazji Dnia Dziecka 1 830 zł 0 zł 0,0%
33 Klub Sportów i Sztuk Walki Alliance Zawody POZNAŃ OPEN 2017 Jiu Jitsu 15 900 zł 0 zł 0,0%
34 Klub Sportów i Sztuk Walki Alliance Zawody OPEN Gl 2017 Jiu Jitsu 17 000 zł 0 zł 0,0%
35 Klub Sportów i Sztuk Walki Alliance Zawody WINTER OPEN 2017 Jiu Jitsu 18 350 zł 0 zł 0,0%
36 Klub Sportów i Sztuk Walki Alliance Zawody Puchar Polski NOGI 2017 Jiu Jitsu 25 250 zł 0 zł 0,0%
37 Luboński 1943 Luboń Aktywizacja Rodziców 6 740 zł 0 zł  
38 Luboński 1943 Luboń Wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej wśród dorosłych 30 300 zł 0 zł 0,0%

Złożono 38 ofert (przed rokiem 33), przyznano do�nansowanie 24 zadaniom (przed rokiem 21), w budżecie zaplanowano 270 000 zł  
(przed rokiem 185 000), przyznano 69,52% z  puli, pozostało 82 300 zł   624 706 187 700 30,0%
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4 lutego, w siedzibie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej (OSP) odbyło  się walne 
zebranie sprawozdawcze z działań pro-
wadzonych przez tę jednostkę w ubie-
głym roku. W spotkaniu uczestniczyli: 
burmistrz Małgorzata Machalska, prze-
wodnicząca RML – Teresa Zygmanow-
ska, wiceprezes Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Poznaniu – Wojciech Do-
rna, dowódca JRG-2 – bryg. Jarosław 
Kuśmirek oraz lubońscy strażacy. Na 
wstępie prezes OSP Luboń, Marek Ma-
ciejewski, powitał zebranych, a następ-
nie odczytano sprawozdania za ubiegły 
rok. W dalszej kolejności przedstawio-
no plan działania lubońskiej OSP na 
rok bieżący, po czym kolejno głos za-
bierali: Małgorzata Machalska, Teresa 
Zygmanowska, Jarosław Kuśmirek 
i Wojciech Dorna, którzy podkreślali, 
że nasza jednostka należy do wyróżnia-
jących  się i  najlepiej wyposażonych 
formacji ochotniczych w Wielkopolsce. 
Z  roku na rok przybywa ratowników 
Kwalifikowanej Pomocy Medycznej 
(KPP) – obecnie jest ich 21, czyli prawie 
połowa całego zespołu lubońskich stra-
żaków. Warto wspomnieć, że we wrze-
śniu ub. roku powstała w naszym mie-
ście młodzieżowa drużyna strażacka, 
do której wstąpiło 12 członków i którą 
opiekują się Maciej Splisgart i Mateusz 
Szulc. W drugiej części zebrania wyróż-

niono dwóch 17-letnich lubonian – 
Adama Kierojczyka (uczeń VIII Liceum 
Ogólnokształcącego w Poznaniu) i Kon-
rada Szychowiaka (Zespół Szkół Komu-
nikacji im. Hipolita Cegielskiego w Po-
znaniu), którzy w  grudniu ub. roku 
zaalarmowali strażaków, zauważywszy 
dryfujące po stawie Edy na Szachtach 
ciało mężczyzny (czytaj szerzej: „WL” 
01-2017, s.  60). Wyróżniono również 
strażaka OSP Luboń – Piotra Łuczaka 
– oraz studenta Politechniki Poznańskiej 
– Marcina Grobelnego, praprawnuka 
powstańca wielkopolskiego Jana Górki 

Walne w remizie

– za udział w akcji ratowniczej podczas 
nocnego pożaru, który wybuchł 
w styczniu, w jednym z mieszkań bloku 
przy ul. Sikorskiego (o pożarze czytaj 
szerzej: „WL” 01-2017, s. 16). Wszyst-
kim wyróżnionym podziękowali i wrę-
czyli upominki Małgorzata Machalska, 
Teresa Zygmanowska i Marek Macie-
jewski. Ponieważ Marcin Grobelny nie 
mógł uczestniczyć w spotkaniu, w jego 
imieniu podziękowania i  upominek 
odebrali rodzice – Barbara i  Dariusz 

Grobelni. Na koniec strażak – Mateusz 
Szulc – zaprezentował  się w  jednym 
z  16. nowoczesnych kombinezonów, 
które zakupiono w Niemczech ze środ-
ków budżetu miejskiego (koszt: 
62 000 zł).

PAW

Na spotkanie w Ośrodku Kultury 26 
stycznia przybyli zarząd i członkowie 
ULTW z przewodniczącym Rady Pro-
gramowej, dr. Mikołajem Tomaszy-
kiem. Przewodniczący zarządu sto-
warzyszenia – Zbigniew Jankowski 
– przedstawił sprawozdanie z działal-
ności za rok 2016. Odczytano też 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
oceniające działalność merytoryczną 
i finansową. Dokumenty zostały po-
prawnie sporządzone i  jednogłośnie 
przyjęte przez uczestników zebrania. 
Omówiono program działania dla 
lubońskich seniorów na rok bieżący, 

ze szczególnym uwzględnieniem zajęć 
semestru letniego 2017. Zarząd 
w  imieniu stowarzyszenia wystąpił 
o dotacje do Urzędu Miasta na reali-
zację 3 projektów wynikających z za-
dań statutowych. Dzięki finansowemu 
wsparciu będzie można zrealizować 
w 2017 r.: III Olimpiadę Aktywnego 
Seniora w Luboniu, udział w Wielko-
polskich Spotkaniach Sportowo-Re-
kreacyjnych Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku w Sierakowie oraz wycieczkę 
do Torunia w ramach projektu: „Od-
wiedzamy zabytki polskiej kultury 
wpisane na listę światowego dziedzic-

Walne ULTW
Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Uniwersytet Luboński 
Trzeciego Wieku

twa UNESCO – Średniowieczny Ze-
spół Miejski Torunia”. Oferta Stowa-
rzyszenia, poza wymienionymi po-
wyżej propozycjami, jest bogata 
i  różnorodna i  w  dużym zakresie 

powinna trafnie i efektywnie zaspo-
kajać potrzeby słuchaczy Uniwersy-
tetu.

Maria i Jan Błaszczakowie

Q
Podczas jednego z głosowań walnego zebrania OSP   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Bohaterscy chłopcy Adam Kierojczyk, 
Konrad Szychowiak uhonorowani 
dyplomami w towarzystwie T. Zygma-
nowskiej, M. Machalskiej i M. Macie-
jewskiego   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Małgorzata Machalska dziękuje Piotro-
wi Łuczakowi za udział w akcji ratowni-
czej podczas styczniowego pożaru. 
Obok rodzice Marcina Grobelnego, 
którzy przyjęli podziękowania w imie-
niu syna   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Mateusz Szulc zaprezentował nowy 
lekki i elastyczny kombinezon: ognio- 
i wodoodporny, oddychający, bardzo 
wytrzymały, ze specjalnymi zamkami 
i smyczami (do przypięcia się do drabi-
ny)   fot. Paweł Wolniewicz

QUczestnicy wal-
nego zebrania 
Stowarzyszenia 
Uniwersytetu 
Lubońskiego 
Trzeciego Wieku   
fot. Jan Błaszczak
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Członkowie Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego „Lubonianka” przy Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Luboniu pod-
czas walnego zgromadzenia sprawoz-
dawczo-wyborczego, które odbyło  się 
w niedzielę, 22 stycznia, w sali spółdziel-
ni, wybrali nowe władze na lata 2017-
2020.
Na wstępie, w 1. Terminie, minutą ciszy 
uczczono pamięć zmarłych wędkarzy. 
Zabranie odbyło  się w 2.  terminie. Na 
wniosek prezesa Tadeusza Podbylskiego 
prowadzącym obrady został Tadeusz 
Mroczyński, a  sekretarzem – Tomasz 
Łabiński. Zebrani wybrali członków 
komisji: mandatowej, wyborczej i skru-
tacyjnej. Gościem zgromadzenia był 
przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW 
– Julian Piątek.
Członek Zarządu Koła – Tomasz Łabiń-
ski – przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności Koła oraz Zarządu. Sprawozda-
nia zaprezentowali: �nansowe: skarbnik 
– Roman Śróda, przewodniczący Sądu 
Koleżeńskiego – Robert Grajczak oraz 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 
Roman Kujawa. Przyjęto absolutorium 
dla ustępującego Zarządu Koła.

Prezesem Koła PZW „Lubonianka” wy-
brano Roberta Grajczaka. Przegłosowa-
no też pozostałych członków Zarządu, 
a na posiedzeniu zorganizowanym w śro-
dę, 25 stycznia, ustalono w nim funkcje. 
Skarbnikiem został Michał Mazurczak, 
wiceprezesem – Dawid Rębas, 2. wice-
prezesem – Marcin Przybylski, sekreta-
rzem – Tadeusz Mroczyński, gospoda-
rzem Koła – Tadeusz Nowicki, a człon-
kami: Bartosz Bugajewski, Stanisław 
Ciesielski, Marek Leńczuk, Tomasz Ła-
biński i Tadeusz Podbylski.
Podczas zebrania wybrano również Ko-
misję Rewizyjną, która 25 stycznia ukon-
stytuowała się następująco: przewodni-
czący – Roman Kujawa, sekretarz – 
Zbyszko Grześkowiak, członek – Andrzej 
Tomiak.
Sąd Koleżeński, wybrany na zebraniu 
i  ukonstytuowany 25 stycznia, tworzą: 
przewodniczący – Jakub Tuliszka, sekre-
tarz – Monika Leńczuk, członek – Artur 
Włodarczyk.
Julian Piątek w swoim wystąpieniu zwró-
cił uwagę na ważną rolę Koła „Lubonian-
ka” w Okręgu PZW. Dotychczasowemu 
prezesowi – Tadeuszowi Podbylskiemu 

– który przez 
prawie 8 lat kie-
rował składem, 
przekazał mu 
„Za długoletnie 
sprawowanie 
ważnej i  odpo-
wiedzialnej 
funkcji”. Marci-
nowi Przybyl-
skiemu wręczył 
przyznaną mu 
uchwałą Zarzą-
du Głównego 
PZW – Złotą 
Odznakę PZW 
„Za Zasługi dla 
Wędkarstwa 

Polskiego”. Nagro-
dzono też najlep-
szych wędkarzy 

Nowe władze wędkarskiej „Lubonianki”

Dzień Babci i Dzień Dziadka, chociaż 
zimowe, są ciepłe i kolorowe. Wnuczę-
ta przesyłają radosne uśmiechy, serdecz-
ne życzenia, uściski i niespodzianki. Jest 

to również okazja to poznania zdolno-
ści, wiedzy i talentów naszych milusiń-
skich. Na spotkaniach klasowych w SP 4 
uczniowie klas 3 a i b pokazali swoim 

Z SP 4

Q
Uczniowie SP 4 podczas wspólnego z Dziadkami bicia 
rekordu Guinessa w resuscytacji krążeniowo-oddecho-
wej   fot. Irena Skrzypczak

babciom i  dziadkom co 
potrafią. Dzięki wiedzy 
zdobytej na lekcjach („Ra-
tujemy i uczymy się rato-
wać”), razem z  babciami 
i  dziadkami bili rekord 
Guinessa w  resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej. 
Dzielni ratownicy klasy 3 
a wraz z uczniami treno-
wali zasady udzielania 
pierwszej pomocy. Cieka-
wy i różnorodny program 
słowno-muzyczny przygo-
towany przez uczniów 
klasy 3 b, zachwycił gości. 
To było sympatyczne po-
południowe spotkanie, 
pachnące kawką i ciastecz-
kami. Dziękujemy za miłe 
chwile naszym wnukom 
i paniom, które przygoto-
wały to spotkanie.

Irena Skrzypczak
Q
Przedstawienie dla babć i dziadków w SP 4

w 2016 roku. Przyjęto preliminarz bu-
dżetowy na rok 2017 oraz plan pracy. 
Przyjęto dwa wnioski, skierowane do 
Juliana Piątka: w sprawie braku parkin-
gu przy Stawie Edy na Szachtach przy 
ul. Niezłomnych oraz dotyczący od-
chwaszczenia dennego tego stawu. Po-
nadto wybrano delegatów na zjazd okrę-

gowy, którymi zostali: Robert Grajczak, 
Dawid Rębas oraz Tadeusz Podbylski.
Zarząd Koła PZW „Lubonianka” infor-
muje, że znaczki można kupować w sie-
dzibie koła we wtorki w godz. 17-19 oraz 
w sklepie „Gruba Ryba” przy ul. Sobie-
skiego 1.

Robert Wrzesiński

Q
Głosowanie podczas wyboru prezesa Koła   fot. Robert Wrzesiński

Q
Tadeusz Podbylski otrzymuje pamiątkowy dyplom „Za długolet-
nie sprawowanie ważnej i odpowiedzialnej funkcji” prezesa klu-
bu   fot. Robert Wrzesiński

Q
Pamiątkowe zdjęcie władz Koła PZW „Lubonianka”. W jasnym garniturze z prawej – 
Robert Grajczak, nowy prezes   fot. Robert Wrzesiński
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W poniedziałek, 16 stycznia dzieci z gru-
py 2, 3 i 4, które od września uczęszcza-
ją do publicznego przedszkola przy ul. 
Osiedlowej, zostały uroczyście pasowa-
ne na Przedszkolaka. Aby dostąpić tego 
zaszczytu, musiały wykonać różnorodne 
zadania o różnym stopniu trudności. Na 
zakończenie trzeba było wypić sok z cy-
tryny i  złożyć przysięgę. Na pamiątkę 
„nowi” „Weseli Sportowcy” otrzymali 
dyplomy.
„Witam wszystkich na tej sali, dziś wnu-
kowie będą grali...” tymi słowami roz-
poczęła  się uroczystość z  okazji Dnia 
Babci i Dziadka w grupie 1. (czterolat-
ków), która odbyła  się 20 stycznia. 
Przedszkolaki przedstawiły montaż 
słowno-muzyczny, poświęcony swoim 
bliskim, a także przedstawienie „Teatrzyk 
przy stole” oraz wiersz „Zasiadamy do 
stołu”. Dzieci z grupy 6. (integracyjnej) 
powitały babcie i dziadków 23 stycznia. 
Zaprezentowały poznane w przedszko-
lu wiersze, piosenki oraz tańce. Mali 
artyści oczarowali występem widownię. 
24 stycznia w pięknie udekorowanej sali 
dzieci z grupy 3. przygotowały program 
artystyczny. Były wzruszające i zabawne 
wiersze, piosenki oraz tańce. Spotkanie 

upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. 
Przedszkolaki z grupy 5. gościły babcie 
i dziadków 25 stycznia. Słowa recytowa-
nych wierszy nawiązywały do niezmien-
nych uczuć wnuków, niezależnie od pory 
roku i  miesiąca. Wplecione w  występ 
piosenki i tańce (koziorajka, trojak, twist 
i tango) zostały entuzjastycznie przyjęte 
przez widzów. Babcie i  dziadkowie 
w grupie 4. wspólnie bawili się z wnu-
kami 26 stycznia przy muzyce klasycz-
nej. Wykonali nietypowy akompania-
ment na przedmiotach do utworu „Po-
lka trisch trasch” J.Straussa. W grupie 2. 
szanowni goście 27 stycznia śledzili 
pełną przygód drogę Jasia i Małgosi do 
kochanych dziadków. Wielkimi brawa-
mi nagrodzono składankę tańców (wal-
czyk, poleczka, kujawiak, krakowiak). 
Artystyczne występy, laurki i podarun-
ki oraz słodki poczęstunek sprawiły, że 
te dni pełne uśmiechów, wzruszeń i ra-
dości pozostaną w pamięci dzieci oraz 
dziadków.
Tradycyjnie w  karnawale odbył  się 
w  przedszkolu bal maskaradowy. 17 
stycznia dzieci w przebraniach ulubio-
nych bohaterów bawiły się przy skocznej 
muzyce i ciekawych animacjach.

U Wesołych Sportowców

Q
Dyplomy dla „nowych” przedszkolaków – Wesołych Sportowców

27 stycznia dzieci z paniami M. Sroczyń-
ską oraz E. Kałuską tańczyły na balu 
pidżamowym. Niekonwencjonalny strój 
zachęcał do swobodnej zabawy. Atrakcją 
były także konkursy i degustacja owo-
cowych szaszłyków.
Z dumą informujemy, że Julia Malinow-
ska i  Gabryś Szymczak (gr. 2), zostali 
wyróżnieni w  konkursie plastycznym 

„Kolędnicy Wielkopolscy - wędrownicy” 
w przedszkolu „Bajkoludki” w Poznaniu.
Dwa razy gościliśmy w przedszkolu mu-
zycznych artystów. Dzieci uczestniczyły 
w pouczających i zabawnych koncertach. 
4 stycznia obejrzały „Roztańczone roz-
rabiaki”, a 25 stycznia „Poznańskie po-
dania”.

Elżbieta Kałuska

W niepublicznym przedszkolu przy ul. 
Szkolnej długo utrzymywał się świątecz-
ny nastrój. Najpierw obejrzeliśmy te-
atrzyk pt. „Aniołek nocy wigilijnej”, 
który nawiązywał treścią do minionych 
świąt; jego głównym przesłaniem była 
przyjaźń. Później przyszedł czas na bal 
karnawałowy. Wśród balonów i serpen-
tyn tańczyły przedszkolaki przebrane za 
wróżki, księżniczki, motyle, królewiczów, 
strażaków, policjantów i nawet był jeden 
dinozaur.
Jak świętować to świętować. Wreszcie 
nadszedł niecierpliwie oczekiwany dzień, 
do którego dzieci z radością się przygo-
towywały, robiąc zaproszenia, ucząc się 
piosenek i wierszyków, wykonując upo-
minki. Uczciliśmy Dzień Babci i Dziad-
ka wspólnymi zabawami, konkursami, 
pląsami, które nigdy  się nie starzeją 
i przechodzą z pokolenia na pokolenie. 
Dzieci wręczyły dziadkom własnoręcz-
nie wykonane prezenty. Całuski, uściski 

i wspólne zdję-
cia zakończyły 
przedszkolną 
uroczystość, 
która dzieciom 
dostarczyła 
wiele radości, 
a  dziadkom 
miłych wzru-
szeń.
Dzięki zimo-
wej aurze dzie-
ci  spędzają 
czas na świe-
żym powie-
trzu, w zaśnie-
żonym ogro-
dzie. Bałwana 
niestety nie 
udało  się ule-
pić, ale robie-
nie śladów na 
śniegu, zabawy 

Z Chatki Skrzatka

Q
Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu „Chatka Skrzatka”   fot. Małgorzata Śron

Q
Zimowe harce w przedszkolu „Chatka 
Skrzatka”   fot. Małgorzata Śron

śnieżkami czy malo-
wanie śniegu farba-
mi to też ciekawe 
zajęcia. Mroźna po-
goda to dobry czas 
na robienie ekspery-
mentów. Dzieci ob-
serwowały jak pod 
wpływem mrozu 
woda zamienia  się 
w lód i jak zwiększa 
swoją objętość. 
Przekonały się rów-
nież, że chociaż 
śnieg jest biały, to 
wcale nie jest czysty 
i nie należy go jeść.

