


3/2017

2

Gdyby kto pytał, co 
polecam?
No, to właśnie ten 
materiał na stro-
nie 15, w cyklu „Go-
rące tematy”. Oczy-
wiście w  „Niezależ-
nym Miesięczniku 
Mieszkańców”, każdy 
znajdzie coś dla sie-
bie. Ja na pewno poczytam o  pierwszej 
kulturystce z Lubonia (str. 7), tym bardziej, 
że znam tę dziewczynę, która razem z moją 
córką chodziła do szkoły. Ciekawi minie 
też, jak rozwijać się będzie sprawa ronda 
na skrzyżowaniu 11 Listopada i Traugutta 
(str. 28), którą przez lata już monitorujemy. 
No, a o gali pozostaje mi tylko poczytać 
oraz, co niniejszym czynię, pogratulować 
wszystkim: wyróżnionym, odznaczonym, 
wykonawcom, organizatorom itd. I wcale 
nie uważam, że gdy kto lubi mundury lub 
interesuje  się militariami, to musi być 
antypacy�stą. Stare przysłowie łacińskie 
wypowiedziane przez Liwiusza: „Si vis 
pacem, para bellum” („Jeśli chcesz pokoju, 
gotuj  się do wojny”) jakże może być 
opatrznościowe w  dzisiejszych czasach 
pełnych ... wolności?

Choć do Świąt Wielkanocnych prawie 
miesiąc, to korzystając z okazji, już teraz 
życzę wszystkim lubonianom spokoju 
ducha oraz błogosławieństwa Bożego 
i wszelkiego dobra, które z niego wypły-
wać może!

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny
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Po popołudniowym dyżurze, jaki przypa-
da w każdy piątek redaktorowi naczelnemu 
„Wieści Lubońskich”, już miałem wycho-
dzić z redakcji, by, zabierając po drodze 
żonę, wpaść na galę do LOSiR-u i  zała-
pać się chociaż na koncert Audiofeels – 
zrelaksować po całym tygodniu w  ten 
ostatni piątkowy wieczór przed nadcho-
dzącym Wielkim Postem. Nagle do redak-
cji ze spaceru wpada rodzinka z pieskiem 
i pyta, czy coś wiem na temat strzelaniny, 
jaka miała miejsce nieopodal. W pierwszej 
chwili uznałem to za żart. Uwierzyłem 
dopiero gdy mężczyzna wyjął komórkę 
i pokazał mi rozmazane, nieostre fotogra-
�e. Niewiele się zastanawiając, chwyciłem 
za aparat i  podążyłem we wskazanym 
kierunku. W  drodze ustawiałem sobie 
parametry ekspozycji dla zdjęć w trudnych 
– wieczornych warunkach. Nie znając 
sytuacji, i tego, jak blisko będę mógł po-
dejść, już z oddali zacząłem strzelać fotki, 
oczywiście bez użycia �esza, by  się nie 
zdradzić. Zamaskowani w szalokominiar-
kach, uzbrojeni policjanci (takie napisy 
„POLICJA” mieli na kamizelkach), po-
chyleni, posługując się latarkami, szuka-
li czegoś na ziemi. Pomyślałem, że skoro 
była strzelanina to muszą rozliczyć się 
z łusek, ale to niepotwierdzona informa-
cja. Przedstawiłem się, że jestem z prasy 
lokalnej, ale żaden z funkcjonariuszy nie 
odezwał się, robili swoje. Nagle od tyłu 
podszedł z jakiegoś auta do mnie jeden 
z  nich, uniemożliwiając mi podejście 
bliżej akcji. Oczywiście pary z gęby nie 
puścił – co tu się stało. W końcu zmę-
czony moimi pytaniami odparł, że będzie 
stosowny komunikat. Jeszcze mnie wyle-
gitymował, przy czym miałem tylko DO, 
bo w pospiechu zostawiłem legitkę praso-
wą w torbie aparatu w redakcji. Nie dając 
za wygraną, w  końcu nie co dzień zda-
rza się taka akcja, wróciłem na miejsce po 
niecałej godzinie. Nauczony poprzednim 
doświadczeniem, podszedłem cichaczem 
z innej strony, robiąc kilka zdjęć. W końcu 
przekroczyłem granicę i powtórnie zosta-
łem zatrzymany, ale już przez innego za-
maskowanego gościa. Teraz przygotowany, 
pierwszy wyciągnąłem legitymację „Wie-
ści” i  oznajmiłem, że wykonuję swoje 
obowiązki dziennikarskie, tak jak oni swo-
je i nie mogą mi tego zabronić, poprosiłem 
też o zrozumienie – chyba poskutkowało, 
bo nieco odpuszczono, poinstruowano 
mnie tylko, że nie wolno publikować nu-
merów rejestracyjnych samochodu ani 
cywilnych pojazdów służbowych należą-
cych do służb, więc rozochocony, włączy-
łem dodatkowo lampkę błyskową, by z tej 
kompletnej ciemności, w szczerym polu, 
wyciągnąć co nieco z kadrów. Chyba się 
udało.

Niecodzienne doświadczenie
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TEMAT MIESIĄCA

Spotkany przed galą radny mówi, że był 
przeciwnikiem jej organizowania, ale 
zwolennikiem przyznawania tytułu Siew-
ca Roku. Myślę, że fety nie uda się unik-
nąć, bo trzeba takie honorowe wyróż-
nienia kiedyś i  gdzieś wręczyć. Raczej 
uroczyście, żeby nie umniejszyć rangi 
obydwu zaszczytów, zarówno Siewcy 
Roku, jak i medali „Zasłużony dla Mia-
sta Luboń”. Nie jest, więc, prostym zada-
niem pogodzenie sprzecznych oczeki-
wań, żeby było uroczyście i jednocześnie 

nie było. Ja przeciw świętowaniu nic nie 
mam. W tym roku, oprócz zaproszonych 
przez władze, w gali mógł uczestniczyć 
każdy, kto wcześniej pobrał darmową 
wejściówkę w Urzędzie Miasta. Nie spo-
sób zaprosić do sali LOSiR wszystkich 
mieszkańców i wątpić należy, że wszyscy 
chcieliby w  niej uczestniczyć. Jednak 
reprezentacja społeczności lubońskiej 
była szeroka. Tak to odczuwałem. Tyle 
uwag ogólnej natury i do rzeczy.
Od początku jest odświętnie. Władze 
miasta witają wszystkich przybyłych. To 
już w Polsce standard, ale warto podkre-
ślić, że w  Luboniu też jest bardzo ele-

gancko i  serdecznie. Pani Burmistrz 
w długiej sukni, w towarzystwie wytwor-
nie ubranych współpracowników, pięk-
ne kreacje pań i panów, nierzadko smo-
kingi, biel koszul. Publiczność też na 
wysokości zadania. Niektórzy w strojach 
organizacyjnych, jak członkowie Bractwa 
Kurkowego i rekonstrukcjoniści. Bardzo 
ozdobni ci pierwsi, bardzo pretensjonal-
ni ci drudzy, budzący 
raczej moje zdumienie, 
niż podziw. Kwiaty, 

uśmiechy, powitania, 
ukłony, uprzejme roz-
mowy, wypatrywanie 
znajomych twarzy, na-
wet pewne podniece-
nie. Niektórzy zabiega-
ją o  miejsce bliskie 
sceny, w najlepszej sy-
tuacji są posiadacze 
imiennych rezerwacji. 
Inni chcą być zauważe-
ni, możliwie blisko naj-
ważniejszych gości. 
Światła gasną. Muzyka, 
śpiew i taniec, indywi-

AudioFeels, i chce się żyć
Gala „Siewca Roku 2016” – 24 lutego, hala LOSiR

dualne popisy, nie przypadły mi do 
gustu. Tak długi, indywidualny układ 
taneczny, nawet w wykonaniu primaba-
leriny, byłby wystawiony na zniecierpli-
wienie publiczności. Ta jednak była 
życzliwa. Teraz o�cjalna część gali. Po-
witania trwają bardzo długo, na mój gust 
za długo, niepotrzebnie, choć wiem, że 
chodziło o możliwie najpełniejsze uho-
norowanie wszystkich gości i aktywnych 
obywateli. Jednak, co za dużo, to nie 
zdrowo. Strach pomyśleć, co się stanie, 
gdy „posiane ziarno”, jak to ujmowały 
wielokrotnie burmistrz Małgorzata Ma-
chalska i  przewodnicząca RML Teresa 

Zygmanowska, urodzi jeszcze więcej 
społecznych inicjatyw. Przyszedł w koń-
cu czas na odznaczenia. Najpierw Za-
służonych dla Miasta Luboń. „Pan kon-
feransjer bez zarzutu nam to streszczał” 
śpiewał kiedyś Młynarski. I było to daw-
no, bo o prowadzącym galę tego powie-
dzieć nie można. Słaby żart, wiele po-
wtórzeń, kilka błędów językowych. 
Odznaczeni dziękowali, or-
ganizatorzy popędzali, kon-
feransjer miał skojarzenia 
z Oskarami, mało oryginalne. 
I przyszedł czas na Siewców 
Roku 2016. W  kategorii 

n
Grzegorz Rychel, prezes Stowarzyszenia Zgrupka Luboń – laure-
at Siewca 2016 w kategorii „sport”   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Ks. Jacek Zjawin ze statuetką Siewca 
2016 w kat. „kultura”   fot. Mariusz Mar-
szałkiewicz

n
Jednostka Strzelecka-Luboń im. Orląt Lwowskich Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
– Siewca 2016 w kat. „życie publiczne”   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
 Jakub Mączkowiak z �rmy „Marago Fit” z żoną Agnieszką 
odbierają statuetkę Siewca 2016 w kat. „biznes”   fot. Ma-
riusz Marszałkiewicz

Gospodynie gali 
– burmistrz Małgo-
rzata Machalska (z 
prawej) i przewod-
nicząca Rady Mia-
sta, Teresa Zygma-
nowska   fot. Ma-
riusz Marszałkie-
wicz

n
 Tegoroczny �nał konkursu „Siewca Roku 2016” odbył się po raz pierwszy nie tylko 
z udziałem establishmentu (osoby mające władzę i autorytet, wywierające wpływ 
na życie publiczne),  ale też mieszkańców   fot. Mariusz Marszałkiewicz

cd.  
na str. 
4
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świadczyliśmy z wiado-
mym skutkiem.
Te rozmyślania ponure 
przerwał mi wytworny 
deser. Najpierw AudioFe-
els, zespół porywający, 
znakomity, zasłużenie 
zachwycił widownię. 
Chce się żyć. Odchodzą, 
na ten czas, złe myśli. 
Później jeszcze tort, kawa 
i już.
Myślę, że Gala Siewcy to 
nie jest zły pomysł, wy-
maga jednak większej 
staranności i dopracowa-
nia oprawy, zwłaszcza tej 
o�cjalnej części. Co nie 
znaczy usztywnienia, 
wręcz przeciwnie, niech 
zostanie swobodna, ser-
deczna, improwizowana, 
autentyczna, ale lepiej 
zorganizowa-
na i  prowa-
dzona. Bez 
wielokrot-
nych wejść 

TEMAT MIESIĄCA

 „kultura” ks. Jacek Zjawin, 
miły, bezpośredni człowiek, 
zaczął dowcipnie: „Jako czło-
wiek wierzący, muszę powie-
dzieć, że nie wierzę”. Skrom-

ność i umiar. W kategorii „sport”, Grze-
gorz Rychel, prezes Stowarzyszenia 
Zgrupka Luboń, organizator otwartej dla 
wszystkich rekreacji rowerowej. W ka-
tegorii „biznes”, Agnieszka i Jakub Mącz-
kowiakowie „Marago Fit” mający nie 
tylko sukces biznesowy, ale też idące 
w  parze z  sukcesem, działania dobro-
czynne. Na koniec w  kategorii „życie 
publiczne”, Jednostka Strzelecka-Luboń 
im. Orląt Lwowskich Związek Strzelecki 
„Strzelec”, będący, co dość niezręczne, 
jedynym kandydatem w  tej kategorii. 
Jeśli działalność paramilitarna jest ob-
jawem życia publicznego, to jestem 
coraz dalej od otaczającej rzeczywisto-
ści. Rośnie nam pokolenie ludzi tęsk-

niących za wojaczką, co źle wróży 
światu. Nie przekonują mnie zapew-
nienia, że chodzi o gotowość obrony 
naszej niepodległości. Gdy ktoś ćwiczy 
strzelanie, to zwykle przychodzi mu 
do głowy potrzeba praktycznego wy-
korzystania tych umiejętności. Gdy na 
to nałożymy coraz bardziej agresywne 
wystąpienia nacjonalistów, to obawy są 
jeszcze bardziej poważne i uzasadnione. 
Trudno wprost uwierzyć, że to wszystko 
dzieje  się w kraju, tak tragicznie do-
świadczonym przez zbrodnicze sza-
leństwo dwudziestowiecznych tota-
litaryzmów. Pewnie będę odosobnio-
ny w tym przerażeniu i usłyszę, że to 
tylko patriotyczny sprzeciw wobec bez-
ideowej demokracji liberalnej. Tak, 
jakby mogła być inna demokracja. 
Nawiasem mówiąc, przymiotnikowej 
demokracji, wówczas „ludowej”, do-

cd.  
ze str. 
3

n
Podczas tegorocznej gali „Siewca Roku” po raz kolejny uhonorowano medalami „Zasłużony dla 
Miasta Luboń” wyróżnionych przez Radę Miasta: Paweł Klepka (3. z lewej), dalej Edmund Kostrzew-
ski, Jan Panek, Dariusz Szmyt, matka i brat zmarłej w grudniu Alicji Walenciak-Galińskiej, Tadeusz 
Waliczak i żona Leona Wawrzyniaka, uhonorowanego pośmiertnie   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Gwiazda wieczoru – zespół „AudioFeels”   fot. Mariusz Marszałkiewicz

AudioFeels, i chce się żyć

n
Lokalnym akcentem gali był też występ 
młodziutkiej Agaty Podbylskiej z Gim-
nazjum nr 1, która zatańczyła do utwo-
ru „Natalie” zagranego przez Rafała 
Sekulaka   fot. Mariusz Marszałkiewicz

cd.  
obok
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TEMAT MIESIĄCA
i zejść. Takie spotkania 
są potrzebne i  sądząc 
z  frekwencji, oczeki-
wane. Przecież o  to 
chodzi w  życiu pu-

blicznym i tego trochę dzisiaj bra-
kuje. Na szczęście, nie w Luboniu.

Jerzy Nowacki

n
Magdalena Domek, pracownik Urzędu Miasta, zaśpiewała 
utwór „Ostatnia stacja metra”. Akompaniował jej Rafał Se-
kulak   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Na str.40 czytaj charakterystyki 
wyróżnionych statuetką „Siewca 
Roku 2016” i nominowanych. 
W poprzednim wydaniu „WL” 
na str.  33-35 przedstawiliśmy 
sylwetki uhonorowanych me-
dalem „Zasłużony dla Miasta 
Luboń”.

Odpowiedzi mieszkańców

1%

35,8%

Nie mam 
zdania
33,4%

TAK

NIE

Odmówiło 4,7% 

26,1%

Ostatnie miesiące ob�towały w wyróż-
nienia nadawane przez władze Lubonia. 
Na styczniowej sesji, Rada Miasta przy-
znała medale „Zasłużony dla Miasta 
Luboń” 7. obywatelom. Podczas gali 24 
lutego rozdano też statuetki „Siewca 
Roku 2016” w 4. kategoriach. Dochodzą 
do nas sygnały wskazujące na bardzo 
różne odczucia i towarzyszące im emo-
cje na temat tych „konkursów”, „plebi-
scytów” czy jakby je nazwać? Ciekawi 
byliśmy, czy te wyróżnienia wyczerpują 
i  spełniają oczekiwania przeciętnych 
mieszkańców.

Qn W tradycyjnym sondażu ulicznym 
okazało się, że w  stosunku do innych 
pytań sondażowych, tym razem, wiele 
osób nie orientowało się zbytnio, o co 
chodzi. Czym różnią się te dwa wyróż-
nienia nadawane przez władze miasta; 
kto, za co i  dlaczego je otrzymał oraz 
jak wygląda głosowanie (także wpływ 

mieszkańców na ich wyniki). Dlatego aż 
1/3 pytanych (33,4%) nie miało zdania 
w tej kwestii. Z wypowiedzi zanotowa-
liśmy najczęściej rzucane: „Nie jestem 
w temacie”, „Kogo wybrali?”, „Pierwsze 
słyszę”, „Nie myślałem o tym”, „To mnie 
nie obchodzi”.

Qn Dal większości – 35,8 % – wybory te 
spełniają oczekiwania. Tu dało się słyszeć 
komentarze: „Fajnie, że coś takiego jest”, 
„Osoby zasłużone dla miasta powinny 
być nagradzane”, „Bardzo dobrze, że tak 
jest, bo to motywuje do działania”, „Ale 
szkoda, że mieszkańcy nie mogą brać 
w tych plebiscytach udziału?”.

Qn 26,1% odpowiedziała, że wybory te 
nie spełniają ich oczekiwań. Wśród ar-
gumentów odnotowaliśmy m.in.: „Za 
dużo po znajomości”, „Jak wyczytałem, 
że (......) dostał medal, to bardzo mnie to 
zdziwiło i zaskoczyło”, „Za mało katego-

Sondaż
Czy wybory „Siewców Roku” i „Zasłużonych dla Miasta Luboń” spełniają 
Pani / Pana oczekiwania?

rii Siewcy”, „Bo tylko władza 
ma monopol na ocenę kan-
dydatów”, „Ostatnie medale, 
moim zdaniem, były przyznane 
niektórym niesłusznie”, „Od 
kilku lat nagrody dostaje ta 
sama grupa osób”, „Bo znam 
osoby, które bardzo wiele robią 
dla miasta, a nikt ich nie dostrzega”, 
„Medale dostali ci, co za swoją pracę 
otrzymywali już często niemałe wyna-
grodzenia z naszych podatków”.

Qn Dla zdecydowanej większości inter-
nautów (uwzględnionych także w łącz-
nej statystyce) – 57% – wybory „Siew-
ca Roku” oraz „Zasłużony dla Miasta 
Luboń” są spełnieniem oczekiwań. 39% 
wypowiadających się tą drogą zaprzecza.

Qn Władze miasta podobnie widzą ho-
nory nadawane przez nich samych. Dla 
14 osób na 24 (w tym dla wszystkich 
trzech burmistrzów) wybory te spełnia-
ją oczekiwania (co daje 58,3%). Czworo 
radnych (16,7%) jest odmiennego zdania 
– są to: J. Bielawski, A. Okupniak, P. Wol-
niewicz i  M.  Woźniak-Patej. Podobna 
liczba decydentów nie ma zdania w tym 

temacie (P. Bartkowiak, A. Dworaczyk, 
P. Goryniak, T. Kołodziej). Radny P. Izy-
dorski nie odpowiedział na nasze pyta-
nie, a M. Samulczyk odmówił udziału 
w tym sondażu.

Sondaż przeprowadzili: Jerzy Nowacki 
(wśród władz), Maria Wieczorek, 
Agnieszka Witkowska, Rafał Wojtyniak 
(Internet) oraz Paweł Wolniewicz.

oprac. PPR

n
Każdy mógł spróbować okolicznościowego tortu wykonanego 
przez cukiernię „Krzyżański”   fot. Mariusz Marszałkiewicz

cd.  
ze str. 
4
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Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

Zmagania lubonianina można było oglą-
dać w piątkowe popołudnie, 17 lutego 
w programie TVP 1. Był to drugi występ 
Jakuba Bielawskiego w tym najchętniej 
oglądanym w Polsce teleturnieju (ok. 7 
mln widzów), emitowanym od 4 wrze-
śnia 1997  r. (obecnie od poniedziałku 
do piątku o  godz. 17.30 i  w  niedziele 
o godz. 18.30). Program jest realizowany 
na licencji amerykańskiego formatu 
„Name �at Tune” i, jak można przeczy-
tać na jego o�cjalnym pro�lu facebo-
ok’owym, ma na koncie nagrodę 
 ZAiKS-u za popularyzowanie muzyki 
w Polsce, 8 Telekamer i aż 3 Wiktory.

Zadaniem zawodników jest rozpoznanie 
na czas jak największej liczby utworów 
muzycznych i  podanie ich tytułów. 
W  każdym odcinku bierze udział 3 
uczestników. Teleturniej rozgrywany jest 
w  czterech rundach. W  dwóch pierw-
szych występują wszyscy zawodnicy. Do 
trzeciej przechodzi dwóch najlepszych. 
W  czwartej zwycięzca sam zmaga  się 
z  muzycznymi zagadkami i  z  czasem. 
Raz w  miesiącu rozgrywany jest �nał, 
a od 2003 r. również �nał roku, w którym 
uczestniczy trzech najlepszych zawod-
ników danego roku kalendarzowego. 
W obu �nałach nagrodą jest samochód. 

By wziąć udział w tele-
turnieju, uczestnik 
zgłasza się na elimina-
cje w miejscu i  czasie 
ogłoszonym na antenie 
TVP  1. W  trakcie se-
lekcji wypełnia ankietę 
oraz przechodzi roz-
mowę kwalifikacyjną 
połączoną z  testem 
muzycznym.
Pan Jakub rozpoczął 
przygodę z  JTM od 
ubiegłorocznych eli-
minacji w  Koninie. 

Dobre, bo medialne

Hobby radnego
Jakub Bielawski w najpopularniejszym telewizyjnym teleturnieju 
muzycznym – „Jaka to melodia?” (JTM)

n
Zdjęcie studyjne uczestników programu „Jaka to melo-
dia?”. Od lewej zwyciężczyni odcinka – Karina, Jakub Bie-
lawski i Anna   fot. pro�l programu na facebook’u

Najpierw wypełnił formularz z długim 
wywiadem. Potem musiał się wykazać 
znajomością trzech piosenek, w tytu-
łach których występuje wyraz „niebie-
ski”, oraz przypomnieć sobie dwie 
piosenki Krzysztofa Krawczyka i podać 
nazwę jednego wykonawcy skandy-
nawskiego. Na koniec wystąpił przed 
komisją. Po tygodniu otrzymał telefo-
niczną informację, że dostał  się do 
teleturnieju i  od tej pory ma prawo 
występować w nim co pół roku. Po raz 
pierwszy wziął udział w  programie 
nagranym w  warszawskim studio 
w  marcu 2016  r. i  wyemitowanym 
w kwietniu ub. roku. Jego dotychcza-

sowe osiągnięcia to dwukrotne uczest-
nictwo w  trzeciej rundzie, wygrana 
700  zł w  gotówce, zegarek i  karton 
kiełbasy firmy Sokołów.
Jakub Bielawski jest pracownikiem 
Urzędu Miasta Poznania, magistrem 
nauk humanistycznych w zakresie nauk 
o polityce, radnym Rady Miasta Luboń 
(3. kadencja) i licencjonowanym prze-
wodnikiem wycieczek po Poznaniu. 
Pomysł wzięcia udziału w teleturnieju 
„Jaka to melodia?” podsunął mu przy-
jaciel, który odkrył łatwość, z jaką pan 
Kuba odgaduje emitowane piosenki 
i z pasją o nich opowiada.

(S)

n
 Lubonianina Jakuba Bielawskiego można było oglądać w 1 programie TVP, wyemi-
towanym w piątkowe popołudnie, 17 lutego o godz. 17.30   fot. Hanna Siatka
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W poprzednich numerach miesięcznika 
opisywaliśmy sylwetki lubońskich stypen-
dystów. Wśród nich pojawiała  się Inez 
Gorońska, która powraca teraz z nowym 
sukcesem w  zupełnie innej dziedzinie 
sportu – kulturystyce. Zmiana z wioślar-
stwa była dla niej odważną decyzją, ale 
lubonianka przekonała się, że właśnie „to 
jest to”. Zaczęła trenować pod okiem 
Huberta Kulczyńskiego.
Inez jest związana ze sportem przez całe 
życie, dlatego jej praca w  kulturystyce nie 
zaczynała się od zera. Jednak, aby wyjść na 
scenę, należy zredukować tkankę tłuszczową 
do minimum, co wiąże  się z  codziennymi 
wyrzeczeniami i niezwykle restrykcyjną die-
tą. Przeliczanie ilości węglowodanów, białek 
i tłuszczy, może się śnić po nocach. Oprócz 

tego, Inez trenuje pięć dni w tygodniu siłowo 
i biega po 45 minut rano i wieczorem.
Jak mówią, „ciężka praca popłaca”. I opła-
ciła się. Inez wróciła z debiutów z pierw-
szym miejscem w kategorii Bikini Fitness 
do 163 cm, które odbyły się 11-12 lutego 
we Wrocławiu. Nie spoczywa na lau-
rach, a  kolejne zawody, Mistrzostwa 
Wielkopolski, odbywają  się już 17-18 
marca w Grodzisku Wielkopolskim. Inez 
podnosi zatem poprzeczkę i uparcie dąży 
do wyznaczonych celów. Co więcej, za-
łożyła swój fanpage na Facebooku, by 
zarażać pasją innych, stąd nazwa strony 
– Sport, Pasja, Motywacja – Inez Trenuje. 
Z pewnością już niedługo usłyszymy o niej 
znowu!

K.R.

Dobre, bo wyrzeźbione

Debiut z tryumfem!

Od niedawna w garażu remizy OSP stoi zabyt-
kowy wóz strażacki marki STAR 25 wyproduko-
wany w 1966 r. w Jelczańskich Zakładach Samo-
chodowych w  Jelczu-Laskowicach. Lubońscy 
strażacy zakupili go okazyjnie od kolekcjonera 
za 8 500 zł. Staruszek jest zarejestrowany, w do-
brym stanie technicznym, i przyjechał do nasze-
go miasta o własnych siłach. Jest w nim miejsce 
dla 6. strażaków, posiada zbiornik na wodę 

o pojemności 2000 l oraz motopompę o wydaj-
ności 800 l/min. Podobny wóz tej marki był na 
wyposażeniu naszej jednostki do 1985 r. Pojazd 
napędzany jest przez benzynowy silnik typu S47, 
o  mocy 105  KM i  pojemności skokowej 
4  680  cm3. Przeniesienie napędu na tylną oś 
odbywa  się za pomocą 6-biegowej (5+R), me-
chanicznej, manualnej skrzyni biegów. Obecnie 
strażacy konserwują i odnawiają pojazd z „duszą” 

własnymi siłami, 
zachęcają jednak 
fachowców 
z   branży do 
współpracy. 
Wkrótce będą 
nim jeździli na 
festyny i uroczy-
stości miejskie, 
prezentując swo-
ją maskotkę.

PAW

Dobre, bo retro

Staruszek w OSP

NA START

n
Debiut lubonianki Inez Gorońskiej w kulturystyce na Bikini Fitness we 
Wrocławiu

n
51-letni Star A25P/JZS, jako wóz strażacki o numerze bocznym 
437M84 służył wcześniej w OSP Skrzany (wieś w okolicach 
Gostynina w woj. mazowieckim)   fot. Paweł Wolniewicz
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Ma 52 lata i od urodzenia mieszka przy ul. 
Niezłomnych, gdzie prowadzi warsztat 
samochodowy. Na przełomie czerwca 
i lipca wyrusza rowerem w liczącą 3,5 tys. 
km trasę wokół Polski. Chce przeznaczyć 
na to maksymalnie ok. 1,5 miesiąca. Dzien-
nie zamierza pokonywać blisko 120 km. 
Początek trasy wyznaczył w Gubinie, skąd 
pojedzie na południe. Wzdłuż pasm gór-
skich przemieści się drogami asfaltowymi, 
jak najbliżej południowej granicy Polski. 
Wschodnie rubieże kraju pokona nową, 
najpiękniejszą naszą trasą rowerową – 
Green Velo. Wzdłuż północnej granicy 
pojedzie międzynarodowym szlakiem R-10 
(EuroVelo). Ponieważ jego rower pociągnie 
wózek, będzie omijał mokradła i piaski na 
trasie. Zachodnią granicę najprawdopo-
dobniej przejedzie szlakiem rowerowym 
po stronie niemieckiej.
Przygoda pana Pawła z rowerem zaczęła się 
2010-11 roku, kiedy zdiagnozowano u nie-
go astmę. Pulmonolog zalecił mu dużo 
ruchu, by zmuszać serce i płuca do pracy. 
Niestety, z uwagi na poważnie chory krę-
gosłup, nie może biegać ani długo masze-
rować. Kupił więc rower. Od 2012 r zaliczył 
wyprawę z  Lubonia do Berlina, zjeździł 
Jurę Krakowsko Częstochowską z Krako-
wem i Częstochową włącznie. Do Często-
chowy zajechał jeszcze dwukrotnie z piel-
grzymką rowerową z Moch koło Wolszty-

na. Był w  Górach Sowich, wdrapał  się 
rowerem na Wielką Sowę, objeździł Izery 
i Karkonosze. Przez dwa dni przemierzał 
Bory Tucholskie. Popróbował też ściga-
nia się na jednośladzie. Ma za sobą starty 
w poznańskim wyścigu „Bike Challenge 
Skoda” (w 2015 r. był 7. w swojej kategorii, 
ostatnio z powodu kraksy zajął 6. miejsce). 
Na pożyczonym rowerze MTB wystartował 
w Biegu Piastów w Jakuszycach. W 2015 r. 
był szósty. W 2016 przebił koło, starał się 
odrobić straty, ale astma dała o sobie znać 
i dojechał dopiero 12.

Dobre, bo przewrotne

Na złość chorobom
Paweł Zaremba rusza rowerem w podróż dookoła Polski

Zanim kręgosłup, płuca i  inne choroby 
unieruchomią go w domu chce objechać 
Polskę. Nie może zwlekać z przedsięwzię-
ciem, gdyż kręgosłup, jak wynika z badań 
kontrolnych, ma  się coraz gorzej i  pan 
Paweł może stracić czucie w lewej nodze. 
Chce zdążyć przed chorobą.
Niestety, taka wyprawa wymaga sporych 
nakładów �nansowych, których sam nie 
jest w stanie pokryć. Potrzebuje wsparcia. 
Do zrealizowania projektu potrzebny jest 
mu lekki, ale nie za mały namiot, śpiwór, 
nawigacja rowerowa, ładowarka solarna, 
ładowarka zasilana z dynama, power bank, 
odzież rowerowa, zapasowe części do ro-
weru. Przyda się też gotówka i prowiant.
„Wieści Lubońskie” objęły nad wyprawą 
Pawła Zaremby patronat medialny.

HS

n
Piotr Zaremba w koszulce „Wieści 
Lubońskich” wyrusza latem na 
rowerze w trasę dookoła Polski    
fot. Hanna Siatka

n
Rower trekkingowy Pawła Zaremby ze 
specjalnym wózkiem, który przetrans-
portuje najcięższe sprzęty, m.in. na-
miot, śpiwór, butlę gazową i części 
rowerowe
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Rzadki widok – fragment Lasku przed-
stawiony z lotu ptaka obrazujący roz-
budowę do niedawna jeszcze pól 
uprawnych w rejonie ul. Buczka i Jana 
Panka. Na pierwszym planie – osiedle 

kilkudziesięciu domków jednorodzin-
nych w zabudowie szeregowej przy ul. 
Panka. Na opisywanym obszarze moż-
na znaleźć jeszcze kilka innych przy-
kładów gęstej zabudowy mieszkanio-

Dobre, bo perspektywiczne

Rejon ul. Jana Panka

n
Widok fragmentu Lubonia z lotu ptaka (wysokość ok. 100 m) w kierunku północno-wschodnim, z zaznaczonymi niektórymi ulicami   fot. Rafał Wojtyniak

wej, jednorodzinnej w systemie domów 
szeregowych, np. przy ul. Przyjaznej, 
Poznańskiej czy Buczka.
W wolnym pasie terenu pomiędzy zabu-
dową przy ul. Panka i Buczka, równolegle 
do ul. Buczka, w przyszłości powstanie 
dwujezdniowa, jedna z  główniejszych 
ulic Lubonia, tzw. magistrala południo-
wa łącząca m.in. ul. Głogowską z Armii 
Poznań (tunelem pod torami kolejowy-

mi), a  w  planach perspektywicznych 
także z mostem na Warcie w kierunku 
Starołęki. Wolne tereny u dołu zdjęcia 
są przeznaczone pod dalszą zabudowę 
mieszkaniową bądź usługi. W głębi wi-
doczna ul. Żabikowska przechodząca 
w  Poznańską, z  osiedlem „Lubonianka” 
(po lewej) i  Nowym Centrum Lubonia 
(w środku). 
 (I)
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24 marca o godz. 19, w Ośrodku Kultury przy ul. Sobieskiego 97 wystąpi zespół „U Studni”, 
który tworzą członkowie nieistniejącej już dziś polskiej grupy folk rockowej – „Stare Dobre 
Małżeństwo” (SDM). Bilety w cenie 25 zł można nabyć u organizatora (Ośrodek Kultury). 
Jako patron medialny koncertu oferujemy je Państwu darmo. Pod jednym wszak warunkiem, 
trzeba odpowiedzieć poprawnie na pytanie: Jako co budowano przed laty obecny Ośrodek 
Kultury przy ul. Sobieskiego?  Z rozwiązaniem można się zgłosić bezpośrednio do redakcji, 
zatelefonować lub przesłać e-mail, podając nazwisko, i w ten sposób zarezerwować bilet wstę-
pu do odbioru w siedzibie „Wieści” przy ul. Wschodniej 23A/62. (red)

Koncert „U Studni”
Bilety w konkursie „Wieści Lubońskich”
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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
Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

Salon fryzjerski „Sharp Cut” przy ul. Żabikow-
skiej 47 (obok punktu z wyposażeniem miesz-
kań) poszerzył zakres usług o solarium. Salon 
jest czynny od pn. do pt. 9 – 19, w sob. 8 – 15.   
fot. Natalia

Przy ul. Żabikowskiej 51 (na ryneczku) otwarto sklep 
z odzieżą damską i dziecięcą oferujący m.in.: buciki dzie-
cięce, rajstopy, skarpety, czapki. Punkt zaprasza od pn. 
do pt. w godz. 9 – 17, w sob. 9 – 13.   fot. Natalia

Przy ul.  Wschodniej  21/62 (obok sklepu 
z owocami i warzywami) otwarto Kwiaciarnię 
„Beata” oferującą kwiaty cięte, doniczkowe, 
sztuczne, dekoracje ślubne, komunijne, świą-
teczne i na inne okazje, realizującą również 
specjalne zamówienia. Czynna od pn. do pt. 
w godz. 10 – 18, w soboty 10 – 14.   fot. Natalia

Po dwóch miesiącach przerwy ponownie 
otwarto aptekę przy ul. Ks. Streicha 27 (w 
sąsiedztwie Niepublicznego Specjalistycz-
nego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Art-
-Med”). Zmienił  się właściciel placówki 
i obecnie funkcjonuje pod nazwą „Apteka 
Rodzinna”. Jest czynna od pn. do pt. w godz. 
9 – 18 oraz w sob. 9 – 13, od kwietnia: od 
pn. do pt. w godz. 8 – 19 oraz w sob. 9 – 14.   fot. Paweł Wolniewicz

Ukończono budowę fragmentu chodni-
ka na ul. Sobieskiego, od skrzyżowania 
z  ul. Targową (bez narożnika, gdzie 
nawierzchnia była stosunkowo nowa ) 
do ul. Panka (ok. 200 m). Chodnik ma 
szerokość 2, a miejscami 2,20 m. Wyko-
nano go z  szarej kostki brukowej (we 
wjazdach na posesje – ciemna). Wypro-

�lowano zatokę autobusową z wysokim 
krawężnikiem, ułatwiającym wsiadanie 
i  wysiadanie, wzdłuż której położono 
żółty pas bezpieczeństwa z wypustkami, 
z myślą o osobach niewidomych. Przy-
stanek jest wyposażony w głęboką wiatę 
autobusową. Inwestycję wykonano w ra-
mach remontów cząstkowych i środków 

zaoszczędzo-
nych z  akcji 
„Zima”. Prace 
zlecono miej-
skie j  spółce 

Ukłon w stronę…
„Kom-Lub”, która zatrudniła podwyko-
nawcę. Prace zostaną dopiero skalkulo-
wane. Jak nas poinformował Mateusz 
Olejniczak z  Biura Majątku Komunal-
nego, wcześniej miasto starało się uzy-
skać do�nansowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego (w ramach działania 3.3.1) 
na łączone przedsięwzięcie polegającego 
na budowie 5. zatok autobusowych 
w ciągu ul. Sobieskiego, zakupie auto-
busów i  modernizacji sygnalizacji 
świetlnej. Wniosek, złożony w  maju 
2016  r. nie uzyskał jednak wsparcia. 
Ponieważ miasto dysponowało projek-
tem wykonanym w 2016 r. i zakończo-
no formalności związane z  obecną 
inwestycją (na wysokości Restauracji 
„Verona”), postanowiono wykonać po 
kolei wszystkie zatoki przy użyciu 
środków własnych, wraz z dojściem do 
przystanków. Miasto chce wybudować 
jeszcze zatokę autobusową naprzeciw 
nowo powstałej (przy stacji benzynowej), 
dwie na ul. Podgórnej i na wysokości ul. 
Wojska Polskiego. Ponieważ nie ma na 
ten cel pieniędzy w tegorocznym budże-
cie, budowa kolejnego przystanku będzie 
realizowana tym samym sposobem 
i  w  analogicznym okresie, co obecna 
inwestycja.  (S)

n
Ciemno-szarą kostką wyłożono wjazdy 
do restauracji „Verona” i komisu samo-
chodowego, nie tylko na szerokość 
chodnika, ale do granic �rm   fot. Hanna 
Siatka

Nowy chodnik 
na ul. Sobie-
skiego z zatoką 
autobusową 
na wysokości 
restauracji 
„Verona”   fot. 
Hanna Siatka

n
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Z początkiem stycznia po raz kolejny 
wznowiono prace na placu budowy blo-
ku przy ul. Wschodniej  19 w  Nowym 
Centrum Lubonia. Inwestorem jest NCS-
-Bud. Za generalne wykonawstwo od-
powiada �rma CMX Park 2, która zre-
alizuje projekt pięciokondygnacyjnego 
budynku z 146 mieszkaniami.
Wokół zarysu budynku kontynuowano 
wciskanie ścianek szczelnych i montowa-
no opinkę drewnianą – w przypadku ścia-
nek berlińskich (tymczasowa obudowa 
głębokiego wykopu; określenie pochodzi 
od metody zabezpieczania prac ziemnych 
prowadzonych podczas budowy Metra 
Berlińskiego przed I wojną światową; po-
lega na wbiciu pionowo elementów stalo-
wych, np. dwuteowników, lub betonowych, 
w pewnej odległości od siebie na granicy 
planowanego wykopu; podczas pogłębia-
nia wykopu stopniowo wypełnia się od-

słonięte przestrzenie pomiędzy słupami 
najczęściej deskami lub kantówkami tak, 
aby utworzyły ścianę – opinkę). Te prace 
już zakończono. Na przełomie lutego 
i marca wykonywano wykop szerokoprze-
strzenny wraz z  wywozem gruntu. 
W  pierwszej dekadzie marca inwestor 
wylał pierwszą warstwy chudego betonu 
pod 2-poziomową halę garażową.
Budowa ma  się zakończyć na wiosnę 
2018 r. Blok będzie się charakteryzował 
zastosowaniem zielonych tarasów na 
dachu oraz wewnętrznym dziedzińcem 
w  sposób architektoniczny osłoniętym 
przez budynek. Ceny mieszkań rozpo-
czynają się od 4 610 zł brutto za m2. Jak 
informuje deweloper, inwestycja jest 
objęta zamkniętym rachunkiem powier-
niczym (deweloper zapewnia 100% �-
nansowania dla realizowanej budowy), 
a �nansowanie jest oparte na systemie 

Ponowny start

n
Najtrudniejszą fazą budowy bloku na blisko 150 mieszkań jest wyjście z gruntu 
dwupoziomowej hali garażowej, szczególnie że w tym miejscu dokuczają wody 
gruntowe. Z prawej widoczna tzw. opinka wykonana ze stalowych dwuteowników 
i drewnianych kantówek – stan z 23 lutego. W tle, z lewej istniejące bloki na ul. 
Kochanowskiego, z prawej – bloki z adresem przy ul. Wschodniej 23   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Przygotowywanie dna wykopu pod warstwę chudego 
betonu – stan na 28 lutego. Z prawej – ekipa geodetów 
z urządzeniami mierniczymi. Wyraźnie widać warstwy 
gliny w kolorze od żółtawej do zielonkawej. Te tereny 
historycznego Żabikowa w stronę Poznania od dwóch 
wieków wykorzystywane były do pozyskiwania dobrej 
jakości tego surowca (przypomnijmy, że w rejonie dzisiej-
szego Wzgórza Papieskiego, ul. Powstańców Wlkp. oraz 
Lubonianki istniało kilka cegielni)   fot. Hanna Siatka

płatności 10/90 (kupu-
jący płaci za gotowy 
produkt, a nie obietnicę 
jego wybudowania).

(S)

Patrz też: „Mieszkańcy 
pytają” na str. 16

n
Bezpośrednio na grunt wyłożono kilkudziesięciocentymetrową warstwę chudego 
betonu, którą zagęszczono ubijarkami. Na nią układa się ze stali zbrojeniowej kon-
strukcję kratownicową, która także zostanie zalana betonem i będzie stanowiła 
masywną podstawę przyszłego budynku. Warstwa żelbetonu też będzie kilkudzie-
sięciocentymetrowej grubości – stan z 8 marca   fot. Hanna Siatka



3/2017

13

SÓL W OKU

Mieszkańcy Lasku są zadowoleni z ustawienia głębokiej, chroniącej przed 
opadami, wiaty autobusowej przy ul. Sobieskiego, na wysokości Centrum 
Handlowego „Wenus”, ale skarżą  się na stan podłoża na przystanku. 
Podczas deszczu w wiacie powstaje wielka kałuża, co sprawia, że pasa-
żerowie nie mogą korzystać ze schronienia. Stojąc obok wiaty natomiast, 
muszą uważać, by nie wejść w  wodę zbierającą  się w  zagłębieniach 
zniszczonego chodnika i jednocześnie narażają się na ochlapanie przez 
przejeżdżające dziurawą jezdnią samochody. Postulują, by podwyższyć 
nieco nawierzchnię pod wiatą lub wykonać odpływ dla zbierającej się 
pod nią wody. Przy okazji apelują też o uregulowanie kwestii wjazdu 
samochodów na parking przed sklepami. Obecnie auta dostają się na 
plac postojowy, wjeżdżając z  kilku stron, w  tym również pokonując 
niski krawężnik i chodnik.   (Z)

Nieużyteczna wiata

Idąc od ul. Kościuszki do Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Lubonianka”, wiele osób 
korzysta ze skrótu prowadzącego na tyły 
boiska Szkoły Podstawowej nr  2. Piesi 
skarżą się na skandaliczny stan chodni-
ka w  tym miejscu. Na zniszczonych, 
nierównych płytach łatwo skręcić nogę 
lub potknąć  się i  przewrócić. Wzdłuż 
nieruchomości położonej po drugiej 
stronie gruntowej drogi, właściciele wy-
budowali efektowny chodniczek, ale 
przechodniom niezręcznie jest korzystać 
z prywatnego przejścia. W planach mia-
sta jest droga łącząca omawiane miejsce 
z wjazdem do SP 2 od ul. Żabikowskiej, 

biegnąca łukiem wzdłuż szkol-
nego boiska sportowego. Nie ma 
jednak na tę inwestycję zgody 
właścicieli gruntów – wspólnot 
mieszkaniowych z bloków spół-
dzielni. Warto byłoby pomyśleć 
przynajmniej o nowym chodni-
ku połączonym wygodnie 
z chodnikami Lubonianki oraz 
o parkingu.

(Z)

Trzymam się płotu

n
Stary, zniszczony chodnik pro-
wadzący od ul. Kościuszki (w 
głębi) do SM „Lubonianka”    
fot. Hanna Siatka

Fragmenty chodników przy jednej 
z głównych ulic Lubonia – 11 Li-
stopada – są tak mocno zniszczone, 
że kłopot z  ich pokonaniem mają 
nawet sprawni przechodnie, nie 
mówiąc już o estetyce tej przeloto-
wej drogi. Na pokazanym obok 
odcinku, przy skrzyżowaniu z ulicą 
22 Lipca, brakuje większości płytek, 
a  te które pozostały w  chodniku 
(?!), są połamane i nierówne. Ten 
i inne zniszczone fragmenty dawno 
powinny być wzięte pod uwagę 
w planowaniu corocznych remon-
tów (nomen omen) cząstkowych.

(S)

Pieszy składa wniosek

 Kompletnie zrujnowany fragment 
chodnika na ul. 11 Listopada   
 fot. Hanna Siatka

Do zniszczeń na terenie miasta dochodzi 
często podczas weekendów. Dewastowane 
są wtedy wiaty autobusowe, ławki, pojem-
niki na śmieci i inne urządzenia miejskie. 
Plastikowy kosz na odpady w  okolicy 
stacji benzynowej przed wjazdem na par-
king przy CH Pajo spalono w  weekend 
18-19 lutego. Przy okazji warto przypo-
mnieć wniosek o zastąpieniu pojemników 
plastikowych – bardziej trwałymi z betonu 
lub metalu.  (S)

Od niedopałka?

n

Na ul. ks. Stanisława Streicha, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku apteki 
rośnie pochyłe drzewo. Jeden z czytelników poinformował nas o tym i jedno-
cześnie ostrzegł, że gdy się przewróci, to jego korzenie mogą poważnie uszko-
dzić, a nawet unieść, z pewnością płytkie fundamenty parterówki i doprowa-
dzić do uszkodzenia konstrukcji pawilonu. Zadał też pytanie, kto na tym 
zyska?

(I)

Oby nie było za późno

Niebezpiecznie pochylone drzewo rośnie tuż przy aptece na ul. ks. Stanisła-
wa Streicha. Widać popękane w pobliżu betony okalające budynek. Apel do 
służb miejskich, z prośbą o skuteczną interwencję   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Resztki po stopionym, plastikowym 
pojemniku na śmieci przy ul. Żabikow-
skiej, w okolicy Pajo. Koszt ok. 200 zł   
fot. Hanna Siatka

n

Wypełnione wodą 
obniżenie bezpo-
średnio pod wiatą 
przystankową przy 
ul. Sobieskiego    
fot. Hanna Siatka

n
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tlejem. Drugim 
było Sanktuarium 
Matki Bożej Kró-
l ow e j  Po k oju 
w  Kazachstanie. 
Trzecia gwiazda 
tra�ła do Medju-
gorie, a czwarta do 
Yamoussoukro na 
Wybrzeżu Kości 
Słoniowej.
Otwarcie ołtarza, 
który przybył do 
Lubonia w  tym 
roku, odbyło się 13 
lutego, a  po nim 
msza św. pod prze-
wodnictwem ks. 
bp. Zdzisława For-
tuniaka. Przez bli-
sko 2 tygodnie lu-
bońskie sanktuarium odwiedziły setki 
wiernych z  okolicy i  z  daleka. Po raz 
pierwszy ołtarz był nieustannie dostęp-
ny. Adoracja Najświętszego Sakramentu 
trwała przez całą dobę.
W ostatni dzień adoracji Najświętszego 
Sakramentu w intencji pokoju, 27 lutego, 
o godz. 15.15 odbyło się spotkanie z ks. 
Romanem Rusinkiem, pallotynem-mi-
sjonarzem, który od wielu lat pracuje 
w  Kibeho. Wieczorem o  godz. 18:30 
zorganizowano spotkanie z  Piotrem 

Ciołkiewiczem – prezesem stowarzysze-
nia „Communnita Regina della Pace”, 
który przedstawił ideę „12 Gwiazd 
w  Koronie Maryi Królowej Pokoju” 
i historię stowarzyszenia. O godz. 19 
odprawiono Mszę św., której przewo-
dził ks. Roman Rusinek, w koncelebrze 
z ks. Adamem Przewoźnym – probosz-
czem para�i św. Rity w Lusówku oraz o. 
Dariuszem Galantem, oblatem – kape-
lanem Sanktuarium.

(S)

GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Dzwonią mieszkańcy z prośbami o interwencję w sprawach niekontrolowanej wycinki drzew na wielu posesjach. 
Prawo, które od nowego roku pozwala prywatnym właścicielom (osobom �zycznym) na wycinkę drzew bez 
zezwolenia, powoduje w całym kraju, nie omijając Lubonia, masową wycinkę często wiekowych, wartościowych 
roślin.
W następnym numerze pokażemy kolejne sygnały świadczące o tym procederze.

(R)

Zewsząd bzykanie pił
Niektóre sygnały o wycinkach drzew

n
Zaalarmowano, nie tylko redakcję, że przy ul. Polnej, za sklepem „Lewiatan”, przy rowku, z pola usuwa się rozłożystą, malowniczą 
wierzbę, na której znajdowało się gniazdo srok (w Polsce ptak objęty ochroną gatunkową częściową). Drzewo, ze względu na 
rozmiary, usuwano przez kilka dni. Najpierw zlikwidowano i przemielono gałęzie. Zostaliśmy zbyt późno poinformowani, by zwe-
ry�kować informację o miejscu lęgowym. Gdy na miejsce tra�liśmy godzinę po przekazanym sygnale, trwało przycinanie kona-
rów na kawałki pasujące do pieca. Likwidujący drzewo w polu jegomość poinformował nas, że to jemioła (pasożyt) rosnący na 
jednej z gałęzi sprawiała z daleka wrażenie gniazda   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Na ul. Mazurka padła wiekowa 
lipa rosnąca tuż przy granicy 
z pasem drogowym. Właściciel 
posesji tłumaczył, że była zbyt 
blisko linii energetycznych, 
które przy większych wiatrach 
bywały uszkadzane przez gałę-
zie, co stanowiło niemały kłopot   
fot. Piotr P. Ruszkowski

HannaStyle

Kolejny tryptyk autorstwa gdańskich 
artystów-bursztynników, Mariusza i Ka-
mila Drapikowskich nosi nazwę „Świa-
tło Pojednania i Pokoju” i tra� do Kibe-
ho w Rwandzie – następnego Między-
narodowego Centrum Modlitwy o Pokój 
na świecie. Ośrodki te powstają w miej-
scach doświadczonych skutkami wojen 
i  konfliktów, naznaczonych brakiem 
porozumienia między narodami i reli-
giami. Wszyscy pamiętamy masakrę 

osób pochodzenia Tutsi w  Rwandzie 
dokonaną przez ekstremistów Hutu 
w  1994  r., poprzedzoną długotrwałym 
kon�iktem plemiennym. Według sza-
cunków, o�arą tego ludobójstwa padło 
od 800 000 do 1 071 000 istnień. W la-
tach 1981 i  1989 trzem uczennicom 
szkoły Kibeho ukazywała się Matka Boża 
określająca siebie jako Matka Słowa. 
Prosiła o  nawrócenie, wiarę i  szczerą 
modlitwę, zapowiadając rzeź, która mia-

ła miejsce kilkanaście 
lat później. Kościół 
Katolicki w  2001  r. 
o�cjalnie uznał wizje 
Alphonsine, Nathalie 
oraz Marie-Claire 
jako autentyczne. 
W odpowiedzi na we-
z w a n i e  M a r y i , 
w  miejscu objawień 
wzniesiono kaplicę, 
a później, stopniowo 
powstało Sanktu-
arium Matki Słowa. 
To piąte miejsce, do 
którego tra�a ołtarz 
Stowarzyszenia 
„Communita Regina 
della Pace”. Pierwsze 
centrum powstało 

w Ziemi Świętej, w Be-

Pokój na świecie zaczyna się we mnie
Między 13 a 27 lutego Luboń po raz kolejny był miejscem modlitwy o pokój. W Sanktuarium 
bł. Edmunda Bojanowskiego na dwa tygodnie zatrzymał się w pielgrzymce po świecie 
następny ołtarz adoracji Najświętszego Sakramentu, który powstał w ramach dzieła 
„12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju” realizowanego przez Stowarzyszenie 
„Communita Regina della Pace”

n
W ołtarzu „Światło Pojednania i Pokoju” adorowano Światłość 
Świata – Jezusa Eucharystycznego znajdującego się pod ser-
cem Maryi. Maryja, płonąca ogniem miłości Bożej, została 
ukazana na tle gorejącego krzewu. Szata Maryi utkana ze 
srebrnych kwiatów jest artystycznym nawiązaniem do obrazu 
objawionego przez Matkę Bożą w Kibeho. Nawiązaniem do 
przesłań Matki Słowa z Kibeho są sceny okazane na skrzy-
dłach tryptyku, przedstawiające tajemnice „Różańca do 7. Bo-
leści Maryi”. Po zamknięciu ołtarza, widać płaskorzeźby posta-
ci Aniołów Bożego Miłosierdzia – św. Jana Pawła II i św. Fau-
styny, wraz z relikwiami   fot. Hanna Siatka

n
Zdemontowane na potrzeby transportu części ołtarza, 
opuszczającego Sanktuarium 28 lutego   fot. Hanna Siatka
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GORĄCE TEMATY

Podczas, gdy w piątkowy wieczór, 24 lute-
go, w  hali widowiskowo-sportowej LO-
SiR-u trwała gala rozdania statuetek „Siew-
ca Roku 2016”, w Nowym Centrum Lubo-
nia miała miejsce strzelanina. Tuż za nowo 
wybudowanym odcinkiem ul. Wschodniej, 
na polu za rondem i  blokami przy 
Wschodniej 27 i 28, gdzie w przyszłości 
będzie przedłużenie ul.  Wschodniej do 
ul. Okrzei, policja, używając broni, zatrzy-
mała błękitnego volkswagena polo TDI na 
niemieckich tablicach rejestracyjnych. Jak 
widać na zdjęciach, w karoserię pojazdu 
tra�ły przynajmniej trzy strzały (zazna-
czone czerwonymi okręgami) – dwa w kla-
pę bagażnika i jeden w prawy tylni błotnik, 
tuż nad tylnym kołem.
Próbowaliśmy ustalić, czy akcja była 
zaplanowana i czego dotyczyła – narko-
tyków, kradzieży samochodu, pościgu 
za niebezpiecznym przestępcą...? Zgod-
nie z  zapowiedzią funkcjonariusza, na 
temat zdarzenia miał  się pojawić spe-
cjalny komunikat, ale go nie ma.

Nic się nie stało?
W poniedziałek, 27 lutego, próbowaliśmy 
dowiedzieć się więcej o tym niecodzien-
nym zdarzeniu, które miało miejsce w sa-
mym centrum naszego miasta. Rzecznicy 
prasowi z  komend policji wojewódzkiej 
i miejskiej nic o akcji w Luboniu i ostrze-
laniu samochodu nie wiedzieli. Odesłali 
nas do Centralnego Biura Śledczego (CBŚ) 
w  Warszawie. Tu, najpierw dwukrotnie 
zaprzeczono, jakoby doszło do ostrzału 
i poinformowano nas, że akcja zatrzyma-
nia pojazdu była prowadzona z użyciem 
środków pozoracji. Później, gdy okazało 
się, że są jednak ślady użycia broni – prze-
proszono i  dodano, że zostały jedynie 
przestrzelone opony samochodu. Dalszą 
naszą rozmowę o  śladach po pociskach 
w tylnej klapie pojazdu szybko przerwano 
dość lakonicznym oświadczeniem, że funk-
cjonariusze CBŚ podczas wykonywania 
czynności służbowych użyli broni gładko-
lufowej do zatrzymania pojazdu, który 
podjął próbę ucieczki.

Strzelanina w centrum

n
Przed uciekającym błękitnym volkswagenem polo na niemieckich tablicach reje-
stracyjnych ul. Wschodnia skończyła się i ugrzązł w polu. Za nim, na światłach sa-
mochód operacyjny Centralnego Biura Śledczego. W tle latarnie NCL i ostatnie 
bloki ul. Wschodniej o numerach 27 (z prawej) i 28 z lewej   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Volkswagen Polo z przebitą kulami w kilku miejscach karoserią oraz wybitymi 
szybami. Na zdjęciu widoczne trzy miejsca tra�eń zaznaczone przez nas czerwony-
mi okręgami. Dwa w klapie bagażnika, w tym jedno na łączu z szybą. Trzecie tra�e-
nie – w błotnik tylnego koła   fot. Piotr P. Ruszkowski

Niestety, nic więcej, żadnych szczegó-
łów zdarzenia nie udało się ustalić, np. 
kiedy dokonano ostrzału, ilu sprawców 
było w aucie, czy szyby zostały prze-
strzelone czy wybite później itd.? 
Z  uwagi na trwające postępowanie 
i  dobro prowadzonego śledztwa, nie 
podano również, kiedy można spodzie-

wać  się rozbudowanego, oficjalnego 
komunikatu. Sprawa musi być bardzo 
poważna, albo dana sytuacja była nader 
niebezpieczna, skoro zdecydowano się 
na bezpośrednie użycie broni strzela-
jąc, jak widać, nie tylko w celu unie-
ruchomienia pojazdu.

PPR

n
Zamaskowani, uzbrojeni antyterroryści i służby operacyjne CBŚ w ubraniach cywil-
nych penetrują teren   fot. Piotr P. Ruszkowski

W chodniku na wysokości wykopu pod budowę bloku Wschodnia 19, 
w  zewnętrznym krawężniku pojawiają  się wyraźne szpary, które 
miejscami wynoszą już kilka centymetrów. Proces rozstępowania się 
gruntu, po tym jak puściły mrozy i wznowiono prace ziemne w wy-
kopie, nasila się. Nie wiadomo, czy przyczyną jest niedostateczne 
zagęszczenie podłoża pod chodnikiem i krawężnikami, brak odpo-
wiedniego podkładu betonowego, czy też jest to proces powolnego 
obsuwania  się gliniastego, przesiąkniętego wodami gruntowymi 
terenu w kierunku wykopu?

Informację o drugim zjawisku przyniósł do redakcji starszy pan. 
Po przejściu przez jezdnię, przekraczając dalej ścieżkę rowerową, 
wchodził na chodnik i właśnie w tym miejscu potknął się i prze-
wrócił o połączenia obu duktów. Jak się okazało, przylegający do 
ścieżki rowerowej chodnik na styku z krawężnikiem jest podnie-
siony (miejscami o kilka centymetrów). Starszy pan zastanawia 
się, czy to wadliwie wykonana robota, czy też efekt zjawiska 
pochylania  się gruntu w  stronę wykopu Wschodnia  19, powo-
dujący unoszenie krawędzi chodnika?

PPR

Rozstępy i ...
Pojawiają się usterki na ul. Wschodniej – świeżo oddanej 
inwestycji miejskiej

n
Powiększająca się po zimie szczelina pomiędzy 
krawężnikiem i kostką brukową chodnika na 
oddanej przed kilkoma miesiącami inwestycji 
na ul. Wschodniej    fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Kostka chodnikowa miejscami wystaje 
ponad krawężnik połączenia ze ścieżką 
rowerową na wysokość dwóch palców. – 
Nie mniej rzecz ogólnie biorąc, iść się po tej 
drodze dało... (ostatecznie może?) ... Przyj-
dzie walec i wyró...   fot. Piotr P. Ruszkowski
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gorzata Machal-
ska, już na peł-
nym luzie ponow-
nie pojawili  się 
i  wystąpili zdo-
bywcy trzech 
pierwszych 
miejsc, i  przy 
aplauzie publicz-
ności zaprezento-
wali swoje hity.
Pragnę podkre-
ślić, że zdaniem 
uczestników i pu-
bliczności, prze-
gląd zorganizowa-
ny był profesjo-
nalnie w każdym 
calu. Dobre na-
głośnienie, spraw-
ny przebieg i bar-

dzo dobra atmosfera to najczę-
ściej słyszane komentarze 
w kuluarach.
Kiedy opadły konkursowe 
emocje, na scenie pojawiła się 
gwiazda wieczoru – sławna 
Luxtorpeda O�cial – koncer-
tując i  bisując we wzorowej 
interakcji z publicznością. Za-
prezentowałą m.in. swoje 
sztandarowe przeboje, takie 
jak: Jak husaria, Mazanic, czy 
Mambałaga.

PAW

na okładce   Najlepszy zdaniem 
jury perkusista – Paweł Mar-
cyniuk – szalał na bębnach   
fot. Mariusz Marszałkiewicz

GORĄCE TEMATY

Qn Znów ruszyła inwestycja „na wodzie”, 
tj. budowa bloku przy ul. Wschodniej 19 
w Nowym Centrum Lubonia. Wykop jest 
coraz głębszy, bo ma tam powstać 
dwupoziomowy parking podziem-
ny. Mieszkamy obok. Obserwuje-
my obsuwanie się ziemi. Boimy się 
o nasze bloki. Czy w związku z tą 
inwestycją nie nastąpią jakieś szko-
dy w najbliższym środowisku? Jak 
miasto monitoruje tę specyficzną 
inwestycję (wyjątkowo głęboko posa-
dowioną, przy wysokim poziomie wód 
gruntowych)? Czy znane są skutki za-
burzenia istniejącej struktury wodno-
-glebowej?  

 (mieszkaniec NCL)

Odp.: Organem sprawu-
jącym nadzór nad obiek-
tami budowlanymi w Lu-
boniu jest Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego w  Poznaniu. 
W  przypadku pozyskania informacji 
o  nieprawidłowościach występujących 
podczas budowy, powyższy fakt należy 
zgłosić stosownemu organowi. Uprzej-
mie informuję, iż z powodu obaw miesz-
kańców nieruchomości sąsiednich, wy-
stąpimy do Nadzoru Budowlanego 
z prośbą o sprawdzenie powyższej inwe-
stycji z pod względem zgodności z prze-
pisami prawa   
oprac. Joanna Cichoń, Wydział Planowania 

Rozwoju i Ochrony Środowiska

Mieszkańcy pytają

Budowa przy ul. Wschodniej 19

n
Drewniana ścianka opinkowa w wykopie przy ul. Wschodniej 19 przewróciła się 
w grząskim, gliniastym podłożu pod wpływem osunięcia się gruntu przyległego do 
ogrodzenia i drogi wewnątrzosiedlowej   fot. Piotr P. Ruszkowski

W sobotnie popołudnie i wieczór, 25 lu-
tego, w  hali widowiskowo-sportowej 
Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
(LOSiR) odbył się Trzeci Ogólnopolski 
Przegląd Młodzieżowych Zespołów Roc-
kowych „Piec Luboń”, nawiązujący nazwą 
do przenośnego wzmacniacza gitarowe-
go. Zainicjowana przed 3.  laty przez 
Karolinę Wilczyńską-Kąkol, zorganizo-
wana tym razem przez luboński Ośrodek 
Kultury, Urząd Miasta i LOSiR, muzycz-
na impreza przyciągnęła kapele rockowe, 
nie tylko z Wielkopolski, a jej głównymi 
sponsorami były �rmy ICIEPŁO.PL oraz 
IT.integro. Do �nału zakwali�kowało się 
8 najlepszych grup: lubońska „Antigra-
vity”, „Cygański Wiatr” z Turku, „Free 
Road” ze Żnina, MY ze Swarzędza, po-
znańskie grupy „�e Old Band”, „Rah 
Pitia” i „Signi�cant Other” oraz TON 
z Żywca. O godz. 14 rozpoczęły się prze-
słuchania �nalistów przed jury, w które-
go składzie znaleźli się: Barbara Macie-
jewska z Radia Merkury, Paweł Wawrzy-
niak, Paweł Tłok, Robert Zaleśny, 
Krzysztof Gąszewski i Szymon Soczyński. 
Słuchając ambitnych kompozycji w bar-
dzo ciekawych aranżacjach i brzmieniu, 
można  się pokusić o  stwierdzenie, że 
przegląd z  roku na rok osiąga wyższy 

poziom i poszczególnym wykonawcom 
coraz trudniej jest zająć miejsce na „pu-
dle”. Po przesłuchaniu wszystkich kapel 
rockowych jury udało się na ponadgo-
dzinne obrady w celu wyłonienia laure-
atów. Nie było to łatwe – wyznała Barba-
ra Maciejewska – ponieważ mieliśmy do 
czynienia z dużą rozmaitością muzyczną. 
W  oczach, a  przede wszystkim uszach 
jurorów największe uznanie zyskała gru-
pa „Cygański Wiatr”, która zajęła 1. miej-
sce (nagroda 1  500  zł), 2.  przypadło 
grupie MY (1  000  zł), a  3.  lubońskiej 
Antigravity (500 zł). Prowadzona przez 
Karolinę Wilczyńską-Kąkol grupa sta-
nęła na podium również przed rokiem. 
Ponadto przyznano również wyróżnienia 
indywidualne. Najlepszym gitarzystą 
przeglądu uznano Jakuba Dolatę z grupy 
MAY, najlepszą wokalistką jego koleżan-
kę z zespołu – Zuzannę Olszewską, naj-
lepszym basistą – Macieja Kuliga z gru-
py „Cygański Wiatr”, natomiast najlep-
szym perkusistą okrzyknięto Pawła 
Marcyniuka z lubońskiej „Antigravity”. 
Duży sukces indywidualny osiągnęła 
Julia Będziechowska z  „Antigravity”, 
którą jury uznało za największą osobo-
wość konkursu. Po otrzymaniu nagród, 
które laureatom wręczyła burmistrz Mał-

PIEC 2017
Trzeci przegląd rockowy, trzecie miejsce „Antigravity”

n
Podczas przeglądu Antigravity (2. od lewej – Paweł Marcyniuk, 
Julia Będziechowska i Patryk Kaptur) wręczyła Litzy (Luxtorpe-
da) swoją niedawno wydaną, pierwszą płytę „Crossrods”   fot. 
Paweł Wolniewicz

n
Muzycy zespołu „Cygański Wiatr” spontanicznie cieszyli się ze zwycięstwa i nagro-
dy   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Podczas 
muzycznej 
imprezy 
w LOSiR-ze 
świetnie 
bawiła się 
wspaniała 
publiczność   
fot. Mariusz 
Marszałkie-
wicz

n
Luxtorpeda jak zwykle pokazała klasę i dała czadu   
fot. Paweł Wolniewicz

n
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wyniesione żywcem ze szkoły amery-
kańskiej, należącej do najgorszych w cy-
wilizowanym świecie, wydawało się obce 
i nieprzystające do europejskiej, indywi-
dualistycznej wizji człowieka, jako pod-
stawowej wartości. Więc jakieś korekty 
w tym systemie byłyby potrzebne. Jednak 
sposób, w jaki dokonuje się zmian w nie 
tak dawnej przecież „reformie gimna-
zjalnej”, jest bardzo bulwersujący. Zwłasz-

cza jego pośpiech. Radni 
zostali zobowiązani do 
podjęcia „intencyjnej 
uchwały”, cokolwiek to 
znaczy, która zmienia ob-

wody szkolne i powołuje w miejsce gim-
nazjów, ośmioletnie szkoły podstawowe. 
Niestety dotychczasowe sześcioletnie 
szkoły podstawowe nie są przygotowane 
do tego ani mentalnie, ani organizacyj-
nie. Nie mają potrzebnego wyposażenia, 
pracowni do nauczania �zyki, chemii, 
biologii, które są w gimnazjach, a teraz 
muszą powstać w  podstawówkach dla 
klas siódmych i ósmych. Trzeba będzie 
je stworzyć i dużym kosztem wyposażyć. 
Skąd pieniądze? Tego jeszcze nie wiado-
mo, ale samorządy są pełne obaw. To 
niestety nie jedyny problem. Wymuszo-
na zmiana obwodów spowodowała zmia-
ny liczebności uczniów w  poszczegól-
nych szkołach, a to stanowi o organiza-
cji pracy szkół, czyli, krótko mówiąc, na 
ile zmian będą pracowały. Radny Łukasz 
Budzyński podniósł ten problem bardzo 
zdecydowanie. Zakwestionował sensow-
ność zaproponowanych przez gminę 
nowych obwodów, które, jego zdaniem, 
sprawiły, że dwie szkoły, SP 2 i SP 4, są 
poszkodowane i  nie unikną przez lata 
dwuzmianowości. Ministerstwo Eduka-
cji twierdzi, że jest to przypadłość zale-
dwie 12% polskich szkół. Szkoda, że 
w  Luboniu dotyczy czterech z  pięciu. 
Radny nie przyjął wyjaśnień, że nie ma 
lepszego rozwiązania i  wnioskował 
o odesłanie projektu do prac w komisji. 
Radni odrzucili ten wniosek. Za nim 
głosowali tylko trzej: Ł. Budzyński, J. 
Bielawski i A. Dworaczyk, trzech wstrzy-
mało się, a reszta była przeciw. Uchwałę 
przyjęto 15 głosami, przy 5 wstrzymu-

jących się. Trudno odmówić ra-
cji poglądowi, że powinno  się 
zmierzać do zrównoważonego 
podziału na obwody, umożliwia-
jącego jednozmianową pracę 
wszystkich szkół. Ma rację radny 
Budzyński i  ma ją też zespół, 
który zmiany przygotował. A co 
z dążeniem do jednozmianowo-
ści? Obecna sytuacja w Luboniu 
wyklucza taki luksus i  żadne 
majstrowanie przy obwodach nie 
przyniesie idealnego rezultatu. 
Komplikację dodatkową stanowi 
zalecenie płynące do gmin z ku-
ratorium, by wszelkich zmian 
dokonać z „akceptacją społecz-
ną”, jako kryterium podstawo-
wym. Z tego płynie wniosek, że 
władze oświatowe zdają sobie 
sprawę z  niechętnej reformie 
opinii, zwłaszcza rodziców. 
Chcąc uniknąć eskalacji tej nie-
chęci, także ewentualnych pro-
testów, nakazują podporządko-
wanie decyzji temu wymaganiu, 
nawet za cenę pewnej nieracjo-
nalności rozwiązań. Decyzja 
mimo zastrzeżeń zapadła. Wszy-
scy zdają sobie sprawę z tego, że 
trudno będzie przez lata zapew-
nić jednozmianowe szkoły, bo 
jest ich za mało w szybko zalud-
niającym się mieście. Inne spra-
wy oświatowe nie 
wzbudziły takich kon-
trowersji. Zapropono-
wano nowe regulacje 
przyjęć do przedszko-

SAMORZĄD

Niechciana reforma oświaty
Romualda Suchowiak – kierownik Wy-
działu Oświaty, Zdrowia i Kultury, oraz 
Lidia Kałwińska – dyrektor SP 2 zapre-
zentowały zmiany, jakie nastąpią w lu-
bońskich szkołach od przyszłego roku 
szkolnego. Kilka dni wcześniej zapozna-
no z tymi projektami rodziców. Podczas 
29. sesji RML, która odbyła się po kon-
sultacjach z  rodzicami, z  wypowiedzi 
rodziców, z  wyników sondażu wśród 
mieszkańców i radnych, z odbytych roz-
mów kuluarowych, mogę stwierdzić, 
ponad wszelką wątpliwość, że prawie 
nikt nie chce tej reformy, a już na pewno 
nikt nie oczekiwał takiego trybu jej 
wprowadzenia. Został przez nią poważ-
nie zakłócony, jeśli nie zrujnowany, od 
lat doskonalony system oświatowy w Lu-
boniu. Wymuszone zmiany obwodów 
szkolnych bardzo zaniepokoiły wszystkie, 
jak się uczenie mówi, podmioty szkoły: 
uczniów, nauczycieli, rodziców. Ucznio-
wie przyzwyczaili się przez lata do swo-
ich szkół i nauczycieli. Rodzice do na-
uczycieli, do organizacji pracy szkół, do 
opanowanej i oswojonej drogi dzieci do 
szkoły itd. Nauczyciele zaś do swoich 
uczniów, podstaw programowych, reali-
zacji programów, trybu rozliczania efek-
tów nauczania w  postaci egzaminów. 
Nikt nie twierdzi, że to była idealna 
szkoła, że nie może być lepiej. Sam mia-
łem wiele wątpliwości, zwłaszcza do 
ujednolicania wymagań, unikania indy-
widualizacji, narzucania interpretacji, 
na przykład, przy egzaminach z języka 

polskiego. Egzaminy testowe, przypomi-
nające krzyżówki i rebusy nie wzbudza-
ły entuzjazmu. Przeciwnie żartowaliśmy, 
że uczeń, który wie, że poeta nazywał się 
Mickiewicz, a nie wie jak miał na imię, 
uzyskuje 50% punktów za poprawną 
odpowiedź, świadczy o  całkowitej po-
rażce takiego systemu oceniania. Także 
założenie, że wszyscy uczniowie powin-
ni czuć się dowartościowani i szczęśliwi, 

O planach miejscowych i nowym studium
29. Sesja Rady Miasta Luboń (23 lutego 2017 r.)

cd.  
na str. 
18

n
Dyrektor SP 2 – Lidia Kałwińska – zaangażowana w miejską reformę oświaty referu-
je temat radnym na sesji   fot. Jerzy Nowacki2017-03-12 D:\Teksty\aktualne\WL 03-2017\uzupełnienia 03\lu012a sesja 29 głosowania.xls 1/1

Głosowania
radnych 
podczas 
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Bielawski Jakub LIO (4) Z Z Z Z Z Z Z w Z Z Z Z Z Z w

Budzyński Łukasz FOL (14)-kF Z Z Z Z Z Z Z w Z Z Z Z Z Z Z
Dworaczyk Adam LIO (10) Z Z Z Z Z Z Z w w Z Z Z Z Z Z

Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
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Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
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Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) Z Z Z Z 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
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li, a  także sposób przyjmo-
wania uczniów spoza rejonu, 
na wolne miejsca w szkołach, 
jeśli takie mogą w ogóle być 
w tej sytuacji. Przyjęto je bez 
zastrzeżeń. Na marginesie 

warto zauważyć, że argumentacja mini-
ster edukacji, grożąca gminom niewyli-
czeniem na czas subwencji oświatowej, 
jeśli doszłoby do referendum oświato-
wego, jakiego żądają różne środowiska, 
zwłaszcza ZNP (Związek Nauczycielstwa 
Polskiego), jest hipokryzją, bowiem od 
początku podnosiły one larum w  tej 
ważnej sprawie. Nie słuchano jednak 
argumentów i  wprowadzono reformę 
ustawowo, bez niezbędnych konsultacji 
społecznych.

Na cmentarzu wszyscy równi
Urząd Ochrony Klienta i  Konkurencji 
zarzucił Luboniowi praktyki monopoli-
styczne i nakazał przywrócenie równych 
opłat za miejsce na cmentarzu bez wzglę-
du na miejsce zameldowania zmarłego. 
Luboń chciał, podejmując decyzję róż-
nicująca opłaty, uniknąć przepełnienia 
cmentarza komunalnego. W tej sytuacji 
miasto postanowiło wycofać swoje po-
stanowienie, by uniknąć ewentualnej 
kary �nansowej. Nie zabrakło głosów 
postulujących jednak pewien upór, pod-
trzymanie decyzji i obronę niezależności 
samorządu. Górę wzięła pragmatyczna 
ostrożność, zwłaszcza, że w grę wcho-
dziła trudna do określenia wysokość kary 
�nansowej, ze względu na możliwe róż-
nice interpretacyjne, skierowanego do 
Lubonia zalecenia UOKiK.

Nowe ulice
Maciejkowa (łącząca ul. Poznańską grun-
tową z asfaltową Polną) i Podlaska (pie-
szo-jezdnia prostopadła do Małopolskiej, 
w okolicy Buczka) nie wzbudziły entu-
zjazmu, ale też nie skłoniły do sprzeciwu. 
Dużo żartów wywołało pochodzenie tej 
drugiej nazwy, która jednym kojarzyła się 
z regionem, a innym z kiełbasą. Zupełnie 

niesłusznie, bo wędlina niewątpliwie ma 
źródło w nazwie krainy.

Uchwała niskoemisyjna
Miasto występuje o  dotacje ze środków 
unijnych. Podjęto uchwałę o wprowadze-
niu zmiany planu gospodarki niskoemi-
syjnej, który jest warunkiem koniecznym 
udziału gminy w staraniach o te dotacje. 
Do 3 marca trzeba złożyć wnioski o udział 
w konkursie, w celu uzyskania środków 
na różne przedsięwzięcia. Wśród nich 
będzie zakup 5 autobusów niskoemisyj-
nych, modernizacja zajezdni autobusowej, 
wykonanie parkingu, budowa kolejnego 
odcinka ul. Wschodniej, kanalizacja desz-
czowa ul. Dworcowej, montaż trzech sta-
cji rowerów miejskich. Ogólna wartość 
projektu to 17 mln zł. Wniosek musi być 
komplementarny z  planem gospodarki 
niskoemisyjnej. W ten sposób wymusza się 
decyzje mające na celu obniżenie emisji 
szkodliwych substancji na terenie gmin 
ubiegających się o pieniądze. Czyli coś za 
coś, z korzyścią dla zdrowia wszystkich. 
Miasto przystąpi do działań, zaplanuje 
w przyszłorocznym budżecie odpowiednie 
kwoty, na przykład na dotacje do wymia-
ny pieców. Zdaje sobie jednak sprawę, że 
samo miasto nie ma możliwości dokona-
nia znaczącej zmiany gospodarce nisko-
emisyjnej. Zarówno w sprawie powszech-
nej wymiany pieców, jak i zmiany i jakości 
używanych w nich paliw. Zależą one od 
decyzji na szczeblu państwowym. Zwłasz-
cza ceny i dopuszczalność handlu paliwa-
mi. Marne są perspektywy zmian w  tej 
sprawie, zwłaszcza, że Polska nie godzi się 
z projektem ograniczającym emisję spalin 
w  Unii Europejskiej. Jest też krajem 
osamotnionym, nie bez powodu, w pla-
nach oparcia gospodarki na węglu. Je-
steśmy w tej sprawie odosobnieni, nawet 
wśród państw dawnego bloku wschod-
niego.

Psy do Poznania
Lepiej żeby bezdomnych zwierząt nie 
było, ale skoro już są, to dobrze, że uda-

O planach miejscowych i nowym studium

ło się wynegocjować lepsze warunki �-
nansowe ich przyjmowania przez po-
znańskie schronisko.

Plany miejscowe
Zawsze budzą emocje, bo od ich przy-
jęcia zależy w największym stopniu, cena 
gruntu. Czy jesteśmy, jako społeczeń-
stwo, tak nieufni, że nie potrafimy 
przejść bez podejrzeń, o  jakieś ukryte 
zamiary przy takich decyzjach? To chy-
ba przyczyna emocji przy procedurach 
uchwalania Miejscowych Planów Zago-
spodarowania Przestrzennego (mpzp)? 
O tyle dziwne, że z doświadczenia wi-
domo, że przyjęcie planu zamyka wła-
ściwie możliwość podejmowania decyzji 
„pod inwestora”. Jest, więc, z  punktu 
widzenia interesu gminy, bardzo korzyst-
ne. Brak planu słusznie jest krytykowa-
ny, jako źródło niejasnych do końca, 
decyzji. Na tej sesji otwarto po raz ko-
lejny drogę do uporządkowania planów 
dla rejonów: ul. Poznańskiej, Lubonia 
Północ, ul. Wirowskiej i Jaśminowej. Od 
roku 2013 obowiązuje tu Studium zago-
spodarowania przestrzennego. Plany 
muszą być z nim zgodne, także z nowym 
Studium, które jest w opracowaniu i bę-
dzie uchwalane w kwietniu. Nastąpi to 
zanim zostanie rozstrzygnięta sprawa 

wniosków o zmianę planu zagospoda-
rowania. Nawet gdyby przedłużała  się 
procedura uchwalania nowego Studium, 
rozstrzygnięcia muszą poczekać do cza-
su uchwalenia tego dokumentu. Ponie-
waż są to procedury długotrwałe, miasto 
postanowiło już zareagować na wnioski 
właścicieli, by nie opóźniać ważnych dla 
nich decyzji. Konieczność zmiany planu 
w Lasku, rejon ul. Poznańskiej, wynika 
stąd, że od momentu, kiedy ten plan 
powstał, zmieniło  się jedno Studium, 
a kolejne, nowe, wkrótce wejdzie w życie 
i plan musi być zgodny z tymi rozstrzy-
gnięciami. Zresztą nie ma obawy nie-
zgodności, bo już Studium z 2013 r. uj-
mowało sankcjonowane teraz zmiany. 
Uchwalić trzeba scalenia i  podziały, 
które już są. Wpłynęło także 10 nowych 
wniosków właścicieli i 1 zbiorowy, zło-
żony przez 20 właścicieli wspólnie. To 
są podstawy, by przystąpić do zmiany 
planu. Właściciele tych gruntów nie 
zgodzili  się na dopuszczenie na nim 
budownictwa mieszkaniowego. Tam, 
gdzie w  Studium mieszkaniówka już 
zaistniała, będzie utrzymana. 
Na pozostałym terenie ma 
być dopuszczalna wyłącznie 
zabudowa usługowo-produk-
cyjna, a  przy samej ul. Po-
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Prezentacja na mapie Lubonia obszarów przeznaczonych na zmianę miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego   fot. Jerzy Nowacki

Na lutowe posiedzenie Komisji Polityki 
Społecznej i Ochrony Zdrowia Powiatu 
Poznańskiego zaproszono członków Po-
wiatowej Społecznej Rady ds. Osób Nie-
pełnosprawnych. Zebranie prowadził 
przewodniczący Marek Lis, obecni na 
posiedzeniu byli również Zygmunt Je-
żewski –członek zarządu Starostwa, Elż-
bieta Tonder – pełnomocnik starosty ds. 
osób niepełnosprawnych, Elżbieta Bija-
czewska – dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie, Teresa Groma-
dzińska – dyrektor Wydziału Zdrowia, 
członkowie komisji. Dyskutowano na 
temat „Informacji o  funkcjonowaniu 
systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 
w Powiecie Poznańskim w 2016 r.”, któ-
rą przedstawiła T. Gromadzińska. Na 
podstawie ustawy z  2015  r., zgodnie 
z art. 8 ust.1 u.n.p.p, starostowie powia-
towi utworzyli punkty pomocy prawnej, 
w  liczbie adekwatnej do liczby miesz-
kańców po uwzględnieniu przelicznika: 
1 punkt na 25 tysięcy mieszkańców. 

Zadanie jest �nansowane z budżetu pań-
stwa i są prowadzone przez adwokatów 
i radców prawnych (wyłonieni w kon-
kursach). Na terenie miast i  gmin Po-
wiatu Poznańskiego działa 14 punktów.
W Luboniu punkt działa w  Bibliotece 
Miejskiej przy ul. Żabikowskiej 42 w po-
niedziałki, wtorki, środy – w godz. 14-18, 
w  czwartki, piątki – w  godz. 10-14. 
W  punkcie lubońskim udzielono 328 
porad, tj. 12% wszystkich porad. Naj-
więcej porad udzielono w Swarzędzu – 
340, co stanowi 12% wszystkich. Naj-
mniej w Kleszczewie – 56, tj. 2% porad. 
Najwięcej porad dotyczyło spraw z za-
kresu: prawa cywilnego – 844, co stano-
wi 26 % wszystkich porad; prawa spad-
kowego – 488, co stanowi 15% porad; 
spraw alimentacyjnych – 314 spraw, co 
stanowi 10% wszystkich porad.
Pośród osób korzystających z porad było 
41 osób z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności, co stanowi 3% osób; 58 osób 
z orzeczeniem o stopniu niepełnospraw-

Pomoc prawna w powiecie

ności (3% osób); 1560 osób bez orzecze-
nia (94%), razem 1659 osób, którym 
udzielono porad.
Wnioski i rekomendacje po roku dzia-
łania punktów oraz proponowane zmia-
ny w  ustawie o  nieodpłatnej pomocy 
prawnej:
Qn poszerzenie kręgu osób uprawnionych 

do korzystania z pomocy,

Qn poszerzenie zakresu przedmiotowe-
go udzielanej pomocy, przede wszystkim 
o pomoc na etapie sądowym,
Qn zmniejszenie wymogów biurokra-

tycznych,
Qn wprowadzić usługowo obligatoryjne 

mechanizmy badania i  oceny udziela-
nej pomocy.

Irena Skrzypczak

n
Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, wśród 
których też przedstawicielka Lubonian – Irena Skrzypczak (z prawej) – na posiedze-
niu Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Powiatu Poznańskiego

cd.  
obok
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SAMORZĄD

Kierunek działania
Po raz pierwszy w  pełnym składzie 
spotkaliśmy  się podczas szkolenia, 
dzięki któremu mogliśmy poznać swo-
je umiejętności i pomysły do zrealizo-
wania w MRM. Dowiedzieliśmy się też, 
w  jaki sposób działa samorząd. 
Wszystkie te elementy sprawiają, że 
jesteśmy lepiej przygotowani do pod-
jęcia pracy w Radzie. Podczas warsz-
tatów stworzyliśmy również obszary, 
w których chcemy działać. Poza orga-
nizacją imprez sportowych i kultural-
nych, zamierzamy aktywnie włączyć się 
w  funkcjonowanie plaży miejskiej, 
opracowanie Strategii Rozwoju Miasta, 
konsultowanie projektów skwerów zie-
leni, miejsc rekreacyjnych i programów 
dla młodzieży. Chcemy także, aby 
obecność MRM była bardziej widocz-
na w szkołach – liczymy na współpra-

cę z  dyrektorami, nauczycielami… 
i  przede wszystkim uczniami! Mamy 
nadzieję, że nie będzie z tym proble-
mów.

Pierwsze obrady
Podczas pierwszej sesji, która odbyła się 
20 lutego, radni III  kadencji o�cjalnie 
podziękowali wszystkim osobom, które 
włączyły się w ich pracę. Następnie Pani 
Burmistrz wręczyła nominacje radnym 
IV  kadencji i  przeszliśmy do wyboru 
prezydium. Przewodniczącą została Oli-
wia Krüger, wiceprzewodniczącymi Ali-
cja Malujda i Filip Wesołowski, a sekre-
tarzem Oliwia Miłek. Mamy więc połą-
czenie doświadczenia z  poprzedniej 
kadencji z nową energią – każdy z nas 
ma inny charakter i dobrze się uzupeł-
niamy.

Joanna

Nowa siła
Start IV kadencji Młodzieżowej Rady Miasta

n
Młodzieżowa Rada Miasta IV kadencji. Za stołem prezydialnym, od lewej: Filip We-
sołowski (wiceprzewodniczący), Oliwia Krüger (przewodnicząca), Alicja Malujda 
(wiceprzewodnicząca) i Oliwia Miłek (sekretarz). Na zdjęciu brakuje Filipa Bąkow-
skiego

Qn Na koniec roku 2015 oddano do 
użytku Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Luboniu, a ostatnio stowarzyszenie 
„Wspólna Droga”, które je prowadzi, 
zakupiło bus, by dowozić podopiecz-
nych na zajęcia. Wcześniej na zadanie 
gminy, którym jest dowóz osób niepeł-
nosprawnych, miasto przeznaczało ok. 
500 tys. zł rocznie w formie dotacji dla 
specjalnie utworzonej niegdyś komórki 
Translubu. O ile zmniejszy się dotacja 
na realizację tego zadania w związku 
z opisanymi wyżej zmianami?   (z sy-
gnałów i listu)

Qn Jaki będzie los komórki stworzonej 
do obsługi dowozu niepełnosprawnych 
w Translubie? Co się stanie z taborem 
– specjalnymi busami (proszę też o in-
formację, ile ich jest/było)? Jakie będą 
zmiany personalne? Jaka jest/była licz-
ba kierowców i  innych pracowników 
zatrudnionych na potrzeby dowozu? 
Jakie jest/było ich uposażenie? Co się 
z nimi teraz stanie? W jakim kierunku 
zmierza polityka miasta w tym zakresie? 
Czy komórka zostanie zlikwidowana czy 
zredukowana i do jakich rozmiarów?   
(z sygnałów i listu)

Odp.: Zgodnie z art. 14a ust. 4 Ustawy 
o systemie oświaty, gmina ma obowiązek 
zapewnić niepełnosprawnym dzieciom 
w  wieku 5 i  6 lat bezpłatny transport 

i opiekę w czasie przewo-
zu do najbliższego przed-
szkola. Natomiast zgodnie 
z art. 17 cyt. ustawy, gmi-
na ma także obowiązek 
zapewnienia uczniom niepełnospraw-
nym bezpłatnego transportu i  opieki 
w czasie przewodu do najbliższej szkoły 
podstawowej i  gimnazjum, a  uczniom 
z  niepełnosprawnością ruchową, upo-
śledzeniem umysłowym w  stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – także 
do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 
roku życia. Gmina musi również zapew-
nić dzieciom i młodzieży z upośledze-
niem umysłowym z niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi, bezpłatny transport 
i opiekę w czasie przewozu do ośrodka 
umożliwiającego tym dzieciom i  mło-
dzieży realizację obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 25 roku życia. Miasto nie 
dowozi i nie dowoziło dzieci na Warsz-
taty Terapii Zajęciowej, w ramach środ-
ków przeznaczonych w budżecie miasta 
Luboń, na dowóz dzieci niepełnospraw-
nych do szkół i przedszkoli. Fakt zaku-
pienia przez Stowarzyszenie „Wspólna 
Droga” busa nie zmienia obowiązku 
gminy wynikającego z cytowanych wyżej 
przepisów.

oprac. Romualda Suchowiak, kierownik 
WOZiK

Mieszkańcy pytają

Dowóz niepełnosprawnych

Qn Przy zakupie posiłków w  kuchni 
LOSiR-u przy ul.  Dąbrowskiego nie 
otrzymuję paragonu. Czy to odosob-
niony przypadek, czy w taki sam spo-
sób kuchnia rozlicza się też z innymi 
klientami? Czy jest tam kasa �skalna? 
Na podstawie jakich dokumentów od-
bywa się sprzedaż posiłków jednostko-
wych oraz zbiorowych?    (tel.)