Milena Wawrzyniak

W piątek, 27 stycznia w szkole językowej „German” od-
był się pierwszy wieczór �lmowy dla dzieci. Wyświetlono 
bajkę w języku angielskim. Była to też idealna okazja, aby 
najmłodsi uczestnicy kursów językowych oraz ich koledzy 
ze szkolnych ławek, mogli poznać szkołę „German” w ki-
nowej odsłonie. Podczas tego wieczoru dzieci uczyły się 
języka angielskiego w inny sposób niż dotychczas, ale także 
uczestniczyły w różnych konkursach. Towarzyszyło temu 
wiele śmiechu i radości. Już wkrótce pojawią się informa-
cje dotyczące kolejnego wieczoru �lmowego, na który już 
teraz serdecznie zapraszamy!

J.S.

Nauka przez film

Q
Kinowa odsłona szkoły „German”
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W pierwszym tygodniu stycznia pozna-
liśmy różne sposoby mierzenia czasu. 
Dzieci z niepublicznego przedszkola przy 
ul. Kopernika nauczyły  się rozróżniać 
zegary: słoneczny, piaskowy, ogniowy, 
wodny, mechaniczny. Poznały także pra-
cę zegarmistrza. Następnie powtarzali-
śmy nazwy pór roku oraz cechy charak-
terystyczne dla każdej z nich.
Kolejny tydzień upłynął nam pod hasłem 
„żadnej zimie się nie damy, różne spor-
ty uprawiamy”. Dzieci poznały zasady 
bezpiecznej zabawy na śniegu i  lodzie. 
Dowiedziały się, co oznacza słowo „olim-

piada” i dlaczego uprawianie sportu jest 
tak ważne. Nauczyły  się rozpoznawać 
wybrane sporty oraz sprzęt niezbędny 
do ich uprawiania.
Babcia i Dziadek to ważne osoby w życiu 
każdego z nas. Szanujemy ich za dobroć, 
wyrozumiałość, cierpliwość oraz ogrom-
ny bagaż doświadczeń. Wreszcie nad-
szedł oczekiwany przez nas dzień, w któ-
rym gościliśmy babcie i dziadków. Wcze-
śniej sumiennie przygotowywaliśmy się 
do występu. Maluchy samodzielnie 
wykonywały pachnące mydełka o róż-
nych kształtach, a starszaki nagrały �lm 

Z Czarodziejskiego Ogrodu

Q
Zabawy z kosmosem w przedszkolu „Czarodziejski Ogród”

Q
Zimowe zabawy na świeżym powietrzu w „Czarodziejskim Ogrodzie”

pt. „Wywiad o Babci i Dziadku”. Podczas 
uroczystości dziadkowie z  zachwytem 
oglądali występ swoich wnucząt. Później 
był czas na wspólną zabawę. Biesiada 
przy suto zastawionym stole nadała 
imprezie ciepły, rodzinny nastrój.
Uczestniczyliśmy w przedstawieniu pt. 
„Drewniołce” - Filharmonia Pomysłów, 
które odbyły się w Lubońskim Ośrodku 
Kultury.
W ostatnim tygodniu przedszkolaki 
poznały pojęcia związane z kosmosem: 

planety, układ słoneczny, orbita. Oglą-
dały albumy i książki o kosmosie. Za-
projektowały własną rakietę kosmiczną.
W karnawale nie nudzimy  się wcale. 
Wybieramy  się na bale, przystrajamy 
pięknie sale. Nasze dzieci wykonywały 
już maski karnawałowe. Rodzice przy-
gotowują dzieciom piękne stroje, koty-
liony, panie wychowawczynie przystro-
iły sale na wielki bal, który wkrótce się 
odbędzie. 

Małgorzata Perlińska-Baraniak

We wtorek, 24 stycznia w publicznym przedszkolu przy ul. 
Okrzei odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka. Wszystkie grupy przygotowały program artystyczny, 
który wprowadził Gości w radosny nastrój. Podziwialiśmy 
nie tylko piękne stroje i dekoracje, ale przede wszystkim 
występy dzieci. Poza pięknie recytowanymi wierszami, 
można było usłyszeć piosenki oraz podziwiać układy ta-
neczne.
26 stycznia odwiedził nas Teatr „Mozaika” z widowiskiem 
teatralnym pt. „Nad Betlejem jasna gwiazda świeciła...”. 
Przedstawienie nawiązywało do polskich tradycji związa-
nych z okresem Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Na 
scenie pojawili się aniołowie, kolędnicy oraz piękna rucho-
ma krakowska szopka. Można było usłyszeć dźwięki takich 
instrumentów jak: lira korbowa oraz lutnia. Wszystkim 
występ bardzo się podobał.

Maria Mainitz

Z Tęczowej Krainy

Q
Dzień Babci 
i Dziadka w Tę-
czowej Krainie

Teatr „Mozaika” 
w przedszkolu 
„Tęczowa Kra-
ina”

W styczniu dzieci z publicznego przedszkola przy ul. Kolo-
nowej, dzięki uprzejmości jednego z rodziców, który odwie-
dził grupę Półnutek, zbudowały karmniki dla ptaków. W ten 
sposób nie tylko możemy wspomóc ptaki, ale także podpa-
trujemy ich życie i zwyczaje. Obserwacje przyrodnicze pro-
wadziły również dzieci z  grup Zdobywcy i  Poszukiwacze, 
które wybrały się do poznańskiej Palmiarni. Dzieciom naj-
bardziej spodobały  się kaktusy ze względu na ich rozmaite 
kształty.

Ponadto hucznie obchodziliśmy święto babci i  dziadka. 
Nasze kochane Babcie i  wspaniali Dziadkowie zostali za-
proszeni na przedstawienie pt. „Kolędowa noc”. Odbyło się 
ono 19 stycznia w hali widowiskowo-sportowej LOSiR. Po 
przedstawieniu dzieci odśpiewały wspólnie piosenkę dla 
swoich bliskich. Sądząc po uśmiechniętych buziach gości, 
niespodzianka się udała.

Anna Ławniczak

W Małych Talentach

Q
Dzieci z Małych Talentów w palmiarni

Q
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W karnawałowej atmosferze i nastroju 
zabawy mijał styczeń dzieciom z Publicz-
nego Przedszkola nr 1. Konkurs na naj-
ciekawszą ilustrację do cytatu „Stary 
Rok, Nowy Rok” odbył się wśród wspól-
nych zabaw i tańców. Laureatami kon-
kursu zostali: Pola Orzechowska, Oliwia 
Machowska, Martynka Wiśniewska, 
Urszula Florek, Mikołaj Piękoś, Kinga 
Dudziak, Oliwia Michałek, Filip Jaku-
bowski, Jarek Michałowski, Piotrek Dur-
ka i Hania Bonawenturczyk.

W drugiej połowie stycznia dzieci za-
prosiły swoich najbliższych z okazji Dnia 
Babci i  Dziadka. Były tańce, śpiewy, 
przedstawienia teatralne („Królowa Śnie-
gu”, jasełka, „W bałwankowej krainie”, 
„12 miesięcy”) oraz słodkie poczęstunki 
– na stołach królowały serniki, ciasta 
czekoladowe i  popularne placki mar-
chewkowe z orzechami.
Pod koniec stycznia odbył się balik kar-
nawałowy pod tytułem „Bal na 100 par”, 
podczas którego dzieci były przebrane 

za znane postacie z  �l-
mów rysunkowych oraz 
policjantów, strażaków, 
różne zwierzątka. Była też 
pani młoda, świąteczna 
choinka oraz mnóstwo 
motylków i wróżek. Balik 
prowadziło dwóch DJ-ów 
zabawnie przebranych, 
p e łnych  p omysłów 
i świetnego humoru. Swo-
im entuzjazmem sprawi-
li , że dzieci tańczyły, 
brały udział w  konkur-
sach i quizach karnawa-
łowych aż do obiadu. 
Największym hitem balu 
okazało  się tango, które 

Z Pogodnego Przedszkola przedszkolaki 
tańczyły w pa-
rach. Furorę 
zrobił Albert 
Borowski, któ-
ry tańczył bre-
akdance. 
W pierwszym 
miesiącu no-
wego roku pa-
nowała zimo-
wa aura i dzie-
ci codziennie 
wychodziły do 
ogrodu. Zjeż-
dżały na san-
kach, plastiko-
wych ślizgach 
i  zjazdowych 
talerzach oraz 
rozpoczęły do-
karmianie ptaków. Odbyła się też akcja 
„Góra Grosza”. Po podliczeniu monet 
okazało się, iż w tym roku to najmłodsze 
Gwiazdeczki zebrały najwięcej funduszy 
dla dzieci wychowywanych poza własną 
rodziną.
W tym roku mało dzieci z przedszkoli 
wyjeżdża na ferie w góry. Może pogoda 
nie jest odpowiednia i ceny zbyt wygó-
rowane, a może po prostu ferie nie zbie-
gają się z urlopami rodziców. Zosia Bie-
lawska z  Pogodnego Przedszkola (ul. 
Sobieskiego) wyjechała przed feriami 

w Tatry. Przebywała w Białce Tatrzań-
skiej i  uczyła  się zjeżdżać na nartach 
i  snowboardzie na trasach specjalnie 
zaprojektowanych dla małych sportow-
ców. Z  Białki jest blisko do Bukowiny 
Tatrzańskiej, Zakopanego i Nowego Tar-
gu. Zosia przywiozła z Tatr talerz zjaz-
dowy, który zastępuje niektórym trady-
cyjne saneczki i przyniosła go do przed-
szkola. Właśnie na tym talerzu dzieci 
zjeżdżały z góreczki w swoim ogródku 
przedszkolnym. Bezpłatnie…

Iwona Kmiecik
Q
 Kropelki na sankach w swoim ogródku

Q
Gwiazdeczki podczas przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Lubonial Geographic   

W rubryce – LUBONIAL  GEOGRAPHIC, zamieszczamy reportaże z odwiedzanych przez lubonian egzotycznych miejsc. 
Przedstawiamy też ciekawostki: etnogra�czne, archeologiczne, przyrodnicze, turystyczne, architektoniczne itd., które nasi 
mieszkańcy dostrzegli. Zapraszamy więc do nadsyłania tekstów, a także ciekawych zdjęć.

Pierwszy przystanek
Z deszczowego Wietnamu uciekliśmy 
do rozgrzanego słońcem Bangkoku. 
Zwiedzanie zaczęliśmy od najbardziej 
znanej ulicy w  Tajlandii – Khao San 
Road. Można tu znaleźć pamiątki, ubra-
nia i  najlepsze restauracje, a  po dniu 
zwiedzania pójść na relaksujący tajski 
masaż lub spróbować lokalnych przy-
smaków, takich jak kurza wątróbka, 
jelita czy kurze zadki fantazyjnie nabite 
na długą wykałaczkę. Dostępne są też 
suszone skorpiony, pająki czy larwy. 
Zabawny widok, kiedy ulicą idzie grupa 
dzieci, a w dłoniach zamiast paczki chip-
sów trzymają worek z suszonymi larwa-
mi. To jedna z najbardziej turystycznych 
ulic na świecie, która późnym wieczorem 
przypomina bardziej środek muzyczne-
go klubu. Wiąże się to również z dużą 
liczbą drobnych złodziei, głośną muzy-
ką i  tłumem pijanych turystów. Warto 
być i poczuć tę atmosferę, ale tylko przez 
chwilę.

Pomysł na Tajlandię
Z Bangkoku wzięliśmy autobus, który 
zawiózł nas na pierwszą wylotówkę. Było 
to nie lada wyzwanie, ponieważ po 
pierwsze miasto jest ogromne, a po dru-
gie niewielu Tajów mówi w języku an-
gielskim, co znacznie utrudniało nam 
zadanie. Droga z  centrum do głównej 

autostrady prowadzącej na południe, 
zajęła nam 3 godziny! Koniec końców 
udało się i niedługo później siedzieliśmy 
na pace jednego z  jeepów. Wcześniej 
dużo czytaliśmy o  tym, że autostop 
w  Tajlandii to przyjemność i  bardzo 
łatwo „złapać” samochód. To wszystko 
prawda. W ciągu całej trasy z Bangkoku 
do Kuala Lumpur, czyli jakieś 1500 km, 
łapaliśmy „stopa” najdłużej przez 10-15 
minut. Najczęściej nie zdążyliśmy nawet 
wyciągnąć kciuka, a  samochód już  się 
zatrzymywał. Jedynym utrudnieniem 
był tajski alfabet, ale pod koniec podró-
ży byliśmy już specami od rysowania 
tych wszystkich skomplikowanych 
znaczków na kawałku kartonu. Najpięk-
niejsze w  tym jest cudowne uczucie, 
kiedy siedzisz z plecakiem na pace, na 
dworze jest 35 stopni, a  ty masz wiatr 
we włosach i  palmy dookoła. Chyba 
nigdy nie czuliśmy się bardziej wolni.

Muai Thai, czyli tajski boks
Po tajskim masażu i  tajskich lodach 
przyszła pora na prawdziwy tajski boks. 
Na słynnym Stadionie Rajadamnern 
można zobaczyć prawdziwe gwiazdy 
tego narodowego sportu. Udało nam się 
zakupić miejsca tuż pod ringiem. Mimo 
iż koszt wejścia na taką galę jest wysoki, 
bo waha się między 1000 a 2000 bhatów 
(ok. 100-200 zł), to jest on wart każdej 

wydanej złotówki. Każda walka rozpo-
czyna się rytualnym tańcem Wai Khru. 
Zawodnicy są ozdobieni w  kwiaty 
i wstążki, a w tle „leci” tradycyjna tajska 
muzyka. Walki odbywają  się według 
wagi zawodników, walczą nawet chłop-
cy w wieku 16 lat! Gala ma formę typo-
wego show: trwa 5-6 h, a w środku moż-
na kupić popcorn, hot-doga czy chipsy. 
Zawodników darzy się ogromnym sza-
cunkiem. Na szczęście, nie widzieliśmy 
ani krwi, ani poważniejszych obrażeń, 
a zawodnicy w większości przypadków 
byli w stanie samodzielnie opuścić ring.

Żałoba narodowa
Tajlandię odwiedziliśmy w najbardziej 
smutnym dla jej mieszkańców okresie. 
Na każdej ulicy zdjęcie króla oraz teksty 
wyrażające smutek i  oddanie Tajów. 
Setki mieszkańców ubranych na czarno 
zmierza w kierunku Wielkiego Pałacu 
Królewskiego, aby po raz ostatni oddać 
hołd zmarłemu Bhumibola Adulyadeja. 
Ogłoszono roczną żałobę narodową. 
Każdy, z którym rozmawialiśmy, chwa-
lił króla, mówił o jego dobroci i wyro-
zumiałym podejściu do ludzi. Tajowie 
chętnie płacą podatki (!), bo dzięki nim 
otrzymują darmowy transport (kilka 
autobusów) i posiłki oraz wodę bezpłat-
nie rozdawane na ulicach. Najmniejsza 
krytyka króla to obraza majestatu, ka-
rana wyrokiem więzienia od 3 do 15 lat. 

Wielkość władcy oddaje jego tytuł, któ-
ry w pełnym brzmieniu prezentuje się 
tak: „Jego Wspaniałość, Wielki Pan, Siła 
Ziemi, Nieporównywalna Moc, Syn Ma-
hidola, Potomek Boga Wisznu, Wielki 
Król Syjamu, Jego Królewskość, Wspa-
niała Ochrona” – nic więcej dodawać 
nie trzeba. Za rządów Bhumibola Adu-
lyadeja Tajlandia nie tylko przeszła 
transformację z systemu autorytarnego 
na demokratyczny, ale stała się również 
najchętniej odwiedzanym przez turystów 
państwem w  południowo-wschodniej 
Azji.

Za co kochamy Tajlandię?
Oczywiście za jedzenie! Tajska kuchnia 
to przede wszystkim pikantny smak. Jak 
to w tej części Azji, jada się głównie na 
ulicach. Można dostać m.in. najlepszy 
Pad �ai, czyli smażony makaron ryżo-
wy z warzywami i jajkiem. Oprócz nie-
go naszym numerem jeden zostały zupy! 
Pewnie was to zdziwi, ale pikantne cur-
ry czy słodka, na bazie mleczka koko-
sowego zupa z  dodatkiem kurczaka 
i bambusa skradły nie tylko nasze żo-
łądki, ale i serca. Po tak smacznie roz-
poczętym posiłku trzeba zamówić naj-
lepszy deser na świecie – Mango Sticky 
Rice, czyli słodki, kleisty ryż wymiesza-
ny z mlekiem z kokosa i podawany obo-
wiązkowo razem z mango. Pycha! Jeże-
li chodzi o przekąski, to na każdym rogu 
widać grillowane mięso umieszczone na 
długich wykałaczkach oraz 
świeże owoce morza i ryby. 
Pod względem kulinarnym 
w Tajlandii najbardziej urzekł 
nas Night Market, czyli tzw. 