Odp.: Sprzedaż posiłków osobom �zycz-
nym, jak i pozostała sprzedaż detaliczna 
prowadzona przez LOSiR Sp. z o.o. jest 
ewidencjonowana za pomocą kas �skal-

nych. Pozostała sprzedaż dokumento-
wana jest fakturami. Pracownicy LOSiR 
Sp. z o.o., odpowiedzialni za sprzedaż, 
są zobowiązani każdorazowo do wyda-
wania paragonów bądź faktur dokumen-
tujących sprzedaż. Zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami  klient ma prawo 
domagania się od sprzedawcy dokumen-
tu potwierdzającego zakup towarów 
i usług – nawet, jeżeli sprzedaż jest ewi-
dencjonowana w sposób inny, aniżeli za 
pomocą kasy �skalnej.    

oprac. Zbigniew Trawka,  
prezes LOSiR Sp. z o.o. 

Mieszkańcy pytają

Paragon z kuchni LOSiR-u

znańskiej, zabudowa usługo-
wa w połączeniu z mieszkal-
ną. Luboń Północ to specy-
�czny obszar przy autostra-
dzie, na którym uchwalono 

jeden z pierwszych planów w mieście, 
jeszcze w latach 90. Potem następowały 
na nim różne zmiany. Obowiązują tam 
cztery plany miejscowe. Uporządkowa-
nie tego stanu rzeczy jest przesłanką do 
napisania planu od nowa. Są też zainte-
resowani, by na tym terenie rozszerzyć 
działalność gospodarczą. Chodzi o bu-
dowę na terenie obok CH Faktory obiek-
tu handlowego wielkopowierzchniowe-
go. Możliwe jest też prawidłowe wykre-
ślenie ul. Dębieckiej, by stanowiła od-
dzielną działkę, oraz uwzględnienie 
wniosku p. Cegłowskiego, dotyczącego 
starej drogi oraz sprawy usług, na dział-
kach zakupionych w drodze przetargu. 
Dlatego należy, zdaniem miasta, wywo-
łać ten plan i przystąpić do uporządko-
wania terenu. Według starego Studium, 
przy CH Factory był teren zieleni, teraz 
będą usługi. Plan, według zapewnień, 
nie jest wykonywany pod konkretnego 
wnioskodawcę i  nie jest nim Factory. 
W  Lasku, w  rejonie ulicy Wirowskiej, 
część terenu była objęta zarzuconymi już 
dzisiaj projektami. Są też wnioski wła-
ścicieli z tamtego terenu, np. p. Kościaka, 
ale też innych właścicieli, na terenie 
wpisanym pod usługi. Są tam już budyn-
ki mieszkalne i wnioskodawcy chcieliby 
otrzymać zgodę na budownictwo miesz-
kaniowe wzdłuż Wirowskiej. Innymi 
przesłankami skłaniającymi do uporząd-
kowania tamtego terenu są też zaniecha-
ne plany drogowe, m.in. koncepcji dro-

gi południowej. Zmienił się stan faktycz-
ny, poprzez wydanie i skonsumowanie 
warunków zabudowy na tym terenie. 
Dziś powrót do dawnych planów byłby 
bardzo kosztowny lub wręcz niemożliwy. 
Uporządkowania wymaga również teren 
„Za autostradą”. Jest tam 12 wniosków 
o  uregulowanie terenów na styku 
z Poznaniem. Tam jest teren miesz-
kaniowy i  usługowy, a  nikt nie bu-
duje mieszkań, więc właściciele 
chcieliby zmiany na wyłącznie usłu-
gowy, żeby przy wydawaniu warun-
ków zabudowy pierwszeństwa nie 
miała mieszkaniówka. Także Aquanet 
chciałby inwestować i przystąpić do 
projektowania na tym terenie. Rejon 
ul. Jaśminowej to sprawa wniosku 
o odszkodowanie za nieruchomość, 
która była przed uchwaleniem planu 
przeznaczona na usługi i budownic-
two mieszkaniowe, a po jego uchwa-
leniu w 2011 r. została przeznaczona 
pod usługi i sport. Z wyceny wynika, że 
należne odszkodowanie oscyluje wokół 
700 tys. zł. Te roszczenia można zaspo-
koić przez zamianę działek o porówny-
walnej wielkości, pod warunkiem sta-
wianym przez występującego z roszcze-
niem, że będzie miała przeznaczenie pod 
budownictwo mieszkaniowe. Komisja 
Komunalna RML uznała, że zachowanie 
przez miasto, bez odszkodowania, działki, 
na której można realizować funkcję spor-
tową, koło boiska Stelli, jest dla Lubonia 
korzystniejsze, niż zatrzymanie działki na 
ul. Jaśminowej. To także wymaga zmian 
w mpzp.

Obserwator Luboński
Jerzy Nowacki
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LUDZKIE SPRAWY

„Święto Zmartwychwstania Pańskiego
Święto sensu naszego ludzkiego

życia, cierpienia i śmierci.
Źródło radości i siły.
(ks. J. Twardowski)

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy,

aby Zmartwychwstały Chrystus  
obdarzył wszystkich nadzieją,

napełnił serca miłością oraz dodał 
odwagi tym, którzy jej potrzebują.

redakcja

Ul. Sobieskiego, 
tuż za skrzyżowa-
niem z ul. Żabi-
kowską, to kolej-
ne w Luboniu 
miejsce wyposa-
żone w świetlny 
znak ogranicze-
nia prędkości – 
do 40 km/h 
(wcześniej na 
ul. Poniatowskie-
go przy Szkole 
Podstawowej 
nr 1 i ul. Żabi-
kowskiej, w rejo-
nie Biblioteki 
Miejskiej). Cyfry 
i otok znaku 
podkreślono 
migającymi dio-
dami. Źródłem 
zasilania jest 
panel słoneczny.   
fot. Hanna Siatka

Wzmocnione 
ostrzeżenie

n

Qn Kiedy kończy się okres grzewczy w bu-
dynkach komunalnych na ul. Źródlanej? 
Z końcem lutego kazano nam wyłączyć 
grzejniki na korytarzach, gdzie suszy-
my pranie, bo w mieszkaniach nie ma 
miejsca, a budynek nie posiada suszarni 
ani strychu. Noce są jeszcze chłodne. 
W naszych mieszkaniach jest przez to 
też zimniej.          (tel.)

Odp.: Budynki komunalne przy ul. 
Źródlanej 3 „A” i 3 „B” są ogrzewane 
elektrycznie. Nie ma określonego okre-
su, od kiedy, do kiedy obowiązuje 
okres grzewczy w mieszkaniach, doty-
czy to również pomieszczeń wspól-
nych, w  tym przypadku korytarzy. 
Każde mieszkanie komunalne i socjal-
ne jest wyposażone w licznik elektrycz-
ny i  najemca mieszkania decyduje 
kiedy i do kiedy ogrzewa wynajmowa-
ne mieszkanie, a na podstawie wskazań 

licznika opłaca energię 
e lektr yczną .  „Okres 
grzewczy” zależy od tem-
peratury na zewnątrz. Je-
żeli jest ciepło, piece elek-
tryczne nie muszą być włączone na 
klatkach schodowych, jeżeli jest zimno, 
piece elektryczne mogą ogrzewać po-
mieszczenia również w miesiącach np. 
wiosennych i wczesną jesienią (np. we 
wrześniu). Nie ma powodów, aby miesz-
kańcy lub dozorca wyłączali ogrzewanie 
na korytarzach budynków w pierwszym 
dniu wyżej temperatury na zewnątrz  
(co miało chyba miejsce w ubiegłym 
tygodniu sobota-niedziela). Obecnie 
temperatury są niskie i piece ogrzewa-
jące korytarze mogą być włączone, a od 
najemców zależy, jak i kiedy ogrzewa-
ją mieszkania.

oprac. Krystyna Walczak
Biuro Majątku Komunalnego

Mieszkańcy pytają

Ogrzewanie budynków 
komunalnych

Szanowna Redakcjo!
Jestem emerytką i w tym roku skończyłam 70 lat. Często podróżuję 
i korzystam z komunikacji autobusowej oraz tramwajowej na terenie 
Lubonia i  Poznania. Do tej pory kupowałam bilety ulgowe, tj. 
z 50-procentową ulgą.
Proszę napisać, czy emeryt ma prawo do bezpłatnej jazdy autobusem i tramwajem 
po ukończeniu 70.  lat? Czy nadal muszę korzystać z  komunikacji miejskiej na 
podstawie biletu, czy wystarczy legitymacja emeryta i dowód osobisty?

Emerytka

Od redakcji
Do darmowych przejazdów tramwajami i autobusami ZTM są uprawnione osoby, 
które ukończyły 70 lat. Należy okazać jeden z wymienionych dokumentów:
Qn imienną kartę PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub
Qn ważny dowód tożsamości potwierdzający wiek.

Informacja o  uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w  Punkcie Obsługi 
Klientów ZTM, po okazaniu ważnego dowodu tożsamości, potwierdzającego wiek.

JN

List do redakcji

70-latek jeździ za darmo

Qn Z  dużym zainteresowaniem prze-
czytałem w ubiegłym numerze „Wie-
ści Lubońskich” o  nepotyzmie, czyli 
faworyzowaniu opartym na pokre-
wieństwie – o  zatrudnieniu w  spółce 
miejskiej „Translub” rodziny prezesa 
– żony i syna. To nie jest jedyny znany 
przypadek w Luboniu. Czy w związku 
z odpowiedzią, piętnującą i zwalczającą 
to zjawisko, jaką udzielił były zastępca 
burmistrza Lubonia, obecnie pełnomoc-
nik burmistrza do spraw nadzoru wła-
ścicielskiego, Rafał Marek, można się 
spodziewać, że inne przypadki zatrud-
niania osób spokrewnionych lub spowi-
nowaconych będą rozpatrywane? Dodaj-
my, że do pojęcia nepotyzmu zalicza się 
także kupczenie wpływami, które zo-
stało opisane w „Programie zwalczania 

korupcji na lata 2005-2009” wydanym 
niegdyś przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji. Jakie inne 
zjawiska nepotyzmu są Urzędowi Miasta 
znane i jak je rozwiązał lub zamierza 
rozwiązać?          (tel.)

Odp.: Po przeanalizowaniu sytuacji 
w spółce „Translub” Burmistrz i jej Za-
stępcy poprosili wszystkich kierujących 
jednostkami miejskimi, aby w celu unik-
nięcia jakichkolwiek podejrzeń o nepo-
tyzm, nie zatrudniać w  kierowanych 
przez siebie jednostkach członków naj-
bliższej rodziny. Poproszono, w przypad-
ku występowania takich sytuacji, o ich 
rozwiązanie z zachowaniem zasad prawa 
i organizacji pracy.    Małgorzata Machalska, 

Burmistrz Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Nepotyzm cd.

Rodzice uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 3 dojeżdżających 
na lekcje autobusem linii 690 
proszą, by przesunąć jeden 
z kursów. Dzieci kończą lek-
cje o  godz.  12.10, a  bus obsługujący 
trasę Lasek-Auchan Komorniki jest 
przed szkołą planowo o  godz.  12.11 – 
12.12. Wziąwszy pod uwagę czas po-
trzebny na ubranie się i dojście do przy-
stanku, by skorzystać z autobusu, ucznio-
wie potrzebują kilku minut. O  te 4-5 
minut właśnie proszą przewoźnika. Na 
kolejny kurs muszą bowiem czekać 1,5 
godziny. Problem dotyczy mieszkających 
przy ul. Okrzei, Powstańców Wlkp. 
i w Nowym Centrum Lubonia, również 
uczniów z sąsiadującego z Trójką Gim-
nazjum nr 1.  (Z)

Tylko 5 minut
najskuteczniejszą prasą 

w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!
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Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) 
zawiesiła z dniem 3 lutego br. działalność 
Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej (Wielko-
polska SKOK), co oznacza że: nie przyj-
muje nowych członków, nie dokonuje 
zwrotu wpłat na udziały wniesione przez 
członków, ani zwrotu wpłat wniesionych 
na poczet wkładu członkowskiego, nie 
przyjmuje wpłat na rachunki bieżące 
swoich członków, nie prowadzi działal-
ności społecznej i oświatowo-kulturalnej 
na rzecz swoich członków i ich środo-
wiska. Ponadto w  okresie zawieszenia 

działalności Wielkopolska SKOK: nie 
przyjmuje i nie gromadzi depozytów, nie 
udziela pożyczek i kredytów, nie prze-
prowadza rozliczeń �nansowych, nie 
pośredniczy przy zawieraniu umów 
ubezpieczenia oraz w zbywaniu i odku-
pywaniu jednostek uczestnictwa fundu-
szy inwestycyjnych, a  działa jedynie 
w ograniczonym zakresie, m.in.: przyj-
mując spłaty z tytułu udzielonych poży-
czek i kredytów czy prowadząc działal-
ność w zakresie windykacji należności.
Z początkiem lutego Wielkopolska 
SKOK poinformowała swoich klientów 

o  zablokowaniu systemu bankowości 
elektronicznej oraz kart bankowych. 
KNF postanowiła wystąpić do sądu 
z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej 
spółdzielczej kasy, co jest związane z fak-
tem, że jej aktywa nie wystarczają na 
zaspokojenie zobowiązań. W  związku 
z niewypłacalnością i brakiem perspek-
tyw restrukturyzacji (odmowa udzielenia 
pomocy �nansowej przez Kasę Krajową, 
brak zgody banków na przejęcie Wiel-
kopolska SKOK), było to jedyne rozwią-
zanie, co stanowi przesłankę do urucho-
mienia wypłat środków gwarantowanych 

z Bankowego Fundu-
szu Gwarancyjnego 
(środki zgromadzone 
n a  r a c h u n k a c h 
w  Wielkop olska 
SKOK są gwaranto-
wane przez BFG od-
powiedzia lny za 
ochronę depozytów).
BFG będzie realizował 
wypłaty środków 
gwarantowanych de-
ponentom Wielkopol-
skiej Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościo-
wo-Kredytowej za 
pośrednictwem Po-
w s z e ch ne j  Kas y 
Oszczędności Banku 
Polskiego Spółka Ak-
cyjna w  okresie od 
13  lutego do dnia 
14  kwietnia 2017  r., 
na podstawie listy wy-
płat, która zostanie 

przekazana Bankowi przez Zarząd Fun-
duszu. Łączna liczba deponentów upraw-
nionych do otrzymania wypłat wynosi 
39  575  osób, a  łączna kwota środków 
gwarantowanych na wypłaty dla nich to 
284 203 717,81 zł.
W Luboniu funkcjonuje jedna placówka 
Wielkopolska SKOK – na ul. Kościusz-
ki 51. Przy okazji informujemy, że za-
mknięto również placówkę partnerską 
Banku BPH przy al. Jana Pawła II 5/1H, 
nie podając jednak wyczerpujących in-
formacji na temat likwidacji oddziału.

Natalia

Ogłoszenie upadłości

n
Placówka SKOK Wielkopolska przy ul. Kościuszki w likwida-
cji. Z szyb zdjęto wszelkie reklamy i wywieszono decyzje 
Komisji Nadzoru Finansowego, z którymi każdy może się 
zapoznać   fot. Hanna Siatka

Qn Proszę o  opublikowanie składu 
komisji konkursowej, która dzieliła 
środki w ramach grantów miejskich 
dla organizacji na 2017.    (Maja)

Odp.: Składy Komisji Konkursowych 
zostały powołane Zarządzeniem Bur-
mistrza Miasta Luboń nr 7/2017 z 9 
stycznia 2017 r. Zarządzenie jest do-
stępne na stronie internetowej m. 
Luboń w zakładce „Organizacje po-
zarządowe” oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej. 
Qn Skład Komisji Konkursowej, któ-

ra opiniowała oferty w konkursie 
„Działania społeczne oraz dzia-
łalność gospodarcza i techniczna”: 
Magdalena Sołtysiak – Wydział 
Oświaty, Zdrowia i   Kultury UM 
Luboń, Angelika Stefaniak – sta-
nowisko ds. Promocji m. Luboń, 
Agnieszka Perz – Wydział Planowa-
nia Rozwoju i Ochrony Środowiska 

UM Luboń, Tadeusz Mroczyński 
– PZW Okręg w  Poznaniu, Koło 
nr  21 Lubonianka, Roman Sobo-
ciński – OSP w Luboniu
Qn „Kultura i  patriotyzm lokalny” 

– Komisja: Magdalena Sołtysiak, 
Angelika Stefaniak, Agnieszka Perz, 
Ireneusz Zygmanowski – Stowarzy-
szenie Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym „Wspólna Droga”, Andrzej 
Witkowski – Luboński Klub Tenisa 
Stołowego
Qn „Edukacja, wypoczynek, turysty-

ka i  integracja europejska” – Komi-
sja: Magdalena Sołtysiak, Angelika 
Stefaniak, Agnieszka Perz, Ireneusz 
Zygmanowski, Andrzej Witkowski
Qn „Sport” – Komisja: Magdalena Soł-

tysiak, Angelika Stefaniak, Agniesz-
ka Perz, Tadeusz Mroczyński, Roman 
Sobociński
oprac. Romualda Suchowiak, kierownik 

WOZiK

Mieszkańcy pytają

Decydenci od grantów

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

W styczniu strażacy wyciągnęli mojego 
tonącego psa z  oblodzonej Warty. 
W związku z zaistniałą sytuacją, chcia-
łabym podzielić się kilkoma spostrzeże-
niami i prosić odpowiednie organy wła-
dzy o  pilną interwencję. Pies został 
uratowany tylko dzięki szybkości i pro-
fesjonalizmowi straży pożarnej. Miejsce 
zdarzenia znajdowało  się około 1  km, 
idąc brzegiem rzeki na południe od ul. 
3 Maja i Jachtowej. Na wysokości tych 
ulic postawiono betonowe pachołki, 
uniemożliwiające wjazd samochodów 
na szeroką drogę (dł. ok. 300 m), pro-
wadzącą do lasu (od red. – nazwa „lasek 
mayowski” jest prawdopodobnie zwią-
zana z Romanem Mayem – właścicielem 
dawniej Fabryki Chemicznej, która znaj-
duje  się w  pobliżu). Strażacy cały ten 
odcinek biegli z ciężką liną i bosakiem.
W okolicy dawniejszej przystani ka-
jakowej znajdują  się dwa budynki 

mieszkalne, odcięte (szlabanem – od 
red.) od drogi dojazdowej. W lasku 
spacerują rodziny z dziećmi, z psami, 
biegają ludzie, jeżdżą rowerzyści, 
uczęszcza tam osoba na wózku inwa-
lidzkim z psem, a nad Wartą siedzą 
rybacy. W  razie ewentualnego wy-
padku nie ma wytyczonej drogi na 
dojazd karetki pogotowia, straży po-
żarnej czy policji. Droga techniczna 
w pobliżu poligonu strażackiego jest 
jednokierunkową, piaszczystą drogą 
wewnętrzną. Nie ma dojazdu do lasu 
również od ul. Magazynowej.
W związku z powyższym nasuwają się 
następujące pytania: jak ma być 
udzielana pomoc osobie potrzebują-
cej? Kto, przez postawienie pachoł-
ków, skrócił drogę dojazdu do lasu? 
Kto jest odpowiedzialny za taki brak 
wyobraźni?

Maria Krysińska

List do redakcji

Brak dojazdu  
do Lasku Mayowskiego

W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Jana Mazurka w Poznaniu odbyły się 
szczegółowe szkolenia. 2 lutego spotkali się prezesi, wiceprezesi, sekretarze ROD 
oraz przewodniczący ogrodowych komisji rewizyjnych, a 15 lutego – prezesi, 
przewodniczący i wiceprzewodniczący ogrodowych komisji rewizyjnych oraz 
skarbnicy i księgowi

Szkolenie prowadziła dr inż. Magdalena Klessa-Kiec – dyrektor Biura Okręgowego 
Zarządu Polskiego Związku Działkowców Poznań. Przedstawiła osiągnięcia okręgu 
w 2016 r. Omówiła zalecenia pokontrolne wynikające z przeprowadzonego prze-
glądu ROD. Przekazała informacje i dokumenty potrzebne do przeprowadzenia 
wiosennych, walnych zebrań sprawozdawczych. Prawidłowe i rzetelne przygoto-
wanie bilansów �nansowych, sprawozdań, preliminarzy i  uchwał wpłynie na 
sprawne prowadzenie zebrań. Ostatnio nastąpiły w  mediach ataki na związek 
i działkowców. Należy się im stanowczo przeciwstawiać. Na kolejnym szkoleniu 
omówiono sprawy �nansowe i  rozliczenia ROD. W  spotkaniach uczestniczyli 
również przedstawiciele lubońskich ogrodów działkowych.

Jan Błaszczak

Szkolenia działaczy ROD
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Rozłożysta wierzba plącząca rosnąca tuż 
przy Warcie, w linii zejścia po schodach 
na plażę miejską przy ul.  Spadzistej, 
wymaga pielęgnacji. Podczas różnych 
wichur, jakie przechodziły nadwarciań-
ską niecką, wiele gałęzi, a nawet konarów 
zostało nadłamanych. To malownicze 
drzewo jeszcze nigdy nie było przycina-
ne (ponad 20 lat). Po rozmiarach, jakie 
uzyskało mając nieograniczony dostęp 
do wody, można powiedzieć, że żyje 
w  dobrym ekosystemie i  jest bardzo 
przyjaznym miejscem dla: wędkarzy, 
rowerzystów, którzy zatrzymują  się tu 

często po tym, jak opuszczają wielko-
miejski zgiełk, rozpoczynając przyrod-
niczą trasę rowerową wzdłuż rzeki, na 
tym nieuregulowanym odcinku bardzo 
malowniczej. Wybujała wierzba w upal-
ne dni daje upragniony cień, który w po-
łączeniu z  chłodem wody zaprasza do 
zatrzymania się. Świadczyć mogą o tym 
chociażby słupki ławki, które ktoś wko-
pał przy brzegu.
Niebawem ruszy wegetacja. Okres przed-
wiośnia jest odpowiednim czasem do 

dokonania przeglądu i pielęgnacji drzew. 
W trosce o bezpieczeństwo warto tego 
dokonać, by złamane gałęzie utkwione 
w koronie czy nadłamane konary trzy-
mające się na niepewnych połączeniach 
z macierzystą rośliną nie spadły na gło-
wy wypoczywających. To dość trudne 
logistycznie miejsce, ale może Ochotni-
cza Straż Pożarna lub aspiranci z dębiec-
kiej Szkoły Pożarnictwa, którzy pobliską 
ulicą Armii Poznań często jadą na lu-
boński poligon przy ul.  Magazynowej, 
w ramach, np. ćwiczeń, podjęliby się tego 
zadania? Jeśli taka pomoc nie będzie 

możliwa, warto wtedy skorzystać z usług 
mieszkającego bardzo blisko tego miej-
sca specjalisty, który posiada odpowied-
ni sprzęt i umiejętności właśnie w wy-
cince i pielęgnacji drzew metodami al-
pinistycznymi (patrz też reklama na 
str. 12). Drobne gałązki, jakie pozostaną 
po robocie, można przemielić i rozrzucić 
pod roślinami do humi�kacji, a grubsze 
przyciąć i pozostawić okolicznym miesz-
kańcom na opał do kominków…

PPR

Piękna, lecz niebezpieczna

n
Latem dająca cień wierzba przy plaży miejskiej. Stąd wiedzie nadwarciańska, ma-
lownicza trasa dydaktyczno-rowerowa do Puszczykówka. Ławka nad nurtem rzeki 
wymaga naprawy siedziska    fot. Piotr P. Ruszkowski

W gąszczu 
gałęzi i kona-
rów czyha 
wiele niebez-
piecznie zwi-
sających frag-
mentów obła-
manych pod-
czas wichur   
fot. Piotr P. 
Ruszkowski 

Qn Kupiłem mieszkanie u  developera 
i z moich pomiarów oraz obliczeń wy-
nika, że jego powierzchnia jest o około 
2 m2 mniejsza, niż wpisana w umowie 
kupna sprzedaży. Mam pytania: Czy 
ścianki działowe, wnęki kaloryferowe, 
wlicza się do powierzchni mieszkania? 
Kto, jaka instytucja, może autorytatywnie 
zwery�kować pomiary wykonane prze-
ze mnie i te wynikające z umowy? Czy 
pomimo podpisania umowy i dokonania 
pełnej wpłaty wynikającej z metrażu na 
umowie, �rmie deweloperskiej, można 
dochodzić swoich racji? Przez jaki czas 
od kupna mieszkania i wykazania róż-
nic można dochodzić zwrotu pieniędzy?

Odp.: Problem wskazany w pytaniu jest 
bardzo złożony. Przede wszystkim należa-
łoby sprawdzić zapisy umowy deweloper-
skiej i zwery�kować przyjęty w umowie 
sposób pomiaru powierzchni lokalu miesz-
kalnego. Co więcej, sposób pomiaru po-
wierzchni lokalu mieszkalnego określony 
w umowie deweloperskiej powinien być 
zgodny ze sposobem pomiaru tych po-
wierzchni wskazanym uprzednio w pro-
spekcie informacyjnym. Artykuł 22 ust. 1 
pkt 14 Ustawy o ochronie praw nabywcy 
lokalu mieszkalnego lub domu jednoro-
dzinnego wymaga, aby umowa dewelo-
perska wskazywała sposób pomiaru po-
wierzchni lokalu lub domu jednorodzin-
nego. Ustawa daje jednak stronom pewną 
swobodę określenia sposobu pomiaru 
powierzchni wybudowanego lokalu. Moż-
na jednak posłużyć  się odwołaniem do 

sposobu pomiaru powierzch-
ni określonego w konkretnych 
normach obowiązujących 
w  prawie budowlanym. Po-
miaru mieszkania, w celu zwery�kowania 
zgodności z normami oraz umową dewe-
loperską musiałaby dokonać osoba 
z uprawnieniami budowlanymi.
Z uwagi na to, że doszło już do zakupu 
mieszkania należy stwierdzić jak poniżej.
Niezgodność powierzchni użytkowej 
mieszkania z powierzchnią rzeczywistą 
jest wadą przedmiotu umowy, a konsu-
mentowi przysługują roszczenia przepi-
sów Kodeksu cywilnego o rękojmi przy 
umowie sprzedaży, w szczególności pra-
wo do żądania obniżenia ceny. Można 
więc złożyć deweloperowi oświadczenie 
o  obniżeniu ceny, określając kwotę, 
o którą cena ma być obniżona z poda-
niem przyczyny żądania. Jeżeli dewelo-
per nie ustosunkuje się do tego żądania 
w terminie czternastu dni, uważa się, że 
żądanie to uznał za uzasadnione. Jeże-
li  się sprzeciwi, wówczas swoich racji 
można dochodzić na drodze sądowej. 
Deweloper odpowiada, jeżeli wada nie-
ruchomości zostanie stwierdzona przed 
upływem pięciu lat od dnia wydania 
rzeczy. Przedtem należałoby jednak 
szczegółowo sprawdzić dokumentację 
oraz zwery�kować przyjęty sposób po-
miaru lokalu mieszkalnego.

Kancelaria Radcy Prawnego w Luboniu
Kamila Kowalewska

tel. 735 336 147
www.radcakowalewska.pl

Problemy prawne Lubonia
Prawnik odpowiada na pytanie mieszkańca

23 lutego br., na sesji Rady Miasta, Bur-
mistrz Miasta Luboń – Małgorzata Ma-
chalska – poinformowała o konieczności 
zapewnienia środków �nansowych w bu-
dżecie miasta na rok 2018, na dotacje 
dla osób chcących wymienić kocioł opa-
lany paliwem stałym na ogrzewanie 
niskoemisyjne.
Zgodnie z zapisami projektu „Programu 
ochrony powietrza dla strefy wielkopol-
skiej w zakresie pyłów PM 2,5; PM 10 
oraz B(a)P”, stan powietrza w Luboniu 
jest zły. Udzielana pomoc będzie miała 
na celu wsparcie �nansowe mieszkańców 
w  zakresie wymiany pieców, a  dzięki 
temu poprawę jakości powietrza w na-
szym mieście.
W IV  kwartale br. zostaną ogłoszone 
zasady udzielania dotacji przez Urząd 
oraz rozpocznie się przyjmowanie wnio-
sków.
Pomoc dla osób �zycznych w roku 2017, 
w postaci pożyczek, oferuje Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska w Po-
znaniu. W  ramach programów „TER-
MO-2017” – termomodernizacja budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych 
(nabór w marcu) oraz „PIECYK-2017” 
– wymiana źródła ciepła w budynkach 
mieszkalnych (nabór w maju).
Celem programu PIECYK jest po-
prawa efektywności energetycznej 
w sektorze mieszkaniowym poprzez 

modernizację/wymianę źródła cie-
pła w budynkach jednorodzinnych 
lub lokalach mieszkalnych, a w kon-
sekwencji ograniczenie lub unik-
nięcie  emisj i  dwutlenku węgla. 
W  ramach programu PIECYK ist-
nieje możliwość modernizacji/za-
kupu również kotłów na paliwa 
stałe, przy czym muszą one posia-
dać certyfikat zgodności z  normą 
PN-EN 303-5:2012 oraz spełniać 
wymagania klasy 5.
Pożyczka może obejmować 100% kosz-
tów kwali�kowanych. W przypadku tego 
programu istnieje możliwość umorzenia 
pożyczki do 40%. Maksymalny okres 
trwania umowy pożyczki wynosi 15 lat 
od daty jej zawarcia. O przyznaniu po-
życzek będzie decydować kolejność zło-
żenia wniosków.

Joanna Cichoń
UML

Wesprą wymianę kotła

n
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Po wykonaniu chodnika na ul. 
Wiosennej, Zakład Robót Dro-
gowych Krystyna Michałkowska 
z Rogalinka przystąpił do reali-
zacji drugiej części zadania – 
budowy chodnika na sąsiedniej 
drodze – ul. Jesiennej (to boczne 
ulice odchodzące od Szkolnej 
w głąb osiedla położonego po-
między ul. Szkolną i Sienkiewi-
cza).
Na Wiosennej rozebrano istnie-
jące zjazdy i na długości ponad 
80 m (w dwóch kawałkach prze-
dzielonych drogą) oraz szeroko-
ści 2 – 2,85 m, po wykorytowa-
niu i  przygotowaniu podłoża, 
położono szarą kostkę pozbru-
kową. Od strony jezdni jedno-
stronny chodnik ograniczono 
betonowym krawężnikiem, a od 
posesji – betonowym obrzeżem. 
Uregulowano wysokość urzą-

dzeń podziemnych (zawory wo-
dociągowe i gazowe).
Inwestycję na ul. Jesiennej roz-
poczęto od rozbiórki fragmentu 
chodnika przy ul. Szkolnej. 
Nowy jednostronny trotuar 
z szarej kostki brukowej ma dłu-
gość ok. 60 m i szerokość 1,70 
– 1,90 m oraz, podobnie jak ten 
na sąsiedniej drodze, betonowy 
krawężnik i opornik od strony 
posesji. 
Do przetargu na budowę chod-
ników w ul. Wiosennej i Jesien-
nej, rozstrzygniętego w listopa-
dzie ub. roku, zgłosiło  się 7 
oferentów. Wybrano wykonaw-
cę, który zaproponował najniż-
szą cenę – 77 261 zł (oferta z naj-
wyższą ceną opiewała na 
165 042 zł).

Nowe chodniki
Żabikowo

n
Nowo powstały chodnik wzdłuż gruntowej ul. Wiosen-
nej (boczna od Szkolnej)   fot. Hanna Siatka

n
Świeżo wykonany chod-
nik w ul. Jesiennej    
fot. Hanna Siatka

W nowym chodniku 
na ul. Jesiennej 
pozostawiono nie-
doróbki polegające 
na nierównym uło-
żeniu kostki i szpa-
rach na niektórych 
połączeniach. Zama-
skowano je zasypu-
jąc piachem   fot. 
Hanna Siatka

n

Qn Przeczytałem w poprzednim wyda-
niu „Wieści Lubońskich”, że choć moją 
posesję od chodnika oddziela pas zie-
leni, to do mnie należy dbałość o stan 
tegoż chodnika. Do tej pory nie spo-
tkałem się z taką interpretacją przepisu 
regulującego tę kwestię. Proszę o jasną 
odpowiedź, czy i na jakiej podstawie, 
jestem odpowiedzialny za teren, któ-
rego nie jestem właścicielem, tj. zieleń 
i chodnik położone w pasie drogowym, 
poza moją nieruchomością odgrodzo-
ną płotem? Proszę podać szczegółową 
podstawę prawną.  

 (mieszkaniec ul. 11 Listopada)

Odp.: W sprawie utrzymania chodnika 
przed posesją informuję, że obowiązek 
ten wynika z ustawy z 3 lutego 2016 r. 
o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250 – 
tekst jednolity) Właściciele posesji po-
łożonych bezpośrednio przy granicy pasa 
drogowego zobowiązani są do utrzymy-
wania (w tym odśnieżania) chodników 
(również w przypadku, kiedy ciąg pieszy 
oddzielony jest od nieruchomości pasem 
zieleni. Stanowisko to podzielił Sąd 
Okręgowy w Kielcach, IX Wydział Kar-
ny Odwoławczy w prawomocnym wy-
roku z 23 marca 2012 r., sygn. Akt IX Ka 

10/12. Sąd uznał m.in., że obowiązki 
zarządu dróg zostały określone w art. 5 
ust. 4 ww. ustawy. Należy do nich po-
zbycie  się błota, śniegu, lodu i  innych 
zanieczyszczeń, ale uprzątniętych z chod-
ników przez właścicieli nieruchomości 
przyległych do drogi publicznej. Podob-
nie uznał Sąd Okręgowy w  Ostrołęce 
w wyroku z 5 października 2010 r., sygn. 
akt. II Waz 47/10.

Qn Co trzeba zrobić, jakie warunki speł-
nić, by na chodniku na mojej ulicy za-
instalować takie słupki, jak te pokazane 
w „Wieściach Lubońskich” w ub. mie-
siącu na str. 15?         (P.S.)

Odp.: W celu ustawienia urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, jakimi są 
słupki drogowe, należy wystąpić z wnio-
skiem do Wydziału Spraw Komunalnych 
Urzędu Miasta Luboń. Miasto w  takim 
przypadku zobowiązane jest do sporzą-
dzenia projektu zmiany organizacji ruchu 
oraz zatwierdzenia go w Starostwie Powia-
towym. Po dokonaniu tych formalności 
zlecane jest wstawienie urządzeń. 

Odpowiedzi opracował  
Mateusz Olejniczak,  

Wydział Spraw Komunalnych.

Mieszkańcy pytają

Utrzymanie chodnika

W ostatniej dekadzie lutego dotarły do 
naszej redakcji sygnały od zaniepoko-
jonych mieszkańców ul. Wawrzyniaka, 
dotyczące rozpoczęcia inwestycji po 
drugiej stronie Kocich Dołów, na wy-
sokości tej ulicy. Oburzeni lubonianie 
skarżyli się na dochodzący do ich do-
mostw, nawet w nocy, hałas związany 
z prowadzonymi tam pracami i zapo-
wiadali stanowcze protesty. Posiadali 
nieoficjalne informacje, że w  ich są-
siedztwie ma powstać kruszarnia, któ-
ra swoją działalnością może wpłynąć 
negatywnie na komfort zamieszkania. 
Kiedy zainteresowałem się zasygnali-
zowanym problemem, okazało się, że 
dotyczy on terenu należącego do firmy 
„Luvena” o powierzchni 2 ha i rzeczy-
wiście prowadzone są tam prace przy-

gotowawcze do uruchomienia kruszar-
ni. Inwestorem jest poznańskie Przed-
siębiorstwo Sprzętowo-Transportowe 
„Transfadrom” Zdzisława Pakuły, zaj-
mujące się m.in. rozbiórkami i wybu-
rzeniami, wywozem odpadów budow-
lanych i  sprzedażą kruszywa. Jak  się 
dowiedziałem od szefa przedsiębior-
stwa, podobna firmowa kruszarnia 
funkcjonuje od 15  lat przy ul. Maga-
zynowej w Luboniu. W  najbliższym 
czasie, po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę, będzie przeniesiona w oma-
wiane miejsce. Jednocześnie zapewnił, 
że kruszarnia w żaden sposób nie za-
kłóci spokoju okolicznych mieszkań-
ców, natomiast prowadzone prace 
kończą się najpóźniej o godz. 16.

PAW

Kruszarnia

n
Teren, na którym powstanie kruszarnia – grunt za Kocimi Dołami na wysokości 
ul. Wawrzyniaka    fot. PAW
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Ze styczniowych „Wieści Lubońskich” 
– wywiadu z Panią Burmistrz Małgorza-
tą Machalską (str. 21) – dowiedziałem 
się, że w  Straży Miejskiej zostanie za-
trudniona dodatkowa osoba do prac 
administracyjnych. Informacja ta spro-
wokowała mnie do napisania listu, o któ-
rym dawno myślałem, i podzielenia się 
pewnymi pomysłami. Strażników miej-
skich za mało widać na ulicach, z czym 
chyba każdy się zgodzi. Po utworzeniu 
jeszcze jednego dodatkowego etatu ma 
to się zmienić i byłoby dobrze, ale czy 
tak będzie – wątpię. Nie wiem, jakie 
dzienne zadania strażnicy mają i  jakie 
normy obchodu jako dzielnicowi muszą 
spełniać. Czyli ile razy w miesiącu (ty-
godniu) powinni lustrować ulice oraz 
posesje im przypisane. Proponuję bardzo 
prosty sposób na kontrolowanie tego 
procesu, a także zwiększenie bezpieczeń-
stwa mieszkańców i samych funkcjona-
riuszy – zastosowanie GPS-ów personal-
nych oraz w pojazdach. Przypięty np. do 
munduru czujnik, którego noszenie 
byłoby obowiązkowe w godzinach pracy, 
pozwoliłoby na monitorowanie danego 
strażnika, by nie używać słowa „śledze-
nia”. Taki zapis dawałby pełną wiedzę 
o tym gdzie, kiedy i jak długo strażnik 
miejski przebywał. Dyspozytor mający 
służbę na dworcu PKP, w siedzibie Stra-
ży Miejskiej, na dużym monitorze z pod-
kładem mapy Lubonia widzi dokładnie 
gdzie w danej chwili, który ze strażników 
jest (nie wie tylko co robi). Taka wiedza 
pozwala także na zwiększenie operatyw-
ności reagowania w przypadku potrzeby 
szybkiej interwencji i wysłania funkcjo-
nariusza publicznego znajdującego  się 
najbliżej miejsca danego zdarzenia (na 
przykład: pogryzienia przez pas, rato-
wania rannego zwierza, wydobywania się 
podejrzanego dymu z komina, chuligań-
skich zachowań, wypadku drogowego 
itd.). Inny GPS, zamontowany w samo-
chodzie, dawałby dodatkowo informację, 
kto służbę i  lustrację miasta wykonuje 
właśnie na kółkach, a  kto pieszo, czy 
w parach, czy samodzielnie? Nie byłoby 
może nieuzasadnionych pretensji, że 
strażnicy zbyt wiele czasu spędzają na 
kawie w Urzędzie Miasta, na komisaria-

cie policji itd. Wiem, że takie narzędzia 
jak GPS-y, które od lat z powodzeniem 
stosowane są w Kom-Lubie, sprawdzają 
się. Przez ten bezpośredni nadzór elek-
troniczny zwiększa się wydajność pracy, 
brak lewych kursów, możliwość precy-
zyjnego wysłania pomocy technicznej, 
szczególnie w drodze na wysypisko do 
Srocka, czy usprawnienie organizacji 
pracy przez wiedzę, gdzie w danej chwi-
li, a więc, na jakim etapie realizacji za-
dania, dany podmiot jest. Toteż wpro-
wadzenie takiego nadzoru elektronicz-
nego nad strażnikami miejskimi – pra-
cownikami publicznymi, którzy mogą 
mieć nienormowany czas czy miejsce 
pracy – jest uzasadnione. Słowa te de-
dykuję szczególnie radnemu Pawłowi 
Krzyżostaniakowi, który dronem chce 
badać skład dymu i powietrza nad po-
sesjami. Widać, że nie orientuje  się 
w  procedurach dotyczących używania 
i wykorzystywania takich bezzałogowych 
maszyn latających oraz bardzo przecenia 
możliwości techniczne punktowej, ul-
traszybkiej analizy powietrza jako do-
wodu w wykazaniu przekroczeń wpro-
wadzania do atmosfery niebezpiecznych 
substancji w  procesie spalania przy 
ogrzewaniu domów. Nie ma też wiedzy 
o  takich miniaturowych urządzeniach 
spełniających wymagane warunki, 
a możliwych do zastosowania i zamon-
towania na dronie. Za to, przedstawiony 
powyżej pomysł nie pochodzi z księżyca, 
jest tani oraz realnie możliwy do szyb-
kiego zastosowania. Propozycjami na 
następne lata budżetowe mogą być ko-
lejne wnioski o wyposażanie Straży Miej-
skiej i  zakup: rowerów, skuterów czy 
minikamer montowanych na kaskach 
albo w czapkach funkcjonariuszy. Spraw-
dzają się już takie narzędzia operacyjno-
-logistyczne w życiu. Nagrania z kamer 
dają przełożonym dodatkową wiedzę, co 
i  jak robią jego podwładni, a  ponadto 
utrudniają korupcję, są dowodami np. 
w sprawach o próbę przekupienia funk-
cjonariusza w zmian za niewystawienie 
mandatu lub przedstawiającymi rzeczy-
wisty przebieg zdarzenia czy zachowań 
podczas interwencji strażnika?

mieszkaniec

List do redakcji

GPS dla SM
Pomysł mieszkańca na usprawnienie pracy Straży Miejskiej oraz poprawę 
bezpieczeństwa 22 lutego o godz. 16.45, a więc w czasie 

szczytu komunikacyjnego, na jednej 
z głównych ulic Lubonia stał zaparko-
wany autobus Translubu o  numerze 
bocznym 6119 i numerze rejestracyjnym 
PZ 2426Y. Zdarzenie miało miejsce na 
ul. Poniatowskiego obok pętli Żabikowo. 
Autobus był zaparkowany niemal na 
skrzyżowaniu z ulicą Drzymały. Było to 
o  tyle niebezpieczne, że auta jadące 
w obu kierunkach musiały wyprzedzać 
go na skrzyżowaniu przy bardzo ogra-

niczonej widoczności. Piesi również 
narażeni byli na niebezpieczeństwo – 
autobus zasłaniał także widoczność oso-
bom chcącym przejść przez pobliskie 
pasy na jezdni. W tym czasie pętla była 
prawie pusta – stał na niej zaledwie jeden 
autobus. Autobus stał na światłach awa-
ryjnych, jednak wyglądał na w  pełni 
sprawny, gdyż po 10 minutach odjechał. 
Postój wyglądał bardziej na przerwę 
w pracy między kursami. Kierowca au-
tobusu był pogrążony w jakiejś pasjonu-
jącej lekturze. Zorientował się, że robię 
mu zdjęcia gdy wykonywałam przed-

ostatnie (jego zachowanie jest zresztą na 
nich widoczne).
Do czasu powstania myjni w sąsiedztwie 
pętli w Żabikowie autobusy parkowały 
na poboczu działki, na której ją wybu-
dowano. Nie narażały w ten sposób ni-
kogo na niebezpieczeństwo. Od pewne-
go czasu miejsce to zastąpiła po prostu 
ulica Poniatowskiego. To, co zrobił kie-
rowca, a co jest widoczne na zdjęciach, 
obrazuje skrajną bezmyślność i, w moim 
mniemaniu, jest narażaniem innych osób 

korzystających z  drogi na skrajne nie-
bezpieczeństwo. Podkreślam, iż jest to 
tym bardziej niezrozumiałe, że w  tym 
czasie pętla była niemal pusta. Załączam 
Państwu komplet zdjęć obrazujący za-
istniałą sytuację. Oczekuję, że wobec 
kierowcy zostaną wyciągnięte konse-
kwencje, a  sytuacja taka więcej  się nie 
powtórzy. Informuję również, że powyż-
sza wiadomość została wysłana do Trans-
lubu, ZTM Poznań, Straży Miejskiej 
i Urzędu Miasta w Luboniu, a także lu-
bońskiej Policji. 

Joanna Rybicka
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Niebezpieczny relaks

n
Z przesłanego do redakcji zestawu wybraliśmy zdjęcie ilustrujące autobus na świa-
tłach awaryjnych zaparkowany tuż przy skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego z Drzy-
mały, niebezpiecznie zasłaniający widoczność innym   fot. Joanna Rybicka

Jako mieszkaniec ulicy Parkowej w Lu-
boniu zwracam się do Państwa z prośbą 
o pomoc w uzyskaniu odpowiedzi w po-
niższej kwestii.
Od początku stycznia br., odkąd mróz 
zawitał do nas na dobre, wspomniana 
ulica wygląda jak jedno wielkie lodowi-
sko. Dodatkowo zmrożona skorupa zie-
mi jest przykryta śniegiem, co stanowi 
złudne wrażenie, że droga jest w miarę 
bezpieczna. Nikt nie zadbał o  to, aby 
ulicę odśnieżyć (dodam, że nie mamy 

chodników) bądź chociaż posypać solą 
lub piaskiem. Mieszkańcy mają utrud-
niony dostęp do swoich posesji. Ulica 
jest śliska i niebezpieczna. Niejednokrot-
nie byłam świadkiem, jak starsze osoby 
przewracały się na środku drogi. Cud, że 
nie doszło do nieszczęścia.
Dodatkowy problem stanowi fakt, iż 
ulica ta jest dzierżawiona przez Miasto 
od prywatnego właściciela. W związku 
z powyższym zwracam się do Państwa 
z prośbą o ustalenie, kto w obecnej sy-

List do redakcji

Lodowisko na ul. Parkowej
tuacji jest zobligowany z mocy prawa do zapewnienia bezpieczeństwa 
na wspomnianej ulicy i  kto w  przypadku ewentualnego wypadku 
ponosi odpowiedzialność prawną: właściciel ulicy czy dzierżawca?

R.J.

Odpowiedź
Odpowiadając mieszkańcom ulicy Parkowej, a przy okazji mieszkańcom innych 
ulic gruntowych w Luboniu, uprzejmie informuję, że służby miejskie dbają o stan 
dróg gruntowych zimą, w szczególności usuwając nadmiar śniegu uniemożliwia-
jący przejazd lub posypując ulice piaskiem, w przypadku jej oblodzenia. W sezonie 
zimowym, który właśnie się skończył, pracownicy spółki komunalnej, na zlecenie 
miasta, przepracowali m.in. 282 godzin, posypując ręcznie piaskiem, łącznie 20 km 
dróg.
Na ulicy Parkowej, za której stan ponosi odpowiedzialność miasto,  czynności takie 
były wykonywane w dniach 6, 8 i 9 lutego br.

oprac. Leszek Jurga WSK
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Przebiegająca przez nasze miasto linia 
kolejowa E59 łącząca Poznań z Wrocła-
wiem stanowi część ważnego międzyna-
rodowego szlaku kolejowego Malmö-
-Wiedeń-Budapeszt-Praga. Moderniza-
cja między Poznaniem a  Czempiniem 
jest realizowana w ramach fazy II pro-
jektu „Modernizacja linii kolejowej E59 
na odcinku Wrocław-Poznań, Etap  III 
odcinek Czempiń Poznań”. Wartość prac 

fazy II to około 360 mln zł, natomiast 
koszt całego projektu to ponad 
940 mln zł, z czego 667 mln zł stanowią 
fundusze unijne.

We wtorek, 7 lutego, w siedzibie PKP 
Polskich Linii Kolejowych (PLK) SA 
przy al. Niepodległości w  Poznaniu 
odbyła się konferencja prasowa połą-
czona z prezentacją efektów moderni-
zacji linii kolejowej E59 Poznań-Wro-
cław na terenie stacji kolejowej w Lu-
boniu. W briefingu wzięli udział m.in.: 
kierownicy kontraktu – Edward Lu-
ciński i  Eugeniusz Dykiert, dyrektor 
Zakładu Linii Kolejowej w  Ostrowie 
– Dariusz Bałoniak, szef Zespołu Pra-
sowego PLK – Zbigniew Wolny oraz 
przedstawiciele lokalnych mediów. 

Edward Luciński przy pomocy multi-
medialnej prezentacji przedstawił efek-
ty prowadzonej inwestycji. Zaawanso-
wanie prac, które mają się zakończyć 
w  połowie tego roku, przekroczyło 
85%. Zakończono prace torowe i sie-
ciowe między Poznaniem a Luboniem, 
natomiast na przełomie marca i kwiet-
nia skończą się roboty torowe między 
Luboniem i Mosiną. Na linii zainsta-

Briefing prasowy

n
Podczas brie�ngu w siedzibie PKP PLK   fot. Paweł Wolniewicz

lowano nowo-
czesny system 
sterowania ru-
chem kolejo-
wym. Trwają 
prace przy bu-
dowie wiaduk-
tu drogowego 
w Lasku. Zmo-
dernizowano 
perony na lu-
bońskim dwor-
cu (do końca 
kwietnia zosta-
nie zbudowana 
wiata na pero-
nie I oraz uru-
chomione 
przejście pod 
torami na wy-
sokości ul. Fa-

brycznej). W ramach sesji pytań zain-
teresowałem się, czy niektóre elemen-
ty prowadzonej w Luboniu moderni-
zacji nie mogły być wykonane inaczej, 
np. wiadukt w ul. Powstańców Wiel-
kopolskich (dodatkowe przejście pie-
szo-rowerowe) czy przejście pod tora-
mi na wysokości ul. Fabrycznej (inna 
lokalizacja). W odpowiedzi usłyszałem, 
że decyzje w  tych kwestiach zapadły 
przed dziesięciu laty, za przyzwoleniem 
ówczesnych władz naszego miasta 
i obecnie nie można ich było zmienić. 
Po zakończeniu konferencji jej uczest-
nicy przenieśli  się na luboński dwo-
rzec, gdzie przeprowadzili wizję wy-
konanych prac modernizacyjnych.

PAW

n
Podczas wizji na lubońskim dworcu z przedstawicielami PKP na 
temat modernizacji dyskutował redaktor naczelny „WL” – Piotr 
Paweł Ruszkowski   fot. Paweł Wolniewicz

n
Edward Luciński (w środku) tłumaczy kwestie ekranów akustycz-
nych, m.in. Pawłowi Wolniewiczowi   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Obecnie na lubońskiej stacji pociągi zatrzymują się przy przebudowanych pero-
nach   fot. Paweł Wolniewicz

Przeczytałam w poprzednim numerze 
„Wieści Lubońskich” artykuł pod 
tytułem „Polityka, pomoc i  rekord” 
o lokalnej – lubońskiej akcji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ude-
rzyło mnie zdanie, jakoby ta cyklicz-
na, zorganizowana akcja – cytuję: „... 
stała się nie tylko wyrazem wsparcia 
dla idei pomocy dzieciom i seniorom, 
ale także formą sprzeciwu wobec 
polityki rządzących” – koniec cytatu. 
W  kolejnym zdaniu, jakby na po-
twierdzenie tej tezy, czyli sprzeciwu 
wobec prowadzonej przez rząd PiS 
polityki, pisze autor: Efektem tej 
wyjątkowej edycji jest rekordowa 
zbiórka”.

Także brałam udział w tegorocznej akcji, 
podobnie zresztą jak w  poprzednich 
i  swoje „trzy grosze” też dołożyłam. 
Dałam więcej niż kiedyś, między innymi 
dlatego, że teraz, gdy dostajemy dodat-
kowe pieniądze na dzieci, które wycho-
wujemy (500+), po prostu mogliśmy 
okazać więcej serca. Nie zrobiliśmy tego 
w ramach politycznej manifestacji prze-
ciw temu rządowi. Daliśmy pieniądze na 
dobry, naszym zdaniem, cel i zrobiliśmy 
to z  potrzeby serca w  ramach zwykłej 
ludzkiej solidarności z potrzebującymi. 
Wierzę też, że większości tych, którzy 
brali udział w tegorocznej zbiórce pie-
niędzy, począwszy od organizatorów, 
wolontariuszy, a  kończąc na tych, co 
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O WOŚP w Luboniu
wrzucali do puszek, takie właśnie przy-
świecały idee.
Zastanawiałam się, czy o  tym powie-
dzieć. Zdecydowałam się, bo, uważam, 
że tak trzeba. Nie wiem, czy inni też się 
wypowiedzą? 
Pragnę przy okazji także zaapelować – 
Na miłość Boską, nie róbmy wszędzie 
i  na siłę polityki, tej brudnej, niespra-
wiedliwej i niepotrzebnej nikomu. Prze-
stańmy dzielić Polaków jedynie na tych 
„za” lub „przeciw”. 
Dla mnie twierdzenie, że tegoroczna 
akcja była formą sprzeciwu wobec rzą-
dzących, to idiotyczna polityczna teza 
bez pokrycia i w dodatku pozbawiona 
logiki. Bo czy mamy rozumieć, że w po-
przednich latach, gdy rządziła PO z PSL-
-em i prezydentem Komorowskim, czy 
wcześniej SLD z  Kwaśniewskim, akcja 
była przejawem poparcia dla rządzących? 
Czy to znaczy, że w WOŚP bierze udział 

jedynie elektorat niepisowski? Przecież 
to głupie, nieprawdziwe i niepotrzebne! 
Nie róbcie wody z mózgów!
Mam nadzieję, że mój głos nie jest 
odosobniony. Pozdrawiam wszystkich 
o dobrym sercu i czystych intencjach, 
niezależnie czy obecny rząd popierają 
czy też nie.

P.S.
Ja daję szansę wykazania  się tym, co 
demokratycznie zostali powołani przez 
większość wyborców. Obserwuję, roz-
mawiam, czytam, myślę oraz patrzę na 
skutki społeczne dla zwykłych ludzi 
i założenia dla przyszłości kraju. Ocenię 
ten rząd, zgodnie z przyjętymi zasadami 
kadencyjności – po czterech latach 
i z pewnością nie dokonam tego podczas 
kolejnego �nału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.

Beta



3/2017

26

o przeniesieniu klas siódmych z SP 2 do 
SP  5, będzie nie tylko skorzystaniem 
z  prawa, ale też jedynym rozsądnym 
wyjściem. Miasto, jako organ założyciel-
ski szkół nie może dopuścić do tego, by 
w jednej placówce czas pracy był zdecy-
dowanie dłuższy, niż w  pozostałych 
i w praktyce miał zły wpływ na uczniów. 
To jasne i słuszne, nawet za cenę nieza-
dowolenia uczniów i rodziców. Ci ostat-
ni woleliby niczego nie zmieniać, co 

zrozumiałe. Czę-
sto powołują  się 
też na dobro dzie-
ci, choć wcale nie 
ma pewności, że 
to jest uzasadnio-
ny argument. 
Cóż, oświata bu-
dzi emocje od 
zawsze. Gdy za 
„Solidarności” lat 
1980-81, ówcze-
sny premier Mie-
czysław Rakow-
ski, mówił, że 
szkoły są pań-
stwowe i  to pań-

stwo zadecyduje 

o ich kształcie, odpowiadaliśmy, że szko-
ły są wprawdzie państwowe, ale dzieci 
są prywatne. I  dziś to też jest prawda. 
Żeby było dobrze w polskiej szkole, choć 
nie wszyscy rozumieją problemy oświa-
towe, te dwa stanowiska powinny  się 
spotkać. Czy tak się stanie? Czeka nas 
kolejna tura debaty w lubońskich szko-
łach. Będziemy opisywać postępy tych 
konsultacji.
Warto odnotować także głos, który 
uznałbym za polityczny, może nawet 
otwierający debatę w przyszłej kampanii 
wyborczej. To był zarzut sformułowany 
przez Katarzynę Polerowacz-Kelmę, o za-
niechaniach w  pracach samorządu, 
zwłaszcza o rezygnacji z budowy szkoły 

w  NCL. Tu doszło do ostrej wymiany 
zdań między Burmistrz a Mieszkanką, 
która nie jest wszak anonimowa, bo jest 
tu dziennikarką, kandydowała do Rady 
Miasta i do Sejmu z  .Nowoczesnej. Jej 
głos miał, jak sądzę, szerszy kontekst. 
Dotyczył długofalowej polityki władz 
miasta. Trudno odmówić racji Bur-
mistrz, że sprawa ewentualnej budowy 
szkoły, to problem odległy w  czasie, 
dyskusyjny, dziś nieobecny w  debacie 
publicznej, zwłaszcza wobec tak nagłej 
i  nieoczekiwanej reformy. Być może 
ważny na przyszłość. Tymczasem decy-
zje o organizacji roku szkolnego 2017-18 
muszą zapaść natychmiast. Tego wyma-
ga kalendarz ustawowych działań.

Jerzy Nowacki
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W Luboniu chyba nikomu. Takie mam 
wrażenie po pięciu spotkaniach konsul-
tacyjnych, zorganizowanych, przez wła-
dze miasta, w szkołach, które od wrze-
śnia będą podstawowymi. Od jednego 
rodzica, o ekstrawaganckim i światowym 
wyglądzie usłyszałem, że reforma jest 
potrzebna, ale nie taka i  nie w  takim 
tempie. Trudno  się nie zgodzić, bo 
wszystko i zawsze wymaga postępu, choć 
to niemodne słowo. Rzecz tkwi w szcze-
gółach. O te pytają rodzice. Nie wygła-
szają uwag dotyczących programów 
nauczania, sensu reformy, jej kosztów 
i znaczenia dla poziomu edukacji w Pol-
sce. Nie pytają, czy da ona lepsze efekty 
i ułatwi tym samym zdobywanie wyższej 
pozycji w nowoczesnym świecie dla lu-
bońskich absolwentów. Pytają raczej 
o drogę do szkoły, czy będzie bezpieczna, 
o  „zmianowość”, czyli godziny nauki, 
o bezpieczeństwo małych dzieci w jednej 
szkole z  dużymi. Jeśli któreś pytanie 
dotyczy nauczania, to jest troską o  to, 
czy pozostaną nauczyciele, do których 
przyzwyczaiły się dzieci, młodzież i w ja-
kimś sensie rodzice. Sam nierzadko na-
rzekam na szkolnictwo, że ogranicza 
wiedzę, a  daje złudne umiejętności, 
głównie do niezadawania sobie trudnych 
pytań, że ujednolica, kosztem oryginal-
ności i wyjątkowości, jako wartości czło-
wieczeństwa. Choć, gdy słucham córki, 
będącej już absolwentką dotychczasowej, 
polskiej szkoły, to nie mam wrażenia, że 
brak jej intelektualnego, dociekliwego, 
krytycznego oglądu świata, także wraż-

liwości, ale może są to przymioty będą-
ce poza wpływem o�cjalnej edukacji.
Najwięcej emocji było w SP 2. Nic dziw-
nego odejdzie z niej, czy raczej powinno 
odejść, wielu uczniów z obwodu, który 
został przekazany do SP 5. Dyrektor SP 2 
przygotowała prezentację pokazującą 
opłakane skutki pozostawienia w  tej 
szkole tych, którzy powinni być przenie-
sieni do nowych obwodów. Szkoła pę-
kałaby w  szwach, lekcje trwałyby do 
19.35, a nawet do 20.20. To jest wariant 
nie do przyjęcia. Drugi, to wolna, samo-
dzielna decyzja rodziców, o przeniesieniu 
części uczniów do SP 3 i SP 1. W Trójce 
zachętą miałyby być klasy językowe. 
Doświadczona kadra jest przygotowana 
do prowadzenia lekcji po angielsku, 

a o taką szkołę dla swoich pociech często 
zabiegają rodzice. Wynika to z przeko-
nania o  wyborze dobrej przyszłości, 
w międzynarodowym otoczeniu. Czy to 
prawda, to już inna sprawa? Trzeci wa-
riant przewiduje przeniesienie do SP 5 
całych klas siódmych i  przez dwa lata 
prowadzenie niepełnej podstawówki 
w  SP  2. To pozwoliłoby na spokojne 
przeczekanie „wyżu” i wyposażenie pra-
cowni przedmiotowych dla klas siód-
mych i ósmych, których w szkole jeszcze 
nie ma. Co się stanie, jeśli klasy siódme 
będą jednak w SP 2? Dyrektorka zapew-
niła, że środki znajdą  się i  pracownie 
w  szybkim tempie powstaną. Szybkie 
tempo, to jest właśnie największa bolącz-
ka tej reformy. Nigdzie na świecie nie 
przeprowadza się w takim krótkim cza-
sie zmian na „żywym organizmie 
uczniów”. Gdyby rozpoczęto nowy sys-
tem oświatowy od klasy pierwszej, by-
łoby sześć lat na spokojne przeprowa-
dzenie zmian. Do dyskusji pozostaje też 
sensowność całego projektu. Przy wszyst-
kich zastrzeżeniach do poprzedniej re-
formy gimnazjalnej, stała się ona faktem 
i okrzepła. W wielu szkołach przyniosła 
dobre rezultaty, inne starały się dogonić 
najlepszych. Cofnięcie się do ośmiolatki, 
będącej efektem reformy z PRL, też bar-
dzo wtedy krytykowanej i wprowadzonej 
bez konsultacji społecznych, które 
w tamtym ustroju nie były praktykowa-
ne de facto, choć udawano, podobnie jak 
teraz, że decyzje władz są powszechnie 
popierane. Na spotkaniu w Dwójce padły 

oskarżenia, że to nie są konsultacje, bo 
już i  tak wszystko ustalono. Riposta 
burmistrz Małgorzaty Machalskiej za-
brzmiała bardzo rzeczowo. Po pierwsze 
minął miesiąc od decyzji Prezydenta RP 
o wprowadzeniu reformy, zobowiązują-
cej samorządy do jej wykonania, a  to 
czas bardzo krótki. Po drugie, aby kon-
sultować, trzeba mieć konkretny projekt, 
lub kilka, będących przedmiotem wybo-
ru. Zatem praca, jaką wykonał samorząd 
i powołany przez niego specjalny zespół, 
zasługuje raczej na uznanie niż krytykę. 
Tak myślę, a przysłuchiwałem się spo-
tkaniom w szkołach z uwagą i krytycz-
nie. Dość stanowcze stanowisko Bur-
mistrz zapowiadające w  ostateczności 
konieczność arbitralnego zdecydowania 

Komu potrzebna reforma?
Re�eksje na temat konsultacji władz miasta z mieszkańcami

n
Stół prezydialny podczas konsultacji dotyczącej reformy oświaty w SP 2. Od lewej: 
Romualda Suchowiak – kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia i Kultury UM, Jolanta 
Walczak – dyrektor Gimnazjum nr 2, Małgorzata Machalska – burmistrz, Mateusz 
Mikołajczak – zastepca burmistrza, Dorota Franek – przewodnicząca Komisji Sfery 
Społecznej RML, Lidia Kałwińska – dyrektor SP 2   fot. Jerzy Nowacki

n
Wypełniona rodzicami sala gimnastyczna SP 2. Zabierający głos podchodzili do mikrofonu ustawionego 
na środku   fot. Jerzy Nowacki

n
Po o�cjalnej części spotkania rodzice tłocznie podchodzili do decydentów, na zdję-
ciu Lidii Kałwińskiej i burmistrz Małgorzaty Machalskiej, z kwestiami indywidualny-
mi   fot. Jerzy Nowacki
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25 marca corocznie obchodzimy w Pol-
sce, zaproponowany przez Jana Pawła II, 
Dzień Świętości Życia. Przesłanką do 
powstania tego święta była Encyklika 
„Ewangelium Vite” ogłoszona 25 marca 
1995 r., a jego celowość najlepiej oddają 
słowa papieża: „Jego podstawowym ce-
lem jest budzenie w sumieniach, w ro-
dzinach, w Kościele i w społeczeństwie 
świeckim, wrażliwości na sens i wartość 
ludzkiego życia w  każdym momencie 
i każdej kondycji. Należy zwłaszcza uka-
zywać, jak wielkim złem jest przerywa-
nie ciąży i eutanazja, nie należy jednak 
pomijać innych momentów i aspektów 
życia, które trzeba każdorazowo staran-
nie rozważyć… radość z narodzin no-
wego życia, poszanowanie i wolę obrony 
każdego ludzkiego istnienia, troskę 
o cierpiącego i potrzebującego, bliskość 
z  człowiekiem starym i  umierającym, 
współczucie w  żałobie, nadzieję i  pra-
gnienie nieśmiertelności.”
Dzień Świętości Życia obchodzony jest 
w  różnych krajach i  w  różnych termi-
nach. W  USA został zapoczątkowany 
w  1984  r. przez prezydenta Ronalda 
Regana jako protest przeciw legalności 
aborcji w Stanach Zjednoczonych i świę-
tuje się go w trzecią niedzielę stycznia. 
Święto to jest konieczne, by budzić su-
mienia w dobie szerzącej się w Europie 
cywilizacji śmierci. Żyjemy w  czasach 
pogardy dla najwyższych wartości, kiedy 
liberalny świat nie uznaje żadnych war-
tości, a  każdy jest wzorcem dla siebie 
i uważa, że wszystko wolno. W tak ego-
istycznym świecie brak jest miłości ro-
zumianej jako służba drugiemu człowie-
kowi, zarówno w chwilach dobrych jak 
i trudnych. Z tego powodu Dzień Świę-
tości Życia ma chociaż raz do roku pro-
wokować do re�eksji, że życie własne 
i drugiego człowieka jest najwyższą war-
tością, niezależnie od kształtu zewnętrz-
nego w  sensie �zycznym czy umysło-
wym. Wielokrotnie życie ludzkie, znacz-
nie ograniczone pod względem �zycz-
nym, daje poczucie głębokiej radości. 
Zdumiewające jest, że niejednokrotnie 
zdrowe, sprawne osoby żyją w głębokiej 
frustraci, gorzej niż chore. Jak łatwo 
skłonni jesteśmy decydować o losie in-
nych, jak łatwo, patrząc przez pryzmat 
trudności, akceptujemy myśli o aborcji 
i eutanazji w imię własnego, wygodnego 

życia. Inaczej jest jednak, jak to my sami 
z naszymi problemami stajemy w cen-
trum zainteresowania. Dlatego należy 
o  każdą formę życia ludzkiego dbać, 
pielęgnować, a w stosownych sytuacjach 
walczyć. Istotną sprawą jest przeciwsta-
wianie się liberalnym poglądom w śro-
dowisku, w którym żyjemy. Nawet w roz-
mowach należy piętnować postawy 
niegodne prawdziwego człowieczeństwa. 
A przecież mamy do tego współcześnie 
wiele okazji. Przykładem mogą być 
wszelkie formy przeciwstawiania się, np. 
czarnym marszom, tak nagłaśnianym 
przez odpowiednie kręgi medialne.
Przywiązanie do wartości możemy za-
manifestować swoją obecnością na Mar-
szach Życia, do czego zachęcam. Będzie 
ku temu sposobność 4 czerwca br., na 
drugim, lubońskim „Marszu dla Życia”, 
który zakończy się na Wzgórzu Papie-
skim złożeniem kwiatów pod Pomni-
kiem „Świętości Życia”. Niech nasza 
obecność będzie wyrazem naszych po-
glądów i zachętą do udziału dla naszych 
najbliższych.

Dr n. med. Roman Klimas

Dzień Świętości Życia

n
Pomnik „Świadectwo Miłości” nazywany 
też pomnikiem „Świętości Życia” pod 
Wzgórzem Papieskim, w okolicy Ronda 
Żabikowskiego, z mottem na cokole: 
„… Wybierajcie życie, abyście żyli…”   
fot. Hanna Siatka

W niedzielę, 19  lutego 
w kwiaciarni „Atena” przy 
ul. Traugutta odbyły  się 
Drzwi Otwarte – Festiwal 
Ślubny zorganizowany 
przez mistrzynię �orystyki 
– Natalię Różalską, której 
sylwetkę przybliżyliśmy 
czytelnikom przed 3. mie-
siącami (czytaj: „WL” 12-
2016, s. 7). Można tam 
było zapoznać się z ofertą 
ślubną i  trendami flory-
stycznymi na rok 2017 
oraz skonsultować  się 
w temacie aranżacji ślub-
nych. Powodzeniem cie-
szyła się „przymierzalnia”, 
gdzie była możliwość do-
pasowania wianka ślubne-
go (hit ostatniego i kolejnego sezonu). 
Przyszłe Panny Młode mogły zobaczyć 
na żywo, jaki styl najbardziej im odpo-
wiada, i  w  którym  się najlepiej czują, 
Odpowiednio dobrany bukiet ślubny 
dopełniał całości. Zaprezentowano po-
nadto dwa zabytkowe samochody 
z możliwością ich wypożyczenia –mer-
cedesa z  1971  r i  porche Panamera 
z  dekoracjami florystycznymi. Moż-

na się było również skonsultować z wi-
zażystkami i kosmetologiem oraz sko-
rzystać z  darmowego makijażu ślub-
nego. W festiwalu wzięło udział kilka-
dziesiąt osób, nie tylko z Lubonia. Już 
teraz pani Natalia planuje zorganizo-
wanie w  kwietniu Festiwalu Wianków 
Komunijnych, na który serdecznie za-
prasza.

PAW

Festiwal ślubny

n
Duże zainteresowanie wśród uczestników festiwalu 
wzbudzał udekorowany, zabytkowy mercedes, który 
można wypożyczyć na ceremonię ślubną

Jeden kosz do śmieci i olbrzymi problem 
dla Urzędu Miasta w Luboniu. 8 grudnia 
2015  r. zgłosiłem w  Urzędzie, osobie 
kompetentnej w tych sprawach, koniecz-
ność ustawienia pojemnika na śmieci 
przy przystanku autobusowym, który 
znajduje  się przy mojej posesji na ul. 
Walki Młodych. Tak  się składa, że 
z przystanku korzysta dość dużo osób, 
szczególnie młodych, co powoduje za-
śmiecanie tego miejsca, a  większość 
porzuconych odpadków przedostaje się 
na moją posesję. Chciałbym, by ta sytu-
acja  się skończyła. Jednak tak drobna, 
ale istotna sprawa, to dla Urzędu ogrom-
ny problem, bo do dziś niestety nie zo-
stała załatwiona. Mam nadzieję, że pro-
blem kosza do śmieci zostanie w końcu 
pomyślnie zakończony i  przestanie 
ośmieszać Urząd Miasta w Luboniu.

K.W.
nazwisko i adres do wiadomości redakcji

Mieszkańcy ul. Walki Młodych poinfor-
mowali nas o montażu rzeczonego kosza 
2 marca. To kilka dni po tym, jak redak-
cja „Wieści Lubońskich” wysłała do 
Urzędu Miasta opublikowany wyżej list.

Odpowiedź
8 grudnia 2016 r. mieszkaniec zgłosił 
do tutejszego urzędu sprawę ustawie-
nia kosza na śmieci na przystanku 
autobusowym przy ul. Walki Młodych. 
9 grudnia 2016 r. zostało przekazane 
do Kom-Lubu zlecenie na ustawienie 
ww. kosza. Niestety, przez pomyłkę 
pracownik Kom-Lub Sp. z o. o. zamon-
tował nowy kosz na ul. Walki Młodych, 

na przystanku autobusowym blisko ul. 
Dworcowej, gdzie ktoś zniszczył po-
przednio zamontowany pojemnik. Za 
pomyłkę przepraszamy i  uprzejmie 
informujemy, że brakujący kosz jest 
już zamontowany.

oprac. Michał Popławski,  
Zastępca Burmistrza Miasta Luboń

List do redakcji

Jeden kosz

n
Zamontowany na ul. Walki Młodych 
pojemnik na śmieci o który apelowali 
mieszkańcy

Międzynarodowy 
Festiwal Filmów 
Krótkometrażo-
wych „Cor Ad 
Cor Film Festi-
wal” zaprasza 
nastoletnich �l-
mowców!
Temat festiwalu: 
„Bohater tu i te-
raz. Czym jest 
bohaterstwo na 
co dzień?” Nakręć �lm i wygraj atrak-
cyjne nagrody pieniężne i rzeczowe!

Podczas �nału Festi-
walu odbędą  się 
warsztaty filmowe, 
wykłady reżyserów, 
montażystów, �lmo-
znawców: Andrzeja 
Gosienieckiego. Mi-
kołaja Jazdona, Doro-
ty Latour, Róży Wojty, 
grupy Foto-Fiłm oraz 
spotkanie z Gościem 
Specjalnym! 

Regulamin konkursu i program festiwa-
lu na: www.coradcor.pl  

CaC

Festiwal filmowy
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niaczyków i  tych w  pasażu handlowym 
przy skrzyżowaniu (ul. 11  Listopada 
w  stronę Komornik) oraz pobliskiego 
sklepu „Społem”. Problematyczny w tym 
rejonie byłby również, nie tylko ich zda-
niem, wjazd na teren planowanego mar-
ketu – z  ruchliwej ul. 11  Listopada czy 
jednokierunkowej ul. Traugutta w stronę 
ul. Opłotki (na marginesie, dawno mogła-
by być dwukierunkowa, gdyby nie kolizyj-

ne słupy elektryczne wy-
rastające z  jezdni). 
Z pewnością ani rondo, 
ani duży sklep nie są też 
w interesie miejscowych 
handlowców. Przebudo-
wane skrzyżowanie 
utrudniłoby dojazd do 
istniejących placówek 
i m.in. wymusiłoby likwi-
dację parkingu przed 
pasażem handlowym, 
gdzie prawdopodobnie 
powstałaby zatoka auto-
busowa.

Prawo zezwala
Dla skrzyżowania i tere-
nu, co do którego od 
kilku lat istnieją obawy, 
że powstanie na nim 
duży sklep (działka przy 
ul. 11  listopada  58), 
obowiązuje niezmiennie 
Miejscowy Plan Zago-
spodarowania Prze-
strzennego (mpzp) 
„Luboń Żabikowo Pół-
noc” z 2011 r. W mię-
dzyczasie doszło do 

nowelizacji Studium Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Lubonia (2013 r.) 
i wszczęcia procedury częściowej zmia-
ny mpzp, ale w styczniu 2015 r. dysku-
syjny obszar wyłączono do odrębnego 
opracowania planistycznego, bez wska-
zania terminu jego realizacji (powód – 
m.in. brak rozwiązania dla skomuniko-
wania terenu i zgody na współ�nanso-
wanie przebudowy układu drogowego). 
W  obowiązującym mpzp obszarowi 

oznaczonemu symbolem US/U (ul. 
11 Listopada 58), jako podstawowe prze-
znaczenie przypisano usługi sportu i re-
kreacji, a  jako dopuszczalne handel, 
gastronomię i hotelarstwo. W uchwalo-
nym w 2013 r. Studium przychylono się 
do wniosku właściciela, by US zamienić 
na U (teren rozwoju o wiodącej funkcji 
usługi). Łączna powierzchnia 3454 m2 
(dwie działki), przy zachowaniu mini-
mum 10% obszaru biologicznie czynne-
go, może być zabudowana w  50%, ale 
bez prawa lokalizacji wielkopowierzch-
niowego obiektu handlowego (ponad 
2  000  m2). Zgodnie z  prawem więc, 
o czym pisaliśmy już przed 3 laty („WL” 
04-2014, str. 13 – „Problem z ulotki”), 
właściciel terenu może zagospodarować 
swój grunt, przeznaczając jego część np. 
na sklep, jednak nawet jeśliby scalił 
swoje działki, obiekt ten będzie mniejszy 
niż 2 000 m2. Zdaniem Huberta Prałata, 
kierownika Wydziału Planowania Roz-
woju i Ochrony Środowiska, biorąc pod 
uwagę obiekty, które już znajdują się na 
tej nieruchomości (m.in. niepubliczne 
przedszkole) i ograniczenia wynikające 
z mpzp, może tam jeszcze powstać za-
budowa o  powierzchni najwyżej ok. 
1 200 m2 (nikt jednak nie zabroni wła-
ścicielowi postawić obiektu piętrowego 
po 1 000 m2 na obu poziomach).

Interesy miasta
Zdaniem Michała Popławskiego, zastęp-
cy Burmistrza ds. komunalnych, skoro 
w  omawianym rejonie jest już jeden 
sklep (chodzi prawdopodobnie o „Spo-
łem”), nie ma potrzeby stawiania innego, 
ale jeśli mpzp na to pozwala, miasto nie 
może zablokować inwestycji, na którą 
samo wcześniej zezwoliło. Co do ronda, 
w planie inwestycyjnym na 2017 r. prze-
widziano wprawdzie wykonanie projek-
tu, ale dotąd nie zlecono żadnych prac 
(wcześniejszej koncepcji, nawet jeśli taka 
była, M. Popławski nie bierze pod uwa-

gę, bo nie posiada obowiązującego po-
zwolenia na budowę). Najpierw Bur-
mistrz chce się upewnić (u projektanta 
i  w  starostwie – decydenta w  kwestii 
organizacji ruchu), że rondo (choćby, 
jak określił je Burmistrz tzw. szpilkowe, 
podobne do tego w Mosinie), 
może na tym niedużym te-
renie w  ogóle zaistnieć. 
Z  uwagi na ograniczone 
możliwości �nansowe mia-

LUDZKIE SPRAWY

W 2008  r. na zlecenie Urzędu Miasta 
powstała szeroko zakrojona koncepcja 
przebudowy ulic Cmentarnej i Traugut-
ta, której wariant optymalny przewidy-
wał, że w miejscu gwiaździstego skrzy-
żowania ulic: 11  Listopada, Traugutta 
i Rejtana powstanie również rondo (w 
„WL” 06-2009 na str.  20, w  materiale 
„Kompleksowa inwestycja” przedstawi-
liśmy opis i wstępne projekty tych roz-

wiązań). W rezultacie zrealizowano je-
dynie remont jezdni obu ulic, na który 
Luboń otrzymał środki z budżetu pań-
stwa w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. sche-
tynówka), uzupełniono infrastrukturę 
dróg, a  ulicę Cmentarną uzbrojono 
w  nowy chodnik i  zieleń (z funduszy 
miejskich oraz udziału �nansowego Po-
znania). Wiosną 2015 r., na skutek ano-
nimowej ulotki podrzuconej mieszkań-
com okolic skrzyżowania, mówiącej 
o zamiarze sprzedaży narożnego terenu 
pod market „Biedronka”, do kilku urzę-
dów i  prasy tra�ł protest przeciw tej 
inwestycji, podpisany przez 261 osób 
(również z rejonów oddalonych od krzy-
żówki). Już wtedy (w ulotce) pojawił się 
wątek s�nansowania inwestycji drogowej 
przez zainteresowanych postawieniem 
sklepu (wskazano na zarząd Geronimo 
Martens). Po zorganizowanym 9 stycznia 
br. przez władze miasta spotkaniu 
z mieszkańcami omawianej okolicy na 
temat zgłaszanych przez nich problemów 
(wypłynęła na nim m.in. kwestia ronda), 
do redakcji „Wieści Lubońskich” dotarł 
też kolejny protest.

Ani ronda, ani sklepu
Najbliżsi sąsiedzi niebezpiecznego skrzy-
żowania – właściciele narożnego domu 
przy ul. 11 Listopada i Traugutta – uważa-
ją, że planowana inwestycja drogowa 

zwiększyłaby jeszcze hałas, który doskwie-
ra im nie tylko w godzinach szczytu. Ich 
zdaniem, teren krzyżówki jest zbyt mały, 
by mogło w tym miejscu zaistnieć rondo. 
Najlepiej, gdyby zamontowano tu sygna-
lizację świetlną albo zmieniono organiza-
cję ruchu, przywracając pierwszeństwo 
przejazdu dla ul. 11  Listopada w  stronę 
Komornik (za tym pomysłem opowiada-
no się już we wcześniejszej koresponden-

cji z  Urzędem oraz 
podczas styczniowego 
spotkania). Dopiero po 
kupnie działki miesz-
kańcy tej narożnej po-
sesji dowiedzieli się, że 
ogrodzenie ich nieru-
chomości od ul. 11 Li-
stopada i skrzyżowania 
nie stoi w  faktycznej 
granicy i większa część 
gruntu przed ich do-
mem (na łuku dróg) 
należy do miasta. Oba-
wiają się, że konieczne 
dla ronda poszerzenie 
pasa drogowego prze-
sunie chodnik tuż pod 
ich okna. Już teraz nie 
żyje im się w tym miej-
scu komfortowo. Do 
niedawna na wyjeździe 
z posesji mieli niefor-
tunnie ulokowany (niemal przy skrzyżo-
waniu) przystanek autobusowy. Po zała-
twieniu niezbędnych formalności, posta-
wili bramę wjazdową od ul. Traugutta. Jak 
mówią, nie ma tygodnia, by na krzyżówce 
nie doszło do kolizji. Co do planów budo-
wy marketu na działce sąsiada położonej 
naprzeciw, solidaryzują się z tymi, którzy 
protestują (byli wśród sygnatariuszy pro-
testu w 2015 r.). Bronią małych sklepików 
działających w pobliżu – piekarni pp. Gór-

Podwójnie newralgiczne
Powróciła sprawa ronda w miejscu pięcioramiennego skrzyżowania w Żabikowie oraz ewentualnego sklepu 
wielkopowierzchniowego w jego sąsiedztwie

n
Niebezpieczne, korkujące się od strony Komornik w godzinach szczytu, gwiaździste skrzyżowanie 
ulic: 11 Listopada (na 1. planie), Traugutta (poprzeczna) i Rejtana (niewidoczna z lewej). Niektórzy, 
również Miasto, widzą w tym miejscu rondo, inni chcieliby zmiany organizacji ruchu (przywrócenia 
ul. 11 Listopada statusu drogi głównej), ze światłami. Z prawej, za skrzyżowaniem, na ul. 11 Listopa-
da – niewidoczny dom, który po przebudowie będzie miał drogę tuż pod oknami; w głębi z lewej, 
za betonowym płotem – teren, na którym, zgodnie z planem miejscowym może powstać sklep do 
2000 m2. Patrz też zdjęcie na okładce    fot. Hanna Siatka

n
Rondo „pinezka” w Mosinie, przy ul. Niezłomnych i Wawrzyniaka (burmistrzowi M. Popławskiemu 
chodziło prawdopodobnie o taki typ ronda). Konstrukcja wyspy centralnej, przypominająca z góry 
wciśniętą pinezkę (wydzielona innym materiałem, tu: z kostki, lub namalowana ona jezdni), pozwala 
na najeżdżanie na nią przez większe pojazdy   fot. lepszypoznan.pl

cd.  
obok
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jako strefa ruchu. Zostałem przez mło-
dego mężczyznę, który we wjeździe 
mył właśnie auto, zagadnięty, a właści-
wie zaatakowany. Chciał wiedzieć, 
dlaczego robię zdjęcia, kto mi na to 
pozwolił itd. Przedstawiłem się i po-
informowałem o  celu mojej wizyty. 
Wyjaśniłem, że do redakcji kilkakrot-
nie telefonowano oraz przyszedł list 
z prośbą o zajęcie się tą lokalną uciąż-
liwością. Do młodszego mężczyzny 
podszedł starszy, który robił mi z za-
skoczenia zdjęcie, chciałem się lepiej 
ustawić, by nie musiał się bawić w „ka-
merę z ukrycia”, ale zrezygnował. Pró-
bowałem zagadnąć, czy wiedzą, skąd 
i dlaczego tyle tu aut. Niechętnie, bar-
dzo nerwowo i krótko poinformowali, 

że może to klienci komornika, który 
ma tu siedzibę, albo warsztatów samo-
chodowych, których też jest tu przy-
najmniej kilka.
Problem uciążliwości z parkowaniem 
oraz niebezpiecznymi wyjazdami 
z  tego cichego osiedla faktycznie 
istnieje. Spróbujemy temat podrążyć, 
dowiedzieć się faktycznych przyczyn 
obecności tak dużej liczby aut, braku 
skutecznej reakcji ze strony władz 
czy służb. Może uda nam się pomóc 
tutejszym mieszkańcom, którzy, jak 
nam się skarżą, byli już w urzędach, 
straży miejskiej itd. „Wieści” traktu-
ją jako ostateczne źródło, z którego 
mogą oczekiwać pomocy.

PPR
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sta, inwestycja ta musiałaby  się odbyć 
bez konieczności wywłaszczania i  bu-
rzenia sąsiednich nieruchomości. Jeśli 
tak widziane przedsięwzięcie okaże się 
niewykonalne lub starostwo będzie ob-
stawać przy większym rondzie, miasto 
odstąpi od inwestycji i  wykona (w 
2017 r.) tylko jedną część planowanego, 
2-członowego projektu – projekt zatoki 
autobusowej przed sklepem „Społem”, 
o  którą m.in. ubiegają  się mieszkańcy. 
Kiedy mogłoby powstać mniejsze rondo? 
– Burmistrz nie chce określić. Nie wy-
klucza partycypacji inwestora zewnętrz-
nego, ale nie uzależnia od niej przedsię-
wzięcia drogowego. – Organizacja ruchu 
nie będzie wykonywana pod daną osobę, 
ale pod wytyczne projektanta czy specja-
listy od ruchu. – zapewnia włodarz mia-

sta. Dotychczasowe rozmowy z właści-
cielem działek przy ul. 11 Listopada 58, 
jak informuje Burmistrz, skończyły się 
jedynie na deklaracjach udziału w kosz-
tach budowy ronda.

HS

Jednym z powodów zajęcia się przez nas 
po raz kolejny tematem ronda i sklepu 
wielkopowierzchniowego w Żabikowie 
był list wysłany przez mieszkańca do 
kilku urzędów i  redakcji „WL”. Próbo-
waliśmy skontaktować się z jego autorem 
w  celu uszczegółowienia niektórych 
kwestii poruszonych w piśmie. Podjęli-
śmy też próby porozmawiania z właści-
cielem terenu, na którym może powstać 
sklep. Niestety, w obu przypadkach nie 
udało się nam.

Szanowni redaktorzy!
Proszę zająć  się fatalnym przejazdem 
ul. Sza�rową w kierunku ul. Zielonej. Na 
zakręcie, od paru lat, pod kątem 90o

stoją samochody, które zasłaniają jaką-
kolwiek widoczność. Jak się dowiedzia-
łem, odpowiedzialny za to jest jeden 
z  mieszkańców pod numerem  X (do 
wiadomości redakcji), który traktuje ten 
teren jak swój prywatny folwark i  ma 
wokół siebie zaparkowanych na stałe 
kilkanaście samochodów. Nie liczy  się 
z  sąsiadami, utrudniając im również 
wjazd i wyjazd z posesji. Aż dziw, 
że włodarze Lubonia od tak daw-
na na to zezwalają. Sprawdzałem 
w Urzędzie Miasta i ten teren jest 
terenem zielonym, bez prawa par-
kowania. Już nie raz dochodziło 
do niebezpiecznej sytuacji na 
wspomnianym łuku drogi. Droga 
ta jest przeznaczona dla pieszych 
i samochodów, więc brak widocz-
ności jest fatalnym utrudnieniem.
Czy pani Burmistrz zgadza się na 
takie niszczenie terenu, a  gdzie 
bezpieczeństwo?
Jak to możliwe, że na tak ścisłym 
osiedlu droga dojazdowa obsta-
wiona jest przez jednego miesz-
kańca kilkunastoma samochoda-
mi wokół jego domu?

mieszkańcy
(dane do wiadomości wewnętrznej)

Wizja lokalna
Udaliśmy  się w  to ustronne osiedle 
domków jednorodzinnych. Wydawa-
łoby  się spokojna uliczka, jak wiele 
podobnych, osiedlowych w  Luboniu. 
Rzeczywiście liczba parkujących tam 
samochodów, ich jednorodna marka 
oraz postój na trawnikach zaskoczyły 
mnie. Obszedłem teren, obfotografo-
wałem i  próbowałem dowiedzieć  się 
czegoś na miejscu od przypadkowych 
użytkowników drogi, opisanej znakiem 

List do redakcji

Problem Szafirowej

n
Problem osiedla przy ul. Sza�rowej w Żabikowie. Lawety, parkujące w niedozwolonych miejscach samochody, utrudniają życie miesz-
kańcom i stwarzają realne niebezpieczeństwo komunikacyjne na tym osiedlu   fot. Piotr P. Ruszkowski

Kiedy palić susz?
Przypominamy, że zgodnie z „Regu-
laminem utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Miasta Luboń”, 
spalanie suchych pozostałości roślin-
nych poza instalacjami i urządzenia-
mi może  się odbywać od marca do 
kwietnia i od października do listo-
pada, jeśli nie narusza przepisów 
odrębnych i  nie jest uciążliwe dla 
sąsiednich nieruchomości.

Zapłaciłeś?
Do 15 marca należało uregulować 
pierwszą ratę podatku od nieruchomo-
ści za 2017 r. Sprawdź, czy to zrobiłeś!