Autostopem przez Tajlandię
Marta Piotrowska i Mateusz Wieczorek w podróży dookoła świata – cz. 4
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nocny rynek (w godz. 16-21). Okoliczne 
garkuchnie, stragany i budki z jedzeniem 
zjeżdżają  się z  całego miasta w  jedno 
miejsce po to, by stworzyć istny festiwal 
smaków i zapachów. To tutaj próbowa-
liśmy smażonych jaj przepiórczych oraz 
ostrych makaronów i ryżu z wieprzowi-
ną zawiniętych w liście bananowca, ryb-
nych chipsów czy lodów ze świeżego 
kokosa. Lokalni mieszkańcy obchodzą 
rynek dookoła, kupują kilka różnych dań, 
po czym siadają na pobliskich ławkach, 
na brzegu molo czy też rozkładają na 
ziemi karimaty i  razem z  przyjaciółmi 
oraz rodziną siadają do kolacji. Obowiąz-
kowym dodatkiem jest oczywiście tajskie 
piwo lub wino.

Odpoczywający Budda
Wat Pho to największa i zarazem najstarsza 
świątynia w Bangkoku. Tak naprawdę to 
cały kompleks świątyń, w których najważ-
niejsza jest właśnie kaplica z  posągiem 
Odpoczywającego Buddy. To pozłacana 
�gura, mierząca 15 m wysokości i 46 m 
długości (sic!), która ukazuje Wielkiego 
Mistrza w momencie osiągania nirwany. 
Cały okręg świątynny otaczają piękne 
ogrody, a główny dziedziniec zdobią nie-
wielkie rzeźby ukazujące hinduskich mni-
chów. Pamiętając o zasadach panujących 
w tutejszych świątyniach, przygotowaliśmy 
długie spodnie i sweter do przykrycia ra-
mion. Trudno nosić taki strój, kiedy za 
oknem temperatura przekracza 30 stopni, 
dlatego dodatkowe rzeczy zabieraliśmy do 
plecaka i zakładaliśmy tuż przed wejściem. 
Ponadto należy pamiętać, że do każdej 
świątyni wchodzi się bez obuwia. Dla nie-
przygotowanych turystów Tajowie znaleź-
li rozwiązanie. Przed wejściem do kaplicy 
istnieje możliwość bezpłatnego wypoży-
czenia szaty czy torby na obuwie.

Nigdy na statek
Wyspę Kao Tao odwiedziliśmy zupełnie 
przypadkiem. Dwie sympatyczne dziew-
czyny zabrały nas do miejscowości 
Chumphon – portowego miasta tuż przy 
zatoce. Poszukiwaliśmy noclegu zaraz 
przy porcie, tak by następnego dnia 

o  godz.  6 być gotowym do wejścia na 
pokład. Byliśmy tym porządnie zmęcze-
ni i w poczuciu bezsilności poszliśmy na 
pobliski komisariat. Sympatyczny poli-
cjant wskazał nam najbliższą plażę i jed-
nym gestem ręki zaprosił do rozbicia tam 
namiotu. W ten sposób spędziliśmy noc, 
wsłuchując  się w  szum fal i  oglądając 
gwiazdy. Następnego dnia po 3,5 godzi-
nach spędzonych na pełnym morzu do-
tarliśmy do Kao Tao. Nasze pierwsze 
wrażenie – raj na ziemi. Turkusowa, 
niemal przezroczysta woda krzyczała do 
nas – wyskakujcie! Jest to miejsce, gdzie 
snorkling (płytkie nurkowanie) można 

uprawiać całą dobę, a dla bardziej do-
świadczonych poszukiwaczy przygód 
kilkanaście razy dziennie wypływają 
łodzie, gdzie na otwartych wodach moż-
na podziwiać podwodne życie. Ceny 
jedzenia i noclegu są tu dużo wyższe niż 
na lądzie, a większość najpiękniejszych 

plaż jest płatnych. Szybko uznaliśmy, że 
2 noce wystarczą, by nacieszyć się raj-
skimi widokami. I tu zaczyna się najgor-
sza część, czyli powrotna podróż pro-
mem. Pół godziny po odpłynięciu od 
brzegu, woda zaczęła być coraz bardziej 
niespokojna. Kołysało tak bardzo, że 
musieliśmy mocno trzymać  się burty, 
żeby nie wypaść. Kapitan miał trudności, 
by utrzymać statek na stałym kursie, 
gdyż każda kolejna fala znosiła nas 
w drugą stronę. Cześć pasażerów uciekła 
do środka, gdzie klimatyzacja ustawiona 
na 10 stopni gwarantowała chorobę. 
Pozostali, cali mokrzy od fal, pozostali 

na zewnątrz, usilnie starając się utrzymać 
równowagę. Przejście z jednej strony na 
drugą było niemożliwe. Jedyną bezpiecz-
ną opcją była pozycja na kolanach. Było 
coraz gorzej, a  ląd oddalał  się coraz 
szybciej, aż w końcu zniknął zupełnie. 
Byliśmy przerażeni i przemoczeni. W ta-
kiej atmosferze przesiedzieliśmy najdłuż-
sze 4 godziny w naszym życiu. Na szczę-
ście, udało nam się w całości dotrzeć na 
brzeg.

Święta na Ao Manao
Tak się złożyło, że zarówno święta jak 
i sylwestra spędziliśmy właśnie w Taj-
landii. Gdzie najlepiej obchodzić Wi-
gilię, jak nie na plaży? Nasze wymarzo-
ne miejsce znaleźliśmy w  niewielkiej 
miejscowości Parachuap Khiri Khan, 
na oddalonej o 3 km od centrum, prze-
pięknej plaży Ao Manao. Leżaki pod 
palmami, turkusowa woda, 30 stopni 
w cieniu, czapki świętego Mikołaja, a do 
tego smażony ryż z  jajkiem i  tajskie 
piwo przy małym stoliczku na plaży. 
W ten sposób spędziliśmy cały wigilij-
ny dzień, a wieczorem wybraliśmy się 
na wspomniany Night Market, czyli 
nocny festiwal jedzenia. Zgodnie z tra-
dycją spróbowaliśmy 12 rożnych dań. 
Niestety, żadnego z  nich nie możemy 
porównywać do polskich makiełek, 
pierogów czy nawet karpia. Okolica była 
piękna – oświetlone molo, ławki i za-
pach potraw. Nie mogliśmy wymarzyć 
sobie lepszego miejsca na ten dzień. Po 
„wieczerzy” udaliśmy się do pensjona-
tu, aby porozmawiać z  rodzicami na 
Skypie i złożyć świąteczne życzenia. Były 
to dla nas pierwsze święta spędzone bez 
nich, więc nie obyło się bez łez i wzru-
szeń.

Marta Piotrowska i Mateusz Wieczorek

Q
Święta na plaży w Ao Manao w Tajlandii

8 stycznia odbył się Międzynarodowy Turniej Szermierczy z cyklu Young-
ster-Cup w  Szczecinie. W  kategorii wiekowej 2007-2008 Zuzanna Woje-
wódzka, uczennica SP 1, zajęła wysokie, 3. miejsce. Florecistka z klubu AZS 
AWF Poznań przegrała tylko jednym tra�eniem pojedynek o wejście do 
ścisłego �nału, ulegając zawodniczce z Niemiec 6:5.

Luiza Wojewódzka

Sukcesy Zuzi przedstawialiśmy już w ub. roku – w marcu na str. 33 i w lip-
cu na str. 9.

Udany początek sezonu 
Zuzi

Zuza Wojewódzka 
z pucharem i dyplo-
mem za 3. miejsce 
w Międzynarodo-
wym Turniej Szer-
mierczym Youngster-
-Cup

Dzień był piękny i słoneczny. 
Na miejsce zbiórki przy sta-
dionie na ul. Rzecznej stawi-
li  się tylko bardzo nieliczni 
przedstawiciele stowarzysze-
nia. Frekwencja nie dopisała, 
prawdopodobnie niektórzy 
za bardzo przejęli się progno-
zą synoptyków, przepowia-
dających duzy mróz. Zmody-
fikowano pierwotną trasę 
rajdu, która miała prowadzić 
ścieżką dydaktyczno-rowe-
rową wzdłuż Warty do Pusz-
czykowa, na spacer po sa-
mym Puszczykowie. Ze stacji 
kolejowej w  Puszczykowie 
leśną ścieżką spacerowo-edu-
kacyjną biegnącą przez las, 
skierowaliśmy nasze kroki do 
Puszczykówka. Szliśmy po 
zaśnieżonym lesie, mijając po 
drodze tablice edukacyjne ukazujące faunę 
i �orę Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
W Puszczykówku, po przejściu przez prze-
jazd kolejowy, doszliśmy do Muzeum – Pra-
cowni Literackiej Arkadego Fiedlera. Po 
przekroczeniu torów kolejowych nowo wy-

budowanym podziemnym tunelem weszli-
śmy ponownie w las. Spacer zakończyliśmy 
w  restauracji „Nova”, gdzie czekał na nas 
ciepły posiłek. Cieszyliśmy się towarzystwem 
i  wrażeniami z  odbytego rajdu. To była 
udana, wspólnie spędzona sobota.

Maria i Jan Błaszczakowie

Noworocznie
W sobotę, 28 stycznia odbył się tradycyjny pieszy rajd noworoczny 
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie”

Q
Przed wejściem do nowego tunelu   fot. Jan Błaszczak

Q
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6 medali dla lubonian

Tenisiści stołowi LKTS znakomicie za-
prezentowali się w tradycyjnym i presti-
żowy Turnieju TOP  8 rozgrywanym 6 
stycznia w Poznaniu. Do udziału w tym 
prestiżowym turnieju awansowało 9 
naszych zawodników. Trzeba przyznać, 
że było to zadanie niełatwe, gdyż w za-
wodach wystartowali najlepsi z Wielko-
polski w  kategoriach młodzieżowych. 
W każdej – ośmiu najsilniejszych zawod-
ników z województwa. Najlepszą mło-
dziczką została Julia Gładysz. Wśród 
juniorek triumfowała Zuzanna Sułek, 
a 2. miejsce zajęła Anita Chudy. Trzecie 
lokaty osiągnęli: Natalia Piechota wśród 
kadetek, Patryk Pyśk w gronie juniorów 
oraz Damian Pyśk (kadeci). Bardzo do-
bre, 4. miejsce wywalczyła Ola Wasin-
kiewicz (żaczki). Wiktoria Frelich była 
7., a Tomasz Magnucki – 8. Był to zna-
komity turniej pod względem szkolenio-
wym. Na 8 kategorii tenisiści stołowi 

LKTS Luvena Luboń wywalczyli 6 me-
dali, najwięcej ze wszystkich klubów 
z Wielkopolski. Kolejny klub – ze Śmigla 
– zdobył 3 medale.

3 miejsce Anity Chudy
8 stycznia w  Złotowie odbyło  się 3. 
Grand Prix Wielkopolski w tenisie sto-
łowym seniorów. W  3.  turnieju z  serii 
Grand Prix o awans do ogólnopolskiego 
turnieju – Grand Prix Polski – wystar-
towało blisko 50 zawodników z całego 
województwa wielkopolskiego, wśród 
nich także liczna grupa reprezentantów 
LKTS. Zdecydowanie najlepiej zaprezen-
towała się Anita Chudy, która po bardzo 
interesujących spotkaniach zakończyła 
turniej na 3. miejscu. 9. był Piotr Kołdy-
ka, a  11. Maciej Wiśniewski. W  „32”, 
wśród najlepszych seniorów Wielkopol-
ski zostali sklasy�kowani: Paweł Stach 
(21-22), Marcin Pawlak (21-22) i Tomasz 
Magnucki (25-26). Grzegorz Nowak 

Z LKTS-u
Kronika sukcesów sportowych Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego 
Luvena Luboń

uplasował  się na 
39-40 miejscu. 
Turniej był dla 
większości zawod-
ników sprawdzia-
nem aktualnej 
formy.

Sukcesy woje-
wódzkie i ogól-
nopolskie
22 stycznia w Ple-
szewie rozegrano 
3.  Grand Prix 
Wielkopolski Ju-
niorek i Juniorów 
z udziałem ponad 
40 uczestników. 
Z aw o d y  by ł y 
przepustką do 

3. Grand Prix Polski, które od 24 do 26 
lutego odbędzie  się w  podkarpackim 
Krośnie. Po dwóch najlepszych z kate-
gorii dziewcząt i  chłopców kwali�ko-
wało się dalej. LKTS reprezentowało 5 
zawodników. Wśród juniorek pierwsze 
dwa miejsca zajęły reprezentantki z Lu-
bonia. Awans na zawody ogólnopolskie 
wywalczyły Anita Chudy i  Zuzanna 
Sułek (kadetka), 16. była Wiktoria Fre-
lich. Z bardzo dobrej strony w turnieju 
juniorów zaprezentował się kadet Patryk 
Pyśk zajmując pierwsze miejsce i awan-

sując na 1 Grand 
Prix Polski Junio-
rów. 19.  miejsce 
zajął Krzysztof 
Witkowski.

9. żak w Polsce
Damian Pyśk za-
jął  9 .   miejsce 
w  2  Grand Prix 
Polski  Ż aków, 
który w weekend 

20-21 stycznia od-
był się w Gdańsku. 

Po wygraniu dwóch pojedynków 
w  grupie, awansował do najlepszej 
„32”, w  której przegrał tylko jeden 
mecz, odniósł 5 zwycięstw i wywalczył 
limit do 3 Grand Prix Polski. Turniej 
zakończył bilansem 7 zwycięstw 
i dwóch porażek. Kategoria żacy obej-
muje dzieci w wieku do 11 lat włącz-
nie. Damian czyni systematyczne 
postępy. W turnieju potwierdził przy-
należność do czołówki Polski w kate-
gorii żaków.

Piotr CiszakQ
Ekipa z Lubonia przywiozła z turnieju TOP 8 sześć medali

Q
Z turnieju Grand Prix Wielkopolski Juniorek i Juniorów – Anita 
Chudy (z lewej) i Patryk Pyśk zajęli 1. miejsca, Zuzanna Sułek była 2.

Q
Damian Pyśk – 9. miejsce w Grand Prix Polski Żaków

W pierwszy weekend stycznia 3 zespo-
ły UKS „Jedynka” grały w piłkę nożną 
w turniejach halowych organizowanych 
w Poznaniu, Luboniu i Mosinie. W za-
wodach Lubońskiego Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji CUP 2017 rocznik 2006 
Jedynki został zwycięzcą („Wieści Lu-
bońskie” 01-2017). W  tym samym 
czasie chłopcy z rocznika 2005 uczest-
niczyli w turnieju Polibuda Kids w Po-
znaniu. W  tych rozgrywkach brało 
udział 12 zespołów z Poznania, Lubo-
nia, Szamotuł, Kostrzyna, Kamionek 
i  Środy Wlkp. Jedynka pod opieką 
Lecha Bartkowiaka miała w grupie za 
przeciwników: Wartę Poznań (porażka 
0:4), AP Dębiec (1:1) i Avię Kamionki 
(zwycięstwo 2:0). Zajmując 3. miejsce 
w grupie, młodzi piłkarze Jedynki za-
grali w ćwierćfinale ze zwycięzcą gru-
py A – Lechią Kostrzyn, zwyciężyli 3:1 
i  awansowali do półfinału turnieju, 

gdzie znowu trafili na Wartę Poznań, 
z którą ponownie przegrali. W drugim 
półfinale Akademia Futbolu Luboń 
pokonała AP Dębiec. W  meczu 
o 3. miejsce Jedynka pokonała 2:1 AP 
Dębiec. W finale Warta Poznań wygra-
ła 3:1 z AF Luboń.
Żaki grały w Mosinie pod opieką Piotra 
Wilczyńskiego. W turnieju uczestniczy-
ło 8 zespołów w dwóch grupach. Chłop-
cy przegrali z Kamionkami, Puszczyko-
wem i zremisowali z II zespołem Suche-
go Lasu. W ostatnim meczu o miejsce 
7-8 Jedynka pokonała II zespół z Mosiny. 
Turniej wygrali piłkarze z Owińsk, przed 
Mosiną, Suchym Lasem i Puszczykowem.
14 stycznia młodziki Jedynki (rocznik 
2005) brali udział w  turnieju piłki 
nożnej LOSiR CUP 2017. Grało 12 
zespołów w  3.  grupach. W  turnieju 
uczestniczyły druzyny z Lubonia, Po-
znania (Warta, Lech13, AP Dębiec), 

Halowe granie Jedynki
Zima w Uczniowskim Klubie Sportowym „Jedynka”

Śremu, Pępowa, Środy, Międzychodu 
i  Gorzowa Wlkp. Jedynka przegrała 
z Wartą Poznań i Lechem 13 oraz zre-
misowała z AP Dębiec, co umożliwiło 
jej grę o  miejsca 9-13. W  meczu 
o 9. lokatę Jedynka wygrała z Polonią 
Środa. Zwycięzcą turnieju została 
Warta Poznań przed Pępowem, War-
tą Śrem i Lechem 13.
Już w  niedzielę, 15 stycznia, zespół 
Jedynki w innym składzie zagrał w tur-
nieju piłki nożnej organizowanym 
w  hali LOSiR przez Stellę Luboń. 
Udział wzięło 10 drużyn w dwóch gru-
pach. W grupie A grały: UKS Jedynka 
Luboń, Orlik Darłowo, Oranje Konin, 
PKS Racot i MKS Debrzno. W grupie B 
mecze rozgrywały: Warta Poznań, AKS 
Chorzów, AP Dębiec, Pępowo i Stella 
Luboń. Jedynka w  swojej grupie wy-
grała z  Darłowem 3:1, zremisowała 
z Oranje Konin, przegrała z Debrznem 
0:2 oraz z Racotem 2:4.Wyniki te dały 
jej możliwość wystąpienia w  grupie 
mistrzowskiej o  miejsca 1-5. Remisy 
z Wartą Poznań i Pępowem dały jej 4. 
miejsce w  turnieju. Zwyciężył zespół 
z Debrzna przed Wartą Poznań.