Statystyka AIDS
W Poznaniu i  powiecie poznańskim 
w 2016 r. zarejestrowano 96 nowo wy-
krytych zakażeń HIV, 4 osoby zachoro-
wały na AIDS, 109 – na kiłę, zgłoszono 
18 zakażeń rzeżączką. Dane epidemio-
logiczne dla województwa wielkopol-
skiego – w  2016  r. zanotowano: 139 
nowych zakażeń (w tym 6 kobiet), 6 
zachorowań na AIDS, 1 zgon. Struktura 
wiekowa: 15-19 lat – 3 osoby, 20-29 lat 
– 37 osób, 30-39 lat – 43 osoby, 40-49 lat 
– 11 osób, 50-59 lat – 12 osób, powyżej 
60 lat – 1 osoba, brak danych – 32 osoby. 
W Polsce, od wdrożenia badań w 1985 r. 
do 30 listopada 2016  r. stwierdzono: 

Krótko zakażenie HIV u 21 052 osób; zachoro-
wania na AIDS u  3  431 osób; zmarło 
1 355 osób.
W Poznaniu czynny jest Punkt Konsul-
tacyjno-Diagnostyczny przy ul. Dąbrow-
skiego 77 (IV  piętro), gdzie można 
sprawdzić, czy nie jest  się zakażonym 
HIV.   (Oddział Epidemiologii WSSE 
w Poznaniu)

Studium Miasta Luboń
Od 28 lutego do 20 marca, w Urzędzie 
Miasta przy pl. E. Bojanowskiego 2 w po-
koju 002, w godz. 11.30 – 14.30 wyłożo-
no do publicznego wglądu projekt „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta 
Luboń wraz z Prognozą oddziaływania 
na środowisko”. Dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w  projekcie rozwiązaniami 
odbędzie się 17 marca (piątek) w Urzę-
dzie, w sali 208 (II piętro), o godz. 14. 
Projekt dokumentu jest dostępny na 
stronie: www.lubon.pl – BIP – Wyłożenie 
planów. Każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w  projekcie Studium, może 
wnieść uwagi. Należy je składać na pi-
śmie do Burmistrza Miasta Lubonia 
z podaniem imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i  adresu 
oraz oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy,
do 10 kwietnia 2017 r.    (S)

PTPN upamiętnione
Sejm przyjął 23 lutego 2017 r. uchwa-
łę upamiętniającą 160. rocznicę Po-
znańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, którego członkiem był m.in. 
związany z Luboniem hr. August Ciesz-

kowski. Inicjatorem tego projektu był, 
kandydujący również z Lubonia, poseł 
na Sejm RP – Bartłomiej Wróblewski. 
Powstanie Towarzystwa było istotnym 
elementem w walce o zachowanie pol-
skości Wielkopolski (ówczesna dewiza 
stowarzyszenia w odniesieniu do starań 
i metod walki o utrzymanie polskiej 
kultury i   nauki w  konfrontacji 
z wrogą polityką państwa pruskiego: 
„unguibus et rostro” – „pazurami 
i dziobem”). Działania Towarzystwa 
wpisywały się w nurt pracy organicz-
nej Wielkopolan i stanowiły istotny 
czynnik budowy nowoczesnego spo-
łeczeństwa polskiego. Towarzystwo 
w decydujący sposób przyczyniło się 
do odrodzenia po trzech stuleciach 
tradycji akademickich w  Poznaniu, 
doprowadzając w 1919 r. do powsta-
nia Wszechnicy Piastowskiej, pierw-
szego polskiego uniwersytetu na 
ziemiach byłego zaboru pruskiego. 
Obecnie skupia około tysiąca uczo-
nych z  całej Polski, jest miejscem 
integracji instytucji naukowych oraz 
interdyscyplinarnej dyskusji naukow-
ców.   

(ze stanowiska Klubu Prawo  
i Sprawiedliwość)

Bezdomnych brak
Z informacji uzyskanych od Straży Miej-
skiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej wynika, że obecnie w Luboniu 
nie przebywa żaden bezdomny. Przypo-
mnijmy, że zimą, na terenie naszego 
miasta, bez dachu nad głową było kilka 
osób, głównie spoza Lubonia. Jedna 
zmarła.    (PAW)
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Qn Szkoła Podstawowa nr 2 to jedyna 
placówka oświatowa w Luboniu znaj-
dująca się w bezpośrednim sąsiedztwie 

skupiska dużych anten telefonii komór-
kowych. Są one zainstalowane na wieży 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 

przy ul. Żabikowskiej 36, 
oddalonej zaledwie kilka-
naście metrów od placówki, 
w której codziennie wiele 
godzin spędza bardzo dużo 
dzieci oraz ich nauczyciele. 
Z zaniepokojeniem śledzę 
w „Wieściach Lubońskich” 
informacje z ostatnich mie-
sięcy, o zgonach stosunkowo 
młodych nauczycieli z tej 
szkoły. Wiem, że chorowali 
na nowotwory. Zastana-
wiam się, czy i jaki wpływ 
na ich stan zdrowia mo-
gły mieć znajdujące się tuż 
za oknami te urządzenia. 
O tym, że ich fale mogą 
być szkodliwe, powszech-
nie wiadomo. W związku 
z protestami mieszkańców 
w wielu miejscach miasta, 
w pobliżu skupisk ludzkich 
odstąpiono od ich insta-
lowania. Pamiętam, jak 
usuwano antenę z dachu 
Urzędu Miejskiego na 
placu. E. Bojanowskiego, 
rezygnację z montażu na 
ul. 3 Maja, czy ubiegłoroczny 
przykład, gdy starano się 
zainstalować stację bazo-

Mieszkańcy pytają

Anteny przy szkole
wą telefonii komórkowej na dachu hali 
widowiskowo-sportowej w bezpośred-
nim sąsiedztwie budynku Gimnazjum 
nr 2 na ul. Kołłątaja 2. Dlatego pytam, 
kto i kiedy prowadził badania fal emi-
towanych przez te urządzenia i intere-
sował się ich wpływem na ludzi w tym 
konkretnym miejscu? Czy i jak Szko-
ła Podstawowa nr 2 jest zabezpieczona 
w związku z bliską obecnością anten? 
Proszę o  zaprezentowanie mieszkań-
com efektów tych działań.     (H.B.)

Odp.: Uprzejmie informuję, iż pozwole-
nie na budowę masztu wraz z antenami 
telefonii komórkowej ERA GSM zloka-
lizowanej na budynku Straży Pożarnej 
w Luboniu wydał 12 maja 2000 r. Staro-
sta Poznański. Przed wydaniem pozwo-
lenia uzyskano uzgodnienie organu 
ochrony środowiska (ówcześnie Woje-
woda Wielkopolski). Natomiast montaż 
anten operatora sieci P4, który nastąpił 
w  roku 2009, nie wymagał uzyskania 
decyzji o  środowiskowych uwarunko-
waniach. Należy tutaj podkreślić, iż In-
westor, który chce zlokalizować takiego 
rodzaju obiekt, jest zobowiązany do 
przeprowadzania pomiarów pól elektro-
magnetycznych wytwarzanych przez 
urządzenia stacji. Wyniki przekazywane 
są odpowiednim służbom, tj. Wojewódz-
kiemu Inspektorowi Ochrony Środowi-
ska w  Poznaniu, Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej, Starostwu 
Powiatowemu. Mierzona moc promie-
niowania obejmuje promieniowanie 
wszystkich anten. Na podstawie spra-
wozdania z  grudnia 2016  r. zostało 
stwierdzone, że w otoczeniu stacji bazo-

wej przy ul. Żabikowskiej 36 nie wystę-
puje obszar dostępny dla ludności, na 
którym promieniowanie przekracza 
dopuszczalną wartość (uwzględniono 
również budynek Szkoły Podstawowej 
nr 2).

oprac. Michał Popławski
Zastępca Burmistrza Miasta Luboń

n
W bezpośrednim sąsiedztwie SP 2 znaj-
duje się remiza OSP, wieżę której wyko-
rzystano jako maszt dla anten telefonii 
komórkowej   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Wieża OSP, na której zainstalowano system różnych 
anten. Do ich zasilania i przetwarzania sygnałów, na 
dachu poniżej zamontowano specjalny kontener 
połączony z antenami siecią grubych kabli. Instalując 
wszystkie te urządzenia, przy okazji zaburzono ład 
architektoniczny tej dominanty obiektu OSP   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

Kończy się remont mieszkania przy ul. Sikorskiego 11 w spółdzielni „Lubonian-
ka”, które spłonęło w nocy 9 stycznia br. Przewidywany �nisz robót ma nastąpić 
18 marca. W  ostatniej dekadzie miesiąca poszkodowani w  pożarze mają  się 
wprowadzić do lokalu, odnowionego w dużej mierze dzięki spontanicznie zorga-
nizowanej pomocy sąsiedzkiej.

Rodzina dziękuje Panu Markowi Gazdzie z �rmy AGK Meble przy ul. Streicha 
w Luboniu, za bezinteresowne wykonanie kuchni na wymiar i przeprasza go za 
mylną informację, podaną na potrzeby artykułu „Serdeczne poruszenie” w „WL” 
w ub. miesiącu.

(S)

Po pożarze

Beata Janicka z d. Wojciechowska (oj-
ciec Jerzy, matka Mirosława z d. Fili-
piak) od urodzenia nieprzerwanie 
mieszka w Luboniu i jest z nim bardzo 
związana. Jej dziadek – Piotr Wojcie-

chowski (powstaniec wielkopolski) – 
służył w V Kompanii Batalionu Gar-
nizonowego II  Poznań. Wraz z  żoną 
Marią z  d. Siebert – rodowitą lubo-
nianką – wybudował dom w  Lasku 

przy ul. Podgórnej, w którym 
pani Beata wychowała  się 
i  mieszka do dziś z  mężem 
Markiem oraz dziećmi – 
Pawłem i  Zuzanną. Jest ab-
solwentką Szkoły Podstawo-
wej nr  4 i  Liceum Ogólno-
kształcącego nr 1 (Marcinek) 
w Poznaniu. Ukończyła stu-
dia na Wydziale Pedagogiki 
Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu 
oraz studia podyplomowe: 
Reklama i Promocja (UAM), 
Język Polski i   Historia 
(Gnieźnieńska Szkoła Wyższa 
Milenium), Mediacje i  Ne-
gocjacje (Wyższa Szkoła 
Umiejętności Społecznych 
w  Poznaniu) oraz Oligofre-
nopedagogika (pedagogika 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną – Wyższa Szko-
ła Bankowa w  Poznaniu). 

Kto jest kim w Luboniu

Nowa zastępczyni Trójki
Od marca funkcję zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 pełni 
znana społeczności tej placówki Beata Janicka, która zastąpiła na tym 
stanowisku Danielę Cichońską

Ukończyła również wiele kursów pe-
dagogicznych i społecznych. Jest me-
diatorem sądowym Sądu Okręgowego 
w  Poznaniu. W  Trójce pracuje od 
26 lat, ucząc na etapie nauczania po-
czątkowego, j. polskiego i historii oraz 
przez wiele lat sprawując wychowaw-
stwo nad kolejnymi rocznikami 
uczniów. Umiejętność obserwowania 
i słuchania, otwartość na indywidual-
ność każdego ucznia, relacje oparte na 
zrozumieniu i na rozmowie, obowiąz-
kowość i  sprawiedliwość to dla pani 
Beaty priorytety w pracy. Stawia rów-
nież na wspieranie rodziców w wycho-
waniu dzieci. Jest wrażliwa na los dru-
giego człowieka. Rozwija młode talen-
ty, pochylając  się nad tymi, którzy 
potrzebują wsparcia. Hobby nowej 
wicedyrektorki zakreśla rozległe hory-

zonty, przede wszystkim – zwierzęta 
i  kynologia, taniec oraz turystyka. 
W wolnych chwilach lubi czytać lite-
raturę i słuchać dobrej muzyki. Obecnie 
stanęła w obliczu nowych wyzwań i obo-
wiązków. Jest jednak do ich podjęcia 
przygotowana dzięki doświadczeniu, 
jakie zdobyła przez wieloletnią pracę 
z uczniami, żyjąc w szkolnej społeczno-
ści jako pedagog i opiekun oraz współ-
pracownik. Pani Beata podkreśla, że 
sprawowanie nowej funkcji ułatwia jej 
zarówno znajomość specy�ki środowiska 
szkolnego, jak i bardzo dobra współpra-
ca z dyrektor placówki – Grażyną Le-
ciej oraz gronem nauczycielskim, któ-
rych ideały pedagogiczne się zbiegają. 
Wykonując swoje nowe obowiązki, 
będzie kontynuowała pracę z dziećmi. 

PAW

n
Beata Janicka podejmuje obowiązki wicedyrektora 
SP 3 i kontynuuje pracę z dziećmi   fot. Paweł Wol-
niewicz
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Główna cecha jej charakteru to odwaga; 
kłamie tylko wtedy, gdy nie chce kogoś 
zranić; nadużywa słowa „masakra”; 
u przyjaciół ceni szczerość, u mężczyzn 
odpowiedzialność, a u  kobiet ciepło. 
Miłośniczka „Gry o  tron”. W  wolnych 
chwilach lubi gotować, dekorować wnę-
trza, podróżować bez z góry założonego 
celu. Gdy była mała, chciała być pisa-
rzem, etnografem, pilotem myśliwca, 
naukowcem, a została... specjalistką od 
prowadzenia �rm, księgową, doradcą 
podatkowym, biegłym sądowym. Maria 
Chaber, bo o  niej mowa, to kobieta 
przedsiębiorcza, która żadnej pracy się 
nie boi, a wiele już w życiu robiła...

Korzenie
Urodziła się w Częstochowie i tam spę-
dziła spory kawał swego życia. Pochodzi 
z  wielodzietnej rodziny. Swoją ścieżkę 
zawodową rozpoczęła od nauki w  Li-
ceum Ekonomicznym w Częstochowie, 
po maturze poszła na studia zaoczne na 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 
Głód wiedzy narastał, więc rozpoczęła 
studia doktoranckie przy Państwowej 
Akademii Nauk, kierunek: informatyka, 
zarządzanie, �nanse. Później był Master 
of Business Management (MBM), liczne 
szkolenia zawodowe, aż w końcu otwo-
rzyła przewód doktorski na Uniwersy-
tecie Ekonomicznym w  Gdańsku. Od 
małego żyła w  przekonaniu, że musi 
sobie dać radę w każdej sytuacji. Miała 
głowę otwartą na różne pomysły, była 
wykształcona, wkrótce została mamą 
trójki dzieci (córki i dwóch synów), ale 
nie miała szczęścia w miłości. Mając na 
wychowaniu dzieci i  żyjąc z  tego, co 
sama zarobiła, starała się jednocześnie 
być cudowną mamą i dobrym pracow-
nikiem. Najpierw pracowała jako głów-
na księgowa w pewnej spółce. To przy-
nosiło jej pieniądze, ale zabierało czas 
przeznaczony dla dzieci. 6 grudnia 1991 
roku założyła więc własną �rmę „Chaber 
i Chaber, biuro doradztwa gospodarcze-
go”, której siedzibą było jej mieszkanie. 
Postanowiła uczyć przedsiębiorców za-
kładać �rmy, a także w razie potrzeby, 
ratować je przed bankructwem. Co jesz-
cze zrobiła dla dzieci? 10 lat temu prze-
prowadziła się do Lubonia. Odkąd Czę-
stochowa przestała być miastem woje-
wódzkim, miała mało do zaoferowania, 
a  potrzeby i  oczekiwania studiujących 
już dzieci rosły. Postanowiła przenieść się 
bliżej większego miasta, żeby dostęp do 
edukacji czy rynku pracy był łatwiejszy. 
A że współpracowała z lubońskimi �r-
mami, to wybór niejako sam się nasunął. 
Poza tym, ceni sobie cechy poznaniaków. 
Ich pracowitość, wychowanie, zorgani-
zowanie. To ważne, z jakimi ludźmi się 
współpracuje, wokół kogo się żyje i wy-
chowuje dzieci. Sprzedała więc miesz-
kanie w rodzinnym mieście, a za pienią-
dze z niego kupiła dom w stanie suro-
wym otwartym przy ul. Liliowej w Lu-
boniu. Na dokończenie i urządzenie go 
wzięła kredyt. Dlaczego nie kupiła tań-
szego mieszkania? Z rozsądku. Chciała 
stworzyć swoim dzieciom jak najlepsze 
warunki życia; poza tym miała dwa psy 

i  kota, a  one potrzebują przestrzeni. 
Zresztą, sama lubi się otaczać przyrodą. 
Instynktownie unika betonowych blo-
kowisk, w których brakuje zieleni. Tylko 
otoczona naturą, zyskuje spokój i  we-
wnętrzną harmonię.

Brak granic
Od zawsze bardzo angażowała się w pra-
cę. Jeśli zdecydowała się prowadzić jakąś 
�rmę, to dawała z siebie 100%. Pracow-
ników tych �rm traktowała jak swoje 
dzieci, którym trzeba pomóc. Z perspek-
tywy czasu wie, że nie tędy droga. Da-
wała swoją energię i  czas obcym lu-
dziom, gdy tymczasem jej uwagi potrze-
bowały dzieci. Wielokrotnie życie rzu-
cało jej kłody pod nogi. Wielokrotnie 

wydawało  się jej, że już nie da rady. 
A jednak brała się w garść i kolejny raz 
stawiała czoła wszelkim przeciwnościom. 
Gdy była młoda, marzyła o  skórzanej 
kurtce, ale wtedy nie było ją na nią stać. 
Później, gdy już zarabiała, mogła sobie 
ją kupić, ale stwierdziła, że to tylko fa-
naberia. Gdy pracowała z  niepełno-
sprawnymi, czuła się winna temu, że ma 
więcej niż oni. Zakup szafy do domu lub 
nowej bluzki wydawał jej  się nieprzy-
zwoity w obliczu tego, że jej pracownicy 
nie mogą sobie na to pozwolić. Tak 
bardzo wchłonęło ją pomaganie innym, 
że zapomniała o swoich potrzebach. Gdy 
zapytałam ją o obecny stan jej umysłu, 
odpowiedziała, że odzyskuje spokój, że 
ma w  sobie pozytywną pustkę, która 
powoduje, że już nic nie musi, że robi 
tylko to, co chce. Cieszy się, że �rma, 
którą prowadzi od 25 lat, daje jej możli-
wość wyboru ludzi, z którymi chce pra-
cować. Robić to, co się lubi i pracować 
z tym, kim się chce, to synonim wolno-
ści i zgody ze samym sobą.

Działanie
Odzyskawszy wewnętrzną równowagę, 
pomyślała, żeby zrobić użytek ze swojej 
wiedzy i doświadczenia, i nauczyć mło-

Stuprocentowa kobieta udająca, że jest mężczyzną
Niedawno minął Dzień Kobiet i z tej m.in. okazji w marcowych „Wieściach” przedstawiamy oryginalna osobowość kobiecą

dych przedsiębiorców tego, co sama wie. 
Z tą myślą w czerwcu 2015 roku została 
przewodniczącą Rady Gospodarczej 
w Luboniu. Pełna ideałów organizowała 
różne szkolenia, na które jednak... prawie 
nikt nie przychodził. Uważa, że polscy 
przedsiębiorcy nie potra�ą chwalić  się 
tym, co mają dobrego do zaoferowania, 
a gdy jest źle, sądzą, że nikt z zewnątrz 
nie jest w  stanie im pomóc, bo to oni 
najlepiej znają swoje �rmy. A to błąd. Bo 
ona wie, jak stworzyć program napraw-
czy i pomogła wielu �rmom, które ba-
lansowały na granicy bankructwa. Moż-
na śmiało rzec, że jest lekarzem rodzin-
nym �rm. Często obecna przy tworzeniu, 
czuwa nad ich rozwojem, a gdy zajdzie 
potrzeba, wspiera i pomaga wyjść z kło-

potów. Ponadto, współpracowała z Mi-
nisterstwem Rozwoju Przemysłu i róż-
nymi bankami. Jako ekspert ds. oceny 
wniosków o  dotacje pomaga zdobyć 
pieniądze na rozwój wielu �rm; nato-
miast jako biegły sądowy ds. zarządzania, 
zarządzania �nansami i rachunkowości, 
wspiera prokuraturę. Jest fachowcem 
w swojej dziedzinie, nagrodzona Złotym 
Medalem za Długoletnią Służbę przez 
prezydenta RP w  2015  r., a  w  2017  r. 
odznaka honorową Za Zasługi dla Wo-
jewództwa Wielkopolskiego (jej kandy-
daturę zgłosił Wielkopolski Związek 
Pracodawców). W maju br. ze względów 

zdrowotnych rezygnuje z funkcji prze-
wodniczącej Rady Gospodarczej. Gdzie 
jeszcze widzi lukę w  funkcjonowaniu 
miasta? Wskazuje na brak sposobu wy-
miany informacji urzędu z mieszkańca-
mi. Podkreśla, że miasto musi poznać 
potrzeby swoich mieszkańców, żeby im 
pomóc. Ponadto, chciałaby żeby powsta-
ła internetowa baza lubońskich �rm – to 
ułatwiłoby życie zarówno przedsiębior-
com, jak i potencjalnym klientom.

Plany i marzenia
Patrząc na swoją bliższą przyszłość, pani 
Maria chciałaby dokończyć rozgrzebany 
doktorat. Jego temat „Społeczne efekty 
decyzji administracyjnych” w perspek-
tywie obecnej wycinki drzew czy budo-
wie nowych dróg, jest na tyle aktualny, 
że (gdy już się ukaże) powinien stanowić 
podstawową lekturę wszystkich ludzi 
sprawujących władzę. Krótkowzroczność 
rządzących, swoimi dokonaniami wal-
czącymi o głosy w następnych wyborach, 
jest najczęściej podyktowana kwestiami 
politycznymi. A  to akurat sprawia, że 
dobro ogółu jest najmniej ważne. Nato-
miast patrząc na dalszą przyszłość, pani 
Maria widzi siebie w  małym ciepłym 
domku piszącą książkę fantasy...

Dwa pierwiastki
Myśląc o  kobiecie przedsiębiorczej, 
w podświadomości miałam wyobrażenie 
Kobiety Pracującej, granej przez Irenę 
Kwiatkowską w  kultowym „Czterdzie-
stolatku”. Energicznej, „oblatanej”, roz-
gadanej. Tymczasem, poznałam kobietę 
spokojną, wyważoną i niezwykle mądrą. 
Kobietę silniejszą niż niejeden mężczy-
zna. Jednocześnie kobietę, która w głębi 
duszy pragnie posiadać w sobie dar wy-
rażania emocji poprzez muzykę lub ma-
larstwo. Kobietę, która w twardej rzeczy-
wistości, w której przyszło jej żyć, wy-
trwale i za wszelką cenę walczyła o god-
ne życie dla swoich dzieci. Kobietę, 
która właśnie przez to, że jest kobietą, 
w konfrontacji z mężczyznami musiała 
jeszcze bardziej udowadniać, że jest 
dobrym fachowcem i zna się na rzeczy. 
Kobietę, która uważa, że w życiu najważ-
niejsze są dzieci, a pieniądze potrzebne 
są tylko do przeżycia, na zbytki nie ma 
sensu tracić czasu i energii. Po rozmowie 
z moim gościem stwierdzam, że sukces 
jest kobietą. Ma na imię Maria. I z pew-
nością nauczy się jeszcze grać na piani-
nie lub organach niejedną kolędę...

B.S.

Zdaniem uczestnika
Po lekturze ubiegłomiesięcznych „Wieści Lubońskich” do redakcji zgłosił się pan 
Marian Rajczak – uczestnik akcji po wybuchu dekstryny w Zakładach Ziemnia-
czanych. Twierdzi, że w usuwaniu skutków zdarzenia w 1972 r. nie brał udziału 
sprzęt wojskowy, o czym mówił podpis pod zdjęciem opublikowanym na str. 36. 
Twierdzi, że pracowały tam pojazdy Transbudu Oddział 3 z ul. Dziadoszańskiej, 
którego był pracownikiem – 6 ciężarówek marki „Kraz” i dźwig, a także dźwig 
z Mostostalu. Ze zdjęć archiwalnych może jednak wynikać, że w akcji tej mógł 
uczestniczyć ciężki, specjalistyczny sprzęt wojskowy (patrz np. zdjęcia na str. 38).  

 (red)

n
Maria Chaber  fot. Michał Stempczyński
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W czwartek,16 lutego, w sali bankietowej
„Lacerta” odbyła się kolejna uroczystość, 
podczas której miasto uczciło małżeń-
stwa z  50-letnim i  dłuższym stażem. 
Honory gospodarza uroczystego spotka-
nia pełnił kierownik USC – Cezary Bi-
derman, który na wstępie powitał 
wszystkich uczestników uroczystości, 
a następnie zwrócił się do jubilatów m.in. 
tymi słowami: Szanowni Jubilaci, 50. 
i  kolejne rocznice małżeńskie to Wasze 
świadectwo, że słowo przysięgi wypowie-
dziane wiele lat temu ma moc i obowią-
zuje. Jesteście Szanowni Państwo dla nas 
wszystkich przykładem. Przed wręcze-
niem medali (przyznaje je Prezydent RP 
na wniosek wojewody) i okolicznościo-
wych dyplomów, burmistrz Małgorzata 

Machalska, w  imieniu Prezydenta RP, 
pracowników Urzędu Miasta i własnym, 
skierowała do par ciepłe słowa. Podkre-
śliła m.in., że wręczanie tych okoliczno-
ściowych medali i dyplomów jest ogrom-
nym zaszczytem dla władz miasta. Moż-
liwość spędzenia życia z ukochaną oso-
bą to wielki dar, który jednak można 
zmarnować, czego jubilaci nie zrobili. 
Wspomniała również, że bycie razem 
z  jedną osobą to skarb i  nie ukrywała 
ogromnego wzruszenia, że wśród jubi-
latów są jej rodzice – Krystyna i Czesław 
Baranowscy – szczególnie przeżywają-
cy tę niezwykłą sytuację. Włodarz 
miasta przyznała również, że patrząc 
na uczestniczące w uroczystości pary 
utrzymujemy  się w  przekonaniu, jak 
trzeba, należy i  można szczęśliwie 
przejść przez życie. Dodała również, 
że jej pragnieniem jest zasiąść w przy-
szłości na podobnej uroczystości z mę-
żem i otrzymać medal z rąk Burmistrza 
Miasta Luboń. Życzenia i  gratulacje 
złożyła gościom również przewodni-
cząca Rady Miasta – Teresa Zygma-
nowska, która m.in. podkreśliła, że 
jubilaci są wzorem, jak kochać i  sza-
nować najbliższą osobę oraz utwier-
dzają innych w wierze w ludzi i trwałe 
uczucia.
Złote pary uhonorowano odznaczeniami. 
Szmaragdowe otrzymały je 5, diamen-
towe 10, a  żelazna 15  lat temu, teraz 
wręczono im pamiątkowe dyplomy, 

kwiaty i kosze słodyczy. Uczestnicy uro-
czystości przy kawie i łakociach z przy-
jemnością wsłuchiwali  się w  muzykę 
zespołu „Ton”, która szybko poderwała 
ich do tańca. Niezawodny luboński ze-
spół tradycyjnie zaprezentował się, wy-
konując dobrze znane parom utwory. 
Jubilaci, dla których uroczystość przy-
gotowano, zgodnie podkreślali, że były 
to dla nich wzniosłe i przyjemne chwile, 
które na zawsze zachowają w  swojej 
pamięci. W  ich imieniu podziękował 
Jerzy Dąbkowski, który uświetnił spo-
tkanie, recytując wiersze swojego autor-
stwa. Utwory te doskonale wkompono-
wały się w panujący nastrój.
Szanownym Jubilatom gratulujemy z ser-
ca i  życzymy wielu jeszcze razem spę-

dzonych w zdrowiu i szczęściu lat. Jed-
nocześnie informujemy, że tegorocznych 
pary godne odznaczenia i uhonorowania 
można zgłaszać w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w  lubońskim magistracie do 
końca maja br.

PAW

Lista jubilatów
22 pary odznaczone „Medalem za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie” (w nawia-

Złoci, szmaragdowi, diamentowi i żelaźni
Jubileusze lubońskich małżeństw 2016

sie podano datę ślubu): 
Kazimiera i  Jerzy Ka-
zimierz Adamscy 
(23.04.1966 r.), Krysty-
na i Czesław Kazimierz 
Baranowscy 
(16.07 1966 r.), Halina 
i  Zygmunt Marian 
Czajowie 
(20.08.1966 r.), Domi-
cela i  Zbigniew Kazi-
mierz  Czajkowie 
(30.04.1966  r.), Ma-
rianna i  Jerzy Kazi-
mierz Dąbkowscy 
(26.03.1966 r.), Teresa 
i Tadeusz Antoni Gu-

lawscy 
(31.12.1966  r.), 
Wanda i Jan Ste-
fan Kędziowie 
(11.06.1966  r.), 
Aleksandra Ma-
ria i  Benon Ki-
jakowie 
(27.08.1966  r.), 
Krystyna i Wło-
dzimierz Kazi-
mierz Kleibero-
wie 
(15.10.1966  r.), 
Kazimiera Cze-
sława i  Henryk 
Polaczykowie 
(19.11.1966  r.), 
Inge Elfriede 

i  Stefan Przedwojscy (22.10.1966  r.), 
Czesława Kazimiera i Henryk Rozczyń-
scy (29.10.1966 r.), Emilia i Stefan Siód-
makowie (28.05.1966 r.), Jadwiga i Stefan 
Sowczyńscy (04.06.1966  r.), Barbara 
i   F l o r i a n  S o m m e r f e l d o w i e 
(27.09.1966  r.), Alicja Irena i  Janusz 
Syllerowie (10.04. 1966 r.), Maria i Woj-
c i e c h  Ka z i m i e r z  Ś m i g i e l s c y 
(10.05.1966  r.), Maria Julianna i  Jerzy 
Kazimierz Tomaszewscy (24.12.1965 r.), 

Maria Krystyna i  Czesław Kazimierz 
Tylkowie (22.01.1966 r.), Walentyna Ma-
ria i  Antoni Stanisław Wandasowie 
(27.11.1965 r.), Janina Kazimiera i Wa-
cław Wierzbiccy (26.06.1965 r.), Krysty-
na i  Andrzej Antoni Winkelowie 
(17.09.1966 r.).

Pary uhonorowane dyplomami (16): za 
50-lecie pożycia małżeńskiego (Złote 
Gody) – Leokadia i Kazimierz Surdykowie, 
Irena i  Czesław Wilczkowie; za 55-lecie 
pożycia małżeńskiego (Szmaragdowe 
Gody) – Krystyna i Jan Barłogowie, Kazi-
miera i  Stanisław Kostrzewscy, Maria 
i Zygmunt Maćkowiakowie, Bożena i Hen-
ryk Matuszakowie, Barbara i Andrzej Me-
lingerowie, Krystyna i  Adam Pytkowie, 
Bogusława i Czesław Szafczykowie, Anna 
i Zygmunt Toporscy, Krystyna i Jerzy Pi-
larczykowie; za 60-lecie pożycia małżeń-
skiego (Diamentowe Gody) – Regina 
i Marian Akuszewscy, Franciszek i Czesław 
Kubiakowie, Anna i Stefan Majewscy, Eu-
genia i Mieczysław Ratajczakowie; za 65-le-
cie pożycia małżeńskiego (Żelazne Gody) 
– Maria i Jan Jóskowiakowie.

Redakcja „WL” rozdała kilkadziesiąt 
kompletów zdjęć z uroczystości nagra-
nych na płytach CD.

n
Zespół „Ton” poderwał jubilatów do tańca   fot. Paweł Wolniewicz

n
Podczas dekorowania medalami burmistrz Małgorzata Machal-
ska i jej rodzice – Krystyna i Czesław Baranowscy – nie ukrywali 
wzajemnego wzruszenia   fot. Paweł Wolniewicz

n
Wspólny, okolicznościowy toast uczestników uroczystości   fot. Paweł Wolniewicz

n
Uhonorowane pary chętnie pozowały do wspólnego 
zdjęcia z paniami Burmistrz i Przewodniczącą Rady 
Miasta oraz Kierownikiem USC (wszyscy z łańcuchami 
funkcyjnymi)   fot. Paweł Wolniewicz
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ucząc i  wychowując dzieci podczas 
wspólnych zabaw. Rozwijał w  nich 
zamiłowanie do gier zespołowych 
i planszowych, wielu zaraził pasją gry 
w szachy.
Każdy, kto poznał Krzysztofa, od pierw-
szej chwili czuł jego pozytywną energię, 
łagodność, dobroć i życzliwość. Zapew-
ne dlatego od razu wiadomo było, że 
w każdej sytuacji można na niego liczyć. 
Cechował go optymizm, który podzi-
wialiśmy szczególnie w czasie wieloletniej 
choroby. Posiadał nieocenioną umiejęt-
ność obsługi urządzeń nagłaśniających, 
dlatego „od zawsze” był odpowiedzialny 
za nagłośnienie wszystkich imprez i uro-
czystości szkolnych. W  każdym roku 
szkolnym zespół uczniów i nauczycieli, 
którzy je przygotowywali, zmieniał  się 
– tylko on w  ciągu lat pracy w  naszej 
szkole był stałym, niezmiennym człon-
kiem tego zespołu, obsługując urządze-
nia nagłaśniające podczas setek prób, 
a potem podczas dziesiątek imprez i uro-
czystości. W trakcie kilkunastu festynów 
„Pożegnanie lata z Cieszkowianką” w tłu-

mie rozbawionych osób na szkolnym 
boisku przez wiele godzin był jedynym 
skupionym na wykonywanych z precyzją 
czynnościach przy konsoli. W to zajęcie 
angażował się nawet wtedy, gdy choroba 
mocno ograniczyła jego siły. Także wte-
dy, gdy nie musiał tego robić, gdy o tę 
pomoc nie prosiliśmy. Po prostu zja-
wiał się i pomagał. Był skromnym czło-
wiekiem – zawsze pracował spokojnie, 
bez rozgłosu, nie dla zaszczytów. Jego 
spokój i opanowa-
nie niejednokrot-
nie pozwalały zna-
leźć dobre wyjście 
z  trudnych sytu-
acji. Nie silił się na 
rady, morały, po 
prostu słuchał, bo 
zdecydowanie wo-
lał słuchać niż mó-
wić. W  ludziach 
widział to, co 
w  nich najlepsze 
i  na tym  się sku-
piał. Dzielił  się 
z innymi radością 
i  serdecznością. 
Nie miał w  zwy-
czaju podnosić 
głosu, nie miał 
w sobie cienia zło-
ści, na otoczenie 
działał uśmiechem 

i  siłą spokoju. Jego uśmiech po-
zwalał bez obawy prosić o pomoc 
i  stanowił obietnicę spełnienia 
prośby. Był nieocenionym towa-
rzyszem naszych wspólnych dzia-
łań, spotkań i wycieczek. Cenili-
śmy jego towarzystwo, bo umiał 
żartować i miał duży dystans do 
siebie. Przez wiele lat również 
lubońskie Stowarzyszenie Pomo-
cy Osobom Niepełnosprawnym 
„Wspólna Droga” mogło liczyć na 
jego umiejętności techniczne pod-
czas przygotowań do przedstawień 
jasełkowych oraz w czasie ich prze-
biegu.
Śp. Krzysztofa Skwierzyńskiego 

pożegnaliśmy 11  lutego br. na Mszy 
św. w kościele św. Barbary i na cmen-
tarzu w Żabikowie.

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Augusta hr. Cieszkowskiego

Msze św. w  intencji naszego Kolegi 
zostaną odprawione w kościele pw. św. 
Jana Pawła II: od przyjaciół 24 marca 
i 5 września o godz. 18 oraz od współ-
pracowników 24 kwietnia o godz. 18.

7 lutego 2017  r. zmarł śp. Krzysztof 
Skwierzyński, wieloletni nauczyciel 
Szkoły Podstawowej nr 2, nasz Przyja-
ciel i Kolega. Kilka lat zmagał się z cięż-
ką chorobą. Trudno nam pogodzić się 
z  jego odejściem, razem z nim i  jego 
rodziną wierzyliśmy, że ją pokona 
i  dane nam będzie cieszyć  się z  jego 
powrotu do zdrowia i pracy.
Urodził się 25 lipca 1964 r. w Wągrow-
cu i  tam w  1971  r. rozpoczął naukę 
w Szkole Podstawowej. W 1977 r. wraz 
z rodzicami przeprowadził się do Lu-
bonia, gdzie w  VII i  VIII klasie 
uczył  się w Szkole Podstawowej nr 2 
i  w  1979  r. został jej absolwentem. 
Naukę kontynuował w  Technikum 
Energetycznym, w którym w 1984  r. 
zdał maturę. W 1990 r. ukończył Wy-

dział Nauk Społecznych UAM, uzysku-
jąc tytuł magistra w  zakresie nauk 
politycznych o specjalności nauczyciel-
skiej. Od 1 września 1984 r. przez 32 
lata pracował jako nauczyciel w Szko-
le Podstawowej nr  2, najpierw uczył 
matematyki i historii, a następnie wy-
brał pracę w  świetlicy szkolnej. 
W 2016 r. ze względu na stan zdrowia 
przeszedł na rentę.
W 1992  r. zawarł związek małżeński 
z Małgorzatą Nowak, lubonianką, rów-

nież absolwentką 
Szkoły Podsta-
wowej nr 2. Zo-
stał ojcem dwóch 
córek: Michaliny 
– studentki UAM 
i  Marty – stu-
dentki Politech-
niki Poznańskiej. 
Wraz z  rodziną 
zamieszkał 
w nowo wybudo-
wanym domu 
w Wirach.
Po pracy w szko-
le odpoczywał 
czynnie – zimą 
na nartach w gó-
rach, latem nad 
morzem, gdzie 

ulubionym miejscem rodzinnego wy-
poczynku były okolice Sianożęt. 
Uczestniczył w  rajdach rowerowych, 
a  indywidualnie jeździł rowerem do 
Jaszkowa, by w  tamtejszej stadninie 
pojeździć konno.
Zapamiętamy go jako nauczyciela, któ-
ry wybrał pracę w świetlicy szkolnej, 
nauczyciela, który dbał o najmłodszych 
uczniów, tych, którzy potrzebowali 
szczególnego zrozumienia, cierpliwo-
ści i  spokoju. Wspierał ich rozwój, 

Krzysztof Skwierzyński
(1964 – 2017)

n
Krzysztof Skwierzyński w chwili relaksu

n
Z uroczystości szkolnych, zawsze w cieniu sceny, precyzyjny, 
opanowany i nie do zastąpienia

n
Krzysztof Skwierzyński na boisku SP 2, 
której był absolwentem, a potem 
nauczycielem

n
W pokoju nauczycielskim z wicedyrektor 
Elżbietą Nowakowską

n
Na wyjeździe integracyjnym nauczycieli SP 2 w otoczeniu koleżanek i kolegów. 
Obok Krzysztofa Skwierzyńskiego na środku – p. Anna Malcherek – wieloletnia 
szefowa stołówki szkolnej. Zdjęcie wykonano w 2007 r., gdy p. Ania odchodziła 
na emeryturę

n
Z archiwum rodzinnego – Krzysztof Skwierzyński nad 
morzem z żoną i córkami
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Dawniej, w  jednych rejonach Wielko-
polski, w okresie bezpośrednio poprze-
dzającym Wielki Post, nazywanym ostat-
kami lub zapustami, po wsiach chodziły 
grupy przebierańców, które określano 
Niedźwiedziami lub Wodzeniem Niedź-
wiedzia. W  innych miejscach naszego 
regionu podobnie działo  się w  drugi 
dzień świąt Wielkiej Nocy, kiedy oprócz 
oblewania wodą (dyngus) odbywały się 
pochody z charakteryzacjami zwierzę-
cymi nawiązujące do tradycji zapustnych. 

Najczęściej główną postacią takich po-
chodów był Niedźwiedź (często owinię-
ty w grochowiny i słomę), któremu to-
warzyszył orszak składający się z: Baby, 
Dziada, Kominiarza, Konia (najczęściej 
siwego), Diabła, a  niekiedy też: Żyda, 
Piekarza, Cygana, Policjanta, Ułana, 
Szewca czy Czapli.
Grupy takie, w zależności od czasu, w ja-
kim się pojawiały, nazywano w Wielko-
polsce lokalnie też inaczej np.: dyngu-
siarze, dynguśniki, dyngusy, muradyny, 

ziandary, siwki (gdy główną postacią była 
osoba przebrana za siwego konia), masz-
kary zapustne, miśki, koziołki czy pod-
koziołki.
Dziś prezentujemy Państwu pamiątkowe 
zdjęcie takiej grupy wraz z widzami (po 
poznańsku „gapiami”), wykonane przed 
60. laty w sąsiadującej z nami Łęczycy. 
W  grupie znajdują  się też zapewne 
mieszkańcy Lasku lub Wir – rejonów, 
w  które zapuszczały  się Niedźwiedzie. 
Zdjęcie udostępniła nam pani Genowe-

fa Bobkowska, która rozpoznała wśród 
przebierańców m.in. klęczących central-
nie – Józefa Dobrowolskiego (podtrzy-
muje niedźwiedzia siedzącego na ziemi), 
Stenka Nowickiego (baba w  chuście), 
Bogdana Dymka (kominiarz z miotłą); 
stojących – Mielcarka z ul. Krętej (ko-
miniarz z kokardą na cylindrze), Józefa 
Jazdończyka z ul. Leśnej (z akordeonem), 
Kazimierza Mandelskiego z  ul.  Leśnej 
(dziad z papierosem), Edmunda Dymka 
z ul. Leśnej (z trąbką pomiędzy chocho-
łem a policjantem), rolę cho-
choła odstawiał Jan Olejnik 
z ul. Leśnej, zaś koniem siw-
kiem był mieszkaniec 
ul.  Krętej z  Lasku. Wśród 

n
Zdjęcie Niedźwiedzi z okresu wielkanocnego sprzed 60. lat (1957 r.). Tradycyjnie zwracamy się też z prośbą o pomoc w rozpoznaniu pozostałych osób oraz uzupełnieniu 
informacji o zwyczajach i obrzędach panujących w Żabikowie, Luboniu, Lasku oraz okolicznych wsiach    fot. ze zbiorów Genowefy Bobkowskiej

Niedawno, 1 marca, obchodziliśmy Na-
rodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. 
Tradycyjnie przedstawiciele redakcji 
„Wieści Lubońskich” odwiedzili w tym 
dniu mogiłę lubonianina na cmentarzu 
przy ul. Bluszczowej. Zapaliliśmy znicze, 
biały i czerwony, które ustawione obok 
siebie dawały poświatę w barwach naro-
dowych.

W ubiegłym roku, w marcowych „Wie-
ściach”, na str. 17, w materiale „Lokalni 
wyklęci” przypomnieliśmy krótko postać 
tego zasłużonego człowieka związanego 
z  przedwojennym Luboniem. W  paź-
dzierniku zaś na szpaltach „Dobre, bo...”, 
w  artykule „Państwo Podziemne” na 
str.  4 zwróciliśmy  się m.in. z  apelem 
o  ratowanie pamięci o  tym bohaterze 
poprzez ufundowanie nowej płyty na-
grobnej. Temat przez niektórych został 
podchwycony. Organizowana jest zbiór-

ka na ten cel, m.in. w Szkole Podstawo-
wej nr 3.

Zaproponowano też treść na nową płytę 
nagrobną:

śp.
Kazimierz Grenda

15.04.1906 – 10.03.1959
dr geogra�i, harcerz, pedagog
l kier. Szkoły w Luboniu

l org. Harcerskiej Poczty Polowej
w Powstaniu Warszawskim
l szef KG Szarych Szeregów
l kier. WiN - Okręg Łódź

l więzień UB

Napis przedstawia, w największym skró-
cie, życiorys tego zasłużonego i niezłom-
nego człowieka, który całe swoje życie 
poświęcił Polsce, najpierw jako nauczy-

Płyta nagrobna
Dla Kazimierza Grendy

ciel, wychowawca i organizator 
harcerstwa w  II  RP, a  gdy 
w 1944 r. do walki powstańczej 
stanęła stolica, przystąpił wraz 
z harcerstwem do boju o odzy-
skanie wolności Ojczyzny. Tak-
że po wojnie, gdy Związek Ra-
dziecki wprowadzał u nas swój 
komunistyczny ustrój, zaanga-
żował się w opór wobec tej no-
wej zależności, działając m.in. 
w organizacji „Wolność i Nie-
zawisłość” (WiN). Przez Urząd 
Bezpieczeństwa został areszto-
wany, skazany najpierw na 
śmierć, pozbawiony wszelkich 
praw, a  następnie więziony, do 
zupełnego wyczerpania i  zruj-
nowania zdrowia.

PPR

Wszystkich, którzy chcieliby po-
móc w prowadzonej akcji, mają 
propozycję lub uwagi co do tre-
ści na płycie nagrobnej, prosimy 
o  kontakt z  redakcją „Wieści 
Lubońskich”.

n
Rodzi się szansa na wymianę płyty nagrobnej 
dla Kazimierza Grendy – przedwojennego kie-
rownika szkoły w Luboniu, a także organizatora 
tutejszego harcerstwa   fot. Piotr P. Ruszkowski

Zdjęcia z lamusa

Niedźwiedzie – ginący zwyczaj

cd.  
na str. 
66
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Realizując funkcję kronikarskiego odnotowywania i przypominania ważnych zda-
rzeń dotyczących Lubonia, prowadzimy rubrykę „Kalendarium lubońskie”. Przed-
stawiamy fakty, które miały miejsce w konkretnych miesiącach 5, 10, 15... lat temu.

Kalendarium lubońskie
marzec – okrągłe rocznice

140 lat temu
Qn 29 marca 1877 r. budowniczy Gro-

nowicz z Poznania otrzymał 5 talarów 
za podróż do Żabikowa i taksę likwi-
dowanej cegielni hr. A. Cieszkowskiego 
przy ul. Powstańców Wlkp.   (11, s. 137)

130 lat temu
Qn 2 marca 1887 r. Roman May wygło-

sił odczyt „To i owo o Ziemi”, a miesiąc 
później już nie żył. Był przeciążony 
obowiązkami zawodowymi i społecz-
nymi.   (11, s. 174)
Qn 22 marca 1887 r. nauczyciel szko-

ły wirowskiej przy ul. Łęczyckiej, 
do której uczęszczały również dzieci 
z  terenu dzisiejszego Lubonia – Lu-
dwik Jasiński – zorganizował po raz 
pierwszy uroczystość ku czci cesarza 
Wilhelma I, obchodzącego w tym dniu 
urodziny. Dało to początek, powszech-
nemu w tym czasie, „kultowi” wład-
cy zjednoczonych Niemiec w szkole 
w Wirach.   (13, s. 60)

115 lat temu
Qn 1 marca 1902 r. sporządzono protokół 

powizytacyjny informujący o tragicznej 
sytuacji glinianego budynku szkoły ża-
bikowskiej (SP 2).   (13, s. 141)

105 lat temu
Qn 22 marca 1912 r. urodziła się w Luboniu 

Maria Pawlicka – siostra miłosierdzia ze 
Zgromadzenia św. Wincentego à Paulo, 
ze znanego lubońskiego rodu Pawlickich 
(rodzice: Stanisław i Anna z d. Hernes). 
Była pielęgniarką. Zmarła w 2003 r.   (17, 
s. 197/249; „WL” 04/03, s. 21)

90 lat temu
Qn 24 marca 1927 r. Jan Malepszak kupił 

działkę przy nowo wytyczonej ul. Pu-
łaskiego 1 i jeszcze w tym samym roku 
wybudował na niej pierwszy dom.   (11, 
s. 68; „WL” 07-08/94, s. 12)

80 lat temu
Qn 19 marca 1937 r., w dniu św. Józefa, 

w para�i pw. św. Jana Bosko we wsi Lu-
boń poświęcono sztandar założonego 
w styczniu tego roku Żywego Różańca 
Ojców (90 członków).   (3, s. 194)

75 lat temu
Qn 4 marca 1942 r. na zawał serca zmarł 

nagle pastor para�i ewangelickiej w Ża-
bikowie – Eugen Greisberg. Miesiąc 
wcześniej, po interwencji u namiestnika 
Rzeszy w Kraju Warty – Arthura Greisera 
– z uwagi na trudności z docieraniem 
z Poznania, gdzie mieszkał, mianowano 
go pastorem komisarycznym (najczę-
ściej przybywał do Żabikowa-Kolonii 
pieszo).   (13, s. 285)

70 lat temu
Qn W marcu 1947 r., w parafii pw. św. 

Jana Bosko w Luboniu rozpatrywa-
no kwestię zamówienia nowych ław 
kościelnych na 200 miejsc. Ponieważ 
jednak miały kosztować 238 000 zł, 
nie zdecydowano się na taki wyda-
tek. W odbudowywanej ze zniszczeń 
wojennych świątyni pozostały więc 
nadal stare ławy przywiezione z ko-
ścioła ewangelickiego w Żabikowie. 
Proboszczem był wówczas ks. Teodor 
Nogala.   (3, s. 183)

60 lat temu
Qn 21 marca 1957  r. Najwyższy Sąd 

Wojskowy przywrócił przedwojennemu 
kierownikowi i  nauczycielowi Szko-
ły w  Luboniu (SP  3) – Kazimierzowi 
Grendzie – utracone prawa (15 lat wię-
zienia oraz pozbawienie praw publicz-
nych i obywatelskich na 5 lat – wyrok 
z 23.02.1947 r.). K. Grenda był powstań-
cem warszawskim, szefem Kwatery 
Głównej Szarych Szeregów „Pasieka”, 
inicjatorem Harcerskiej Poczty Polowej, 
a po wojnie – komendantem Okręgu 
Łódzkiego konspiracyjnego Zrzesze-
nia Wolność i  Niezawisłość (WiN), 
skazanym pierwotnie (1946 r.) na karę 
śmierci.   (13, s. 253)

50 lat temu
Qn W marcu 1967 r. rozpoczęła się bu-

dowa boiska szkolnego przy SP 2.   (13, 
s. 189)

25 lat temu
Qn 11 marca 1992 r. Poznańskie Kura-

torium Oświaty wpisało do ewidencji 
szkół Prywatne Liceum Ogólnokształ-
cące nr 3, które później jako LO działa-
ło w zabytkowym budynku szkolnym 
w Luboniu, przy ul. Armii Poznań (dziś 
Szkoła Podstawowa im. Filipa Neri Sto-
warzyszenia „Cor Ad Cor”).   (13, s. 324)
Qn 14 marca 1992 r. w Szkole Podstawo-

wej nr 3 oddano do użytku salę gimna-
styczną.   („WL” 04-1992, s. 8; 13, s. 246)
Qn 17 marca 1992 r. na tzw. tarasie budynku 

administracji Spółdzielni Mieszkaniowej 
przy ul. Żabikowskiej 62 otwarto market 
„Anika”, własność E. i S. Butków. Dziś 
w tym miejscu jest m.in. bank i apteka.   
(„WL” 04-1992, s. 9)

20 lat temu
Qn 15 marca 1997 r. w nowym segmen-

cie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. 
Żabikowskiej  40 uroczyście otwarto 
siedzibę Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej (jedyna placówka powiatowa 
w Luboniu).   (8)

15 lat temu
Qn 26 marca 2002 r. Rada Miasta Lubonia 

przyjęła uchwałę w sprawie wygaśnięcia 
mandatu radnego Marcina Lecieja, który 
miesiąc wcześniej zrezygnował z pełnienia 
tej funkcji, tłumacząc swoją długotrwa-
łą nieobecność w obradach – brakiem 
czasu na wykonywanie obowiązków. 
Jego miejsce, na kilka miesięcy przed 
ukończeniem kadencji 1998-2002, zajął 
kandydat z tego samego ugrupowania 
(Unia Wolności) w okręgu wyborczym 
nr 3 – Marek Samulczyk.   („WL” 03-
2002, s.  13; „WL” 04-2002, s.  12; 10, 
XLV/241/2002)

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa 
XX wieku. Luboń k. Poznania” Grażyna 
Balińska, Wrocław 2000; 3 – „Luboń i oko-
lice. Dzieje osadnictwa i dziewięciu para�i” 
Stanisław Malepszak, Luboń 2002 i 2005; 4 
– „Wykopaliska archeologiczne w Luboniu”, 
Stanisław Malepszak, Błażej Stanisławski, 
Luboń 1998; 5 – „50 lat Lubońskiego Klu-
bu Sportowego 1943 – 1993”, Stanisław 
Malepszak, Luboń 1993; 6 – „Zakłady 
Chemiczne Luboń SA 1914-1999. Tradycja 
i współczesność”, Andrzej Zarzycki, Lu-
boń 1999; 8 – Biblioteka Miejska – „Ka-
lendarium Lubonia” (www.biblub.com); 
10 – uchwały Rady Miasta Luboń; 11 – 
„Żabikowo. Dzieje wsi i fundacji Augusta 
Cieszkowskiego” Stanisław Malepszak, Lu-
boń 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 Powstaniu Wielkopolskim”, Luboń 2009; 
17 – „Rocznik Historyczny Lubonia” – tom 1, 
Luboń 2011; 18 – „Rocznik Historyczny 
Lubonia” – tom 2, Luboń 2012; 25 – „Bam-
brzy”, Maria Paradowska, Poznań 1998]; 30 
– BZCz (Biblioteka Zawartości Czasopism)

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

oprac. HS

Ośrodek Kultury zorganizował 3 marca spotkanie i projekcję 
�lmu „Katastrofa w Luboniu”. Dokument został wyproduko-
wany przez TVP 3 w ramach cyklu „Zapomniane historie” 
(czytaj: „WL” 02-2017, str. 36). Przypomina tragiczne wyda-
rzenia sprzed 45 lat, kiedy to w hali Wielkopolskiego Przed-
siębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego doszło do wybuchu 

dekstryny. Wówczas w katastro�e zginęło 
17 osób, pracowników nocnej zmiany.
Po pokazie �lmowym odbyło się krótkie 
spotkanie z autorem dokumentu redakto-
rem Zbysławem Kaczmarkiem. Projekcji 
dokumentu towarzyszyła wystawa fotogra-

Projekcja filmu o dekstrynie

n
Projekcja �lmu dokumentalnego o wybuchu dekstryny w Osrodku Kultury

�i z akcji ratunkowej prowadzonej w ko-
lejnych dniach po wybuchu.
Wystawę w holu Ośrodka Kultury będzie 
można oglądać do końca marca.

OK

n
Wystawa zdjęć dokumentujących tra-
gedię z 1972 r. w holu Ośrodka Kultury
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W Starostwie Powiatowym w Poznaniu 
22 lutego 2017 r. wręczono wyróżnienia 
i  nagrody młodzieży szkół podstawo-
wych za udział w  konkursie „Razem 
przeciwko przemocy”. Konkurs stanowił 
jeden z  elementów zrealizowanych 
w  2016  r. przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie i Komendę Miejską 
Policji w Poznaniu projektów edukacyj-
nych zapobiegających przemocy w ro-
dzinie i szkole.
Konkurs polegał na zgłoszeniu hasła, 
które zostanie wykorzystane w kampa-

nii edukacyjnej Powiatu Poznańskiego 
ukierunkowanej na pro�laktykę w ob-
szarze przemocy wobec dzieci i  prze-
mocy rówieśniczej. Laureatem pierw-
szego miejsca w  konkursie „Razem 
przeciwko przemocy” został Mikołaj 
Lejman uczeń kl. V Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie 
za hasło „Stop przemocy, słowa też bolą”. 
W  konkursie wyróżniono uczennicę 
VI klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Lu-
boniu – Bernadetę Dobosz.

Z. Jankowski

Ważne hasła
Lubonianka wśród uhonorowanych w konkursie na hasła kampanii 
„Razem przeciwko przemocy”

n
Od lewej mama Bernadety, wicestarosta poznański Tomasz Łubiński, Bernade-
ta oraz Zbigniew Jankowski – były dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, obecnie 
radny powiatu poznańskiego   fot. T. Sikorski

Upamiętniając Narodowy Dzień Żołnierzy 
Wyklętych, 1  marca, na terenie byłego 
niemieckiego obozu karno-śledczego w Ża-
bikowie, gdzie stoi pamiątkowy obelisk ku 
czci Żołnierzy Podziemnego Państwa Pol-
skiego II wojny światowej zniewolonych 
w  okresie stalinowskim w  latach 1939-
1956, uczestniczyliśmy w uroczystym ape-
lu, oddając im hołd. Uroczystość zorgani-
zowała burmistrz Małgorzata Machalska 
i Związek Strzelecki „Strzelec”. W podnio-
słej i pełnej zadumy atmosferze przy po-
mnikach i Ścianie Śmierci zapalono znicze, 
wartę honorową pełnili lubońscy strzelcy, 
harcerze oraz członkowie „Semper Fidelis” 
– Grupy Rekonstrukcji Cywilno Militarnej. 
Przemaszerowały i ustawiły się przy Ścia-
nie Śmierci poczty sztandarowe: Związku 
Strzeleckiego „Strzelec”, Miasta, Luboń-
skiego Bractwa Kurkowego, lubońskich 
szkół oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Były obecne władze samorządowe miasta, 
ks. proboszcz Bernard Cegła oraz miesz-
kańcy, w tym młodzież szkolna. Po ode-
graniu Hymnu Narodowego przybyłych 
powitali strzelcy oraz prowadząca uroczy-
stość kierownik Wydziału Oświaty, Zdro-
wia i Kultury UM – Romualda Suchowiak, 
po czym patriotyczną, okolicznościową 
mowę wygłosiła burmistrz Małgorzata 
Machalska. Podkreśliła m.in., że jeszcze do 

niedawna, bo przed 1989 r. nie wolno było 
inaczej mówić o żołnierzach AK i innych 
formacji zbrojnych ruchu oporu przeciw-
ko komunistom, jak bandyci i zbrodniarze. 
Stąd „Wyklęci” byli zabijani jako zdrajcy 
ojczyzny, skazywani z tych samych para-
grafów, co hitlerowscy zbrodniarze wojen-
ni. Przypomniała również, że na mocy 
konferencji w Teheranie Polska znalazła się 
w stre�e wpływów Związku Radzieckiego, 
natomiast po zakończeniu wojny Józef 
Stalin powołał uległy mu Polski Komitet 
Wyzwolenia Narodowego (PKWN). Na-
stały aresztowania, wywózki i mordy do-
konywane przez sowiecki NKWD i polski 
UB na żołnierzach AK. PKWN ogłosił 

mobilizację do po-
wstałej w ZSRR armii 
Berlinga i zdelegalizo-
wał struktury pod-
ziemne. Postawiło to 
poza prawem żołnie-
rzy polskiego państwa 
podziemnego, którzy 
chcąc uniknąć aresz-
towania, śmierci, czy 
wywózki na Sybir, 
przechodzili do nowej 
partyzantki, kryjąc się 
w  lasach. W  latach 
1945-1956 przez sze-
regi podziemia nie-
podległościowego 

Czas pamięci o wyklętych

przeszło ok. 150 000 osób. Ostatni żołnierz 
wyklęty – Józef ps. Lalka – z ginął w walce 
w 1963 r. Na koniec Małgorza-
ta Machalska wspomniała, że 
Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych zostało usta-
nowiono w 2011 r, przy popar-
ciu dwóch partii PO i  PiS, 
i zaapelowała, byśmy pamięta-
jąc o tym chcieli, aby ten dzień 
łączył, a nie dzielił. W dalszej 
kolejności ks. kan. Bernard 
Cegła zainicjował Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego, którą 
odmówił wspólnie z obecnymi. 
Apel Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych uroczyście odczytał 

strzelec Aleksander 
Mazurek, po czym przy 
dźwięku syreny uczczo-
no minutą ciszy pamięć 
wszystkich wyczyta-
nych. Młodzież szkolna 
wystąpiła z  krótkim, 
patriotycznym progra-
mem artystycznym, 
a  na koniec delegacje 
złożyły kwiaty przed 
Ścianą Śmierci.

PAW

n
Wartę honorową przed Ścianą Śmierci i przy pomnikach 
pełnili strzelcy i członkowie „Semper Fidelis” Grupy Rekon-
strukcji Cywilno Militarnej   fot. Paweł Wolniewicz

n
Poczty sztandarowe przed Ścianą Śmierci   fot. Paweł Wolniewicz

n
W imieniu władz miasta kwiaty nieśli, od lewej: Mateusz Mikołajczak, Małgorzata 
Machalska, Teresa Zygmanowska, Michał Popławski i Hieronim Gawelski   fot. Pa-
weł Wolniewicz

n
Program artystyczny w wykonaniu uczniów    
fot. Paweł Wolniewicz

Z okazji narodowego 
Dnia Żołnierzy Wy-
klętych oflagowano 
główne ulice Lubonia.
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cają do pracy nad dalszym rozwojem 
biegu. Patriotyczny charakter imprezy 
oraz edukacyjny przekaz sprawiają, że 
zawody zapewne na stałe zagoszczą 
w kalendarzu imprez sportowych Mia-
sta Luboń. – ocenił imprezę organiza-
tor.

Wyniki biegu
Klasy�kacja generalna panów: 1. Arka-
diusz Wiśniewski – MLKS Tucholanka 
Tuchola 06:21, 2. Michał Kotkowski – 

sklepbiegacza.pl Poznań 06:37, 3. Piotr 
Kotkowski – Drużyna Szpiku /Maratony 
Polskie Team 06:37.
Klasy�kacja generalna pań: 1. Małgorza-
ta Brok – Świat Biegacza Fehlau Run 
Team 07:38, 2. Karolina Kotkowska – 
Drużyna Szpiku /Maratony Polskie Team 
07:46, 3. Joanna Bajerlein – Poznań 1988 
09:31.
Mieszańcy Lubonia, panowie: 1. Michał 
Gil – Luboński Klub Biegacza 07:03, 2. 
Jarosław Brodowicz – Świat Biegacza 
Fehlau Run Team 07:07, 3. Damian 
Budziszewski – Luboń Luboński Klub 
Biegacza 07:34, panie: 1. Magdalena 
Przewoźniak – Kobiety Biegają 11:13, 2. 
Monika Ruta 11:34, 3. Anna Hajkowicz-
-Klimaszewska 12:05
196,3 m dziewczynki: 1. Julia Wiechciń-
ska – Drużyna Szpiku, 2. Izabela Wituc-
ka – Geparda Poznań, 3. Róża Klima-
szewska SP 1 Luboń,
196,3 m chłopcy: 1. Gerard Wierkiewicz 
– Poznań, 2. Gracjan Wierkiewicz – Lu-
boń, 3. Filip Jakubowski – Pogodne 
Przedszkole.
400 m dziewczynki: 1. Emilia Hołyńska 
– Zbąszynek, 2. Kinga Bobecka – SP 1, 
3. Karolina Witucka – Petarda Poznań.
400 m chłopców: 1. Kajetan Brzeziński 
– Poznań, 2. Franciszek Tłok – Akade-
mia Reissa, 3. Dominik Kądzielak – 
Drużyna Szpiku.
800 dziewczynki: 1. Bernadeta Dobosz 
– Luboń, 2. Julia Maciejewska – SP  4 
Luboń, 3. Zuzanna Ciemny – SP 4 Lu-
boń,
800 m chłopcy: 1. Bartłomiej Krotkiew-
ski – Luboński Klub Sportowy, 2. Filip 
Dondajewski – Luboń, 3. Maciej Pasz-
kiewicz – SP 4 Luboń.

Robert Wrzesiński

KULTURA

Organizatorem 
ogólnopolskim 
tego projektu była 
fundacja „Wol-
ność i Demokra-
cja”, natomiast 
organizatorem 
lokalnym firma 
„Ronin Running”. 
W  tym dniu 
w 233 miejscowo-
ściach w  Polsce 
i na świecie w ry-
walizacji wzięło 
udział około 60 
tysięcy uczestni-
ków. W kraju była 
to już 5.  edycja 
tego biegu.
W Luboniu nie-
zbyt dopisała po-
goda, ale nie znie-
chęciła zawodników, którzy wyruszyli 
na różne dystanse. W biegach dla naj-
młodszych wystartowało 70 dzieci, któ-
re rywalizowały na trzech dystansach: 
196,3; 400 i 800 m. Najmłodsza uczest-
niczka miała niespełna 2  lata (rocznik 
2015). Najliczniej reprezentowana była 
Szkoła Podstawowa nr 4 im prof. Adama 
Wodziczki (24 biegaczy).
Dystans główny dla młodzieży i dorosłych 
wynosił 1963 m. Była ta symboliczna od-
ległość, która nawiązywała do daty śmier-
ci ostatniego Żołnierza Niezłomnego. Śp. 
Józef Franczak ps. „Lalek” został zastrze-
lony 21 października 1963  r. Do tego 
biegu przystąpiły 74 osoby. Uwagę zwra-
cali na siebie umundurowani, niektórzy 
uzbrojeni, członkowie Związku Strzelec-
kiego „Strzelec”, którzy biegli w  jednej 

grupie. Była grupa biegaczy w koszulkach 
z portretami Żołnierzy Wyklętych. Jeden 
z zawodników przez cały czas biegł z bia-
ło-czerwoną �agą.
Zwycięzcą rywalizacji wśród panów 
został Arkadiusz Wiśniewski, przed 
Michałem Kotkowski i  Piotrem Kot-
kowskim. Wśród pań tryumfowała 
Małgorzata Brok. Podium kobiet uzu-
pełniły Karolina Kotkowska i  Joanna 
Bajerlein. Dyrektor biegu – Adam 
Chudzicki – poinformował nas, iż 
lubonianie stanowili niemal połowę 
uczestników (28 osób). Najszybszymi 
mieszkańcami Lubonia zostali Michał 
Gil z  Lubońskiego Klubu Biegacza 
i  Magdalena Przewoźniak z  drużyny 
„Kobiety Biegają”. – Frekwencja oraz 
pozytywne opinie uczestników zachę-

Biegli ku czci Żołnierzy Wyklętych
Także do Lubonia dotarła impreza upamiętniająca członków polskiego zbrojnego antykomunistycznego 
podziemia niepodległościowego. Po raz pierwszy w niedzielę, 26 lutego, na Wzgórzu Jana Pawła II odbyła się 
rywalizacja „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

n
Na trasie biegu głównego, w głębi, w mundurach – członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec”

Zawodnicy 
w koszulkach 
z portretami 
Żołnierzy 
Wyklętych

n
Zawodniczki z Lubonia: 1. Przewoźniak 
Magdalena, 3. Anna Hajkowicz - Klima-
szewska

n
Najlepsi zawodnicy z Lubonia: 1. Michał 
Gil, 2. Jarosław Brodowicz, 3. Damian 
Budziszewski

n

Qn Jestem zdegustowany tym, co zoba-
czyłem podczas niedawnej wizyty na 
placu Edmunda Bojanowskiego. Do bu-
dynku stojącego w sąsiedztwie Urzędu 
Miasta, będącego częścią zabytkowego 
kompleksu architektury poniemieckiej 
wokół placu, „doklejono” współczesny 
pawilon, w którym sprzedaje się ciast-

ka. Czy konserwator zabytków wydał 
zgodę na takie działanie?   (lubonianin)

Odp.: Uprzejmie informujemy, iż wła-
ściciel nieruchomości, na której usytu-
owano wyżej opisany pawilon handlowy, 
6 maja 2016 r. wystąpił z wnioskiem do 
Starostwa Powiatowego w  Poznaniu – 

Mieszkańcy pytają

Obiekt na placu Powiatowego Konserwatora Zabytków, 
o  udzielenie pozwolenia na prowa-
dzenie prac budowlanych na terenie 
strefy historycznego układu urbani-
stycznego Miasta Luboń wpisanej do 
rejestru zabytków decyzją nr 794/
Wlkp/A z 24 maja 2010 r. Pozwole-
niem nr 94/A/2016 z 13 maja 2016 r. 
Konserwator wyraził zgodę na posa-
dowienie pawilonu handlowego na 
terenie działki 10/3, ark. 4, obręb Ża-
bikowo w Luboniu, stanowiącego obiekt 

tymczasowy. W opinii konserwatorskiej 
zaproponowany wygląd pawilonu, jego 
niewielka kubatura oraz lokalizacja 
w  obowiązującym układzie linii zabu-
dowy okalającej plac Edmunda Boja-
nowskiego, nie będzie wpływała na oko-
liczną zabudowę i nie będzie naruszała 
panującego ładu przestrzennego w  tej 
części miasta.

Agnieszka Perz
Wydział Planowania Rozwoju i Ochrony 

Środowiska
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Katastrofa w WPZZ należy do najsłyn-
niejszych w czasach PRL-u i  jest naj-
większą w historii naszego miasta. Do 
dzisiaj nie zostały do końca wyjaśnio-
ne jej skutki i  przyczyny. W  nocy, 
22  lutego 1972  r., kilka minut po 
godz. 23 doszło do potężnej eksplozji 
pyłu powstającego podczas produkcji 
dekstryny. Czterokondygnacyjny bu-
dynek starej dekstryniarni został cał-
kowicie zniszczony. Pod jego gruzami 
znaleźli się pracownicy trzeciej zmiany 
oraz kilku pracowników zewnętrznych. 

Na miejsce tragedii natychmiast przyby-
ły jednostki Milicji Obywatelskiej, Woj-
ska Polskiego, Służby Zdrowia, Zawo-
dowej i  Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz Zakładowy Oddział Samoobrony. 
Pamiętam, jak będąc wówczas trzyna-
stoletnim chłopcem, zostałem wyrwa-
ny ze snu ogromnym hukiem, przera-
żającym dźwiękiem syren alarmowych 
i gwizdem znajdujących się na pobliskich 
torach parowozów. Wybiegłszy na ulicę, 
dostrzegłem nad miejscem katastrofy 

łunę powstałą na skutek pożaru, który 
zdołano ugasić dopiero nazajutrz. 
Wspólnie ze szkolnymi kolegami z są-
siedztwa udaliśmy się w kierunku za-
kładów, lecz po drodze, gdy byliśmy 
już blisko celu, zatrzymali nas mili-
cjanci i nakazali wrócić do domu. Wi-
dzieliśmy tylko blask, jak  się później 
okazało, re�ektorów wojskowych i sły-
szeliśmy odgłosy prowadzonej akcji ra-
towniczej. Wkrótce dowiedziałem się, że 
wśród o�ar katastrofy byli najbliżsi mo-
ich znajomych.

Geneza tragedii
Budynek, w którym doszło do eksplozji, 
zbudowali Niemcy na początku ubiegłe-
go stulecia. Większość urządzeń znajdu-
jących się w zakładzie przed 45 laty była 
bardzo stara, niektóre pamiętały począt-
ki istnienia przedsiębiorstwa, natomiast 
ich częsta awaryjność zmusiła ówczesną 
dyrekcję do zakupu nowych. Z powodu 
braku odpowiednich funduszy, nabyto 
niesprawdzone maszyny, które trzeba 
było przetestować. Niewątpliwie, 

Minęło 45 lat od tragedii
W środę, 22 lutego minęło 45 lat od katastrofy, do której doszło na 
wydziale produkcji dekstryn Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa 
Przemysłu Ziemniaczanego (WPZZ). W wyniku wybuchu, który 
wstrząsnął całym miastem, zginęło 17 osób, a 10 zostało poważnie 
rannych

w związku z wdrażaniem nowej techno-
logii i  ciągłym poprawkom, sprawiały 
one dużo problemów obsługującym je 
pracownikom. Wpływało to bardzo ne-
gatywnie na produkcję, dlatego w stycz-
niu 1972  r. pracownicy nie otrzymali 
premii. Za wszelką cenę chcieli zwiększyć 
wydajność, często ignorując zasady bez-
pieczeństwa, wyłączali urządzenia kon-
trolujące, np. zapylenie w pomieszcze-
niach. Po latach, z odtajnionych doku-

mentów Służby Bezpie-
czeństwa wynikło, że 
pracownicy doskonale 
zdawali sobie sprawę 
z zagrożenia oraz czę-
sto informowali o tym 
przełożonych, którzy 
nie wykazywali dużej 
chęci podjęcia działań 
mogących zapobiec 
tragedii. Za główną 
przyczynę eksplozji 
w toku śledztwa uzna-
no źle funkcjonujące 
maszyny służące do 
produkcji dekstryny 
oraz mączkę ziemnia-
czaną sprowadzaną 
wówczas z  Holandii. 
Z powodu innego pro-
cesu produkcji była 

ona bardziej zmielona, przez co w pod-
czas obróbki pojawiało się więcej pyłu. 
Na podstawie referatu „Zapomniana 
katastrofa w Luboniu” – Michał Banach 
(akta SB).

Pamiętamy
22 lutego w samo południe, aby upamięt-
nić o�ary tej tragedii, pod pomnikiem o�ar 
na terenie dawnej fabryki, odbył się apel 
pamięci zainicjowany i  zorganizowany 

przez luboński Ośrodek Kultury, w którym 
uczestniczyli: władze miasta, wiceprze-
wodniczący Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego – Waldemar Witkowski, 
świadkowie katastrofy, poczty sztandaro-
we, młodzież szkolna z opiekunami oraz 
mieszkańcy. Wartę honorową przy pomni-
ku pełnili strzelcy ZS „Strzelec”. Pod po-
mnikiem złożono wiązanki kwiatów i za-
palono znicze. Wszystko działo się w stru-
gach ulewnego deszczu, a niektórzy mó-
wili, że w takiej chwili nawet niebo płacze. 
Następnie uczestnicy uroczystego apelu 
przenieśli się do Sanktuarium bł. Edmun-
da Bojanowskiego w Żabikowie, gdzie o. 
Joachim Kusz OMI – misjonarz, oblat 
Maryi Niepokalanej z Domu Zakonnego 
w Poznaniu – odprawił okolicznościową 
Mszę św. w intencji o�ar katastrofy i ich 
rodzin.

PAW

n
Podczas uroczystego apelu płakało nawet niebo   fot. Paweł Wolniewicz

n
Wśród tych, którzy uczcili pamięć o�ar katastrofy nie zabrakło licznie zgromadzo-
nej lubońskiej młodzieży, w tle stare budynki byłego przedsiębiorstwa WPZZ   
fot. Paweł Wolniewicz

n
 arch. „WL”

n
fot. arch. „WL”



3/2017

39

KULTURA

Zespół wokalno-muzyczny „Lubo-
nianie” z Lubońskiego Towarzystwa 
Kultury (LTK) wystąpił 11 lutego 
na II Muzycznych Spotkaniach Wa-
lentynkowych Seniorów w Kórniku 
pt. „Inne odcienie miłości”. Zapro-
s i l i  nas :  dyrektor  Kórnickiego 
Ośrodka Kultury, Sławomir Ani-
mucki, oraz zespół wokalny „Ma-
gnolia”. Udział wzięło 6 zespołów 
z Wielkopolski. Zaprezentowaliśmy 
3 utwory melodyjne w  aranżacji 
nauczyciela zespołu, Wojciecha Wi-
cenciaka. Były to „Kwiaty paproci”, 
„7  czerwonych róż” oraz „Kaziu, 
zakochaj się”. Ten ostatni wykonała 
nasza przewodniczka wokalna, Lu-
domira Maria Jarzina, dla której 
scena oraz wszelkie gatunki mu-
zyczne i poezja, nie mają tajemnic. 
Wtórował jej Lucjan Kuźniak oraz 
zespół. Wielką wartością jest zna-
komita, dojrzała gra na instrumen-
tach Wojciecha Wicenciaka, który 
jak perły rozsypuje przed słucha-

czami  kole jne  piękne dźwięki . 
Aplauz i  gratulacje to dla nas za-
proszenie do występów. Wszystkie 
zespoły były znakomite. Gra akor-
deonów, saksofonów, keyboardu 
i śpiew wywołały wzruszenie, któ-
rego się nie zapomina. Organizato-
rzy przygotowali niespodziankę – 
popis znakomitego Rosjanina oraz 
pr z e pi ę k n e j  g r y  a kord e on i s t y 
z Ukrainy. Występ stanowił dla nas 
integrację  z   innymi zespołami, 
uznanie widzów, pogłębienie warsz-
tatu piosenkarskiego i  promocję 
miasta. Dyplomy, upominki i  po-
dziękowania były miłym gestem ze 
strony organizatorów i zespołów.
Informacyjnie dodam, że 18 stycz-
nia zespół wystąpił w  „Galerii na 
R ega le”,  w y konuj ąc  p as tora łk i 
w programie „Pokoleniowe śpiewa-
nie kolęd i  pastorałek”. 1 lutego 
byliśmy w  Łęczycy na zaproszenie 
dyrektora Ośrodka Kultury w  Ko-
mornikach,  Antoniego Pawlika, 

Muzyczne podróże

n
Zespół wokalno-muzyczny „Lubonianie” na spotkaniu walentynkowym w Kórniku   
fot. Felicja Sulima

Do napisania tego sarkastycznego fe-
lietonu skłoniła mnie m.in. dyskusja, 
jaka panuje obecnie wokół spektaklu 
„Klątwa” wystawianego w Teatrze Po-
wszechnym w Warszawie, sprowadza-
jącego się do sporu o granicach sztuki, 
wolności artystycznej twórców, a tak-
że lektura „Wieści” z gorącego tematu, 
bogato i  szczegółowo zilustrowanego 
– „Kupy”.

Więcej otwartości
Tolerancyjny współczesny człowiek, 
dla którego wolność nie musi być ogra-
niczona miłością bliźniego, jak uczył 
papież Jan Paweł II, powinien na świat 
patrzeć optymistycznie i  kreatywnie. 
Do kosza! – stare pojęcia: „dobra – zła”, 
„porządku – nieporządku”, „piękna – 
brzydoty”... Wszystko może zależeć od 
nas samych – wychowanie, wzorce 
wcześniejszych pokoleń – na śmietnik. 
Nowa liberalna epoka dozwala już 
prawie na wszystko. Tylko średnio-
wieczne mózgi z kanonami przykazań 
jeszcze się buntują.

Prawnie
Dlaczego prasa lokalna piętnuje wła-
ścicieli psów i odchody pozostawiane 
po zwierzakach w  publicznych miej-
scach? Może jaki forsiasty czy wpły-
wowy się znajdzie i uruchomi wreszcie 
prawników? Paragrafów przecież w ko-
deksach nie brakuje, a jeśli, to zawsze 
można  się powołać na „naruszenie 
dóbr osobistych” czy „ujawnianie da-
nych osobowych”. Bo przecież poka-
zują taką kupę bezpośrednio przed 
blokiem z niezamazanym na dodatek 
numerkiem, tak zawężając przez to 
krąg potencjalnych sprawców, że spo-
kojnie obrażają mieszkańców, „naru-
szając ich godność osobistą”! Na do-

datek pokazanie, rozmiarów danych 
odchodów, w  kolorze, to właściwie 
jakby wskazanie palcem na mojego 
Azorka. Czyli co? – Ujawnienie danych 
osobowych. A to są poważne zarzuty, 
za które można słono zapłacić. Tak 
więc dziennikarze z „Wieści” – miej-
cie się na baczności!

Rzeźby plenerowe
Żeby rozumieć świat szczególnie 
współczesny, liberalny, trzeba wyjść 
z zaściankowości. Biedni są ci, co nie 
rozumieją naturalnego piękna, pozba-
wieni „prawdziwej wrażliwości”. Prze-
cież na taką psią kupę można spojrzeć 
jak na minirzeźbę plenerową z orygi-
nalnego, naturalnego i  delikatnego 
materiału. Kolorystycznie taki ugier 
czy brąz pięknie komponuje  się 
i współgra z zielenią trawy oraz kon-
trastuje ze śniegiem czy lodem. Apro-
po’s, organizowane są nawet w świecie 
festiwale i  konkursy na rzeźby z  tak 
nietrwałej materii, jaką jest lód. Z po-
dobną atencją można przecież spojrzeć 
na tę organiczną materię wytworzoną 
w procesie trawiennym i ukształtowa-
ną jedynie przez mały otwór bez uży-
cia jakichkolwiek narzędzi czy koń-
czyn. No chyba, że się wdepnie, ale to 
już będzie inny wyraz artystyczny 
i  przekaz. Mieliśmy przecież stosun-
kowo niedawno swoisty manifest ar-
tystyczny pokazywany publiczne – 
miniflagi Polski wetknięte w psie od-
chody – taki współczesny, nowatorski 
symbol, artystyczny środek wyrazu.

Czy mieszkańcy takiej zapyziałej pro-
wincji, jaką jest Luboń (robotnicze 
miasto z  63-letnią historią), potrafią 
to zrozumieć? Na to trzeba pokoleń.

Tfu(rca)

Felieton

Kupa sztuki

z pieśniami bożonarodzeniowymi. 
Programy przygotowujemy przede 
wszystkim dla mieszkańców Lubo-
nia, ale nie tylko. W naszych dzia-
łaniach nie zabraknie wycieczek 

krajoznawczych, udziału w różnych 
przedsięwzięciach itd., bo życie bez 
pasji, to jak potrawa bez soli – a my 
ją posiadamy.

Jan Kaczmarek
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KULTURA

Zgłoszenia do organizowanego przez 
miasto kolejnego konkursu „Siewca 
Roku 2016” przyjmowano od 2 do 31 
stycznia. Kandydatów proponowały 
osoby fizyczne lub prawne, organizacje 
nieposiadające osobowości prawnej, 
prowadzące działalność na terenie Lu-
bonia, jak również mieszkańcy Lubo-
nia. Mogły nimi zostać osoby fizyczne 
lub prawne, których działalność jest 
związana z  Luboniem (również nie 
mieszkające w naszym mieście), z wy-
jątkiem zatrudnionych w instytucjach 
miejskich, których działalność zgło-
szona do konkursu mieści się w obo-
wiązkach służbowych, oraz radnych 
aktualnej kadencji (z Regulaminu Kon-
kursu). Tradycyjnie zgłaszano kandy-
datów w 4. kategoriach: kultura, sport, 
biznes i życie publiczne. Na potrzeby 
konkursu Burmistrz powołał kapitułę 
w  składzie: Małgorzata Machalska – 
burmistrz, przewodnicząca kapituły, 
Teresa Zygmanowska – Przewodniczą-
ca Rady Miasta, Jerzy Zgrzeba – kie-
rownik zespołu wokalno-instrumen-
talnego „Ton”, ubiegłoroczny laureat 
w kategorii „kultura”, Mariusz Pyśk – 
prezes i  trener Lubońskiego Klubu 
Tenisa Stołowego, laureat nagrody 
Siewca Roku 2015 w kategorii „sport”, 
Agata Strączkowska – właściciel firmy 
Centrum Ogrodnicze „Strączkowscy”, 
laureat konkursu z ub. roku w katego-
rii „biznes”, Beata Krystkowiak-Grycza 
– prezes Stowarzyszenia Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym „Wspólna 
Droga”, ubiegłoroczny laureat w kate-
gorii „życie publiczne”, Romualda Su-
chowiak – kierownik Wydziału Oświa-
ty, Zdrowia i Kultury UML, Angelika 
Stefaniak – inspektor ds. promocji 
UML, Dorota Franek – radna Rady 
Miasta Luboń, przewodnicząca Komi-
sji Sfery Społecznej.
Kapituła dokonała oceny poszczegól-
nych kandydatów i wyłoniła listę no-
minowanych w każdej kategorii (mak-
symalnie mogła wybrać po 5.). 17 lu-
tego zebrała się po raz ostatni i wyło-
niła zwycięzców, których nagrodzono 
statuetkami podczas uroczystej gali 24 
lutego (patrz str. 3)

Poniżej przedstawiamy: wszystkich 
zgłoszonych w  poszczególnych kate-
goriach (17), wskazując wnioskodaw-
cę, oraz charakterystyki nominowa-
nych.

KULTURA
W tej kategorii zgłoszono 3 kandy-
datów: Grupa „Fanaberie” (zgłasza-
jący – Biblioteka Miejska), Zespół 
Śpiewaczy „Szarotki” (Ośrodek Kul-
tury), ks. Jacek Zjawin (Dorota 
Hirsch). Typując nominowanych do 
nagrody, kapituła brała pod uwagę 
wpływ kandydata na życie kulturalne 
miasta, osiągnięcia w rozpowszech-
nianiu kultury, ze szczególnym naci-
skiem na rok 2016, uzyskane nagro-
dy i  wyróżnienia (Regulamin kon-
kursu §16, pkt 1).

Qn Grupa Fanaberie skupia osoby z Lu-
bonia, których pasją jest rękodzielnictwo. 
Zapoczątkowała działalność 1 grudnia 
2015 r. Głównym celem Fanaberii jest 
integracja społeczności lokalnej przez 
podejmowanie inicjatyw artystycznych 
oraz akcji społecznych, które ożywią 
miasto. Wspólne tworzenie może być 
wspaniałą zabawą oraz frajdą dla dzie-
ci i młodzieży, ciekawą pasją, terapią 
i sposobem na spędzanie wolnego czasu 
dla osób starszych. Grupa liczy 7 osób 
i  jest otwarta na przyjęcie kolejnych 
chętnych. Wspólna praca na skwerach, 
w parkach, sadach, w kawiarniach, jest 
zachętą do wyjścia z domu, do wspól-
nego działania i wymiany doświadczeń. 
W 2016 r. dzięki wsparciu Urzędu Miasta 
udało się jej zrealizować kilka projek-
tów w zakresie „Yarn bam bing”, czy-
li zbombardować przestrzeń miejską 
kolorowym, nieinwazyjnym, włóczko-
wym graffiti: 19 marca zainstalowano 
„Cztery pory roku” na cokole pomnika 
Siewcy w Luboniu; 13 czerwca ubrano 
w kolorowy patchwork morelę w „Wi-
śniowym Sadzie”; 12 sierpnia zainsta-
lowano folkowy wystrój rzeźby „Ła-
weczka bł. Edmunda Bojanowskiego’’ 
w związku z odbywającym się w Lubo-
niu XVI Światowym Przeglądem Folk-
loru „Integracje 2016”; 19 sierpnia na 
Wzgórzu Papieskim w  okolicy sceny 
zainstalowano 4 cztery ogromne, ko-
lorowe serwety z włóczki; 5 grudnia na 
Mikołajki przy skrzyżowaniu ulic Żabi-
kowskiej i Powstańców Wlkp. umoco-
wano 47 czapeczek mikołajkowych; 19 
grudnia na miejskie wieże kwietnikowe 
nałożono pokrowce obszyte wydzierga-
nymi z włóczki gwiazdkami. Fanaberie 
we współpracy z Domem Dziennego 
Pobytu „Senior-Wigor” oraz Gimna-
zjum nr  1 przeprowadziły warsztaty 
z  szydełkowania dla osób starszych 
i  młodzieży. Prace wykonane przez 
młodzież z Gimnazjum nr 1 dopełni-
ły projekt „Czterech pór roku”, który 
ozdobił pomnik Siewcy.

Qn Zespół Śpiewaczy Szarotki wystę-
puje podczas lokalnych uroczystości, 
reprezentuje Luboń na przeglądach śpie-
waczych w ościennych gminach. Swo-
im repertuarem Szarotki przypominają 
urok starych melodii. Zespół powstał 
w 2003 r. z inicjatywy Ireny Podżerek, 
miłośniczki tych piosenek. Członków 
łączy wielka miłość do przedwojennych 
utworów i  wieloletnia znajomość. 
Szarotki rozkwitają w Luboniu, kon-
certując i urozmaicając uroczystości 
miejskie. W maju każdego roku biorą 
udział w obchodach ogólnopolskiego 
Święta Niezapominajki. W tym dniu 
w  Ośrodku Kultury organizowany 
jest Przegląd Zespołów Śpiewaczych 
„Niezapominajka”. W 2016 r. zespół 
wystąpił też podczas miejskiej im-
prezy „Biba w Lasku”, reprezentował 
Luboń m.in. na imprezach w: Ko-
mornikach, Wirach, Łęczycy, Krzy-
kosach i Poznaniu, a w maju, po raz 
trzeci, zorganizował „Śpiewanki” dla 
mieszkańców Lubonia.

Siewca Roku 2016
Kandydaci i nominowani

Qn Ks. Jacek Zjawin – wikariusz w parafii 
pw. św. Barbary – był głównym koor-
dynatorem przygotowania Światowych 
Dni Młodzieży w Luboniu. Z jego ini-
cjatywy powstał zespół roboczy, który 
przez kilka miesięcy pracował nad tym, 
aby jak najlepiej przygotować uroczy-
stości. W  prace włączyły  się zespoły 
parafialne „Caritas”, młodzież gimna-
zjalna, wolontariusze, soliści, którzy 
utworzyli chór. Zwieńczeniem prac było 
wspólne świętowanie w ramach ŚDM 
na Wzgórzu Papieskim 23 lipca 2016 r. 
Podczas kilkugodzinnego uwielbienia 
odprawiono Mszę św. z udziałem ka-
płanów i młodzieży, która przyjechała 
do Lubonia z Portugalii, Francji, Wę-
gier, Syrii, Wietnamu, Kenii, Tanzani, 
Indii. Ks. Jacek Zjawin jest członkiem 
zespołu muzycznego „Pinokio Brothers”, 
który powstał w latach 90. w Semina-
rium Duchownym. Na początku grupa 
grała piosenki religijne. Potem przy-
szedł czas na covery znanych polskich 
czy zagranicznych zespołów tzw. sceny 
chrześcijańskiej. Dziś wykonuje głów-
nie utwory autorskie i choć zasadniczo 
najbliżej jej do szeroko pojętej muzy-
ki rockowej, to główną inspiracją są 
amerykańscy artyści z  kręgu muzyki 
worship. W 2013 r zespół wydał debiu-
tancką płytę pt. „Każdy z innej Parafii”.

ŻYCIE PUBLICZNE
Zgłoszono 3 kandydatury (2 odrzuco-
no): Jednostka Strzelecka „Strzelec” 
(zgłaszający – Łukasz Kołcz); Agniesz-
ka Jankowska SP 1 (Grzegorz Rychel) 
– kandydaturę odrzucono (formularz 
zawierał ogólnikowe informacje, więk-
szość dokonań opisywanych w  zgło-
szeniu pani A. Jankowska wykonywa-
ła w ramach obowiązków służbowych 
nauczycielki), Piotr Łuczak, Maciej 
Splisgart, Marcin Grobelny (Piotr Kró-
lik) – kandydaturę odrzucono (podano 
zasługi z 2017 r.). W tej kategorii bra-
no pod uwagę wpływ na aktywizację 
społeczności lokalnej, kształtowanie 
postaw obywatelskich, pomoc potrze-
bującym, budowanie dobrej marki 
miasta (Regulamin §16, pkt 4).