W tym samym czasie, 14 i 15 stycz-
nia, chłopcy (rocznik 2006), którzy 
nie grali w  turnieju w  Luboniu, 
uczestniczyli w zawodach organizo-
wanych przez UKS Śmiały SP  34 
w  Poznaniu o  puchary Prezydenta 
Miasta Poznania, Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty i Prezesa Wielko-
polskiego Związku Piłki Nożnej. 
W stawce 14 zespołów Jedynka upla-
sowała się na 10. pozycji, wygrywając 
3 mecze i jeden remisując. Pierwsze 
miejsce zajęła SP  51 Poznań (klasa 
sportowa Lecha Poznań), przed SP 27 
(Poznaniak). W marcu w tym turnie-
ju zagrają chłopcy Jedynki rocznik 
2008-2009.
Do Oborzysk 22 stycznia na turniej 
piłki nożnej pojechał zespół żaków rocz-
nik 2007. W  turnieju wystąpiło 10 ze-
społów. Jedynka w grupie grała z zespo-
łami: Kościana, Komornik, Skórzewa II 
i  Gniezna. Poległa we wszystkich me-
czach z drużynami bardziej 
„ogranymi” w takich turnie-
jach. Zwyciężyła drużyna 
Skórzewa  I po rzutach kar-
nych z  Komornikami, 

cd.  
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3.  miejsce, po zwycięstwie z  zespołem 
Kościana, zdobył II zespół Skórzewa.
Przed feriami zimowymi, w sobotę, 28 
stycznia, na turniej Błękitni CUP 
Wronki UKS Jedynka pojechał 
w 6-osobowym składzie bez bramkarza 
(chłopców zmogła grypa). Startowało 
10 zespołów w dwóch grupach. Gru-
pa A: Sokół Pniewy, Błękitni Wronki, 
IRAS Czaplinek, Lech 13 II, Stella Lu-
boń. Grupa B: FASE Szczecin, Błękitni 
Stargard, Lech 13 I, Koziołek Poznań, 
UKS Jedynka Luboń. W meczach gru-
powych, mimo ambitnej postawy, Je-
dynka uległa Szczecinowi 0:5, Stargar-
dowi 0:3, Lechowi 13 I 0:1, remisując 
z  Koziołkami Poznań 1:1. Pozostałe 
mecze rozegrała o miejsca 6-10. Zwy-
ciężając Stellę Luboń 3:0 oraz przy 
remisie 1:1 z  Pniewami zajęliśmy 8. 
miejsce. Turniej wygrał zespół ze 
Szczecina przed Wronkami, Stargar-
dem i Lechem 13 I. Puchary, medale 

i  statuetki wręczali prezes Wronek 
Marek Pogorzelczyk oraz trener Marek 
Bajor – były piłkarz Amiki i medalista 
olimpijski z Barcelony z 1992 r.
We wszystkich turniejach, przed me-
czami, Jedynka wręczała organizato-
rom i rywalom kalendarze i foldery 
klubowe na 2017 rok. Zarząd Klubu 
dziękuje za pomoc w  transporcie 
i opiece na turniejach trenerom Le-
chowi Bartkowiakowi, Hieronimowi 
Twardoszowi oraz opiekunom Pio-
trowi Wilczyńskiemu, Norbertowi 
Desce, Jarosławowi Jeziornemu, Ar-
kadiuszowi Patulskiemu i panu Bier-
nackiemu.
W pierwszym tygodniu ferii zimowych, 
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
nr  1 odbywały  się codziennie zajęcia 
treningowe dla chłopców, którzy nie 
wyjechali na wakacje.

Lech Bartkowiak, Zbigniew Jankowski
UKS „Jedynka”

Q
Żaki z UKS Jedynka w Oborzyskach   fot. Adamczak

Brąz w Radzionkowie
22 stycznia w  Radzionkowie odby-
ła się kolejna edycja turnieju CIDER 
CUP. Obsada zawodów była bardzo 
ciekawa, przybyły m.in. drużyny 
z Krakowa, Częstochowy i Radomska. 
Wylosowano 2 grupy po 4 drużyny. 
Ekipa z  Lubonia pewnie przebrnęła 
przez te zmagania wygrywając każdy 
mecz 2:0. Następnie odbył się turniej 
rzutów karnych, podczas którego nasz 
zawodnik doznał kontuzji i zakończył, 
niestety, swój udział w  turnieju. 
W kolejnej fazie Stella Luboń zremi-
sowała dwa spotkania 0:0. Doszło do 
niecodziennej sytuacji, mianowicie 3 
drużyny miały tyle samo punktów 
i bramek. Trenerzy uzgodnili, że od-
będą  się rzuty karne. Niestety, nie 
mieliśmy szczęścia i  zakończyliśmy 
zmagania na 3. miejscu. Byliśmy na-
prawdę blisko zwycięstwa. Atmosfera 
podczas wyjazdu była bardzo miła 
i wszyscy z pewnością zapamiętamy 
ten wyjazd na długo. Dziękujemy 
panu Konradowi Mielcarkowi – wła-

ścicielowi firmy CTS Mielcarek – za 
opłacenie paliwa na wyjazd na turniej.

Turniej z licytacją
W niedzielę, 15 stycznia, LOSiR wraz 
z TMS Sellą Luboń, która w tym roku 
świętuje 95-lecie, zorganizowali ogól-
nopolski piłkarski turniej halowy dla 
rocznika 2005 wraz z zbiórką pienię-
dzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy, której finał miał miejsce 
w  dniu zawodów. W  turnieju brały 
udział drużyny zarówno z północy jak 
i południa Polski. Naszą drużynę re-
prezentowali: bramkarz Tymon Urba-
nowicz, Maciej Jankowski, Oskar Stró-
żyński, Maurycy Chasiński, Bartek 
Krzewiński, Mateusz Szortyka, Wiktor 
Waligóra, Jasiu Woliński i  Kuba Ju-
chacz pod wodzą Trenera Rafała Do-
ckala. Mimo że wyniki i  końcowe 
miejsce mogą na pierwszy rzut oka nie 
zachwycać, to trzeba powiedzieć, że 
zespół rozegrał najlepszy turniej ha-
lowy tej zimy. Wszyscy zawodnicy 
mieli lepsze i gorsze momenty podczas 

Młoda Stella
Rozgrywki drużyn młodzieżowych z klubu przy ul. Szkolnej

gry, ale ostatecznie pokazali, jaki po-
stęp zespół zrobił od poprzedniego 
roku, kiedy na tym samym turnieju 
wszystkie mecze przegraliśmy po kilka 
punktów do zera. Pierwsze spotkanie 
– z  drużyną AP Dębiec – ku zasko-
czeniu wszystkich, zakończyliśmy 
wynikiem 1:1, po bramce na 1:0 Ma-
teusza Szortyki i asyście Jasia Woliń-
skiego. Mimo nieznacznej przewagi 
rywala, dzięki waleczności do końca 
i  interwencjom naszego bramkarza, 
udało  się zdobyć 1  punkt. Następny 
mecz to my goniliśmy wynik i  tym 
razem to Mateusz asystował Jasiowi. 
Niestety w ostatniej sekundzie straci-
liśmy pechowo bramkę na 2:1 i mu-
sieliśmy uznać wyższość drużyny 
AKS-u Chorzów. Kolejne dwa mecze 
to lekcja gry w piłkę od Warty Poznań 
(0:5 dla Zielonych) oraz porażka 0:7 
z Dąbroczanką Pempowo. Na pewno 
nie zasłużyliśmy na tak wysokie prze-
grane, ale po prostu rywal był lepszy. 
W przerwie turnieju została wylicy-
towana piłka z podpisami zawodników 
pierwszej drużyny seniorów Lecha 
Poznań za 160  zł, a  całość została 
przekazana na WOŚP. Po przerwie 
przystąpiliśmy do rywalizacji w Lidze 
Europy, gdzie przegraliśmy po wyrów-
nanym dość meczu z PKS-em Racot 

2:0. W  ostatnim meczu z  naszym 
udziałem chłopaki wzięli się w garść 
i  wykorzystując resztki sił pokonali 
1:0 MKS Darłowo (po bramce Jasia 
Wolińskiego, który mógł strzelić dru-
gą bramkę, jednak piłka zatrzymała się 
na spojeniu). Brawa za postawę w tur-
nieju należą  się całemu zespołowi! 
Zwyciężyła drużyna MKS Debrzno, 
druga była Warta Poznań, a  trzecia 
Dąbroczanka Pępowo.
Wszystkim trenerom, kierownikom, 
rodzicom i zawodnikom serdecznie 
dziękujemy za udział w naszym tur-
nieju. Szczególne podziękowanie 
kierujemy do Andrzeja Dyrcza, kie-
rownika AKS Chorzów, który zor-
ganizował przyjazd drużyny ze Ślą-
ska, oraz do Wojciecha Polakowskie-
go, prezesa Darłowi Darłowo, za 
przysłanie drużyny po raz drugi 
(dzięki obecności zespołu z Pomorza 
nasz turniej był ciekawszy). Szcze-
gólnie dziękujemy właścicielowi fir-
my „CTS Mielcarek”, który pomógł 
drużynie z  Chorzowa w  naprawie 
busa, bez czego chłopacy nie doje-
chaliby na Śląsk. Dziękujemy również 
firmom „Szybka Pizza” oraz „Kogu-
cik” za organizację posiłków dla za-
wodników z Chorzowa i Darłowa.

Dawid Paprocki

Q
Turniej Stelli w dniu zbiórki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Q
Stella na 3. miejscu w Radzionkowie
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został Tomasz Vogel (Wielkopolska 
Komorniki), najlepszym bramkarzem 
– Miłosz Gołębiewski (Canarinhos 
Skórzewo), a tytuł najlepszego zawod-
nika do bohatera finału – Krystiana 
Bijaczewskiego z Canarinhos Skórze-
wo.

Lechia Kostrzyn zwycięża!
Luboń Cup dla zawodników rocznika 
2007 rozegrany 28 stycznia zakończył się 
zwycięstwem zespołu Lechii Kostrzyn. 
Podopieczni trenera Kamila Osiora i kie-
rownika Michała Janiaka zakończyli tur-
niej bez porażki zwyciężając 5 razy i  2 
razy remisując. W fazie �nałowej oprócz 
zwycięzców zagrali Mieszko Gniezno (II 
miejsce) – trener Adam Heliasz, Polonia 
Środa (III) – kierownik Barbara Poślednia 
i Unia Swarzędz (IV) –  trener Mateusz 
Świergiel. Wybrano najlepszego gracza 
turnieju, którym został Wiktor Świerkow-
ski z  Red Box Suchy Las, najlepszym 
strzelcem okazał się Wojtek Mońka z Le-
chii Kostrzyn, natomiast tytuł najlepsze-
go bramkarza tra�ł w ręce Maksa Rusa 
z Mieszka Gniezno. Uroczystość wręcze-
nia nagród odbyła się udziałem prezesa 
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej 
– Pawła Wojtali. 

Turniej dla najmłodszych
Aż 135 bramek zdobyli młodzi piłkarze 
uczestniczący w turnieju dla rocznika 

2009. Bardzo emocjonująca i  wyrów-
nana była rozgrywka w  grupie mi-
strzowskiej. Najlepsi okazali się zawod-
nicy Piłkarskiej Akademii Aktywnych, 
którzy po zwycięstwie nad Stellą Luboń 
2:0 i remisie z Dolcanem Ząbki odebra-
li puchar za triumf. Stella zajęła 2. miej-
sce. Bardzo dobrze zaprezentowali się 
zawodnicy Dolcanu Ząbki, którzy po-
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Rocznik 2005
Od początku zawodów wydać było, że 
kilka drużyn wyróżniało się umiejęt-
nościami oraz jakością gry. Po fazie 
grupowej i meczach ćwierćfinałowych 
w 1/2 finału zmierzyły się ze sobą pary: 
Lech 13 Poznań z Wartą Poznań i Dą-
broczanka Pępowo z UKS Śrem. Oba 
półfinały były bardzo wyrównane i sta-
ły na wysokim poziomie. Warta poko-
nała 2:1 popularną Trzynastkę, nato-
miast Dąbroczanka Pępowo wygrała 
z UKS Śrem 1:0. W meczu o 3. miejsce 
znów tylko jeden gol zdecydował 
o zwycięstwie podopiecznych Tomasza 
Niedzieli z  UKS Śrem. Drużyna 
Lech  13 Poznań prowadzona przez 
Gniewka Markiewicza musiała się po-
godzić z 4. miejscem. Finał był popi-

sem „zielonych”. Zawodnicy trenera 
Damiana Wolińskiego zdecydowanie 
zaatakowali rywali z Pępowa i szybko 
objęli prowadzenie. Drużyna Dąbro-
czanki prowadzona przez Dominika 
Snelę próbowała nawiązać walkę, ale 
tego dnia na Wartę nie było silnych. 
Zwycięstwo 4:0 i kapitan „zielonych” 
Sebastian Goc uniósł puchar za pierw-
sze miejsce. Na 12 zespołów UKS Je-
dynka Luboń zajęła 10.  miejsce. Na-
grodami ufundowanymi przez Starostę 
Poznańskiego wyróżniono: bramkarza 
UKS Śrem – Adama Bartkowiaka, 
zawodników z pola – Mikołaja Pytlika 
(Lech 13 Poznań), Oliwiera Siwozada 
(Progres Gorzów) oraz zawodników 
Dąbroczanki Pępowo – Kacpra Kacz-
marka i  Kamila Snelę. Nagrodę spe-
cjalną otrzymała Oliwia Jaśniak z UKS 
Śrem, królem strzelców został Mikołaj 
Gamalczyk z  Warty. Niedaleko pada 
jabłko od jabłoni tak można skomen-

tować wybór najlepszego bramkarza, 
którym został Kacper Topolski (War-
ta) – syn wieloletniego bramkarza 
„zielonych”, Artura Topolskiego. Naj-
lepszym zawodnikiem został jego ko-
lega klubowy Cezary Modławski, strze-
lec dwóch bramek w meczu finałowym.

Canarinhos Skórzewo najlepsi
Po emocjonującym finale 22 stycznia 
puchar za zwycięstwo w  roczniku 
2008 dostał  się w  ręce zawodników 
Canarinhos Skórzewo. Podopieczni 
trenera Sławomira Krupiewskiego 
zwyciężyli Orła Międzyrzecz 3:2. Tre-
ner Orła Dawid Śliwiński musiał dłu-
go uspokajać swoich podopiecznych. 
Byli blisko. Dzięki wspaniałym bram-
kom Krystiana Bijaczewskiego Cana-

rinhos okazali  się minimalnie lepsi. 
W meczu o 3. miejsce druga drużyna 
Canarinhos zwyciężyła Lipno Stęszew. 
W sumie padło 117 bramek, niektóre 
niezwykle efektowne. Trzeba jednak 
dodać, że bramkarze we wszystkich 
zespołach pokazali duże umiejętności 
i  w  wielu sytuacjach efektownie za-
pobiegli utracie bramek przez swoją 
drużynę. W rywalizacji uczestniczyły 
aż 4  dziewczynki. Wszystkie otrzy-
mały nagrody i  upominki. Zagrały: 
Julia Witek (Canarinhos), Zuzia 
Gruszczyńska (Orły Komorniki), Ka-
rolina Jaworska (Wielkopolska Ko-
morniki) – zdobyła dla swojej druży-
ny 3 bramki – oraz Kasia Włodarska 
(Stella Luboń). Na 12 drużyn turnie-
ju Stella Luboń uplasowała  się na 
11. miejscu. Nagrodę specjalną otrzy-
mał Franciszek Jeżowski (Lotnik Po-
znań) – najmłodszy zawodnik turnie-
ju rocznik 2011! Królem strzelców 

Rozgrywki Luboń CUP Oficjalna 
rezygnacja
Po pięciu latach 
działalności, z wszel-
kich pełnionych 
funkcji w  Luboń-
skim Klubie Sporto-
wych zrezygnował 
były prezes Karol 
Bąkowski. Jego 
obowiązki przejmą 
pozostali członko-
wie stowarzyszenia 
oraz sztab szkoleniowy w  składzie: 
Marek Wilczyński i Krzysztof Ogro-
dowczyk. – Dziękuję wszystkim za mi-
nione, wspólne spędzone lata. Skonfron-
towałem moje plany i  oczekiwania 
z  tym, co przyniósł kończący rok. 
Wspólnie pokonywaliśmy trudności oraz 
skakaliśmy ze szczęścia. Nie zawsze było 
tak, jak przewidywałem, a często bywa-
ło zupełnie inaczej – powiedział były 
prezes. – Dziękuję wszystkim za współ-
pracę – piłkarzom, trenerom, a przede 
wszystkim wiernym kibicom, którzy są 
na zawsze z Lubońskim.

Władysław Szczepaniak

Q
Wyróżnienia indywidualne dla zawodników z rocznika 2005

Q
Zdjęcie grupowe na zakończenie turnieju rocznika 2008, w którym występowała Stella

twierdzili miano czołowej drużyny 
w województwie mazowieckim w swo-
im roczniku. W  grupie pocieszenia 
najlepsi okazali  się zawodnicy Orła 
Międzyrzecz. Na 10 drużyn drugi ze-
spół Stelli zajął 5. miejsce, a WAP Lu-
boń znalazł się na 9. Przyznano wyróż-
nienia indywidualne. Najlepszym za-
wodnikiem został Dawid Jander (Stel-

la Luboń), natomiast 
tytuł najlepszego bram-
karza przypadł zawod-
nikowi Dolcanu Ząbki 
Bartkowi Mielczarkowi. 
Królem strzelców zo-
stał Cyprian Łąkiewicz 
z  Orła Międzyrzecz. 
Wybrano także piątkę 
wyróżniających się za-
wodników, wśród któ-
rych znalazł się Patryk 
Różewski ze Stelli.

Promocja LOSiR

Q
Karol 
Bąkowski

Q
Turniej dla rocznika 2009 – dekorowanie zawodników Stelli, która zajęła 2. miejsce



2/2017

57

QQ Przeczytałem w grudniowych „Wie-
ściach” (str. 17) o ustanowieniu za-
rządu komisarycznego w Lubońskim 
Klubie Sportowym. Coś mi tu nie 
gra. Po pierwsze, czy klub może sam 
taki zarząd powołać, czy przypadkiem 
nie leży to w kompetencjach instytu-
cji zewnętrznych (np. Związku Piłki 
Nożnej). Po drugie, czy to nie dziwne, 
że w skład zarządu komisarycznego 
wszedł prezes LKS-u, który dopro-
wadził do złej sytuacji klubu? Mówi 
o tym materiał LOSiR-u w ostatnich 
„Wieściach Lubońskich” na str.  64   
(kibic) – pytanie zaległe ze stycznia

Odp. Każde stowarzyszenie musi dzia-
łać w świetle obowiązującego prawa. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, bieżący nadzór nad działalnością 
zarządu prowadzi komisja rewizyjna 
powołana przez walne zgromadzenie 
członków stowarzyszenia. Nadrzędną 
władzę w stowarzyszeniu pełni walne 
zgromadzenie członków, którego 
uchwały stanowią wykładnię dla dzia-
łalności klubu. Zewnętrznym organem 
nadzoru jest Starosta Powiatowy. Wo-
bec powyższego, nie w gestii Miasta 
jest ocena prawidłowości działania 
klubu, a jedynie wspieranie jego dzia-
łalności.   oprac. Zbigniew Trawka 
(Prezes LOSiR Sp. z o.o.)

QQ W oświadczeniu prezesa Zarządu 
spółki LOSiR – Zbigniewa Trawki – 
opublikowanym w grudniowych „Wie-
ściach” na str.  64 czytamy – cytat: 
Obecnie sytuacja Klubu, głównie ze 
względu na lekkomyślną działalność 
prezesa Karola Bąkowskiego, stawia 
jego dalsze funkcjonowanie pod zna-
kiem zapytania. Działania, jakie po-
dejmuje wraz z Zastępcą Burmistrza 
p. Mateuszem Mikołajczakiem, prezes 
LOSiR Sp. z o.o., p. Zbigniew Traw-
ka, mają na celu uzdrowienie zaist-
niałej sytuacji i  stworzenie klarow-
nych, zgodnych z możliwościami za-
sad funkcjonowania Klubu. Mówiąc 
o Klubie autor oświadczenia miał na 
myśli Luboński Klub Sportowy (LKS). 
Ma pełne prawo do krytyki czy oceny 
działalności prezesa, szkoda, że nie 
argumentuje, na czym polega ta lek-
komyślna działalność Karola Bąkow-
skiego – chętnie byśmy się jako kibice 
dowiedzieli. Zastanawiam się jednak 
i zarazem pytam, na jakiej podstawie 
(także prawnej) zastępca burmistrza 
M.  Mikołajczak oraz prezes spółki 
miejskiej LOSiR – Z. Trawka – mogą 
ingerować w wewnętrzne kwestie klu-

bu w celu uzdrowienia jego sytuacji 
oraz stworzenia zgodnych z możli-
wościami zasad jego funkcjonowa-
nia? Z tego, co mi wiadomo, Luboński 
Klub Sportowy (nazwa zmienna) jest 
stowarzyszeniem, a panowie, którzy 
podjęli się „uzdrawiania” klubu nie 
są jego członkami. Nadzór nad sto-
warzyszeniami w  obecnym ustroju 
sprawuje Starostwo Powiatowe, nie 
władze gminne. To w  poprzedniej 
epoce – PRL-u – już sama rejestra-
cja jakiejkolwiek organizacji musiała 
być weryfikowana i sankcjonowana 
przez odpowiednie szczeble władzy, 
także tej partyjnej, której wpływ na 
powołanie oraz kształt organizacji 
był duży. Obecnie, zgodnie z przy-
wróconym przedwojennym prawem, 
grupa kilkunastu osób może powołać 
sobie jakiekolwiek stowarzyszenie. 
I tylko ich członkowie mogą wybie-
rać władze organizacji, tworzyć sta-
tut i decydować o wszystkim. Władze 
gminy (miasta), a także spółki, nie 
mają żadnych tutaj kompetencji. Już 
kiedyś próbowano podobną ingeren-
cją łączyć lubońskie kluby piłkarskie. 
Czy są jeszcze jakieś stowarzyszenia 
w Luboniu, które zamierza „uzdra-
wiać” nasza lokalna władza?   (kibic 
nie tylko sportowy) – pytanie zaległe 
ze stycznia

Odp.: Ocena sposobu działalności 
prezesa Bąkowskiego, jak wspomnia-
no w liście Czytelnika, może podlegać 
weryfikacji i  krytyce. Uważamy, że 
jest ona w pełni uzasadniona, potwier-
dzają to m.in. następujące fakty – ko-
nieczność powołania komisarycznego 
zarządu, odmowa wyjazdu zawodni-
ków na ostatni mecz ligowy, kiepskie 
wyniki sportowe oraz sytuacja finan-
sowa Klubu. Co do inicjatywy mającej 
na celu uzdrowienie sytuacji w  Lu-
bońskim KS, to chyba każda tego typu 
inicjatywa powinna być wspierana. 
Warto wyjaśnić kilka ważnych spraw, 
które powinny rozwiać wiele wątpli-
wości zawartych w liście Czytelnika.
1. Nadzór Starostwa odnosi  się do 
spraw związanych z rejestracją, funk-

SPORT
Mieszkańcy pytają

Co w LKS-ie piszczy? cjonowaniem zgodnie ze statutem, 
kontroli działalności zarządu. Staro-
stwo nie wspiera działalności klubu 
finansowo w odróżnieniu od gminy.
2. Działalność klubów sportowych jest 
w Polsce dofinansowywana w dużym 
stopniu z miejskich dotacji. Dotyczy 
to także Lubońskiego.
3. Obiekty sportowe w Luboniu (Sta-
dion Miejski na ul. Rzecznej) są wła-
snością Miasta Lubonia i są zarządza-
ne na podstawie porozumienia po-
między Urzędem Miasta Lubonia 
i LOSiR Sp. z o.o., przez wspomnianą 
miejską spółkę. Kluby korzystają 
z  tych obiektów nieodpłatnie, co 
oznacza w praktyce, że są w tym ele-
mencie również wspierane przez lo-
kalny samorząd.
4. Kolejna sprawa, o której warto pa-
miętać, to obowiązek dyscypliny wy-
datków środków publicznych, który-
mi są przecież przekazywane klubom 
przez UML dotacje. Bez nich i wspo-
mnianego udostępnienia obiektów, 
trudno sobie wyobrazić funkcjono-
wanie klubu takiego, jak Luboński. 
Dlatego uwagi o powrocie do PRL-u 
są absolutnie nie na miejscu, bo 
w tamtych czasach nikt tak dokładnie 
i  odpowiedzialnie nie dysponował 
i nie kontrolował wydawania publicz-
nych funduszy.
Luboński  funkc jonuje  zgodnie 
z Ustawą o stowarzyszeniach i żad-
na partia, czy szczebel władzy nie 
decydował i  nie będzie decydował 
o  składzie Zarządu i  wyborze Pre-
zesa Klubu. Według autora listu 
władze miasta i spółki nie mają żad-
nych kompetencji w  decydowaniu 

o  losie Klubu. Można na dziesiątki 
liczyć w Polsce kluby i stowarzysze-
nia, które przetrwały trudne czasy 
dzięki wsparciu jednostek samorzą-
dowych. Wspieranie działalności 
sportowej należy do zadań własnych 
gminy. Kiedy kluby i stowarzyszenia 
pozyskują ze samorządu środki na 
działalność, to Pan Burmistrz jest 
w  porządku. Natomiast, kiedy sa-
morząd, który jest głównym obok 
rodziców zawodników, sponsorem 
działalności Klubu oczekuje od Pre-
zesa przejrzystej, ekonomicznie uza-
sadnionej i mającej racjonalne pod-
stawy polityki, to autor listu – Czy-
telnik? uznaje to za działanie rodem 
z  PRL-u. Przecież powinniśmy  się 
tylko cieszyć, że władza i jednostki 
samorządu chcą pomóc w funkcjo-
nowaniu klubu, szczególnie w  ob-
szarze szkolenia dzieci i młodzieży. 
A  ten element jest głównym celem 
„uzdrawiania” Lubońskiego. Jeste-
śmy też przekonani, że każda inicja-
tywa wspierająca działalność klubu 
jest mile widziana i  powinna być 
właściwie wykorzystana. Mamy na-
dzieję, że przez autora listu przema-
wia troska o los Lubońskiego, a nie 
typowe krytykowanie wszystkiego 
i wszystkich. Chętnie spotkamy się 
z osobami zainteresowanymi wszel-
kimi formami wsparcia działalności 
lubońskiego Klubu, także tymi, któ-
rzy na temat wspomnianych inicja-
tyw mają negatywne zdanie. Jeste-
śmy w tym zakresie do dyspozycji.   

oprac. Mateusz Mikołajczak  
(zastępca Burmistrza Miasta Luboń) 

 i LOSiR Sp. z o.o.

QQ W Starostwie Powiatowym, które 
prowadzi nadzór nad stowarzyszenia-
mi, nic na temat ustanowienia zarządu 
komisarycznego w LKS-ie nie wiedzą. 
Starostwo zwróciło się do klubu z proś-
bą o  wyjaśnienie. Proszę powiedzieć 
czytelnikom „Wieści Lubońskich”, na 
czym obecnie zarząd komisaryczny 
w   LKS-ie polega? Kto go ustanowił 
i jaki jest jego skład?

QQ Pomimo złożenia w Urzędzie Mia-
sta trzech wniosków na łączną kwotę 

80 590 zł, Luboński Klub Sportowy nie 
otrzymał żadnej dotacji w bieżącym roz-
strzygnięciu konkursów na zadania zle-
cone przez miasto. Jak Pan skomentuje 
tę sytuację i co jest jej przyczyną?

QQ LKS zakończył sezon jesienny z dłu-
gami. Nie wniesiono zaległych opłat za 
walkower, nie uregulowano należności 
dla sędziów, zaległości wobec trenera 
seniorów, były długi u zawodników oraz 
wobec LOSiR-u. Jak Pan, jako wiceprezes, 
wyjaśni czy skomentuje te zadłużenia?

W LKS-ie kłopoty
W związku z sytuacją w Lubońskim Klubie Sportowym (LKS), 
przygotowaliśmy zestaw pytań, z którymi zwróciliśmy się do 
wiceprezesa – Stanisława Wojskiego

QQ Niedługo rozpocznie się sezon wio-
senny, a dotąd nie są uregulowane sprawy 
zarządu, długów, braku dotacji z mia-
sta, zawieszona została licencja Wy-
działu Dyscypliny WZPN na transfery 
zawodników do klubu. Jak Pan widzi 
start seniorów w zbliżającym się no-
wym sezonie?

QQ Z uwagi na to, że klub jest w kło-
potach, próbujemy go ratować 
i  jesteśmy w  trakcie załatwiania 
środków finansowych oraz nowych 
zawodników – odpowiedział Sta-
nisław Wojski i obiecał, że wypo-
wie się szerzej na zadane mu pyta-
nia w następnym wydaniu „Wieści 
Lubońskich”.

oprac. Władysław Szczepaniak

Niebawem przyjdzie wiosna i może do gniazda na kominie przy ul. Sobieskiego 
znów przylecą bociany. Obserwowałem je już w ubiegłym roku. Nie miały młodych 
i chyba wiem, dlaczego. W gnieździe wyrosła wysoka trawa, która przeszkadzała 
ptakom utrzymać siedlisko. Jeśli gniazdo nie zostanie sprzątnięte, nasze boćki nie 
zagnieżdżą się i mogą na stałe porzucić miejsce, w którym mieszkały przez długie 
lata. Może dysponujący wysięgnikiem strażacy ze Szkoły Aspirantów na Dębcu, 
którzy korzystają z  poligonu nad Wartą, pomogą Luboniowi zadbać o  tę naszą 
atrakcję ornitologiczną?  

Troskliwy

List do redakcji

Zadbajmy o nasze boćki!
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W sobotę, 21 stycznia, Wielkopolski 
Związek Piłki Nożnej (PZPN) zorgani-
zował kurs dla spikerów zawodów spor-
towych. Certyfikat uprawniający do 
pracy w  tym charakterze na meczach 
III  ligi i niższych klas rozgrywkowych 
zdobyło 20 osób. Miło nam donieść, że 
w  tym gronie znalazła  się lubonianka, 
Izabella Chodorowska. Szkolenie skła-
dało się z trzech modułów. Uczestnicy 
zostali zapoznani z  zapisami ustawy 
o  bezpieczeństwie imprez masowych 
oraz wewnętrznymi przepisami PZPN 
regulującymi pracę spikerów. Następnie 
rozwiązywali test złożony z  47 pytań. 
Wszyscy zaliczyli go pozytywnie, uzy-
skując uprawnienia spikerskie i certy�-
katy od wiceprezesa Wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej – Adama Luboń-
skiego. Będą teraz mogli pełnić funkcję 
spikerów III  ligi i niższych klas już od 
rundy wiosennej 2017 r.

Władysław Szczepaniak

Kobieta – spiker sportowy

Q
Certy�kat spikera zawodów sporto-
wych dla lubonianki, Izabell Chodo-
rowskiej

Q
Lubonianka Izabella Chodorowska od dawna prowadzi imprezy także kulturalne. 
Na zdjęciu – podczas jednej z nich, z piosenkarzem Norbim

W hali LOSiR rozegrano 4 lutego Mi-
strzostwa Wielkopolski juniorów w siat-
kówce. Najlepsi w tej rywalizacji okaza-
li się zawodnicy Jokera Piła. Podopiecz-
ni trenera Tomasza Aszenberga poko-
nali w  najważniejszym meczy zespół 
VII LO SMS Amber Kalisz 3:0 i zakoń-
czyli dwudniową rywalizację najlepszych 

wielkopolskich siatkarzy bez straty 
punktów. Drugie miejsce zajęli zawod-
nicy zespołu Amber Kalisz. Dużą nie-
spodzianką okazało się 3. miejsce naj-
młodszego w stawce zespołu Energety-
ka Poznań, który w decydującym o za-
jęciu miejsca premiowanego awansem 
do rozgrywek ogólnopolskich starciu 

pokonał 3:1 UKS 
Rataje. Sobotnie 
i niedzielne mecze 
dostarczyły licznej 
publiczności wiele 
emocji.
W uroczystości 
zakończenia Mi-
strzostw uczestni-
czyła Małgorzata 
Machalska – Bur-
mistrz Lubonia 
oraz prezes Wiel-
kopolskiego 
Związku Piłki Siat-
kowej – Jacek 
Broński.

LOSiR

Joker Piła mistrzem

Q
Burmistrz Lubonia wręcza medale zwycięzcom – siatkarzom 
Jokera Piła

Strażnicy miejscy wykonali w styczniu 
820 różnych interwencji.
Ze względu na porę roku i  warunki at-
mosferyczne samodzielnie, a także z pra-
cownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej (MOPS) kontrolowali miejsca, 
gdzie mogą znajdować się osoby z proble-
mem bezdomności. Udzielali im informa-
cji, gdzie mogą przenocować i zgłosić się 
po pomoc.
W styczniu 199 razy właścicielom nieru-
chomości przypominaliśmy o obowiązku 
oczyszczenia chodnika z lodu i śniegu.
Zimowe warunki i niskie temperatury spra-
wiły że 16 razy otrzymaliśmy zgłoszenie 
z prośbą o rozruch samochodu.
Interwencji ze zwierzętami odnotowali-
śmy 18. W dwóch przypadkach zgłoszenia 
dotyczyły biegających saren, w jednym zaś 
lisów. W tym drugim przypadku w miejscu 
pojawiania się tych dziko żyjących zwie-
rząt rozlokowaliśmy zapachowe środki 
odstraszające.
W 58. przypadkach nasze działania dotyczyły 
zgłoszeń o potencjalnym spalaniu nieczy-
stości stałych w domowych piecach. Najczę-
ściej jednak czarny dym wydobywający się 
z  komina świadczył o  niskiej jakości, ale 

dozwolonym opale, starej instalacji grzewczej, 
w tym przede wszystkim piecach starszych 
generacji, emitujących większą ilość zanie-
czyszczeń. Znaczna część zgłoszeń dociera 
do nas w godz. 16 – 18, kiedy po powrocie 
do domu mieszkańcy rozpalają paleniska. 
Warto zaznaczyć, że sposób uruchamiania 
pieca ma także niepośredni wpływ na ilość 
wydobywającego się dymu. W dalszym cią-
gu prosimy o sygnały dotyczące tej kwestii.
Wykroczeń w ruchu drogowym odnotowa-
liśmy 82. W głównej mierze dotyczyły one 
nieprawidłowego postoju i zatrzymania.
Ponadto strażnicy miejscy zabezpieczali 
ład i porządek podczas przemarszu orszaku 
Trzech Króli (6.01), a także koncertu kolęd 
(13.01) i koncertu noworocznego (21.01). 
Dbali też o bezpieczeństwo wolontariuszy 
WOŚP. Brali udział w  działaniach pre-
wencyjnych pod hasłem „Mały ratownik 
w  lubońskiej szkole”. 21 razy przewozili 
dokumenty. Wykonali także 3 konwoje 
wartości pieniężnych na potrzeby MOPS, 
a z jego pracownikami 24 kontrole w miej-
scach zamieszkania osób korzystających 
z pomocy tej instytucji.

Paweł Dybczyński
Komendant SM

Kronika 
Straży Miejskiej 
618 131 986

Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826
W styczniu Ochotnicza Straż Pożarna od-
notowała 34 interwencje, w przypadkach 
15 pożarów oraz 19 miejscowych zagrożeń. 
Zdarzenia miały miejsca w Luboniu, Po-
znaniu na terenie gminy Komorniki oraz 
na autostradzie A2.
QQ 01.01 – pożar krzaków na ul. Leśmiana,
QQ 01.01 – pożar kartonów na ul. Pułaskiego,
QQ 01.01 – kolizja samochodów osobowych 

na ul. Poniatowskiego,
QQ 02.01 – pożar śmietnika na ul. Powstań-

ców Wielkopolskich,
QQ 05.01 – pożar samochodu na autostra-

dzie A2,
QQ 05.01 – pożar sadzy w  kominie przy 

ul. Miodowej,
QQ 07.01 – pożar śmieci na ul. Nagietkowej,
QQ 07.01 – sprawdzenie przyczyn iskrzenia 

przewodów elektrycznych w mieszkaniu oraz 
zapachu spalonej izolacji na ul. Szkolnej,
QQ 07.01 – kolizja samochodów osobo-

wych na skrzyżowaniu ul. Armii Poznań 
i Dębieckiej,
QQ 09.01 – wyciągnięcie tonącego psa z War-

ty przy ul. Jachtowej,
QQ 09.01 – pożar mieszkania przy ul. Si-

korskiego,
QQ 10.01 – pożar sadzy w kominie przy ul. 