Qn Jednostka Strzelecka Luboń im. 
Orląt Lwowskich Związek Strzelec-
ki „Strzelec” – powstała 1 kwietnia 
2010 r. przy Gimnazjum nr 1. Dowód-
cą została nauczycielka Aleksandra 
Kołcz, która dzięki doświadczeniu pe-
dagogicznemu oraz umiejętnościom 
zaszczepiania w innych pasji, zachęciła 
gimnazjalistów do włożenia strzelec-
kiego munduru. Dziś tamci gimna-
zjaliści to kadra dowódcza lubońskiej 
jednostki. Ich zaangażowanie sprawia, 
że drużyna przyciąga młodzież nie 
tylko z Lubonia, ale też z Poznania, 
Puszczykowa i  Mosiny. Obozy dys-
cyplinarne, które jednostka zaczęła 
organizować jako pierwsza w Polsce, 
postrzegane są jako jedne z najtrud-
niejszych i najambitniejszych. Strzelec 
w Luboniu to również działania spo-
łeczne (wolontariat, pomoc dzieciom 
z biedniejszych rodzin w ramach ak-
cji „Mikołaj w mundurze”, zabezpie-
czanie Biegu Niepodległości, Ledni-
cy i wielu innych). Strzelcy wspierają 
i podejmują różne inicjatywy. Orga-
nizują i uczestniczą w patriotycznych 

uroczystościach w Luboniu – odda-
ją hołd poległym za Ojczyznę oraz 
kultywują tradycje i wartości patrio-
tyczne wśród młodzieży, aktywizują 
społeczność lokalną i kształtują po-
stawy obywatelskie przez organizację 
i współorganizację uroczystości, udział 
w festynach itp. Lubońska jednostka 
zainicjowała też spotkania przedstawi-
cieli różnych organizacji działających 
na terenie miasta (Bractwo Kurkowe, 
Grupa Rekonstrukcji Cywilno-Mili-
tarnej „Semper Fidelis”, Związek Har-
cerstwa Polskiego), które w ramach 
współpracy wspólnie przygotowują 
uroczystości o charakterze patriotycz-
nym w Luboniu. Dokonania: 20.02.2016 
zabezpieczała rekonstrukcję z okazji 
rocznicy wyzwolenia Poznania i poma-
gała organizacyjnie (Cytadela – Bitwa 
o Poznań); 3.04.2016 przeprowadzi-
ła szkolenie specjalistyczne z zakresu 
ratownictwa pola walki; 29.04.2016 
wzięła udział w defiladzie w Jednostce 
Wojskowej w  Jarocinie, 3.05.2016 – 
w  uroczystościach miejskich z  oka-
zji rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, 2.06.2016 – w uroczystościach 
związanych z  rocznicą śmierci gen. 
Henryka Kowalówki w obozie żabi-
kowskim, 4.06.2016 – w zabezpiecze-
niu Spotkania Młodych na Lednicy, 
5.06.2016 – w zabezpieczeniu „Marszu 
dla Życia” oraz przygotowaniu atrak-
cji dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 
na Wzgórzu Papieskim; 11.06.2016 
przygotowała stoisko podczas Dni Lu-
bonia; 28.06.2016 uczestniczyła w re-
konstrukcji z okazji rocznicy Poznań-
skiego Czerwca, 1.08.2016 – w rekon-
strukcji z  okazji rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego, 13.08.2016 
– w uroczystości w obozie żabikow-
skim, 17.09.2016 – w  rekonstrukcji 
i zabezpieczeniu Żywej Lekcji Historii 
w Luboniu; 17.09.2016 przygotowała 
pokaz na festyn w SP 5 w Poznaniu, 
25.09.2016 – pokaz na festyn z okazji 
700-lecia Kicina; 11.11.2016 zabezpie-
czała Bieg Niepodległości, 11.11.2016 
wzięła udział w uroczystościach miej-
skich z okazji Święta Niepodległości; 
2-3.12.2016 przeprowadziła szkole-
nie specjalistyczne „Manewry Granica 
2016” (dla strzelców z Wielkopolski 
i Dolnego Śląska); 4.12.2016 zorga-
nizowała Święto Orląt i  uroczysto-
ści nadania jednostce imienia Orląt 
Lwowskich; 26.12.2106 zabezpieczała 
inscenizację przyjazdu Paderewskiego 
do Poznania; 27.12.2016 wzięła udział 
w rekonstrukcji, zabezpieczeniu oraz 
w uroczystościach z okazji rocznicy 
wybuchu Powstania Wielkopolskie-
go. Regularnie odbywa zajęcia pro-
gramowe.

SPORT
W tej kategorii zgłoszono 6 kandyda-
tów (jednego odrzucono): Piotr Ciszak 
(zgłaszający – Łukasz Budzyński), Ka-
rolina Fabiś (Zenon Radziejewski), 
Tomasz Kaczmarek (Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej Sportowy Luboń 
Sekcja „Ruk-Cuk”, w  jego imieniu – 
Maciej Kędziora), Anita 
Kostecka (Grzegorz Ry-
chel), Luboński Klub Bie-
gacza (Rafał Paluszkiewicz) 
– kandydatura odrzucona 

cd.  
obok
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po głosowaniu kapituły, Grzegorz Ry-
chel (Zgrupka Team, w  jej imieniu – 
Krzysztof Stefaniak), Do tej kategorii 
odnosi  się §16, pkt  2 Regulaminu – 
wpływ na popular yzac ję  sportu 
w  mieście, ranga sukcesów odnie-
sionych w 2016 r. i dotychczasowej 
karierze sportowej.

Qn Piotr Ciszak – trener Lubońskie-
go Klubu Tenisa Stołowego, wybrane 
sukcesy jego podopiecznych w 2016 r.: 
2. miejsce Patryka Pyśka w Mistrzo-
stwach Polski w Tenisie Stołowym (w 
grze indywidualnej chłopców, kategoria 
młodzik); 3.  miejsce Patryka Pyśka 
w 3. Grand Prix Polski w Tenisie Sto-
łowym (gra indywidualna chłopców, 
kat. młodzik); I miejsce Zuzanny Su-
łek w Mistrzostwach Polski w Tenisie 
Stołowym (gra podwójna dziewcząt, 
kat. młodzik); 2. miejsce Patryka Pyś-
ka w Mistrzostwach Polski w Tenisie 
Stołowym (gra podwójna chłopców, 
kat. młodzik); 3. miejsce Lubońskiego 
Klubu Tenisa Stołowego w składzie: 
Zuzanna Sułek, Weronika Dombka, 
Natalia Piechota w  Mistrzostwach 
Polski w Tenisie Stołowym (gra dru-
żynowa dziewcząt, kat. młodziczki); 
5. miejsce Lubońskiego Klubu Tenisa 
Stołowego w  składzie: Patryk Pyśk, 
Damian Pyśk w Mistrzostwach Polski 
w Tenisie Stołowym (gra drużynowa 
chłopców, kat. młodzik); 5. miejsce 
Julii Gładysz na Mistrzostwach Polski 
w  Tenisie Stołowym (gra podwójna 
dziewcząt, kat. żaczki); 1. miejsce Pa-
tryka Pyśka na Mistrzostwach Polski 
Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe w Tenisie Stołowym (gra in-
dywidualna chłopców, kat. młodzik); 
3. miejsce Zuzanny Sułek na Mistrzo-
stwach Polski Krajowego Zrzeszenia 
Ludowe Zespoły Sportowe w Tenisie 
Stołowym (gra indywidualna dziewcząt, 
kat. młodzik); 5. miejsce Krzysztofa 
Witkowskiego na Mistrzostwach Polski 
Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespo-
ły Sportowe w Tenisie Stołowym (gra 
indywidualna chłopców, kat. kadet); 
3. miejsce Zuzanny Sułek w 1. Grand 
Prix Polski w Tenisie Stołowym (gra 
indywidualna dziewcząt, kat. kadet); 
3. miejsce Patryka Pyśka w 1. Grand 
Prix Polski w Tenisie Stołowym (gra 
indywidualna chłopców, kat. kadet); 
3. miejsce Zuzanny Sułek w 2. Grand 
Prix Polski w Tenisie Stołowym (gra 
indywidualna dziewcząt, kat. kadet); 
3. miejsce Patryka Pyśka w 2. Grand 
Prix Polski w Tenisie Stołowym (gra 
indywidualna chłopców, kat. kadet). 
Wkład Piotra Ciszaka w pracę na rzecz 
sportu docenił Starosta Powiatu Po-
znańskiego, który przyznał mu spe-
cjalną Nagrodę Sportową  2016 dla 
trenerów prowadzących szkolenie za-
wodników osiągających wysokie wyniki 
w międzynarodowym lub w krajowym 
współzawodnictwie sportowym. Tym 
samym pan Piotr znalazł się w trójce 
najlepszych trenerów powiatu poznań-
skiego w 2016 r.

Qn Karolina Fabiś – aktualnie naj-
lepszy singlista Lubońskiej Petanki, 
najlepsza zawodniczka klubu wg ran-
kingu Polskiej Federacji Petanque, 
zdobywczyni brązowego medalu Mi-
strzostw Polski Tripletów w Żywcu, 

zdobywczyni pierwszego i, póki co, 
jedynego medalu Mistrzostw Polski 
dla Lubonia, jedna z  najlepiej pu-
entujących kobiet w Polsce, postać 
uznana i szanowana na wszystkich 
boiskach petanque w Polsce walczą-
ca zawsze według zasad fair play, 
promotorka gry w petanque w Lu-
boniu i całej Polsce, jedna z założy-
cieli Stowarzyszenia Lubońska Pe-
tanka. W poprzednich latach zdobyła 
6. miejsce na Mistrzostwach Polski 
Tripletów w Nysie, zajmowała czo-
łowe miejsca w turniejach rankin-
gowych oraz open.

Qn Tomasz Kaczmarek (Stowarzy-
szenie Kultury Fizycznej Luboń Sek-
cja „Ruk-Cuk”) – dokonania w roku 
2016 r.: 1. miejsce w Singlowych Mi-
strzostwach Polski w Crossmintonie, 
Kórnik 2016; 1. miejsce w Pucharze 
Polski w Crossmintonie, Konstancin 
Jeziorna 2016; 1. miejsce na między-
narodowych Grand Prix SpeedBad.
pl 2016, Brno; 2. miejsce w Pucharze 
Narodów Nations Cup (nieoficjalne 
drużynowe Mistrzostwa Świata), Brno 
2016; 2.  miejsce w  kategorii debel 
open na Międzynarodowych Polish 
Open Warszawa 2016; 2. miejsce na 
Deblowych Mistrzostwach Polski, 
Konstancin Jeziorna 2016; 2. miej-
sce Grand Prix SpeedBad.pl, Kór-
nik 2016; 2. miejsce w Grand Prix 
SpeedBad.pl, Nowy Tomyśl 2016; 
5. miejsce w kategorii singiel open 
na Międzynarodowych Polish Open 
Warszawa 2016. Osiągnięcia sportowe 
w poprzednich latach, m.in.: 3. miej-
sce w kat. open w Speedbadminton 
na Mistrzostwach Świata w Berlinie 
(sierpień 2015); 1. miejsce w katego-
rii open w międzynarodowym tur-
nieju ISBO Speedminton Stars 2015 
Szczecin; 1. miejsce w grze singlowej 
Pucharu Polski, Konstancin Jeziorna 
2015; 1. miejsce w grze podwójnej 
Pucharu Polski, Konstancin Jeziorna 
2015; 3. miejsce na Mistrzostwach 
Polski w  kat. open, Kórnik 2015; 
wygrany cały roczny cykl turnie-
jów Speedbad zakończony 16.01.2016 
w Konstancin Jeziorna, Mistrz Europy 
w grze podwójnej na Mistrzostwach 
Europy Warszawa 2014; 1. miejsce 
w Mistrzostwach Polski w kategorii 
open; 1.  miejsce w  Mistrzostwach 
Polski w kategorii open.

Qn Anita Kostecka – jako członek Sto-
warzyszenia „Zgrupka Luboń” w 2016 r. 
reprezentowała drużynę w  licznych 
startach kolarskich, uzyskując bar-
dzo dobre wyniki. Oprócz aktywno-
ści sportowej poświęciła bezintere-
sownie czas na organizację wydarzeń 
Zgrupki dla dzieci i dorosłych na te-
renie Lubonia. Osiągnięcia sportowe 
w poprzednich latach: 3. miejsce na 
Allegro Bike Challenge; 1.  miejsce 
w 4.  Jeździe Indywidualnej na Czas 
Bodzyniewo; 1. miejsce w 7. Maratonie 
„Liczyrzepa”; 1 miejsce w Szosowym 
Klasyku Szklarska Poręba; 3. miejsce 
w 11. Leszczyńskim Maratonie Rowe-
rowym „Bikefun”; 3. miejsce w kate-
gorii K1 Velo Toruń.

Qn Grzegorz Rychel – prezes Zgrupki 
Luboń, która powstała we wrześniu 

2014 r. jako tzw. ustawka kolarska. Od 
tego momentu pod szyldem „Zgrupka” 
spotykają się kolarze na cotygodnio-
wych treningach i  rajdach. Trenin-
gi odbywają się o stałych porach, są 
otwarte dla wszystkich i dostosowane 
do szerokiego grona odbiorców. Od 
września 2015 r. Zgrupka działa jako 
stowarzyszenie liczące 48 członków. 
Wydzielono w nim sekcję sportową 
„Zgrupka Team”, sekcję rekreacyjną 
i grupy projektowe. Zgrupka zorgani-
zowała: cotygodniowe ustawki kolar-
skie i rekreacyjne, regularne treningi 
kolarskie, rajdy rekreacyjne (w każdą 
niedzielę), cykle rajdów dla dzieci, rajdy 
związane z historią miasta i Wielkopol-
ski. W 2016 r. dała się również poznać 
jako organizacja odpowiedzialna spo-
łecznie (cykliczne zbiórki dla Domu 
Pobytu Niepełnosprawnych „Kamyk”, 
rajdy w ramach zbiórki WOŚP, liczne 
spotkania z  policją dla dzieci i  do-
rosłych, sprzątanie Wielkopolskiego 
Parku Narodowego, zabezpieczanie 
wydarzeń: Maniacka, Challenge, Forest 
Run, wsparcie i promocja działalności 
schroniska dla psów w Gaju). Udane 
starty w 2016 r.: Monika Otulakowska 
– Mistrzyni Polski w maratonie MTB 
w Jeleniej Górze w klasie cyklosport; 
Anna Mądra-Bielewicz – Puchar Polski 
w Supermaratonach; Dariusz Jamielu-
cha – liczne „pudła” na czasówkach; 
Jerzy Rachwał – lider w kategorii M5; 
Michał Wierzbicki – jeden z najlep-
szych biegaczy w sekcji triathlonowej; 
Anita Kostecka – zdobywczyni wie-
lu medali w cyklu supermaratonów, 
3. miejsce w zawodach „Skoda Bike 
Challenge”; Filip Łuczak – 3. miejsce 
w zawodach „Skoda Bike Challenge”. 
Rozwinięto sekcję szosową i  triath-
lonową.

BIZNES
Zgłoszono 5 kandydatur (jedną od-
rzucono z  przyczyn formalnych): 
firma „Marago Fit” (zgłaszający – 
Grzegorz Rychel), „Memento Mori” 
(Lubońskie  Bractwo Kurkowe), 
„Niedźwiedź Lock” (Grzegorz Ry-
chel), „Ronin Running” (Grzegorz 
Rychel), Agnieszka Śliwka Factory 
Poznań – wniosek odrzucony. Przy 
nominacji liczyły się: oddziaływanie 
na potencjał gospodarczy miasta, 
działalność społeczna i charytatyw-
na, jakość zarządzania zasobami 
ludzkimi, uzyskane certyfikaty i wy-
różnienia (Regulamin §16, pkt 3).

Qn Jakub Mączkow iak –  Marago 
Fit  – f irma przebojem wdarła   s ię 
na  r ynek usług cater ingowych. 
Bardzo dobrze radzi  sobie w dość 
konkurenc yjnej  branży.  Oferuje 
m.in.  cater ing dietetyczny w do-
skonałej  jakości .  Właściciel  –  Ja-
kub Mączkowiak –  angażuje   s ię 
również w działania dobroczynne. 
Bezpłatnie przekazuje posiłki  dla 
uczestników warsztatów terapi i 
zajęc iowej .  Aktywnie  wspierał 
dzia ła lność  Lubońskiego Klubu 
Biegacza .

Qn Bronisław Łopiński – Memento 
Mori – rodzinna firma pomagająca 
godnie pożegnać naszych bliskich już 

od 16 lat. Służy pomocą rodzinom 
zmarłych, świadcząc kompleksowe 
usługi pogrzebowe, zapewnia god-
ną uroczystość na cmentarzu i gwa-
rantuje profesjonalizm usług, by ro-
dziny mogły łatwiej przeżyć smutny 
dla nich czas po stracie bliskich. 
Obecnie, dysponując nowoczesnym 
sprzętem, wykonuje usługi na terenie 
powiatu poznańskiego oraz poza nim. 
Memento Mori administruje cmenta-
rzami w: Luboniu (komunalny), Wi-
rach, Skórzewie i Konarzewie. Posiada 
biura w Luboniu i Skórzewie. Broni-
sław Łopiński nie tylko dokłada starań 
o utrzymanie standardu usług na jak 
najwyższym poziomie, ale także dba 
o należyte funkcjonowanie całej branży 
pogrzebowej, jest bowiem aktywnym 
członkiem Polskiej Izby Pogrzebowej. 
Posiada przynależności do Polskiej Izby 
Pogrzebowej. Działania dobroczynne 
i społeczne firmy w 2016 r.: wsparcie 
techniczne (sprzęt nagłośnieniowy) 
licznych festynów i imprez okolicz-
nościowych organizowanych przez 
lubońskie parafie, szkoły i Ośrodek 
Kultury, działania pozaadministracyj-
ne i inwestycje na rzecz upiększania 
i rozwoju infrastruktury lubońskiego 
cmentarza komunalnego, wsparcie 
finansowe Lubońskiego Bractwa Kur-
kowego, budowa tymczasowego oł-
tarza przy parafii pw. św. Jana Bosko 
na okres trwania remontu kościo-
ła oraz współudział w  prowadzo-
nym remoncie; wsparcie techniczne 
w zorganizowaniu uroczystości ob-
chodów kolejnej rocznicy Powsta-
nia Wielkopolskiego oraz Orszaku 
Trzech Króli w Luboniu. Szczególne 
osiągnięcia w 2016 r.: 3. certyfikat 
„Wielkopolska Jakość” (lata: 2016, 
1013 i 2010). Właściciel – Bronisław 
Łopiński – uhonorowany najwyż-
szym odznaczeniem Klubu Żołnierzy 
Rezerwy przy Lidze Obrony Kraju 
(KŻR LOK) – Krzyżem Porcelano-
wym za wybitne zasługi dla rozwoju 
tej Organizacji.

Qn Regina Niedźwiedź – Niedźwiedź-
-Lock – firma produkuje znane na 
całym świecie zabezpieczenia sa-
mochodowe. W 2016 r. świętowała 
35-lecie istnienia. W 2016 r. holen-
derska organizacja „NBSA Institu-
ut” przyznała blokadom Niedźwiedź-
-Lock tytuł Produktu Roku w kate-
gorii „motoryzacja”. W 2010 r. za-
łożyciele firmy, Regina i  Zygmunt 
Niedźwiedziowie, zostali laureatami 
konkursu „Wielkopolski Przedsię-
biorca XX-lecia 1990-2010”, w 2004 r. 
otrzymali Duży Złoty Medal Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich 
po wcześniejszym zdobyciu trzech 
złotych medali MTP.

Qn Firma Adama Chudzickiego „Ronin 
Running” promuje miasto poprzez 
doskonałą organizację Lubońskie-
go Biegu Niepodległości uznanego 
w środowisku biegaczy. Organizacja 
tak dużego przedsięwzięcia wymaga 
sprawnego zarządzania i zaangażowa-
nego zespołu.

Materiał opracowany na podstawie 
informacji z UML.

HS
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Qn 18 lutego, w  przedostatni weekend 
karnawału, odbyła się zabawa w Hotelu 
„Max”, podczas której goście świetnie ba-
wili się przy DJ-u, chętnie „rzucając się 

w tany”. Mile wspomi-
nają gościnność szefo-
stwa, dobrą kuchnię 
i obsługę kelnerską.

Karnawałowe ostatki

Ostatkowa zaba-
wa w hotelu „Max” 
przy ul. Kościuszki   
fot. Władysław 
Szczepaniak

n
Między tańcami, podczas zabawy na koniec karnawału 
w restauracji „Jan III Sobieski”   fot. Władysław Szczepaniak

Qn Z okazji Dnia Babci i Dziadka często 
gościliśmy u nas dzieci z lubońskich szkół 
i przedszkola. Jako pierwsze odwiedziły 
nas dzieci z  Przedszkola nr  1. Zrobiły 
piękne przedstawienie, a  każdy senior 
otrzymał kwiatek. Nasi seniorzy dostali 
także podkowy na szczęście, ozdobione 
przez dzieci z „Małego Wolontariatu” ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Puszczykowie. Prezen-
ty sprawiły im dużo radości. Odwiedzili 
nas uczniowie lubońskiej „Cieszkowian-
ki”. Przynieśli ze sobą swoje ulubione gry 
planszowe i książki. Pomimo różnic wie-
kowych, wszyscy – ci młodzi i ci trochę 
starsi – znakomicie się bawili. Po feriach 
mieliśmy wizytę uczniów, tym razem ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu. Dzieci 
z klasy 2 c wspólnie z seniorami przygo-
towały śniadanie. Jedna grupa szykowała 

śniadanie dla seniora, a druga śniadanie 
dla dziecka. W zasadzie różnic między 
dwoma stołami nie było. Oba zestawy 
były wyśmienite i z apetytem zjedzone. 
Po wspólnym śniadaniu wystąpiły dzieci 
w specjalnie dla seniorów przygotowanym 
przedstawieniu. Widzowie odwdzięczy-
li się dzieciom przedstawieniem „Zoo” na 
podstawie wierszy Jana Brzechwy. Okaza-
ło się, że dzieci doskonale znały wiersze 
i  w  zasadzie wykonanie było wspólne. 
Wszystkie te spotkania były okazją do 
integracji międzypokoleniowej.
Qn Długo zastawialiśmy się, w jaki nie-

szablonowy sposób będziemy obcho-
dzić walentynki. Seniorzy uchwalili, że 
wybiorą się do kina, oczywiście na �lm 
o  tematyce miłosnej. A  jak spadać, to 
z wysokiego konia. Wybór był tylko jeden 
– „Sztuka Kochania. Historia Michaliny 

Z Dziennego Domu „Senior-Wigor”

n
Wspólnie przygotowane przez seniorów i uczniów z SP 1 śnaidanie

Wisłockiej”. Nikt nie 
był zawiedziony.
Qn W Tłusty Czwar-

tek postanowiliśmy 
hucznie zakończyć 

karnawał. Do południa trwała praca 
w kuchni przy własnoręcznie usmażo-
nych pączkach, a po południu zabawa 
przy ulubionych melodiach.

Krzysztof R. Brych

n
Podopieczni Domu „Senior-Wigor” odwdzięczyli się dzieciom przedstawieniem „Zoo” na podstawie wier-
szy Jana Brzechwy

n
Seniorzy otrzymali od dzieci z Przedszkola nr 1 (Pogodne) 
podkowy na szczęście

Qn 25 lutego w restauracji Jan III Sobieski, 
podczas ostatniej zabawy karnawałowej, 
przy świetnym repertuarze DJ-a bawiło się 
120 osób. O  nastrój wieczoru zadbało 
szefostwo i personel, serwując smaczne 
menu. Zabawa w imponującej atmosferze 
trwała od godz. 20 do 4., a ostatni goście 
opuszczali salę o 5.30.

Władysław Szczepaniak

Według zapowiedzi Urzędu Miasta, 
w tym roku święto Lubonia zosta-
nie zorganizowane 10 i 11 czerwca. 
Wśród atrakcji w sobotę przewi-
dziano Festiwal Polskiej Piosenki 
im. Janusza Kondratowicza 2016 na 
bis – największe przeboje polskiej 
muzyki rozrywkowej w wykona-
niu finalistów i  gości Festiwalu. 
Gwiazdą wieczoru będzie Marek 
Piekarczyk. Natomiast w niedzielę 
wystąpią m.in. zespoły „Big Cyc” 
i „Future Folk” (ze Stanisławem 
Karpielem-Bułecką). Organizato-
rzy zastrzegają sobie możliwość 
zmiany programu.

Red

Dni Lubonia

n
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W walentynkowe popołudnie, w Biblio-
tece Miejskiej odbyło się spotkanie zor-
ganizowane przez Klub Ludzi Niewido-
mych i Słabowidzących „Promyk” pod 
przewodnictwem Barbary Dobrowol-
skiej. Uświetnił je działający przy Lu-
bońskim Uniwersytecie III Wieku kaba-
ret „Humoreska” pod kierownictwem 
Barbary Przybylskiej, który przedstawił 
spektakl pt. „Walentynkowy zwiastun 
wiosny”. Miał przyspieszyć nadejście tej 

najpiękniejszej pory roku, kojarzącej się 
pani Barbarze z  zielenią, budzącą  się 
przyrodą i miłością. Uczestnicy spotka-
nia świetnie się bawili, a po zatańczeniu 
popularnego przeboju „Kaczuchy”, na 
scenie pojawiła się córka Barbary Przy-
bylskiej – Anna Samol z  poznańskiej 
grupy tanecznej Katarzyny Komin. Lu-
bonianka od urodzenia, ma w  genach 
zamiłowanie do tańca, działalności ar-
tystycznej oraz społecznej. W  latach 

Walentynkowa „Humoreska”

Zakochane pary oraz osoby samotne mogły spędzić walentynki zorganizowane 
11 lutego w nietypowym miejscu i niecodziennym klimacie Dzikiego Zachodu 
przy ul. Kwiatowej w  Luboniu. Muzykę zapewnił DJ Kowboj, który serwował 
także utwory zamówione przez bawiących się gości ich przyjaciołom i ukochanym. 
Uczestnicy imprezy mogli nabywać walentynkowe serduszka i  przyklejać je, 
zgodnie z tradycją, upatrzonym paniom lub panom. O północy zostały zliczone, 
a triumfatorom gospodarze wręczyli symboliczne upominki. Na koniec kowboj-
skiego Dnia Zakochanych dzielono się spostrzeżeniami dotyczącymi tego wyda-
rzenia.

Zbigniew Henciel

Niecodzienne walentynki

n
Oblepieni serduszkami uczestnicy zabawy walentynkowej w miasteczku country  
fot. Zbigniew Henciel

W czwartek, 16  lutego, w  sali historycznej Szkoły Podstawowej nr  2 odbyło  się 
cykliczne spotkanie Klubu Historycznego „Lubońskie Konwersatorium Historycz-
ne” (LKH), którego tematem była 45.  rocznica największej w  dziejach Lubonia 
tragicznej katastrofy przemysłowej, na wydziale produkcji dekstryny Wielkopol-
skiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego. W wyniku wybuchu zginęło 
wówczas 17 osób. Na wstępie klubowicze obejrzeli �lm dokumentalny pt. „Kata-
strofa w Luboniu”, który powstał w ramach cyklu „Zapomniane historie” (czytaj 
„WL” 02-2017, str.  36). Dokument autorstwa redaktora Zbysława Kaczmarka 
przypomniał lubońską tragedię sprzed 45 lat. Po zakończeniu projekcji wywiązała się 
dyskusja. Byli wśród nas ci, którzy pamiętali tamte tragiczne wydarzenia i podzie-
lili się informacjami dotyczącymi genezy katastrofy oraz jej skutków.  PAW

Wybuch dekstryny

n
Podczas spotkania członkowie klubu historycznego w skupieniu obejrzeli �lm 
dokumentalny poświęcony wydarzeniom z przed 45 lat   fot. Paweł Wolniewicz

n
Podczas walentynkowego występu na scenie od lewej: Irena Czerwińska (Biedron-
ka), Małgorzata Kozaryn (Profesor), Barbara Odolanowska (Pszczółka), Janina Rozu-
mek (Wiosna), Mirosława Gise (Motyl), Bożena Szymczak (Pasikonik), Barbara Przy-
bylska (Adela), Lucyna Jelińska (Ojciec) i Barbara Dobrowolska   fot. Paweł Wolnie-
wicz

2005-2015 wy-
stępowała rów-
nież w kabarecie 
„Humoreska”. 
Uwielbia podró-
że i poznawanie 
różnych kultur. 
Zwiedziła m.in. 
Indie, Indonezję 
i Peru, natomiast 
w tym roku wy-
biera się na Mal-
tę. Interesuje się 
także uzdrawia-
n i e m  p r z e z 
uświadamianie 
oraz pomaga po-
trzebującym lu-
dziom zrozu-
mieć swoje problemy. W Walentynki 
pani Anna zaprezentowała się w tańcu 
bollywood, który łączy w sobie trady-
cyjne oraz klasyczne tańce indyjskie 
– wzbudzając aplauz wśród uczestni-
ków spotkania, którzy po jej oryginal-
nym i ciekawym artystycznie występie, 
ponownie rzucili się w tany, a w prze-
rwach raczyli się domowymi wypie-
kami, kawą i herbatą.

Paweł Wolniewicz

n
Dwukrotnie bisowany, popularny taniec „Kaczuchy”    
fot. Paweł Wolniewicz

Anna Samol w tańcu bollywood. 
Warto podkreślić, że kreacje, w któ-
rych występuje, projektuje i szyje 
sama   fot. Paweł Wolniewicz

n
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„Jarosławiec zimą”
W niedzielę, 19 lutego odbył  się rajd 
pieszy „Jarosławiec zimą” zorganizowa-
ny przez Gminny Ośrodek Kultury 
i Klub Seniora w Komornikach. Wzięło 
w  nim udział ponad 30 osób, w  tym 
spora grupa z Lubonia. Wśród nich byli 
słuchacze i uczestnicy Lubońskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku (LUTW). 
Spotkaliśmy  się przy świetlicy w  Szre-
niawie. Stąd Aleją Wiśniową wyruszyli-
śmy na trasę wiodącą ścieżkami i duk-
tami Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go. Po rannym zachmurzeniu wyjrzało 
słońce i rozpogodziło się. Przelatywały 
klucze dzikich gęsi i słychać było śpiew 
skowronków – pierwszych zwiastunów 
wiosny. Po przebyciu kilku kilometrów 
doszliśmy do krańca Jeziora Jarosławiec-
kiego i jego północnym brzegiem (szla-
kiem zielonym) dotarliśmy na polanę 
w  Jarosławcu. Po drodze spotykaliśmy 
kilka osób kąpiących się w przeręblach 
wykutych w  zamarzniętej ta�i jeziora. 
Wśród „Morsów” byli mieszkańcy Lu-
bonia i Poznania, którzy chętnie pozo-
wali do zdjęć. Po krótkim postoju, posi-
leniu  się i  ćwiczeniach – gimnastyce 
z  kijkami prowadzonej przez p. Marię 
Grześko – oraz konkursie na temat wie-

dzy o jeziorze, zrobiliśmy sobie wspólne 
zdjęcie. Rozpoczęliśmy dalszą wędrów-
kę i po zatoczeniu pętli oraz przebyciu 
ponad 8  km dotarliśmy do świetlicy, 
gdzie powitali nas sołtys Szreniawy, Wła-
dysław Kwaśniewski, który przygotował 
dla wszystkich piękne, czerwone jabłka 
oraz szefowa świetlicy, Izabela Frącko-
wiak. Członkinie Koła Gospodyń Wiej-
skich ze Szreniawy, panie Gabriela Maj-
da, Henryka Klinkiewicz i Emilia Kur-
kowiak poczęstowały nas pyszną zupą 
ogórkową oraz niespodzianką, którą były 
gorące, smakowite chruściki drożdżowe, 
smażone na bieżąco. Kolejny rajd „Od-
głosy wiosny” 19 marca – wymarsz 
o godz. 10 sprzed WDK „Koźlak” w Cho-
męcicach.

Walentynkowo
W sobotę ,11 lutego piechurzy z LUTW 
w ramach zajęć Sekcji Turystyki Pieszej 
i Krajoznawczej wyruszyli na trasę wio-
dącą ulicami Lubonia do północnych 
granic miasta na teren Szacht Poznań-
skich, by aktywnie spędzić czas na świe-
żym powietrzu oraz zobaczyć, jakie za-
szły tam zmiany. Tym razem dołączyło 
do nas kilku seniorów z sąsiednich Ko-
mornik. Wyszliśmy na zimowy spacer 

Z Uniwersytetu III Wieku

z placu Edmunda Bojanowskiego i uli-
cami: Poniatowskiego, Kościuszki i Nie-
złomnych dotarliśmy do terenów daw-
nych wyrobisk gliny, dostarczanej nie-
gdyś do okolicznych cegielni licznie 
działających w  tej okolicy. Na Szachty 
nie można wjechać samochodem. Infor-
mują o tym znaki zakazu i słupki unie-
możliwiające wjazd. Ścieżki przeznaczo-
ne są wyłącznie dla pieszych, ewentual-
nie dla rolkarzy i rowerzystów. Szachty, 
to zespół malowniczych stawów powsta-
łych po dawnych wyrobiskach gliny. Są 
one położone w południowo-zachodniej 

części Poznania, w dolinie 
Strumienia Junikowskiego, 
w pasie ciągnącym się od 
Junikowa, Fabianowa 
i Świerczewa, aż do Lubo-
nia. Cegielnie na tym tere-
nie powstały w czasie bo-
omu budowlanego, który 
przeżywał Poznań na prze-
łomie XIX i  XX  w. Cegłę 
produkowano tutaj jeszcze 
w latach 90. XX w. Po wy-
gaszeniu produkcji i likwi-
dacji zakładów przyroda 
bez udziału człowieka sama 
zagospodarowała to miej-
sce. Stawy napełniły  się 
wodą, pojawiła  się bujna 
roślinność oraz wiele ga-
tunków ptaków, ryb i pła-
zów. Jednak ten ciekawy 
pod względem przyrodni-

czym i rekreacyjnym teren, do niedawna 
był bardzo zaniedbany i niebezpieczny. 
Kręciły się tu grupy hałaśliwych wyrost-
ków, często wszczynających bójki. Do-
okoła leżały sterty śmieci, ścieżki były 
zarośnięte, a wjeżdżające tutaj pojazdy 
wysypywały gruz i różne śmieci pocho-
dzące z okolicznych gospodarstw domo-
wych. Brakowało gospodarza tego miej-
sca. Wiele się zmieniło, od czasu, kiedy 
pojawiła się koncepcja zagospodarowa-
nia tego terenu, a pieczę nad nim przejął 
Zarząd Zieleni Miejskiej w  Poznaniu. 
Spacer po Szachtach rozpoczęliśmy as-
faltową alejką, wzdłuż południowego 
brzegu Stawu Edy. W  czasie spaceru 
podziwialiśmy solidne ławki i  stojące 
przy nich kosze na śmieci. Dalszą wę-
drówkę ułatwiały nam umieszone na 
ścieżce drogowskazy z nazwami stawów 
i ścieżek. Teren uporządkowano, zlikwi-
dowano dzikie wysypiska, a  drzewa 
przycięto i przeprowadzono ich inwen-
taryzację. Nad Stawem Parkowym wy-
konano taras z  punktem widokowym, 
z którego rozciąga się wspaniały widok 
na glinianki i  okolicę oraz wytyczono 
miejsce na ognisko. Po drodze mijaliśmy 
osoby spacerujące z kijkami lub z pie-
skami. Po długim spacerze, po zatocze-
niu pętli i przejściu prawie 6 km, powró-
ciliśmy na miejsce startu. Nieco zzięb-
nięci, przy kawie, herbacie i  ciastkach 
z przyjemnością ogrzaliśmy się w bistro 
„Zielona Krowa”.

Maria i Jan Błaszczakowie
n
Uczestnicy rajdu „Jarosławiec zimą” na brzegu Jeziora Jarosławieckiego   fot. Jan Błaszczak

n
Uczestnicy rajdu walentynkowego na tle zamarzniętych stawów   fot. Jan Błaszczak

W najbliższym czasie lubońskich miło-
śników muzyki rozrywkowej czeka nie 
lada gratka. W hali widowiskowo-spor-
towej LOSiR przy ul. Kołłątaja zobaczy-
my m.in. pochodzącą z Nakła Śląskiego 
i  znanej w całej Polsce Teresę Werner. 
W jej życiu śpiew odgrywał zawsze dużą 
rolę. W wieku 16 lat zdała egzamin do 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszę-
cinie. Występowała na scenach najwięk-
szych teatrów świata, w  tym Carnegie 
Hall Broadway, koncertowała na kilku 
kontynentach w  Europie, Afryce, Azji 
i Ameryce Północnej. Teresa Werner jest 
jedna z  największych gwiazd polskiej 
muzyki rozrywkowej, a jej największymi 
przebojami, które usłyszymy również 
w  Luboniu będą: „Miłość jest piękna”, 

Dałabym Ci dała”, „Kocham swoje mo-
rze”, „Tylko anieli wiedzą”. Te hity są 
emitowane na antenach radiowych i te-
lewizyjnych, stacji Radio Hit, TVS,TVP 
i TV.
W tym samym dniu na scenie LOSiR-u 
wystąpi Bernadeta Kowalska w świetnym 
duecie z  Mariuszem Kalagą, który za-
śpiewa piosenkę „Ta najważniejsza chwi-
la”, która stała się ostatnio hitem na li-
stach szlagierowych TVS.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że 
w dniu koncertu, który odbędzie się 1 
kwietnia br. o  godz.  19, pierwsze 50 
osób wejdzie nieodpłatnie i w dodatku 
otrzymają w prezencie płyty z nagrania-
mi tych wykonawców.

Władysław Szczepaniak

Gwiazdy w Luboniu

n
Bernadeta Kowalska w duecie z Mariuszem Kalagą w programie telewizyjnym „Szla-
gierowa lista”
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Podróże z Pasją
1 lutego odwiedziliśmy Meksyk. Państwo 
Urban jak zwykle uraczyli nas szalenie 
ciekawą opowieścią o tym niezwykłym 
miejscu, które odwiedzili. Zdjęcia i pa-
miątki, które przywieźli, pomogły nam 
przenieść się oczami wyobraźni do kra-
ju kontrastów, zagubionych w  dżungli 
ruin starożytnych świątyń Majów i Az-
teków, fiesty i  występów Mariachi 
w  sombrerach, najlepszej klasy tequili 
oraz kolonialnych miast i tradycyjnych 
indiańskich wiosek.

Ferie w Bibliotece
W dniach od 6 do 10 lutego dzieci spę-
dziły ferie w Bibliotece i razem odbyły 
podróż dookoła świata. Zwiedziliśmy 
wszystkie kontynenty. Pełni wrażeń, 
wytańczeni, z mnóstwem oryginalnych 
pamiątek i prac plastycznych, czekamy 
na następne ferie.

Spotkanie z Jackiem Krygiem
8 lutego w „Galerii na Regale” gościliśmy 
Jacka Kryga. Wielu z niecierpliwością cze-
kało na spotkanie z mistrzem feng-shui, 
kulturoznawcą, religioznawcą, �lozofem 
specjalizującym się w zagadnieniach zwią-
zanych z taoizmem, a także podróżnikiem. 
Pełna sala uczestników z uwagą słuchała 
wykładu i  zadawała pytania dotyczące 
swojego znaku. Rok 2017 w horoskopie 
chińskim to Rok Ognistego Koguta, który 
rozpoczyna się 28 stycznia 2017 r., a koń-
czy 15 lutego 2018  r. Drodzy Państwo, 
wiemy, że ten rok ma nam bardzo dużo 
do zaoferowania, ale pamiętajmy, że bardzo 
wiele zależy od nas samych!

Podróż na wyspę
11 lutego odbył się sobotni spektakl anima-
cyjno-taneczny w wykonaniu Teatru „Kul-
turka” z  Poznania pt. „Podróż na Rajską 
Wyspę”. Licznie przybyłe dzieci, jak również 
i ich opiekunowie, doskonale bawili się w eg-
zotycznych rytmach. Poznaliśmy historię 
i znaczenie tańca hawajskiego oraz wspólnie 
go zatańczyliśmy. Mnóstwo śmiechu towa-
rzyszyło również „bitwie na ananasy”. Występ 
rozgrzał wszystkich i dostarczył dużo pozy-
tywnej energii.

Wokół Wielkiej Sceny
15 lutego w „Galerii na Regale” w ramach 
cyklu „Wokół Wielkiej Sceny” można 
było usłyszeć muzykę operową, operet-

kową, musicalową i  �lmową. Gośćmi 
byli śpiewacy operowi Agnieszka Sokol-
nicka oraz Vojtek Soko Sokolnicki, a wie-
czór prowadził redaktor Piotr Nędzyński.

Luboń czyta
17 lutego po raz ostatni niezwykłe „Baj-
ki Ezopa” czytał dzieciom z przedszkoli 
„Weseli Sportowcy” i „Tęczowa Kraina” 
Bartosz Wilczek z ustępującej Młodzie-
żowej Rady Miasta Luboń. Jak zwykle 
bajki o  zwierzętach wywołały ciekawą 
dyskusję wśród dzieci – o  chciwości, 
o próżności i o tym, czy warto oszukiwać 
innych.

Dziecięcy Klub Filmowy
18 lutego, w ramach „Rodzinnych sobót”, 
odbył  się kolejny pokaz �lmowy dla 
dzieci. Tym razem zaprezentowano �lm 
pt. „Misiek w Nowym Jorku”. Przesłanie 
bajki mówi, iż ludzie nie powinni zasie-
dlać Arktyki. Do tej mądrości widzów 
przekonuje tytułowy bohater, który chcąc 
ratować swój lodowy świat, wyrusza do 
Ameryki, by pokrzyżować plany inwe-
storów. W  tej niebezpiecznej i  pełnej 
przygód misji pomaga mu trójka nie-
obliczalnych lemingów. Film, który roz-
bawi całą rodzinę, można wypożyczać 

Z Biblioteki Miejskiej

w czytelni, do czego serdecznie zachę-
camy!

Piosenki biesiadne cz. 2
22 lutego odbyło się kolejne spotkanie 
sekcji LUTW. Tym razem tematem prze-
wodnim była „Piosenka Biesiadna”. Pani 
Wanda Suleja-Kot poprowadziła bardzo 
ciekawy wykład o genezie powstania tego 
gatunku muzycznego oraz odtworzyła 
nagrania najbardziej znanych utworów. 
Uczestnicy spotkania jednoznacznie 
wskazali, że piosenki biesiadne mają 
uniwersalną i ponadczasową moc. Nie-
wątpliwym urozmaiceniem spotkania 
był występem kabaretu „Humoreska” 
pod opieką Barbary Przybylskiej. Pod 
koniec występu chętni mogli wziąć czyn-
ny udział w zabawie i odtańczyć słynne 
„Kaczuszki”, dzięki czemu udowodnili, 
że poczucie humoru, dystans do siebie 
i dobra zabawa to najlepsze lekarstwo na 
wszystko.

Teatrzyk dla dzieci
Młodzi i trochę starsi mieszkańcy Lubo-
nia odwiedzili w  środowe popołudnie 
22 lutego Bibliotekę Miejską za sprawą 
teatrzyku „Krak-Art.” z Krakowa, czyli 
odtwórców tytułowych bohaterów bajki 
„Wilk i Zając”. Pełna komicznych sytuacji 
opowieść nie tylko rozśmieszała, ale 
również uczyła dzieci odpowiednich 
zachowań w  konkretnych sytuacjach 
życiowych. Maluchy mogły uczestniczyć 
w zabawie i zagrać z aktorami kilka epi-

zodów, co dodało całemu spotkaniu 
dodatkowych wrażeń i emocji. Świetna 
zabawa, uśmiechy na twarzach dzieci, 
a także zadowolenie rodziców sprawiają, 
że z ogromną przyjemnością organizu-
jemy tego typu wydarzenia.

Spotkanie autorskie
23 lutego odbyło się spotkanie autor-
skie z Michałem Filipiakiem, autorem 
książek dla dzieci, trenerem tenisa, 
organizatorem imprez sportowych, 
coachem. Dzieci z uwagą słuchały hi-
storii opowiadanych przez Pana Mi-
chała i brały udział w dyskusji, dzie-
ląc się swoimi spostrzeżeniami. Autor 
opowiadał o tym, jak zaczęła się jego 
przygoda z  tenisem oraz co jest naj-
ważniejsze nie tylko w życiu sportow-
ca, ale w  życiu każdego z  nas, jeśli 
chcemy osiągnąć założony cel. Mogli-
śmy także zobaczyć podstawowy sprzęt 
tenisisty oraz dowiedzieć się, co do 
czego służy. Pełne humoru i pozytyw-
nej energii spotkanie zakończyło  się 
rozdaniem przez naszego gościa auto-
grafów. Nie zabrakło również pamiąt-
kowej sesji zdjęciowej.

Bezpłatny dostęp do e-kursów
Szanowni Czytelnicy, od 1 marca ruszy-
ła akcja kursów opartych o  platformę 
e-learningową. Nie czekaj – zareje-
struj  się już dziś! Każdy moment jest 
dobry, by rozpocząć naukę. Czytelnicy 
Biblioteki Miejskiej w  Luboniu mogą 
korzystać z  4 kursów językowych i  1 
kursu specjalistycznego. Więcej infor-
macji na stronie internetowej Biblioteki 
Miejskiej w Luboniu. Zapraszamy!

SMS
Zachęcamy osoby chętne do otrzymy-
wania wiadomości dotyczących wyda-
rzeń w Bibliotece do wypełnienia nowe-
go formularza zgłoszeniowego. Formu-
larze rejestracyjne są dostępne w Biblio-
tece Miejskiej oraz na stronie www. bi-
blub.com.