Sobieskiego,
QQ 10.01 – wypadek samochodowy na au-

tostradzie A2,
QQ 10.01 – wypadek samochodowy na ul. 

Głogowskiej w Poznaniu,
QQ 11.01 – pożar sadzy w kominie przy ul. 

Ziemniaczanej,
QQ 12.01 – sprawdzenie przyczyn załącze-

nia  się monitoringu przeciwpożarowego 
w Leroy Merlin Komorniki,
QQ 12.01 – wypadek samochodowy w Ko-

mornikach (ul. Poznańska),

QQ 13.01 – pożary kotłowni przy ul. Świer-
czewskiej (czytaj na str. 18),
QQ 14.01 – wypadek samochodowy na ul. 

Armii Poznań,
QQ 15.01 – sprawdzenie przyczyny włącze-

nia się czujnika tlenku węgla w mieszkaniu 
przy ul. Wojska Polskiego,
QQ 16.01 – potrącenie człowieka przez po-

ciąg w Luboniu (trasa kolejowa Poznań – 
Dębiec) – czytaj na str. 60,
QQ 18.01 – sprawdzenie przyczyn zady-

mienia w mieszkaniu przy ul. Kołłątaja,
QQ 20.01 – sprawdzenie przyczyny włącze-

nia się czujnika tlenku węgla w mieszkaniu 
przy ul. Rydla,
QQ 20.01 – pomoc zespołowi pogotowia 

ratunkowego w transporcie osoby poszko-
dowanej do karetki na ul. Mazurka,
QQ 20.01 – wypadek samochodowy w Ko-

mornikach (ul. Poznańska),
QQ 21.01 – usunięcie plamy ropopochodnej 

z powierzchni jezdni na ul. Żabikowska,
QQ 22.01 – pożar samochodu na autostra-

dzie A2,
QQ 23.01 – sprawdzenie przyczyn włącze-

nia  się monitoringu przeciwpożarowego 
Leroy Merlin Komorniki,
QQ 25.01 – zalana piwnica przy ul. Sobie-

skiego,
QQ 28.01 – pomoc policji w otwarciu miesz-

kania przy ul. Niepodległości,
QQ 28.01 – sprawdzenie przyczyny silne-

go zadymienia w  Komornikach (ul. Ko-
mornicka),
QQ 31.01 – sprawdzenie przyczyn włącze-

nia  się monitoringu przeciwpożarowego 
w  Komornikach („Komputronik” – ul. 
Krzysztofa Kolumba).

Norbert Kaźmierczak
OSP
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1  lutego o godz. 6.30 doszło do tra-
gicznego w skutkach wypadku samo-
chodowego. Na autostradowej obwod-
nicy Poznania (w okolicy wiaduktu 
w  ciągu ul. Starołęckiej) kierujący 
ciężarówką, jadąc w kierunku Świec-
ka, przerwał bariery, wjechał na prze-
ciwległy pas prowadzący do Warsza-
wy, i  uderzył w  poruszający  się nim 
samochód osobowy. W wyniku zde-

rzenia kierowca samochodu osobo-
wego zginął na miejscu, natomiast 
pasażer z odniesionymi obrażeniami 
został przewieziony przez służby me-
dyczne do szpitala. Na miejscu zda-
rzenia interweniowały także: zastęp 
strażaków z  OSP Luboń oraz zastęp 
ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu 
i policja.

PAW

Śmierć na A2

Q
Miejsce, w którym pojazd ciężarowy zjechał na pas autostrady prowadzący w prze-
ciwną stronę i uderzył w osobowy

Tydzień po tragedii w Luboniu (czytaj 
na str. 60) do podobnego w skutkach 
zdarzenia doszło krótko przed połu-
dniem, 23 stycznia, na torowisku w Łę-
czycy, gdzie przejeżdżający pociąg 
Intercity relacji Katowice-Świnoujście 
potrącił znajdującego  się na torach 
mężczyznę, przechodzącego poza miej-

scem wyznaczonym. Niestety, mężczy-
zna poniósł śmierć na miejscu. Na 
miejscu wypadku pojawił się prokura-
tor. Postępowanie wyjaśniające trwa. 
Na podstawie znalezionych przy męż-
czyźnie dokumentów okazało się, że 
był mieszkańcem Leszna.

PAW

Również w Łęczycy

W piątek, 27 stycznia w Szkole Podsta-
wowej nr 1 odbyła się 4. edycja projektu 
pn. „Mały Ratownik”. Lubońscy poli-
cjanci przy współpracy z nauczycielami, 
OSP Luboń i strażnikami miejskimi oraz 
przedstawicielami klas pożarnictwa Ze-
społu Szkół Handlowych w  Poznaniu 
przez 4 godziny prowadzili zajęcia dla 
uczniów klas 0-3. Dzieci poznawały 
teorię przepisów oraz zasad bezpieczne-
go poruszania się po drogach, a następ-
nie ćwiczyły to w praktyce na specjalnie 
przygotowanym do tego celu „miastecz-
ku ruchu drogowego”, które składało się 

z pluszowych samochodzików i znaków 
drogowych. Ponadto nabywały również 
praktyczną wiedzę na temat udzielania 
pierwszej pomocy, czyli jak sprawdzić 
funkcje życiowe, ułożyć osobę w pozycji 
bezpiecznej lub przeprowadzić resuscy-
tację krążeniowo-oddechową (RKO). 
Choć nie są to łatwe umiejętności, to 
jednak na naukę nigdy nie jest za wcze-
śnie. Do tej części realizacji projektu 
wykorzystano fantomy do ćwiczenia 
RKO. Na koniec uczestnicy zajęć otrzy-
mali stempelki sierżanta Pyrka.

st. sierż. Krzysztof Niewiada

Mały Ratownik

25 stycznia przed godz. 13 przy cmen-
tarzu na ul. Traugutta doszło do wypad-
ku i uszkodzenia 3. samochodów oso-
bowych. Po uderzeniu w  tył jednego 

z nich, uszkodzony został trzeci pojazd 
– zaparkowany na poboczu. Na całe 
szczęście, w kolizji nikt nie ucierpiał.

WS

Karambol

Q
W chwili wypadku na ul. Traugutta, w związku z pogrzebem, przy cmentarzu znaj-
dowało się wiele samochodów. Na zdjęciu uszkodzone w wypadku 3 auta w pobli-
żu wejścia na nekropolię   fot. Władysław Szczepaniak

Z końcem września ub. roku 
Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
uruchomiło interaktywną 
Mapę Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa. Jest to nowoczesne 
rozwiązanie, dzięki któremu 
każdy z  obywateli ma po-
czuć się pewniej w miejscu 
zamieszkania. Mapa ma za 
zadanie wspomóc pracę po-
licji, która dzięki niej będzie 
wiedzieć, jakie miejsca 
i zdarzenia niepokoją oby-
wateli.
Aby skorzystać z mapy, po-
winniśmy wejść na stronę 
internetową: www.policja.
pl, gdzie znajduję się mapa 
Polski. Musimy przybliżyć 
mapę do interesującego nas 
obszaru, bądź po prostu 
wpisać nazwę miejscowości. 
Kiedy ukarze się obiekt za-
interesowania, należy wy-
brać kategorię zgłoszenia. 
Możemy zawiadomić władzę o  złej 
organizacji ruchu czy niewłaściwej 
infrastrukturze. Są także kategorie 
dotyczące wypalania traw w nieodpo-
wiednich miejscach, piciu alkoholu czy 
znęcania się nad zwierzętami. Katego-
rii jest bardzo wiele, dotyczą zagad-
nień, które na co dzień mogą irytować 
mieszkańców. Kiedy nastąpi wybór 
interesującej nas kategorii, wyświe-
tli  się okno służące wprowadzeniu 
dodatkowych szczegółów – daty zda-
rzenia, godziny. Następnie wystarczy 
kliknąć opcję: Zgłoś.
Mapa jest pomocna dla obu stron, po-
nieważ kiedy chcemy zobaczyć, co zo-
stało w  sprawie naszego zgłoszenia 
zrobione, odszukujemy je po dacie. 
Dzięki tej mapie możemy mieć wpływ 
na właściwe rozmieszczanie patroli czy 
miejsc powstawania nowych komend.

Interaktywna mapa zagrożeń prowadzi 
także statystyki, dotyczące poprawy 
bezpieczeństwa w  kraju po urucho-
mieniu mapy. Obejmuje ona: ocenę 
skuteczności policji i pracy policjan-
tów, poczucia bezpieczeństwa podczas 
spacerów czy liczbę wypadków drogo-
wych. Wedle statystyk, po uruchomie-
niu mapy praca policji stała się bardziej 
efektywna.
Każdy z nas powinien zapoznać się z tą 
mapą, aby pamiętać, że dzięki kilku 
ruchom kursora myszki możemy mieć 
wpływ na otaczający nas świat. Jeśli 
w Luboniu czujesz strach, pamiętaj, że 
to rozwiązanie jest przygotowane wła-
śnie dla nas, obywateli. Policja ostrzega! 
Mapa nie służy do zgłaszania pilnych 
interwencji. W tym przypadku kieru-
jemy się zawsze pod numer 997 lub 112.

Natalia Kosakowska

Policyjna Mapa Zagrożeń
Kliknij po bezpieczeństwo
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uszkodził drzwi klatek schodowych 
wspólnoty mieszkaniowej oraz z nieza-
bezpieczonego renaulta skradł skrzynkę 
z narzędziami o wartości 370 zł.
QQ 15.01 – mieszkanka Lubonia zgłosiła, 

ze przy ul. Dąbrowskiego nieznany spraw-
ca skradł należący do niej telefon ko-
mórkowy (straty: 550 zł).
QQ 16.01 – w sąsiedztwie wiaduktu ko-

lejowego przy ul. Dębieckiej pociąg 
przejechał leżącego na torowisku mło-
dego mężczyznę (szerzej czytaj na str. 60).
QQ 16.01 – przy ul. Rejtana zatrzymano 

nietrzeźwego kierowcę (1,2 promila).
QQ 16.01 – przy ul. Kościuszki zatrzy-

mano kobietę podejrzaną o kierowanie 
samochodem w  stanie nietrzeźwym. 
Ponieważ odmówiła poddania się ba-
daniu na zawartość alkoholu w wydy-
chanym powietrzu, pobrano od niej 
krew.
QQ 17.01 – przy al. Jana Pawła II zatrzy-

mano mężczyznę prowadzącego samo-
chód, pomimo zakazu sądowego.
QQ 19.01 – przy ul. Powstańców Wlkp. 

zatrzymano mężczyznę prowadzącego 
samochód pod wpływem środków odu-
rzających działających podobnie jak 
alkohol.
QQ 22.01 – właściciel mieszkania przy ul. 

Sienkiewicza zgłosił, że wynajmująca od 
niego lokal kobieta skradła znajdujące się 
w nim umeblowanie (straty: 5 860 zł).
QQ 22.01 – przy ul. Kurowskiego niezna-

ny sprawca przebił trzy opony od volks-
wagena (straty:1 000 zł).
QQ 23.01 – przy ul. Puszkina zatrzymano 

mężczyznę prowadzącego samochód, 
pomimo cofniętych mu uprawnień.
QQ 23/24.01 – skradziono hyundaia za-

parkowanego przy ul. Kurowskiego 
(straty: 40 000 zł).
QQ 24.01 – w sklepie „Rossmann” w CH 

„Pajo” przy ul. Żabikowskiej dwóch 
mężczyzn skradło kosmetyki (straty: 
900  zł). Zostali złapani na gorącym 
uczynku przez policjantów dzielnicowych.
QQ 24.01 – na przejściu dla pieszych 

przy skrzyżowaniu ulic Sobieskiego 
i Akacjowej potrącono 5-letnią dziew-
czynkę, która przechodziła przez jezd-
nię z matką.

QQ 25.01 – przy ul. Wschodniej skradzio-
no samochód Iveco (straty: 200 000 zł).
QQ 25.01 – dwóch mężczyzn, działając 

w porozumieniu, skradło kawę w super-
markecie „Intermarchè” przy ul. Żabi-
kowskiej (straty: 726 zł).
QQ 26.01 – skradziono lusterka boczne 

od mercedesa przy ul. Dębieckiej (stra-
ty: 8 000 zł).
QQ 29.01 – przy ul. Sobieskiego zatrzy-

mano mężczyznę prowadzącego samo-
chód, pomimo cofniętych mu uprawnień.
QQ 30.01 – przy ul. Poznańskiej oraz 

w rejonie ulic Buczka i Podlaskiej poli-
cjanci przeprowadzili akcję mającą na 
celu sprawdzenie miejsc, w których po-
dejrzewano, że znajdują się dziuple sa-
mochodowe (szerzej czytaj na str. 16)
QQ 30/31.01 – nieznany sprawca uszko-

dził sygnalizację świetlną na skrzyżo-
waniu ulic 11 Listopada i Kołłątaja (stra-
ty: 5 000 zł).
QQ 31.01 – kobieta i mężczyzna (wcześniej 

notowani) skradli odzież w jednym ze 
sklepów CH „Factory” przy ul. Dębiec-
kiej (straty: 874 zł). Zostali zatrzymani 
przez policjantów dzielnicowych.

Na podstawie danych Policji
Paweł Wolniewicz

QQ 01.01 – przy ul. Panka lubońscy po-
licjanci zatrzymali na gorącym uczynku 
mężczyznę, który metalowym prętem 
uszkodził zaparkowanego tam citroena 
(straty: 500 zł).
QQ 01.01 – włamano się do domu jedno-

rodzinnego przy ul. Kasztelańskiej i skra-
dziono gotówkę, biżuterię, złotą mone-
tę, alkohol i perfumy. Na miejscu technik 
kryminalistyki zabezpieczył stosowne 
ślady (straty: 25 000 zł).
QQ 01.01 – mieszkańcowi 

naszego miasta, jadącego 
autobusem linii 611 na 
trasie z Dębca do Lubonia 
skradziono telefon komór-
kowy (straty: 600 zł).
QQ 04.01 – w CH „Factory” 

przy ul. Dębieckiej miesz-
kance Poznania skradzio-
no telefon komórkowy 
(straty: 800 zł).
QQ 05.01 – nieznany spraw-

ca skradł z terenu budowy 
przy ul. Poznańskiej 10 zna-
ków drogowych (straty: 5 904 zł).
QQ 05.01 – przy ul. Kościuszki zatrzyma-

no mężczyznę prowadzącego samochód, 
pomimo cofniętych mu uprawnień.
QQ 05.01 – na placu zabaw przy ul. Aza-

liowej nieznany sprawca przywłaszczył 
sobie pozostawiony tam telefon komór-
kowy (straty:1 250 zł).
QQ 07.01 – nieznany sprawca przywłasz-

czył sobie plecak z aparatem fotogra�cz-
nym, słuchawkami i  powerbankiem, 
pozostawiony w restauracji „McDonalds” 
przy ul. Żabikowskiej (straty:1 5000 zł).
QQ 08.01 – z niezabezpieczonej lady jed-

nego ze stoisk w CH „Pajo” przy ul. Ża-
bikowskiej skradziono kasetkę z pieniędz-
mi i  komputer (straty: 2  000  zł). Na 
miejscu zabezpieczono stosowne ślady 
oraz zapis monitoringu.
QQ 09.01 – w jednym z mieszkań bloku 

przy ul. Sikorskiego wybuchł groźny 
pożar (czytaj: ”WL” 01-2017, s. 16).
QQ 09.01 – w sklepie „Rossmann” w CH 

„Factory” przy ul. Dębieckiej skradzio-
no perfumy (straty: 1 567 zł).

QQ 09.01 – przy ul. Rivoliego zatrzymano 
mężczyznę prowadzącego samochód, 
pomimo zakazu sądowego.
QQ 10.01 – w  lubońskim komisariacie 

zgłoszono, że pracownik �rmy transpor-
towej (wcześniej notowany za oszustwo 
i przywłaszczenie) skradł �rmową go-
tówkę w kwocie 7 430 zł.
QQ 10.01 – z niestrzeżonego parkingu przy 

ul. Hibnera skradziono citroena (straty: 
90 500 zł.)

QQ 10.01 – skradziono audi 
przy ul. ul. Poniatowskie-
go (straty: 70 000 zł).
QQ 10.01 – przy ul. Kali-

nowej zatrzymano nie-
trzeźwą kobietę (1,6 pro-
mila) kierującą samocho-
dem.
QQ 11.01 – skradziono mer-

cedesa przy ul. Krańcowej 
(straty: 100 000 zł).
QQ 11.01 – w sklepie „Ros-

smann” w CH „Factory” 
przy ul. Dębieckiej skra-

dziono perfumy (straty: 4 100 zł).
QQ 11/12.01 – skradziono lusterka bocz-

ne od mercedesa przy ul. Jachtowej (stra-
ty: 5 000 zł).
QQ 12.01 – nieznany sprawca uszkodził 

audi zaparkowane przy ul. Tuwima (stra-
ty: 3 000 zł).
QQ 12/13.01 – przy ul. Sienkiewicza skra-

dziono tylną tablicę rejestracyjną od opla 
(straty: 60 zł).
QQ 13.01 – mieszkankę ul. Kołłątaja wpro-

wadzono w błąd, przysyłając jej fałszywe 
wezwanie do zapłaty rachunku za usłu-
gi telekomunikacyjne �rmy PLAY na 
kwotę 465,86 zł.
QQ 13.01 – przy ul. Niepodległości za-

trzymano mężczyznę prowadzącego 
samochód, pomimo zakazu sądowego.
QQ 14.01 – nieznany sprawca przywłasz-

czył sobie telefon pozostawiony  w toa-
lecie CH „Factory” przy ul. Dębieckiej 
(straty: 1 750 zł).
QQ 14/15 – przy ul. Jachtowej nieznany 

sprawca wybił tylną szybę mercedesa, 

POLICJA - STRAŻ

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

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

W styczniu 
w Luboniu skradzio-
no 5 samochodów, 
zatrzymano 6 kie-

rowców prowadzą-
cych pojazdy, pomi-

mo cofnięcia im 
uprawnień oraz 4 

kierowców nietrzeź-
wych.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu, dla mieszkańców Wielko-
polski funkcjonuje bezpłatny „Policyjny 
telefon zaufania i 10 minut”: 800 130 334. 
Infolinia jest czynna przez całą dobę.

W poniedziałek, 16 stycznia, 
krótko przed godz.  22, przy 
wiadukcie kolejowym nad au-
tostradą A2 w ul. Dębieckiej, 
jadący z Poznania do Leszna 
pociąg osobowy przejechał 
leżącego na torach mężczyznę. 
Jak się okazało, był nim młody, 
24-letni lubonianin, który po-
niósł śmierć. Na miejsce zda-
rzenia błyskawicznie przyje-
chały zaalarmowane dwa za-
stępy lubońskich strażaków, 
dwa zastępy z  OSP Mosina 
i policja. Pojawił  się również 
prokurator. Maszynista, kie-
rownik pociągu i  kontroler 
byli trzeźwi. Czynności prze-
prowadzone przez prokuratu-

Tragedia na torach

Q
Służby przy wejściu na torowisko przy ul. Dębieckiej, w miejscu gdzie doszło do 
tragedii   fot. OSP Luboń

Q
Przesiadanie się pasażerów pociągu, który uczest-
niczył w wypadku, do podstawionego składu   fot. 
OSP Luboń

rę oraz biegłego lekarza Zakładu Medy-
cyny Sądowej wykluczyły udział osób 
trzecich w  tragicznym zdarzeniu. Było 

to bez wątpienia samobójstwo. Przyczy-
ny tragedii nie są znane.

PAW

Oznacz swój rower
Kolejne znakowanie rowerów – 14 mar-
ca w godz. 15-18 i 21 marca w godz. 
10-13 – komisariat policji przy ul. Po-
wstańców Wlkp. Wyposażenie: jedno 
światło pozycyjne białe lub żółte, element 
odblaskowy, co najmniej jeden działa-
jący hamulec oraz dzwonek. Potrzebny 
dowód osobisty i ewentualnie dowód 
zakupu roweru. Konieczne uczestnictwo 
osoby pełnoletniej w przypadku zna-
kowania rowerów dzieci.  PAW
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Policjanci Zespołu ds. Wykroczeń Ko-
misariatu Policji w  Luboniu prowadzą 
czynności wyjaśniające w sprawie RSOW 
455/2016 dotyczącej zdarzenia 
z  16.08.2016  r. na ulicy Sikorskiego 
w Luboniu, gdzie doszło do kolizji dro-
gowej. Nieznany mężczyzna, wychodząc 
z  nieznanego pojazdu, nie zachował 
ostrożności i zmusił kierującą rowerem 
do gwałtownej zmiany kierunku jazdy, 
w wyniku czego upadła na jezdnię, tra-

cąc przytomność i  doznając obrażeń 
ciała.
Świadkowie powyższego zdarzenia pro-
szeni są o kontakt z Zespołem ds. Wy-
kroczeń Komisariatu Policji w Luboniu 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 42, 
pokój  118 osobiście lub telefonicznie, 
pod numerem 61 841 49 23 w godz. 8-16 
lub czynnym całą dobę numerem tele-
fonu 61 841 49 00.

sierż. Bartosz Kunowski

Poszukiwani świadkowie

30 stycznia, w sali konferencyjno-szko-
leniowej Komisariatu Policji przy ul. 
Powstańców Wlkp. odbyła  się roczna 
odprawa podsumowująca efekty pracy 
lubońskich stróżów prawa w  2016  r. 
Wzięli w niej udział: burmistrz Małgo-
rzata Machalska, I zastępca Komendan-
ta Miejskiego Policji w Poznaniu – mł. 
insp. Rafał Pawłowski oraz lubońscy 
policjanci wraz z komendantem Dariu-
szem Majewskim i jego zastępcą Micha-
łem Żwawiakiem. Na wstępie komendant 
przedstawił i poddał analizie działania 
służby kryminalnej. Mówił o  liczbie 
wszczętych postępowań w sprawie prze-
stępstw o  charakterze kryminalnym 
(m.in.: zabójstwa, bójki i pobicia, roz-
boje, kradzieże i włamania, uszkodzenia 
mienia). Wspomniał o  zabójstwie we 
wrześniu ub. roku, plantacji marihuany 
oraz serii zatrzymań związanych z  za-
chowaniami pedo�lskimi (III i IV kwar-
tały ub. roku) – 8 spraw przekazano do 
prokuratury. Następnie szef lubońskiej 
policji podsumował efekty pracy jed-

nostki prewencyjnej (służbach, inter-
wencjach, zatrzymaniach przestępców 
i osób poszukiwanych oraz ujawnieniach 
poszukiwanych przedmiotów). Na ko-
niec Dariusz Majewski wskazał na po-
trzeby: zwiększenia etatowego ogniwa 
kryminalnego, uzupełnienia wakatów 
w referacie prewencji, wsparcia etatowe-
go pracowników cywilnych oraz syste-
matycznej wymiany wyeksploatowanych 
pojazdów służbowych. W dalszej kolej-
ności komendant Rafał Pawłowski po-
dziękował lubońskim policjantom za 
zaangażowanie i wkład pracy w służbę, 
jednocześnie apelując, by nie podcho-
dzili do swoich obowiązków standardo-
wo i  nie popadali w  rutynę. Z  kolei 
burmistrz Małgorzata Machalska wyra-
ziła zadowolenie z  dotychczasowej 
współpracy władz miasta z policją oraz 
integracji i koordynacji działań na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców naszego 
miasta, m.in. poprzez zainstalowanie 
monitoringu miejskiego.

PAW

Styczniowa odprawa

Q
Stojący z lewej komendant Dariusz Majewski referuje efekty ubiegłorocznej pracy 
lubońskich policjantów   fot. Paweł Wolniewicz

QQ Dziękuję za ławeczkę na przystanku 
dla autobusów 614 i 690 przy ul. Kościel-
nej. Jednak trzeba napisać do „Wieści”, 
aby marzenia się spełniły.

QQ Wszystkiego najlepszego z okazji imie-
nin Doroty Przebierała życzą członkowie 
i  sympatycy Kowbojskiego Miasteczka 
w Luboniu.

QQ Stu lat i jednego dnia dłużej z okazji 
urodzin Sheri�a Cordella i  Grandfa-
thera życzą przyjaciele kowboje.

QQ Dziękujemy cukierni „Pawlova” za 
wykonanie pięknego i pysznego torcika 
imieninowego dla Oskara-Minecra
e 
Serdeczne dzięki.

QQ W uroczystym dniu Twoich 90. uro-
dzin szczere i  serdeczne życzenia dla 
Pani Bronisławy Nawrockiej, długich 
lat życia, zdrowia, pomyślności i ludzkiej 
życzliwości, dni pełnych słońca i rado-
ści oraz wszystkiego, co najpiękniejsze 
i najmilsze w życiu życzy Maria.

QQ Grzegorzowi Aniole – dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej nr 1 – z okazji imienin, 
życzymy satysfakcji z pracy pedagogicz-
nej, realizacji celów postawionych przed 

Jedynką, serdecznej atmosfery w szkole 
oraz pomyślności w życiu osobistym.

QQ Z okazji imienin, Katarzynie Frąc-
kowiak życzymy satysfakcji z odpowie-
dzialnej pracy w Radzie Miasta, spokoju 
i dobra w rodzinie, pomyślnego łączenia 
ról życiowych i zdrowia.

QQ Dzień radosny, dzień jedyny, Twoje 
90. urodziny! Pragnę złożyć Ci życze-
nia: dużo szczęścia, powodzenia, wielu 
gości, kosza kwiatów, moc toastów i wi-
watów. Dla Pani Bronisławy Nawrockiej 
od Mateusza Niećkowiaka i  Weroniki 
Fiałkowskiej.

QQ Kochanej prababci – Krystynie Marci-
niak – z okazji 70. urodzin, dużo zdrowia 
i radości oraz spełnienia marzeń życzy 
prawnuk Kamil z rodzicami.

QQ Koledze redakcyjnemu – Maciejowi 
Graczowi – życzymy rozpięcia skrzydeł 
w bliskiej i dalekiej przyszłości, spełnie-
nia życiowych pomysłów i marzeń oraz 
zdrowia.

QQ Dziękujemy Pani Wieczorek za prze-
kazanie do archiwum roczników „Wie-
ści Lubońskich” 1998-2016 – Redakcja.

Z serca

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 zna-
ków), koszt usługi – 1 zł netto (1,23 zł z VAT)], na kartkach (wrzucać 
do niebieskich skrzynek pocztowych na terenie miasta lub przynieść do 
redakcji, ul. Wschodnia 23A/62).

(red)

QQ Serdeczne życzenia dla Moniki 
i  Stefana Majewskich z  okazji 24. 
rocznicy ślubu. Życzymy Wam byście 
żyli w miłości, w szczęściu, w rado-
ści. Żebyście cieszyli  się z  każdego 
wspólnego dnia i razem pokonywali 
wszelkie trudności – rodzice.
QQ Najlepsze życzenia dla Danuty 

i Krzysztofa Kurasińskich z okazji 

40. rocznicy ślubu – zdrowia, szczę-
ścia i miłości – życzą Maria, Krzysz-
tof i Ania.

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

Kolacja we dwoje

Po raz kolejny w Luboniu grała Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Tym razem pobiliśmy rekord, zbie-
rając ponad 50 000 zł! Wielkie dzię-
ki za to dla całego Lubonia. Szcze-
gólne podziękowania należą  się 
jednak:
QQ Ośrodkowi Kultury w Luboniu – wszyst-

kim pracownikom, a w szczególności p. 
Dyrektor Reginie Górniaczyk i nieoce-
nionej w działaniach orkiestrowych p. 
Agacie Zielińskiej,
QQ grupie fantastycznych wolontariuszy 

za pracę przed i w dniu �nału,
QQ lubońskiej Policji i Straży Miejskiej za 

zabezpieczenie poczucia bezpieczeństwa,
QQ Factory Outlet za dach nad głową 

w dniu �nału,

QQ Zgrupce Luboń za wycieczki i rajdy 
rowerowe,
QQ �rmie „Kom Lub” za transport sprzętu,
QQ �rmie „Translub” za bezpłatny auto-

bus na organizowane wycieczki,
QQ �rmie LOSiR za licytację pamiątek 

sportowych,
QQ Michałowi Popławskiemu i Rafało-

wi Markowi, którzy działali z ramienia 
Urzędu Miasta,
QQ szkolnemu Kołu Wolontariatu w Szko-

le Podstawowej nr 2 z siostrą Elżbietą 
Schmidt,
QQ lubońskim kapłanom za umożliwienie 

kwesty na terenach kościelnych,
QQ wszystkim, którzy pomagali tego dnia 

naszym wolontariuszom.
Jakub Bielawski

szef sztabu WOŚP Luboń

WOŚP – podziękowania
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Nasza krzyżówka

Poziomo
 1.  część ubrania męskiego
 4.  srebrna moneta hiszpańska
 5.  stacja benzynowa
 6.  zakaźna choroba wirusowa
 7.  sztuczne tworzywo imi-

tujące skórę
 9.  wcina pyry
 14.  wg. Biblii – kraina, gdzie miał 

zamieszkać Kain po zabiciu Abla
 15.  tkanina pokryta z jednej strony 

nieprzemakalną powłoką (wspak)
 16.  dawn. nazwa kina
 17.  przymierze między państwami
 20.  dom studencki
 23.  przenośnie ziółko, gagatek, łobuz
 26.  ognisko góralskie
 29.  imię damskie
 30.  mit. gr. przewoźnik przez Styks
 31.  trzos, kabza
 32.  postać z powieści „Chata za wsią”
 33.  czerwone wino hiszpańskie
 34.  lico, oblicze

Pionowo
 1.  szkielet u ludzi i zwierząt
 2.  miasto na Ukrainie (Donbas)
 3.  mieszkanie na poddaszu
 8.  jedyny syn w rodzinie
 10.  w dawnej Polsce – po-

uczenie przez sąd
 11.  foka obrączkowana
 12.  napór
 13.  nonsens, niedorzeczność
 14.  dzierżawa
 17.  urozmaicenie, niespo-

dzianka, rozrywka
 18.  wyobrażenie, myśl przewodnia
 19.  część kościoła
 21.  gatunek sardynki
 22.  pierwiastek chem. – sre-

brzysty metal
 24.  ustalona, przyjęta zasada, reguła
 25.  izba wyższa w parlamen-

tach dwuizbowych
 26.  wolne miejsce, posada
 27.  lęk, obawa przed występem
 28.  likier kminkowy

oprac. Bernard Stachowiak

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 24 utworzą rozwiązanie, które po wpisaniu 
do kuponu należy do końca lutego, na kartce pocztowej, dostarczyć do redakcji 
(ul. Wschodnia 23 a/62, patrz mapka str. 2) lub wrzucić do którejś z niebieskich 
skrzynek „Wieści Lubońskich” na terenie miasta. Wśród osób, które poprawnie 
odgadną hasło, wylosujemy nagrodę, którą ufundowała �rma MALIBU z ul. Sikor-
skiego.
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w  poprzednim wydaniu „WL” brzmiało: 
„Bank WBK w nowej szacie”. Nagrodę wylosował: Robert Kołodziej z ul. Sobie-
skiego. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Dzień dobry wszystkim lubiącym ła-
migłówki! Cieszę się, że udało się Wam 
rozwiązać rebus z  poprzedniego nu-
meru. Hasło to oczywiście: POSTA-
NOWIENIE NOWOROCZNE. Jeśli 
macie jakieś postanowienia, trzymam 
kciuki za ich spełnienie. Dacie radę! 
Niespodziankę wylosowała: Marianna 
Międlarz.
Trwa drugi miesiąc roku, luty. Ma 28 
dni, a  w  latach przestępnych 29. Rok 
przestępny jest to rok, który ma 366 
dni, zamiast 365, żeby umożliwić do-
pasowanie roku kalendarzowego do 
wyliczonego na podstawie obiegu Zie-
mi dookoła Słońca. Nazwa „luty” po-
chodzi od określenia „lutych”, czyli 
srogich mrozów, jakie w  tym czasie 
zazwyczaj występują.
Z tym miesiącem wiąże się wiele przy-
słów. Najbardziej znane to: „Idzie luty, 
załóż ciepłe buty”. Mówi się, że przy-
słowia są mądrością narodu. Jest w tym 

zapewne wiele prawdy. Przez lata lu-
dzie obserwowali cykliczne zmiany 
zachodzące w  przyrodzie wraz z  ko-
lejnymi miesiącami i  porami roku. 
Przysłowia były sposobem przekazania 
wniosków płynących z tych obserwa-
cji przyszłym pokoleniom. Dziś, gdy 

nowoczesna technologia umożliwia 
coraz dokładniejsze prognozowanie 
pogody, ta wiedza nie jest już tak przy-
datna, a może nie mam racji?
Ciekawe czy sprawdzi się takie przysło-
wie: „Gdy 10 lutego mróz panuje, jeszcze 
40 dni takich zwiastuje”.
Odgadnijcie, jak brzmią inne przysłowia, 
wpisując w odpowiednie miejsca samo-
głoski (Przypomnienie: wszystkie samo-
głoski znajdują  się w zdaniu: Pajączek 
pędzi do muchy).
Gd_ w  l_t_m mr_z m_cn_ trz_m_, 
b_dz_ _ kr_tk_ z_m_.
W l_t_m śn_ _g _ mr_z st_ł_, w l_c_ _ 
b_d_ up_ł._

W lutym także, już po raz siódmy, nasze 
miasto nagradza swoich mieszkańców 
specjalną statuetką. Otrzymują ją osoby, 
które mają wpływ na życie kulturalne, 
popularyzację sportu, gospodarkę, któ-
re zasłużyły się dla Lubonia. O jaką sta-

tuetkę chodzi?

Mam nadzieję, że zadania nie są dziś 
bardzo trudne, czekam na pełną wersję 
obu przysłów oraz dwuwyrazowe hasło 
rebusu. Pozdrawiam cieplutko

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
ZAGADKI  DLA  DZIECI



2/2017

63

BAW SIĘ Z NAMI  / CO? GDZIE? KIEDY? 

Już po raz 7. Miasto Luboń nagradza 
mieszkańców statuetką Siewca Roku. Do 
końca stycznia czekano na zgłoszenia 
osób, które w  ocenie lubonian miały 
w 2016 r. istotny wpływ na życie kultu-
ralne, popularyzację sportu, rozwój po-
tencjału gospodarczego czy aktywizację 
społeczności lokalnych naszego miasta 
i tym samym spełniały kryteria konkur-
sowe. Regulamin jest dostępny na: http://
lubon.pl/contents/content/15/1475.

Nagrody zostanę wręczone 24 lutego 
(godz. 19). Galę uświetni występ zespo-
łu „Audiofeels”. Darmowe wejściówki na 
to wydarzenie są dostępne w Urzędzie 
Miasta (do odbioru od 13 lutego 
w pok. 017) po wypełnieniu formularza: 
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfE_nihaSTz_3YM-
S9rJjJ8KWC3HNQozgel6mAN1OVyj-
fT47Kg/viewform

Angelika Stefaniak
Urząd Miasta Luboń

Finał Siewcy Roku
Zabawa polega na odgadywaniu 
ciekawych i charakterystycznych 
miejsc w Luboniu. Prosimy okre-
ślić, co przedstawia opublikowana 
fotogra�a i gdzie obiekt się znaj-
duje. Odpowiedzi można przesy-
łać (również pocztą elektronicz-
ną), dostarczać do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a  lok. 62) albo 
wrzucać do niebieskich skrzynek 
„Wieści Lubońskich” na terenie 
miasta. Kartki z  dopiskiem: 
„Zgadnij, co to” muszą być pod-
pisane imieniem i  nazwiskiem 
uczestnika konkursu. Wśród tych, 
którzy nadeślą poprawne odpo-
wiedzi, rozlosujemy upominki. 
Prosimy też o nadsyłanie swoich 
propozycji (fotogra�i).
Opublikowane w ubiegłym mie-
siącu zdjęcie przedstawiało rzeź-
bę plenerową ustawioną na 
skwerze im. Zenona Twardow-
skiego (narożnik ul. Żabikow-
skiej i  Kościuszki) w  rejonie 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Spośród poprawnych odpowiedzi 
wylosowaliśmy tę, którą nadesłał 
Marek Borowicz z ul. Sienkiewi-
cza. Po odbiór niespodzianki 
zapraszamy do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a/62) w godzinach 
dyżurów.  (red)

Zgadnij, co to?

Q
Przypominająca rękę rzeźba plenerowa na 
skwerze im. Zenona Twardowskiego (narożnik 
ul. Żabikowskiej i Kościuszki), przy budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Niektóre rzeźby 
wykonane w latach 80. ub. wieku dla Lubonia 
na podstawie tego samego zlecenia z mini-
sterstwa, można spotkać w innych rejonach 
miasta, np. na pętli autobusowej w Żabikowie 
czy przed Ośrodkiem Kultury przy ul. Sobie-
skiego   fot. Hanna Siatka

Zgadnij, co to 
za obiekt 
i gdzie się 
znajduje?   
fot. Jan Błasz-
czak

4 marca, w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Bibliotece Raczyńskich 
w Poznaniu odbędzie się I Wielkopolskie Forum Pamięci Narodowej pod patro-
natem honorowym prezesa IPN, dr. Jarosława Szarka. Zapraszamy do udziału 
wszystkich miłośników historii, stowarzyszenia, organizacje i  instytucje, które 
zajmują się prowadzeniem działalności edukacyjnej oraz upamiętnianiem osób 
i wydarzeń związanych z historią najnowszą Wielkopolski. Wstęp wolny.
W programie dyskusje panelowe, wykłady, pokazy �lmowe, rozgrywki edukacyjnych 
gier planszowych, pokazy grup rekonstrukcyjnych, wymiana doświadczeń. Więcej na 
oddziałowej stronie internetowej i oddziałowym Facebooku: I Wielkopolskie Forum 
Pamięci Narodowej – Poznań, 4 marca 2017, https://www.facebook.com/ipnpoz/

dr Natalia Cichocka
Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu

Forum Pamięci Narodowej

Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia (TMML) oraz Klub Miłośników Historii 
Lokalnej w  Łęczycy zapraszają na 52.   Wieczór Historyczny w  sobotę, 4 marca 
o godz. 11 do Domu Kultury „Nad Wirynką” w Łęczycy poświęcony 72. rocznicy 
zakończenia walk o Poznań.
Na początku spotkania odbędziemy spacer poprowadzony przez Przemysława 
Maćkowiaka z TMML na miejsce zatrzymania w Łęczycy niemieckiego pociągu 
ewakuacyjnego jadącego w nocy z 22 na 23 stycznia w kierunku Wrocławia. Bada-
nia oparte na materiałach archiwalnych oraz relacjach świadków pozwoliły na re-
konstrukcję prawdopodobnego przebiegu wydarzeń, przez co wiele wątpliwości 
i niedomówień zostało wyjaśnionych.
Około godz. 12.30 w  Domu Kultury będzie można wysłuchać prelekcję „W 72. 
rocznicę zakończenia walk o Luboń i Łęczycę” oraz obejrzeć okolicznościową wy-
stawę. Zostaną na niej omówione m.in. wybrane obiekty związane z działaniami 
wojennymi w 1945 r., w tym budynki, w których funkcjonowały polowe szpitale 
wojsk radzieckich. Nie zabraknie też rekonstruktorów odtwarzających sylwetki 
żołnierzy obu walczących stron kon�iktu.
Wstęp jest bezpłatny.   P.M.

O ostatnim pociągu 
ewakuacyjnym

Q
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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 poniedziałki, godz. 16-17 – bezpłatne 
porady prawne – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97
QQ  wtorki, godz. 9-10 – darmowe konsul-

tacje z j. angielskiego dla dzieci i dorosłych 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ  1. środa miesiąca, godz. 14-18 – bez-

płatne porady dietetyka (zapisy) – Ośro-
dek Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ  czwartki, godz. 16-18 – „Eduland”, 

zajęcia przygotowujące do testów gim-
nazjalnych i maturalnych (matematyka, 
�zyka, chemia, biologia, j. polski) – Ośro-
dek Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ  4. czwartek miesiąca, godz. 19-20.30 

–  „Wokół sztuki – wokół fotogra�i”, wy-
kłady-prezentacje i warsztaty (bezpłatne) 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ  do końca września 2017 r. – wystawa 

czasowa „Usunięcie żywotnych sił. Dzia-
łalność Einsatzgruppe VI w Wielkopol-
sce 1939 r.” – Muzeum Martyrologiczne 
w Żabikowie, ul. Niezłomnych
QQ  18 lutego, godz. 12 – Dziecięcy Klub 

Filmowy – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42 – wstęp 5 zł
QQ  19 lutego, godz. 10 – rajd dla senio-

rów „Jarosławiec zimą” – zbiórka przed 
świetlicą w  Szreniawie (za Muzeum 
Rolnictwa)
QQ  20 lutego, godz. 16-18 – dyżury rad-

nych dla mieszkańców: Kazimierz Górecki 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Piotr Izydorski – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42; Katarzyna Ekwińska – 
Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; 
Hieronim Gawelski – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97
QQ  20 lutego, godz. 17 – Kino KAMERA 

– projekcje �lmów oscarowych w kame-
ralnej atmosferze – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ  21 lutego, godz. 17 – Lokalny Klub 

Kodowania – warsztaty programowania 
w ramach projektu „Link do przyszłości. 

Zaprogramuj swoją karierę” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ  22 lutego, godz. 12 – obchody 45. 

rocznicy tragicznego wybuchu dekstry-
ny na terenie Zakładów Ziemniaczanych 
pod – ul. Armii Poznań  49 (pomnik 
upamiętniający katastrofę na terenie 
dawnych WPPZ)
QQ  22 lutego, godz. 17 – Teatrzyk dla 

dzieci „Wilk i zając” – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ  23 lutego, godz. 10 – Spotkanie au-

torskie z aktorem Michałem Filipiakiem 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ  23 lutego, godz.  17 – Warsztaty 

fotogra�czne – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ  23 lutego, godz. 17 – otwarte obra-

dy (sesja) Rady Miasta Luboń – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, sala se-
syjna pok. 208
QQ  24 lutego, godz. 19 – Gala miejskie-

go konkursu „Siewca Roku 2016” – hala 
LOSiR, ul. Kołłątaja 2
QQ  25 lutego, godz. 12 – Mały nauko-

wiec – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp 5 zł
QQ  27 lutego, godz. 17 – Kino KAMERA 

– projekcje �lmów oscarowych w kame-
ralnej atmosferze – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ  28 lutego, godz.  17 – Spotkanie 

z  lekarzami – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
QQ  1 marca, godz. 17 – „Podróże z pasją” 

– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp wolny
QQ  2 marca, godz. 17 – Warsztaty foto-

gra�czne – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42 – wstęp wolny
QQ  3 marca, godz.  12 – „Cały Luboń 

czyta dzieciom” – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ  3 marca, godz.  19 – projekcja �l-

mu o  tragicznym wybuchu dekstryny 

w Zakładach Ziemniaczanych w 1972 r. 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ  4 marca, godz. 12 – Sobotni koncert 

dla dzieci – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42 – wstęp 5 zł
QQ  6 marca, godz. 16-18 – dyżury radnych 

dla mieszkańców: Paweł Krzyżostaniak 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Patryk Bartkowiak – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42; Teresa Zygmanowska 
– Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; 
Dorota Franek – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97
QQ  6 marca, godz. 17 – Kino KAMERA 

– projekcje �lmów oscarowych w kame-
ralnej atmosferze – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ  7 marca, godz. 17 – wykład dr Doroty 

Molińskiej „Wokół architektury. Puszczy-
kowo jako Miasto-Ogród” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ  8 marca, godz. 17 – Kabaret 20-lecia 

międzywojennego – Mirosław Kowal-
czyk – „Humor i piosenka z tamtych lat. 
Piosenki, skecze, monologi i  dowcipy 
przedwojennej Warszawy i  Lwowa” – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska  42 
– wstęp wolny
QQ  8 marca, godz. 17-18.30 – comiesięcz-

ny dyżur pedagogiczny z Anną Kurelską 
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Luboniu – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42
QQ  9 marca, godz. 10 – Zajęcia z elemen-

tami biblioterapii – „Wyprawa w  świat 
wartości – koleżeństwo” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ  9 marca, godz. 17 – Warsztaty foto-

gra�czne – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42 – wstęp wolny

QQ  11 marca, godz. 12 – Sobotni te-
atrzyk dla dzieci – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ  13 marca,  godz. 17 –  Kino KA-

MERA – projekcje f i lmów osca-
rowych w  kameralnej atmosferze 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp 5 zł
QQ  14 marca, godz.  14 – Spotkanie 

w Klubie Ludzi Niewidomych i Słabowi-
dzących „Promyk” – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ  14 marca, godz. 17 – wystawa „Wiel-

kanocne Fanaberie” połączona z  kier-
maszem rękodzielnictwa – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
QQ  16 marca, godz.  10 – zajęcia dla 

przedszkolaków – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
QQ  16 marca, godz.  17 – Warsztaty 

fotogra�czne – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ  17 marca, godz. 10 – Lekcje biblio-

teczne dla szkół – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
QQ  17 marca, godz. 17 – salon poetyc-

ko-muzyczny – Kalina Izabella Zioła 
– „Wierszem opowiem Ci miłość” – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp 5 zł
QQ  20 marca, godz. 16-18 – dyżury 

radnych dla mieszkańców: Piotr Go-
ryniak – Urząd Miasta, pl. E. Boja-
nowskiego 2; Adam Dworaczyk – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42; 
Tomasz Kołodziej – Gimnazjum nr 1, 
ul. Armii Poznań 27; Katarzyna Frąc-
kowiak – Ośrodek Kultury, ul. So-
bieskiego 97

oprac. HS

W dniach 4-5 marca, już po raz 7. w hali 
widowiskowo-sportowej LOSiR-u odbę-
dą  się zawody sportowe brazylijskiego 
jiu jitsu – VII Mistrzostwa Polski No Gi 
Jiu Jitsu. Impreza, którą od lat organizu-
je poznańskie Stowarzyszenie Sportów 
i Sztuk Walki „Alliance”, jest uważana za 
jedną z najbardziej prestiżowych imprez 
o tym charakterze w kraju. Pula nagród 

pieniężnych dla zawodników wynosi aż 
20 000 zł. Poprzednie edycje zawodów 
gromadziły rekordowe liczby startują-
cych zawodników w skali światowej, co 
przełożyło się na ponad 1 000 uczestni-
ków.
Wstęp na halę w dniu imprezy jest bez-
płatny.

Natalia Kosakowska

Luboń sztukami walk stoi
Zawody brazylijskiego jiu jitsu!

Stowarzyszenie „Solidarni w  Prawdzie i  Miłosierdziu” informuje o  możliwości 
skorzystania z bezpłatnych porad prawnych udzielanych w ramach jego działalno-
ści. Termin spotkania z prawnikiem każdorazowo ustalamy indywidualnie, w okre-
sie nie dłuższym, niż tydzień od wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu 
501 930 054. Porady prawne są udzielane w lokalu przy ul. Leśmiana 8 w Luboniu.

Paweł Kowalczyk
radca prawny

Porady prawne
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Ogłoszenia drobne

Zgony

Śluby

QQ 20.01.2017  r. Tadeusz Doruch  
 ur. 1955 r.
QQ 22.01.2017  r. Mieczysław Nowak 

 ur. 1936 r.
QQ 25.01.2017  r. Ryszard Grobelny  

 ur. 1952 r.
QQ 27.01.2017 r. Alfreda Niezabitowska  

 ur. 1924 r.
Jagoda Wawrzyniak

zastępca kierownika USC Luboń

QQ 27.12.2016 r. Stefan Szulc ur. 1957 r.
QQ 28.12.2016  r. Krystyna Misiewicz  

 ur. 1954 r.
QQ 10.01.2017 r. Marcin Pastwa ur. 1973 r.
QQ 16.01.2017 r. Bartosz Rogal ur. 1993 r.
QQ 17.01.2017  r. Teofila Bąkowska  

 ur. 1926 r.
QQ 20.01.2017  r. Maria Roszkiewicz 

 ur. 1916 r.

W styczniu zawarto 4 związki małżeń-
skie. Żadna z par nie wyraziła zgody 
na publikację danych.

Korepetycje
QQ Matematyka, �zyka – nauczyciele, dojazd; 

tel. 532 996 938   (h-302 IX-II)
QQ Korepetycje j. angielski z dojazdem do ucznia; 

tel. 785 602 439   (h-001 I-III)
QQ Korepetycje – matematyka, �zyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(h-001 I-III)
QQ Chemia, �zyka, matematyka – korepetycje, 

gimnazjum; tel. 785 602 439   (h-001 I-III)
QQ Angielski, niemiecki – korepetycje z dojaz-

dem do ucznia; tel. 723 517 463   (h-001 I-III)
QQ Korepetycje – matematyka wszystkie pozio-

my zaawansowania – absolwent PP – z dojaz-
dem do ucznia; tel. 724 215 530   (r-027 II-V)
QQ Matematyka, �zyka – nauczyciele, dojazd; 

tel. 532 996 938   (h-IX-II)

Praca
QQ Poszukujemy stolarza z  doświadczeniem 

w pracy na maszynach C.N.C. ze znajomością 
programu CAD-2D, tel. 61 8103 701   (B-II)
QQ Przyjmę pracowników do wykańczania do-

mów i mieszkań; tel. 513 130 522   (m-IX-II)
QQ Potrzebna osoba do opieki nad ogrodem i po-

sesją w Luboniu; tel. 604 244 909   (h-380-I-III)
QQ Emerytka posprząta mieszkanie – domy, 

mycie okien, tel. 600 374 939   (m-II)
QQ Wykwali�kowana niania poszukuje pracy jako 

opiekunka dla dziecka; tel. 798 685 758   (h-II)
QQ Emerytka, dyspozycyjna podejmie pracę – 

sprzątanie biur; tel. 61 810 26 20   (m-II)
QQ Mężczyzna szuka pracy na terenie Lubonia 

(np. ochrona mienia); tel. 504 935 873   (h-II)

QQ Firma: Prywatna Pomoc Psychologiczno-
-Logopedyczna w Luboniu podejmie współ-
pracę z kreatywnym, zaangażowanym w swoją 
pracę (pasja), logopedą / neurologopedą; tel. 
537 011 437   (h-II)

Usługi
QQ Karcher: tel. 664 222 905   (r-039 II-VII)
QQ Budowa domów, schody; tel. 602 380 172   

(m-29-II-III)
QQ Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
QQ Karcher – czyszczenie: dywanów, wykładzin, 

tapicerek meblowych i samochodowych. Czysz-
czenie, konserwacja skór – auto – dom. Pole-
rowanie, zabezpieczenie lakieru. Wystawiam 
faktury VAT. Tel. 600 217 065   (h-035-II)
QQ Naprawa 24h, montaż junkersów, kotłów, ku-

chenek, instalacje; tel. 508 183 101   (r-383 I-VI)
QQ Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, ma-

larskie, ślusarskie, stolarskie, hydrauliczne – 
złota rączka – tel. 503 712 456   (h-387 I-III)

Nieruchomości
QQ Do wynajęcia pomieszczenie magazynowo-

-biurowe ok. 80 m2 w Luboniu, szeroka brama, 
poziom „0”; tel. 607 671 377   (r-45 II)

Inne
QQ Kupię auta do 10 tys. zł, umowa i gotówka 

do ręki; tel. 798 827 337   (h-390 I-III)
QQ Potrzebny akordeon minimum 98-basowy; 

tel. 784 444 711   (r-II)

Serdeczne wyrazy współczucia dla
Jerzego Skwierzyńskiego i Justyny Jagielskiej

z powodu śmierci syna i brata

śp. Krzysztofa Skwierzyńskiego

składa zarząd Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego  
„Forum Lubońskie” i redakcja „Wieści Lubońskich”

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”
Ks. J. Twardowski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 7 lutego 2017 r.

po długiej walce z chorobą odszedł

śp. Krzysztof Skwierzyński
wieloletni nauczyciel Cieszkowianki, nasz Przyjaciel i Kolega.

Pożegnaliśmy Go 11 lutego 2017 r.
w kościele pw. św. Barbary i na cmentarzu w Żabikowie.

Łączymy się w żalu z Rodziną.
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2  

im. Augusta hr. Cieszkowskiego

Serdeczne wyrazy współczucia

p. Grażynie Sajnaj
z powodu śmierci

śp. Matki
składa

społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 
 im. Augusta hr. Cieszkowskiego

20 stycznia odszedł w wieku 79 lat

śp. Zenon Bartkowiak

Serdecznie podziękowania  
ks. Proboszczowi Pawłowi Dąbrowskiemu  

i Służbie Liturgicznej  
za uroczyste prowadzenie ceremonii pogrzebowej  

w dniu 25 stycznia 2017 r.  
oraz Rodzinie, Sąsiadom, Przyjaciołom, Znajomym,  

Delegacjom – za uczestnictwo  
w ostatnim pożegnaniu i złożone kwiaty, wieńce,  

o�arowane Msze św. 
składa pogrążona w smutku

Rodzina

Serdeczne wyrazy współczucia
p. Marioli Haenel

nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 2
z powodu śmierci

śp. Ojca
składa

społeczność Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Augusta hr. Cieszkowskiego.
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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, 
pon. 10 – 20, wt.–pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 02 64,  
pon. 10 – 20, wt. – 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. 61 843 75 97
- 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

- „Osiedlowa”, ul. Żabikowska 62,  
tel. 61 810 25 70, pn.-pt. 7.30-19, sob. 8-14
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,  
pon., wt., śr. 11-19; czw., pt., sob. 9-15 
 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

Koncert Kamila Bednarka
Rozwiązanie konkursu

W ub. miesiącu, w Internecie i w styczniowym wydaniu „WL” ogłosiliśmy konkurs, 
w którym można było wygrać bilety wstępu na koncert Kamila Bednarka 27.01 w hali 
LOSiR. Należało odpowiedzieć na pytanie: Która z wymienionych lubońskich or-
ganizacji skupia głównie młodzież? Poprawny był wybór wariantu „C” – Jednostka 
Strzelecka „Strzelec”.
Dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy wygranym i zapraszamy do kolejnej 
zabawy – szczegóły na str. 7.

(Z)
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