E-książki
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 rejestrację.

BM

Zapraszamy na naszą stronę internetową: 
www.biblub.com oraz www.facebook.
com/Biblioteka-Miejska-w-Luboniu

n
Gry i zabawy w Bibliotece Miejskiej podczas ferii

n
Zabawa przy egzotycznych rytmach podczas „Podróży na Rajską Wyspę”

n
Spotkanie autorskie z Michałem Filipiakiem
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W sobotni wieczór, 18 lutego, w Sank-
tuarium bł. Edmunda Bojanowskiego, 
w niecodziennej scenerii – przed zło-
żonym w wielkie tabernakulum, pere-
grynującym do rwandyjskiego Kibeho 
ołtarzem adoracji (czytaj na str.  14) 
– sekstet wokalny „Spirituals Singers 
Band” z Wrocławia wykonał  oratorium 
„Madonny Jana Pawła II”.

Powstały 
w  1998  r. dzie-
sięcioczęściowy 
utwór jest hoł-
dem złożonym 
wielkiemu Pola-
kowi, Człowie-
kowi i Papieżowi 
oraz  s łowom, 
które głosił piel-
grzymując  po 
świecie. Jest po-
dróżą po najbar-
dziej  znanych 
i uczęszczanych 
europejskich 
Sanktuariach 
Maryjnych, 
z  których większość Jan Paweł  II 
odwiedził. Słuchając śpiewu a’cappel-
la, a  przed każdym wykonaniem – 
wprowadzającej narracji – wędrujemy 
z Częstochowy przez sanktuaria w La 
Salete, Medjugorie, Lourdes, irlandz-
kie Knock, Fatimę, Syrakuzy do Wil-
na. Koncert kończy się wspólnie wy-
konanymi: pieśnią dla Madonny 
z  Europy (w niej motto oratorium: 
„Z Tobą, by na końcu z Nim”), a po 
niej „Subito Santo”. Na finał i  bisy 
wybrzmiały radośnie i z dużą energią 
wyśpiewane na chwałę Panu – utwo-
ry gospel.
Teksty oratorium są autorstwa Dariu-
sza Czajkowskiego, a muzykę, skom-
ponował nieżyjący dziś założyciel i li-
der grupy „Spirituals Singers Band”, 
muzyk, wokalista, kompozytor, peda-
gog i aranżer – Włodzimierz Szomań-
ski, który zmarł przed niespełna 3. laty 

w wyniku obrażeń odniesionych pod-
czas wypadku samochodowego, w dro-
dze zespołu na występ. W  zdarzeniu 
tym ucierpiał poważnie również śpie-
wający basem Artur Stężała. Oprócz 
niego w Luboniu wystąpili: Alicja Wił-
kowska (sopran), Marta Raczak-Idczak 
(mezzosopran), Aleksandra Sozańska-
-Kut (alt), Jacek Zamecki (tenor) 

i Krzysztof Pachołek (baryton). Kon-
cert, prowadziła Elżbieta Szomańska 
– żona kompozytora.
Występ wrocławskiego sekstetu, zapro-
szonego do Lubonia przez siostry słu-
żebniczki, dofinansował Urząd Miasta.

Spirituals Singers Band jest naj-
dłużej istniejącym zespołem wokal-
nym w Polsce, specjalizującym się 
w  wykonaniach a’cappella pieśni 
negro spirituals, gospels, traditional 
jazz, evergreens, kolęd, pieśni pa-
triotycznych i  wielkich dzieł reli-
gijnych oratoryjno-kantatowych, 
a także muzyki rozrywkowej. Efek-
tem 35 lat działalności są tysiące 
koncertów w  kraju i   za granicą, 
liczne programy telewizyjne i  ra-
diowe, a także dyskografia obejmu-
jąca 13 albumów.

HS

Madonny papieża z Polski

n
Przed zamkniętym na czas koncertu ołtarzem adoracji „Światło Pojednania i Poko-
ju” Mariusza Drapikowskiego – wykonawcy oratorium „Madonny Jana Pawła II”, 
zespół „Spirituals Singers Band”. Od lewej: Jacek Zamecki, Alicja Wiłkowska, Marta 
Raczak-Idczak, Aleksandra Sozańska-Kut, Krzysztof Pachołek i Artur Stężała   
fot. Hanna Siatka

n
Publiczność wydarzenia muzycznego w Sanktuarium bł. Ed-
munda Bojanowskiego, 18 lutego br.   fot. Hanna Siatka

Kolejna stacja
30 stycznia zamontowano VI Stację Dro-
gi Krzyżowej autorstwa poznańskiego 
rzeźbiarza – Jacka Nowaka, wykonawcy 
postaci Jan Pawła II z drewna w ołtarzu 
głównym.

Ofiarowanie
W święto Ofiarowania Pańskiego, zwa-
ne świętem Matki Bożej Gromnicznej, 
modliliśmy się również za osoby kon-
sekrowane, ponieważ 2 lutego przypa-
dał Dzień Życia Konsekrowanego. 
W  tym dniu Msze św. odprawiono 

o godz. 7, 10 i 18. Na każdej święcono 
gromnice, a  podczas Eucharystii 
o godz. 18, po krótkiej homilii skiero-
wanej do dzieci oraz objaśnieniu zna-
czenia i  symboliki paschału, zostały 
pobłogosławione i poświęcone świece 

dzieci, które w maju tego roku przy-
stąpią do I Komunii Świętej.

Gość z Ukrainy
11 i 12 lutego gościliśmy misjonarza 
o. Bernarda Felczykowskiego z para-
fii pw. Zesłania Ducha Świętego 
w  Czernikowie na Ukrainie. Ojciec 
Bernard na każdej Mszy św. opowia-
dał o sytuacji na Ukrainie, w diecezji 
i  swojej parafii. Dowiedzieliśmy się 
m.in., że w rejonie, w którym posłu-
guje, nie ma rodziny, której by nie 
dotknęła trwająca tam wojna. Prosił 

o  modlitwę i  wsparcie finansowe. 
Zapewniał, że zarówno on, jak i jego 
parafianie nie zapomną pomocy, ja-
kiej w  trudnym dla Ukrainy czasie 
udziela Polska i nasza parafia.

Halina Gościewska

Z parafii św. Jana Pawła II

Szósta stacja 
Drogi Krzyżo-
wej zamonto-
wana w ko-
ściele św. 
Jana Pawła II   
fot. Włodzi-
mierz Wasi-
lewski

n
Poświęcenie świec dzieciom przystępującym w tym roku do sakramentu I Komunii 
Św.   fot. Włodzimierz Wasilewski

Jeśli lubisz śpiew, muzykę, masz wyczucie rytmu, chcesz poznać ludzi takich jak 
Ty, przeżyć niepowtarzalną przygodę, zespół wokalny „Lubonianie” z Lubońskie-
go Towarzystwa Kulturalnego zaprasza w każdy czwartek w godz. 14.30-16.30 
do Ośrodka Kultury przy ul. Sobieskiego 97 (wejście z tyłu za pocztą). Przyjmu-
jemy również w poczet członków naszego stowarzyszenia. Kontakt 661 865 398.

Jan Kaczmarek

Zaproszenie

n
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List do arcybiskupa

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,

Archidiecezja Poznańska, jako powód 
sprawy, a nadto mianowany postulator, 
w myśl wytycznych prawa kanoniza-
cyjnego dnia 12 kwietnia 2016 r. zwró-
cili się do Jego Ekscelencji z formalną 
prośbą o rozpoczęcie procesu beaty�-
kacyjnego, kandydata na ołtarze, mę-
czennika ks. Stanisława Streicha. Bi-
skupi dnia 5 października 2016 r. zgro-
madzeni na 374. zebraniu plenarnym 
Konferencji Episkopatu Polski w War-
szawie wyrazili zgodę na wystąpienie 
do Stolicy Apostolskiej z prośbą o roz-
poczęcie procesu beaty�kacyjnego ks. 
Stanisława Streicha – kapłana Archi-
diecezji Poznańskiej. Dnia 6 listopada 
2016 r. został ogłoszony edykt, w któ-
rym Jego Ekscelencja zwrócił  się do 
wszystkich, posiadających jakiekolwiek 
dokumenty, pisma lub wiadomości 
dotyczące tego kapłana, aby zechcieli 
przekazać je do Kurii Metropolitalnej 
w Poznaniu do 31 marca 2017 r.
26 stycznia 2017 r. Watykańska Kon-
gregacja ds. Kanonizacyjnych wydała 
nihil obstat w sprawie rozpoczęcia pro-
cesu beaty�kacyjnego na szczeblu die-
cezjalnym. Do Kurii Metropolitalnej 
w Poznaniu dotarł dokument podpi-
sany przez kard. Angelo Amato. Decy-
zja Kongregacji to ostatni etap na dro-
dze do procesu, na podstawie którego 
biskup diecezjalny może podjąć dalsze 
decyzje w oparciu o zgromadzoną do-
kumentację i opinie. W związku z po-
wyższym zwracam się do Waszej Eks-
celencji z  formalną prośbą o ustano-
wienie Komisji Historycznej w proce-
sie beatyfikacyjnym ks. Stanisława 
Streicha na etapie diecezjalnym, aby 
zgodnie z Instrukcją Sanctorum Mater 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, 
zebrać i przebadać wszystkie dokumen-
ty i pisma dotyczące życia, działalności, 
męczeństwa i sławy świętości tego ka-
płana.

ks. dr Wojciech Mueller
postulator procesu beaty�kacyjnego

Kapłan z Żabikowa
Para�a św. Barbary przygotowuje się do 
uroczystości przyjęcia święceń kapłań-
skich przez Jędrzeja Machalskiego. Obec-
ny diakon zostanie wyświęcony 25 maja, 
a 28.05 odprawi w rodzinnym kościele 
swoją pierwszą mszę św. W ramach przy-
gotowań do tego para�alnego święta 
w niedzielę, 19 lutego, odbyło się pierw-
sze spotkanie przedstawicieli grup wspól-

noty. Ostatni kapłan z Żabikowa został 
wyświęcony w 2002 r.

W miejscu kaźni
Tradycyjnie już w Wielkim Poście, w by-
łym niemieckim obozie karno-śledczym 
w Żabikowie odbędzie się nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej. W tym roku zostanie 
odprawione we wtorek, 28 marca 
o godz. 19.30.

HS

Z parafii św. Barbary

Rocznica mordu
W poniedziałek, 27 lutego minęło 79 lat, 
jak podczas Mszy św. dla dzieci 
w 1938 r., komunista Wawrzyniec Nowak 
zastrzelił pierwszego proboszcza, bu-
downiczego para�i pw. św. Jana Bosko 
– ks. Stanisława Streicha. Uroczyste 
nabożeństwo koncelebrowane przez: 
wikariusza ks. Jarosław Żurawskiego i ks. 

Wojciecha Muellera (postulatora proce-
su beaty�kacji ks. Stanisława Streicha) 
odbyło się w tym dniu o godz. 18. Po-
przedziła je modlitwa-rozważanie o ry-
chłą beaty�kację patrona istniejącej od 

9 lat przy para�i Grupy Modlitewnej ks. 
Stanisława Streicha. Ks. Wojciech Mu-
eller przypomniał, że pierwszy proboszcz 
lubońskiej para�i odszedł z tego świata 
jako męczennik. W wygłoszonej homi-
lii przywołał postać z premedytacją za-
mordowanego ks. Stanisława Streicha. 
Zapoznał również wiernych z  treścią 
listu napisanego do Arcybiskupa Archi-

diecezji Poznańskiej – Stanisława Gą-
deckiego dotyczącego formalnej prośby 
o  ustanowienie Komisji Historycznej 
w procesie beaty�kacyjnym ks. Stanisła-
wa Streicha na etapie diecezjalnym. Po 

Z parafii św. Jana Bosko

n
Mszę św. poprzedziła modlitwa-rozważanie istniejącej przy para�i pw. św. Jana 
Bosko Grupy Modlitewnej ks. Stanisława Streicha   fot. Paweł Wolniewicz

n
Mszę św. koncelebrował ks. Wojciech 
Mueller, który wygłosił również homilię   
fot. Paweł Wolniewicz

zakończeniu okolicznościowego nabo-
żeństwa uczestnicy udali  się przed 
kościół i otoczyli grób ks. Stanisława 
Streicha, przy którym modlili  się 
w jego intencji, złożyli kwiaty i zapalili 
znicze.
O księdzu Stanisławie Streichu i szcze-
gółach zamachu wielokrotnie pisaliśmy 

na naszych łamach. Wszyst-
kich, którzy chcieliby po-
znać życie kapłana oraz 
szczegóły i  okoliczności 
zbrodni i pogrzebu, zachę-
camy do przeczytania ksią-
żek: „Luboń i  okolice – 
dzieje osadnictwa i dziewię-
ciu parafii” autorstwa dra 
inż. Stanisława Malepszaka 
(cena 25 zł), 3 tomu „Rocz-
nika Historycznego Lubonia” 
pod redakcją Piotra Pawła 
Ruszkowskiego, którego je-
den z rozdziałów jest fotore-
portażem z  pogrzebu ks. 
Streicha (cena 20 zł) oraz 4. 
tomu „Rocznika Historycz-
nego Lubonia” pod tą samą 
redakcją, którego jeden z roz-
działów przybliża sprawę ks. 
Streicha na łamach prasy 
(cena 20  zł). Te bogato ilu-
strowane książki, wydane 
przez Stowarzyszenie Kultu-
ralno-Oświatowe „Forum 

Lubońskie”, są do nabycia w  siedzibie 
redakcji „Wieści Lubońskich”.

Nabożeństwa wielkopostne
Duszpasterze para�i zapraszają na Gorz-
kie Żale – w niedziele, na godz. 17. Przed 
wieczorną Mszą św. o godz. 18, pół go-
dziny przed nabożeństwem odmawiany 
jest różaniec. Droga Krzyżowa odpra-
wiana jest w piątki o godz. 17 (dla dzie-
ci) i  po wieczornej Mszy św., o  godz. 
18.30 – dla dorosłych i młodzieży.

Rekolekcje
Nauki  dla ogółu para�an i uczniów SP 3 
odbędą się po piątej Niedzieli Wielkiego 

Postu, czyli w pierwszej dekadzie kwiet-
nia.

Paschaliki
Caritas Para�alny rozprowadza wielka-
nocne świece. Dochód ze sprzedaży jest 
przeznaczony na wsparcie potrzeb ubo-
gich. Paschaliki można nabyć u wolon-
tariuszy Caritas, przy stoliku pod chó-
rem.

Kanikuła
Od 2 do 9 lipca (7 dni) para�a organi-
zuje letnie wakacje dla dzieci i młodzie-
ży w górach. W programie, m.in.: płu-
kanie złota z  Górskim Gawędziarzem, 
rajd na Górę Chrobrego; całodniowy 
wyjazd do Czech! Codziennie będą się 
odbywały zajęcia sportowe (kilka boisk 
na terenie ośrodka), górskie wędrówki 
i  wakacyjne zabawy. Koszt – 650  zł. 
(przedpłata przy zapisach u ks. Jarosława 
Żurawskiego).

PAW

n
Po zakończeniu Mszy św., jej uczestnicy zgromadzili się przy grobie pierwszego proboszcza 
para�i   fot. Paweł Wolniewicz
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W świetlicy SM „Lubonianka” zgroma-
dzili się członkowie zespołu wraz z oso-
bami towarzyszącymi, był dyrygent 
Arkadiusz Klemczak z  małżonką oraz 
dyrektor Ośrodka Kultury w Luboniu, 
Regina Górniaczyk. Zebranie prowadzi-
ła prezes Alicja Zgrzeba. Po powitaniu 
zgromadzonych i  odśpiewaniu hymnu 
Wielkopolskiego Związku Chórów i Or-
kiestr (WZChiO) „Leć o  pieśni”, głos 
zabrała kronikarka chóru, Teresa Cieślik. 
Przypomniała występy i imprezy, które 
odbyły się w roku 2016, dokumentowa-
ne wiernie słowem i fotogra�ą w kroni-
ce chóru.
Dyrygent Arkadiusz Klemczak w krót-
kich, serdecznych słowach podziękował 
śpiewakom za wytrwałość i konsekwen-
cję w działalności chóralnej, życzył sa-
tysfakcji i  zadowolenia ze wspólnego 
śpiewania.
Prezes Alicja Zgrzeba przedstawiła dzia-
łalność zarządu w  latach 2011 – 2016. 
Ilościowo wynik jest imponujący, bo aż 
182 występy w różnych miejscach, w tym 
132 w kościołach, gdzie śpiew chóralny 
brzmi najpiękniej. Śpiew chóru „Bard” 
znany jest we wszystkich kościołach 
w Luboniu, a także w Wirach. Do waż-
nych wydarzeń należał w 2012 r. koncert 
z okazji 120-lecia WZChiO i 120. rocz-
nicy śmierci Stanisława Moniuszki, 
w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu, jak 

również przyznanie w  tytułu „Siewca 
Roku 2013”, w kategorii kultura. W pa-
mięci śpiewaków pozostanie rok 2015, 
który był rokiem jubileuszu. Chór ob-
chodził 80-lecie istnienia, przygotowania 
do tej uroczystości były intensywne 
i pracowite.
Były również wycieczki turystyczne, do 
Kołobrzegu, Zielonej Góry.

W dalszej części zebrania dyrektor Re-
gina Górniaczyk podziękowała chórowi 
za działalność śpiewaczą, uczestnictwo 
w  imprezach kulturalnych miejskich 
i pozamiejskich. Życzyła zdrowia i wy-
trwałości w  dalszej działalności arty-
stycznej.
Tradycją zebrań sprawozdawczych sta-
ło się wręczanie upominków chórzystom, 
którzy najsolidniej uczęszczali na lekcje 
chóru. W  roku 2016 100-procentową 
frekwencją wykazał się druh Wojciech 
Mączkowski.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 
Maria Kaźmierczak, przedstawiła spra-
wozdanie. Udzielono zarządowi chóru 
„Bard” absolutorium za lata 2011 – 2016, 
dziękując za rzetelną, bezinteresowną 
pracę na rzecz całego zespołu śpiewa-
czego. Następnie komisja przedstawiła 
kandydatów do zarządu na następną 
kadencję. Byli to: Henryka Adamczak, 
Czesław Brzeziński, Teresa Cieślik, Jan 
Jakuboszczak, Roman Kaczmarek, Ur-
szula Koronkiewicz, Danuta Liminowicz, 
Stanisław Pytlak, Teresa Samulczyk, 
Czesław Wilczek, Alicja Zgrzeba. Poda-
ny skład został zatwierdzony przez akla-
mację. Zarząd wybrał na prezesa ponow-
nie Alicję Zgrzebę, która następnie, 
wręczając drobne upominki, o�cjalne 
podziękowała za pracę w zarządzie, Ma-
rii Kaźmierczak i Zdzisławowi Dotce.

Na zakończenie zebrania odśpiewano 
hymn „Bardu”, „Z pieśnią na ustach dziś 
spieszym”.
Po części sprawozdawczo-wyborczej 
chórzyści przystąpili ochoczo do kon-
sumpcji pysznego „menu”, przygotowa-
nego wspólnymi siłami wszystkich śpie-
waków. Do tańca przygrywał niezawod-
ny Jurek Zgrzeba.

Zarząd chóru „Bard”

Podsumowanie i wybory
Działalnością chóru „Bard” z Lubonia kieruje zarząd, którego kadencja 
trwa pięć lat. W tym roku, 18 lutego, odbyło się zabranie sprawozdawczo-
wyborcze, podsumowujące pracę chóru.

n
 Prowadząca zebranie prezes Alicja Zgrzeba, od lewej siedzą: kronikarz Teresa Cie-
ślik, dyrygent Arkadiusz Klemczak, dyrektor OK Regina Górniaczyk, sekretarz Da-
nuta Liminowicz

W piątek, 17 lutego w siedzibie Ochot-
niczej Straży Pożarnej przy ul.  Żabi-
kowskiej odbyło  się walne zebranie 
członków Lubońskiego Bractwa Kur-
kowego (LBK). Na wstępie starszy 
Bractwa – Robert Świerczyński – 
przedstawił sprawozdanie z działalno-
ści w 2016 r., po czym odczytano spra-
wozdanie Komisji Rewizyjnej. W na-

stępnej kolejności podjęto uchwałę 
o udzieleniu absolutorium zarządowi 
LBK za ubiegły rok oraz przedstawio-
no plan działania na rok bieżący. Na 
koniec w  ramach wolnych głosów 
i wniosków podkreślono fakt uczest-
niczenia LBK w  życiu społecznym 
miasta oraz aktywnego działania na 
rzecz jego rozwoju.  PAW

Walne LBK

n
Podczas walnego zebrania, od lewej: przyjaciel LBK z KBS Mosińsko-Puszczykow-
skiego – Mikołaj Popławski oraz: Paweł Dybczyński, Roman Goliński, Janusz Piasec-
ki (siedzi), Krzysztof Moliński, Robert Świerczyński, Jerzy Skwierzyński (siedzi), 
Dariusz Łopiński, Dariusz Szmyt, Andrzej Koprowski, Wiesław Strączkowski, Zbi-
gniew Kutzner i Tomasz Kutzner   fot. Paweł Wolniewicz

Luty w  niepu-
blicznym przed-
szkolu przy ul. 
Kopernika był 
miesiącem peł-
nym atrakc j i , 
wrażeń, radości 
i dobrej zabawy. 
Podczas obcho-
dzonych przez 
nas walentynek, 
serduszkowym 
zab awom nie 
b y ł o  k o ń c a . 
Każdy przed-
szkolak  tego 
dnia wrócił do 
domu z baloni-
kiem w  kształ-
cie serduszka. Dużą atrakcją dla 
pięciolatków była wycieczka do 
Urzędu Miasta, gdzie zobaczyły salę 
ślubów oraz salę sesyjną, a  także 
gabinet pani burmistrz, z którą się 
spotkały. Natomiast grupy cztero-
latków odwiedziły Urząd Pocztowy. 
Dowiedziały się nie tylko o tym, co 
należy umieścić na kopercie, dla-
czego w  godle poczty znajduje  się 
trąbka oraz o  trudnej pracy listo-
nosza, ale miały możliwość odbicia 
stempelka oraz potrzymania praw-
dziwej torby listonosza. Dobrą za-
bawę zapewnił dzieciom teatrzyk 
„Krak-Art” przedstawieniem „Kró-
lowa śniegu”,  które  zabrało  je 
w przepiękną podróż do krainy lodu 
oraz koncert „Ecie-Plecie” Filhar-

monii Pomysłów, podczas którego 
dzieci poznały obrzędy, tańce oraz 
muzykę Kurpi. Pięciolatki dodatkowo 
wybrały  się do Teatru Muzycznego 
na spektakl pt. „Pchła Szachrajka”. 
Atrakcją był dla nich nie tylko udział 
w przedstawieniu, ale również prze-
jazd komunikacją miejską oraz zwie-
dzanie Poznania. Luty zakończyliśmy 
Festiwalem Piosenki, podczas które-
go przedszkolaki zaprezentowały się 
grupowo i  indywidualnie. Długie 
przygotowywania nie poszły na mar-
ne - dzieci zachwyciły nas atrakcyj-
nymi występami, pięknymi strojami 
oraz ciekawymi układami choreogra-
ficznymi. Na koniec wyłoniono zwy-
cięzców, a  wszystkich uczestników 
nagrodzono wspaniałymi nagrodami.

A. Różańska

W Tajemniczej Wyspie

n
 Festiwal Piosenki w przedszkolu „Tajemnicza Wyspa”

Podziel się informacjami - napisz do „Wieści”
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Działalność nowej placówki oświatowej 
o�cjalnie zainaugurowano w nielicznym 
gronie pracowników i gości. Na uroczy-
stość do zaadoptowanego na potrzeby 
przedszkola budynku mieszkalnego przy 
ul. Dworcowej  7 przybyły: burmistrz 
Małgorzata Machalska, Romualda Su-
chowiak (kierownik) i Magdalena Soł-
tysiak z  Wydziału Oświaty Zdrowia 
i Kultury oraz 4 mamy z Rady Rodziców. 
W  niedużej szatni organizator przed-

szkola – Grażyna Rosa – w  imieniu 
pozostałych gospodarzy – prowadzące-
go placówkę Piotra Rosy i dyrektor Mag-
daleny Smolińskiej – podziękowała 
przedstawicielkom Urzędu Miasta za 
wyjście z inicjatywą utworzenia przed-
szkola i pomoc w realizacji przedsięwzię-
cia. Choć pogoda nie sprzyjała, uroczy-
ście przecięto czerwoną wstęgę, rozpo-
startą przy wejścu do budynku. Następ-
nie, w największej sali, na piętrze, dzie-
ci pod opieką pań przedszkolanek po-
kazały swoje artystyczne umiejętności, 
nabyte w  ciągu niedługiego pobytu 
w  placówce. Młodsze wyrecytowały 
wiersz i zaśpiewały, a starsze wykonały 

swój pierwszy zaprezentowany publicz-
nie taniec z  kolorowymi gałgankami. 
Burmistrz Małgorzata Machalska prze-
kazała pani dyrektor kwiaty doniczkowe 
do jej przedszkolnego gabinetu, a dzieci 
obdarowała upominkami od miasta. 
Dorośli mieli potem okazję wpisać  się 
do pamiątkowej księgi i  porozmawiać 
przy poczęstunku, m.in. o aktualnej re-
formie oświatowej.

Przygotowanie nowej placówki trwało 
niespełna pół roku. Remont zakupione-
go w czerwcu ub. roku budynku rozpo-
czął się we wrześniu i trwał do listopada. 
Z końcem grudnia posiadano już wszel-
kie zgody potrzebne do prowadzenia 
przedszkola. W styczniu ogłoszono re-
krutację, która, z  uwagi na terminy 
oświatowe, mogła trwać zaledwie 2 ty-
godnie. Pod względem architektonicz-
nym zmian w budynku dokonano nie-
wiele. Układ ścian pozostał niezmienio-
ny. Dom, niegdyś mieszkalny, posiadał 
duże pokoje, które z łatwością udało się 
zaadoptować na sale dla dzieci. Jedyną 
ingerencją w bryłę było wybicie dwóch 

Był dom, jest przedszkole
22 lutego, po 3 tygodniach od uruchomienia, uroczyście otwarto ósme 
w Luboniu Publiczne Przedszkole – „U 7 Krasnoludków”

niedużych otworów okiennych. Trzeba 
też było wygospodarować pomieszczenie 
na niewielkie zaplecze kuchenne.
W placówce są 4 sale. Na parterze jadal-
nia, pokój do zabaw i pomieszczenie do 
zajęć specjalistycznych (logopedia, ryt-
mika, gimnastyka sensoryczna, język 
angielski i  religia), a  także łazienka 
i zmywak. Piętro zajmują dwie kolejne 

sale z przyległą doń przytulną umywal-
nią oraz m.in. gabinet dyrektora. W za-
kresie wyżywienia placówka korzysta 
z  usług lubońskiej �rmy „Monserwis 
Catering Agnieszka Mączkowiak” z ul. 
R. Maya. Zdążono już przygotować wy-
łożony pozbrukiem wjazd na teren 
przedszkola i  kilkustanowiskowy par-
king. Na wiosnę powstanie plac zabaw.

W nowym przedszkolu jest na razie 45 
dzieci (docelowo 75) podzielonych na 2 
grupy: 2,5- oraz 3,5-latki. Zaledwie trój-
ka dzieci jest w wieku 5 lat. Każdą z grup 
opiekuje  się nauczycielka i  osoba do 
pomocy. Zajęcia sprecyzowane prowadzą 
nauczyciele z  zewnątrz. Od września 
przybędzie trzecia grupa przedszkola-
ków. Dyrektorem jest mieszkająca poza 

Luboniem Magdalena Smolińska. Orga-
nizacyjne placówką zajmuje się Grażyna 
Rosa – właścicielka żłobka i przedszko-
la przy ul. Buczka o tej samej nazwie, co 
nowo otwarta placówka publiczna. Po-
nad połowa podopiecznych nowego 
dziecińca (24) to maluchy z niepublicz-
nego przedszkola „U 7 Krasnoludków”.

HS

W lutym w publicznym przedszkolu przy 
ul. Klonowej odbył się balik karnawało-
wy. Dzieci z przejęciem, już na kilka dni 
przed zabawą, opowiadały za kogo będą 
przebrane. Czas na baliku umilał nam 
wodzirej, który dbał o dobrą zabawę przy 
muzyce.

Kilka dni później, w związku z na-
szym planem rocznym, według, 
którego poznajemy świat teatru, 
odbyła  się wycieczka. Odwiedzili-
śmy Teatr Animacji w  Poznaniu, 
gdzie obejrzeliśmy przedstawienie 
pod tytułem „Szałaputki”. Szczegól-

W Małych Talentach

n
Nowe Przedszkole Publiczne przy ul. Dworcowej 7   fot. Hanna Siatka

Wejście do pla-
cówki oraz czę-
ściowo zagospo-
darowany teren 
z wjazdem od ul. 
Dworcowej i par-
kingiem. Nieba-
wem w głębi 
z lewej powstanie 
plac zabaw, z pra-
wej (niewidoczny) 
planowany jest 
ogródek pod 
dziecięce uprawy   
fot. Hanna Siatka

n
Uroczyste przecięcie wstęgi u wejścia do nowego przedszkola. Od lewej: Piotr 
Rosa, Magdalena Smolińska, Grażyna Rosa i Małgorzata Machalska    
fot. Hanna Siatka

n
Podczas krótkiego okresu adaptacji maluchy przygotowały się do występów 
towarzyszących otwarciu przedszkola   fot. Hanna Siatka

nie zadowolone były dzieci z grupy 
najmłodszej, trzylatki, gdyż była to 
ich pierwsza wycieczka autokarowa. 
Wyjazd przypadł akurat na „tłusty 
czwartek”. Nie mogło więc zabrak-
nąć tego dnia pączków na drugie 
śniadanie, które zostały zjedzone 
w  przerwie spektaklu. Pod koniec 
lutego rozpoczął   s ię  w  naszym 
przedszkolu po raz kolejny projekt 

„Kartonowe przedszkole”. Inspiracją 
dla nas tym razem była odbyta wy-
cieczka do teatru. Dzieci z nauczy-
cielami próbowały odtworzyć to 
miejsce. Ich zadaniem było wyko-
nanie m.in. miniteatrzyku, kukie-
łek, czy stroju teatralnego, wyko-
rzystując do tego kartony,  folie 
bąbelkowe, rolki papierowe, itp.

Anna Ławniczak

n
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Qn W ramach realizacji programu „W 
zdrowym ciele zdrowy duch” w grupach 
niepublicznego przedszkola z ul. Koper-
nika przeprowadzono zajęcia dotyczące 
zdrowego odżywiania i ważności śnia-
dania. Panie wychowawczynie opowie-
działy dzieciom o walorach zdrowotnych 
warzyw i owoców. Przedstawiły piramidę 
zdrowego żywienia, a także uświadomiły, 
jak ważny jest ruch na świeżym powie-
trzu dla zdrowia człowieka.
Qn W Święto Pizzy pod okiem pań przed-

szkolaki przygotowały zdrową pizzę, którą 
z apetytem skonsumowały. Takie zdrowot-
ne warsztaty naszym małym kucharzom 
długo pozostaną w pamięci.
Qn Kolejny tydzień upłynął nam pod ha-

słem: „Mam przyjaciela i  jestem przy-
jacielem”. Dzieci z wielką radością bra-
ły udział w zabawach i grach, słuchały 
opowiadań, nauczyły się, jak być życz-
liwym, koleżeńskim wobec innych, jak 
współdziałać w grupie. Przy okazji Dnia 
Serca przedszkolaki przygotowały piękne 
prace plastyczne dla tych, których kochają 
najbardziej – swoich rodziców.
Qn W Dniu Kota każde dziecko przyniosło 

swojego ulubionego pluszaka kotka, o któ-
rym opowiadaliśmy i tańczyliśmy razem 

z nim. Podsumowaniem było obejrzenie 
�lmu o rasach domowych i dziko żyją-
cych kotów oraz praca plastyczna „Kot” 
wykonana techniką kolażu.
Qn Przedostatni tydzień lutego to „języko-

we łamigłówki”. Tutaj panie miały sporo 
pracy z dziećmi. Doskonaliły umiejętności 
wyraźnego mówienia przez stosowanie 
ćwiczeń ortofonicznych, dawały wzór 

Z Czarodziejskiego Ogrodu poprawnej wymowy. Odbyło się szereg 
zabaw i ćwiczeń słuchowych, oddecho-
wych, usprawniających motorykę narzą-
dów mowy. Przedszkolaki poznały też 
gwarę poznańską. Odwiedził nas teatr 
kukiełkowy „Wróbelek Elemelek”. Dzieci 
z  zainteresowaniem obejrzały ciekawy 
spektakl pt. „Bałwanek”.
Qn Luty to czas wielkich bali i zabaw, 

radowania się ze wspólnie spędzonego 
czasu. Również w naszym przedszkolu 
postanowiliśmy świętować karnawał. 
Stworzyliśmy piękną scenerię, tym razem 

morską. Dzieci uczestniczyły w poka-
zie mody i sesji zdjęciowej. Były tańce 
w parach, wesołe pląsy przy muzyce oraz 
konkurencje zręcznościowe, z którymi 
przedszkolaki poradziły sobie śpiewa-
jąco. Był to dzień pełen wrażeń przy 
muzyce, a pikanterii dodał pyszny de-
ser – rybki w galaretce.
Qn W ostatnim tygodniu miesiąca prze-

prowadziliśmy zajęcia dotyczące bez-
pieczeństwa. Przedszkolaki dowiedziały 
się, jak bezpiecznie zachowywać się na 
drodze oraz wobec nieznanych zwie-
rząt i ich ataku. Utrwaliły sobie także 
numery telefonów alarmowych. Przy-
pomnieliśmy również, na czym polega 
praca pogotowia ratunkowego, policji 
i  straży pożarnej. W  tym tygodniu 
wybraliśmy się również na wycieczkę 
do Straży Pożarnej w Luboniu. Dzieci 
stworzyły różnego rodzaju budynki. 
Powstał komisariat, budynek straży 
pożarnej oraz pogotowia ratunkowego. 
W ramach zajęć dodatkowych: „Mali 
badacze” nasi milusińscy poznali ciecz 
nienewtonowską. Maluchy czerpały 
wielką radność z jej stworzenia, z mąki 
ziemniaczanej i wody oraz możliwości 
poznania jej właściwości za pomocą 
zmysłu dotyku. Mali artyści twórczo 
uczestniczyli w  zabawach i  zajęciach 
dydaktycznych.

Małgorzata Perlińska-Baraniak

n
Balik karnawałowy w Czarodziejskim Przedszkolu   fot. Studio Mahum

W styczniu do niepublicznego przed-
szkola przy ul. Konopnickiej zawitali 
dostojni goście. Byli to dziadkowie na-
szych przedszkolaków, którzy przybyli 
na specjalne zaproszenie z okazji swoje-
go święta. Przez trzy dni panował w mu-
rach naszego przedszkola przecudowny 
nastrój. Każda z grup przygotowywała się 
do tego wydarzenia z dużym zapałem. 
Były wzruszające wierszyki i  piosenki, 
śmieszne gry i zabawy oraz przeurocze 
przedstawienie opowiadające o tym, że 
babcia i dziadek powinni być jednymi 
z najważniejszych osób w życiu każdego 
dziecka i nigdy nie wolno o nich zapo-
minać. Oczywiście �nałem każdego dnia 
były życzenia, uściski, wspaniałe upo-
minki i słodkie poczęstunki, przy któ-
rych wspólne rozmowy nie miały końca.
Luty rozpoczął się niezwykle leniwie ze 
względu na ferie i niską frekwencję dzie-

U Kubusia Puchatka i Przyjaciół
ci. Na szczęście w drugiej połowie mie-
siąca życie w  przedszkolu wróciło do 
normy. 17 lutego odbył się balik karna-
wałowy. Dwugodzinna zabawa z  Elzą 
i kowbojem dały naszym dzieciom mnó-
stwo radości. Gry, zabawy, konkursy, 
quizy i  świetna zabawa przy muzyce 
sprawiły, że ten dzień przyniósł mnóstwo 
radości. 24 lutego dzieci uczestniczyły 
w  niezwykle ważnych i  praktycznych 
warsztatach z udzielania pierwszej po-
mocy. Zajęcia miały na celu kształtowa-
nie świadomości i postaw dzieci sprzy-
jających bezpieczeństwu własnemu 
i  innych oraz przygotowanie dzieci do 
racjonalnych zachowań w  przypadku 
wystąpienia zagrożeń. Przypomniany 
został numer alarmowy 112, a na koniec 
każdy uczestnik otrzymał naklejkę Ma-
łego Ratownika.

Magdalena Szymańska
n
Bal karnawałowy

W ramach tematu „Nasza Wielkopolska” wy-
szukujemy zdjęcia i  pamiątki, aby w  każdej 
grupie Publicznego Przedszkola nr 5 powstały 
kąciki regionalne. 14 lutego dzieci obejrzały 
spektakl pt. „Ratuszowe legendy”, zapoznały się 
w ten sposób z legendami związanymi z Pozna-
niem.
Od 13 do 17 lutego odbywała się Olimpiada Zi-
mowa. Przedszkolaki rywalizowały w wyścigach 
zaprzęgów, konkurencji na nartach, „biegu na 
miotle”, rzucie do celu, skokach przez zaspę oraz 
w hokeju. Ponadto dzieci przygotowały zbiorowe 
prace plastyczne pt. „Zwierzęta zimą”, które ozdo-
biły nasz hol. 16 lutego uczestnicy zaprezentowa-
li wiersze i piosenki zimowe, a także rozwiązali 
zagadki i utrwalili w zabawie umiejętności samo-

dzielnego ubierania. Jak podczas każdej olimpia-
dy towarzyszyły nam symbole: znicz, �aga i hymn 
olimpijski. Na zakończenie reprezentanci grup 
odebrali dyplom oraz gry sportowe. Każdy olim-
pijczyk otrzymał znaczek odblaskowy i książkę 
edukacyjną.
Co miesiąc dzieci z grupy 3 uczestniczą w akcji 
pt. „Cały Luboń czyta dzieciom”, prowadzonej 
przez Bibliotekę Miejską. W lutym przydarzy-
ła się okazja, aby odwiedzić bibliotekę dwukrot-
nie. 23 lutego przedszkolaki spotkały się z pi-
sarzem, Michałem Filipiakiem, który opowiadał 
o pasji swojego życia, jaką jest tenis. Pan Michał 
zaciekawił licznie zebranych, wykorzystując 
w prezentacji pacynki.

Elżbieta Kałuska

U Wesołych Sportowców

n
Olimpiada Zimowa w przedszkolu „Weseli Sportowcy”
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Szkoła Podstawową nr 1 ogłasza nabór do klasy IV – sportowej o pro�lu: piłka 
nożna i tenis stołowy, która rusza od września br. Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy do złożenia podania oraz zapraszamy na testy sprawnościo-
we, które odbędą się 4 kwietnia (najprawdopodobniej) o godz. 15.30 w Szko-
le Podstawowej nr 1. Wszystkie informacje znajdują się na stronie: www.sp1.
lubon.szkolnastrona.pl

Dawid Paprocki

SP 1 z klasą sportową!

Zima nam już obrzydła, więc w oczeki-
waniu na nadejście wiosny ozdabiamy 
nasze niepubliczne przedszkole przy ul. 
Szkolnej motylami, ptaszkami, kwiatami 
i zaraz robi się radośniej w sercu. Uczy-
my dzieci, aby każdego dnia okazywały 
wzajemną sympatię i szacunek, ale wa-
lentynki to dzień szczególny. Tego dnia 
wiosenny wystój sal został uzupełniony 

czerwonymi ser-
duszkami, 
a  dzieci uczest-
niczyły w  zaba-
wach i  zaję-
ciach, których 
myślą przewod-
nią była przy-
jaźń. Przedszko-
laki zrobiły upo-
minki dla swo-
ich najbliższych, 
aby podziękować 
im za miłość 
i troskę.
Kilka dni póź-
niej świętowa-
l i ś my  D z i e ń 
Kota.  Dzieci, 
ż e b y  c h o ć 
odrobinę upodobnić  się do swoich 
czworonożnych przyjaciół, doryso-
wały sobie wąsy. Nie zabrakło też 
wesołych „kocich” zabaw, konkursów 
i działań plastycznych. Przedszkola-
ki wysłuchały bajki o chorym kotku, 
by dowiedzieć się o  tym, jak należy 
opiekować się tymi zwierzętami. Ce-
lem obchodów Dnia Kota, oprócz 

dobrej zabawy, było uwrażliwienie 
dzieci na potrzeby zwierząt oraz 
zwrócenie uwagi na konieczność po-
magania tym porzuconym i bezdom-
nym.
Korzystając z prawie wiosennej pogo-
dy, w ostatnich dniach lutego starsza-
ki odwiedzały okoliczne place zabaw, 
a  maluszki spacerowały w  pobliżu 

przedszkola. Dzieci z radością odkry-
ły, że na wierzbach pojawiły  się już 
bazie-kotki. Teraz na okiennych para-
petach stoją wazony z  gałęziami, 
a dzieci każdego dnia obserwują roz-
wijające  się z  pąków liście i  kwiaty 
forsycji. Rozpoczęliśmy odliczanie do 
pierwszego dnia wiosny.

Anna Liebner

Z Chatki Skrzatka

n
Skrzatki na placu zabaw   fot. Natalia Kaczmarek

n
Walentynkowy wianuszek serduszek   fot. Natalia Kaczmarek

Podczas ferii zimowych sporo dzieci 
chodziło do Publicznego Przedszkola 
nr 1, a  te które wyjeżdżały, najczęściej 
w góry, wracały pełne wrażeń i chętnie 
opowiadały o  ośnieżonych szczytach 
i górskich drogach. W pierwszej połowie 
lutego, podczas „Spotkania z Pogodynką”, 
rozstrzygnięty został konkurs na najcie-
kawszy portret kotka lub pieska (do 
wyboru). Prace były bardzo oryginalne. 
Podziwialiśmy kotka z wełny Poli Orze-
chowskiej, modułowy model kotka Oli 
Jakubowskiej czy pracę przestrzenną 
Martyny Wiśniewskiej. Pozostali uczest-
nicy konkursu: Emilka Nawrocka, Han-
na Bonawenturczyk, Dominik Latano-
wicz, Mikołaj Piękoś, Jarek Michałowski, 
Wiktoria Maryniewska, Amelka Chabe-
ra, Ula Florek, Kinga Dudziak, Martyn-
ka Bernacka, Kasia Dujs, Filip Jakubow-

ski. Okazało się, iż 32 dzieci posiada 
w domach pieski, a 21 kotki. To zwie-
rzątka, którymi dzieci na co dzień chęt-
nie się opiekują i które bardzo kochają. 
14 lutego wszystkie dzieci w przedszko-
lu brały udział w zabawie walentynkowej. 
Atrakcje były bardzo urozmaicone: ukła-
dały serca z czerwonych klocków, czer-
wonymi kredkami rysowały serduszka 
dla swoich sympatii, przechodziły, w ta-
necznym korowodzie przez Wielkie 
Serce Życzeń, tańczyły w parach z czer-
wonymi balonikami. Na koniec z Pocz-
ty Walentynkowej wyciągnięto kartki 

adresowane do poszczególnych dzieci. 
Posiadaczami największej liczby kartek 
byli: Maja Liszka i Filip Jakubowski.
Nasze przedszkole ma długą tradycję 
przedstawień teatralnych. W lutym swój 
spektakl „Królową Śniegu” zaprezento-
wała grupa Słoneczek i była to bardzo 
udana interpretacja muzyczno-słowna 
tej trudnej i  pełnej wydarzeń baśni. 
W przedstawieniu dziewczynki - śnie-
żynki tańczyły do muzyki Vivaldiego, 
a chłopcy - rozbójnicy do muzyki Cha-
czaturiana. Plastyczną oprawę przedsta-
wienia przygotowywała Krystyna Siwka; 
na białym tle, wśród dekoracji imitują-
cych płatki śniegu i  sople lodu, swój 
wspaniały tron miała Królowa Śniegu 
– w tej roli wystąpiła Zuzanna Stodolna. 
W  rolę Gerdy wcieliła  się Lenka Wi-
śniewska, Kajem był Michał Kramer, 

Czarodziejem – Filip Zimecki, a Rozbój-
niczką Nadia Tonder.
W lutym przedszkolaki rozpoczęły po-
dróże. Były w Teatrze Animacji na przed-
stawieniu teatralnym „Szałaputki” oraz 
w Muzeum Archeologicznym na wysta-
wie poświęconej życiu starożytnych 
Egipcjan, gdzie obejrzały głowy posągów 
królewskich, replikę dekoracji komory 
sarkofagowej z grobowca faraona Tuten-
chamona, papirusy, obelisk Ramzesa II 
oraz posąg bogini Sachmet. I  podczas 
tak wielu imprez i ciekawych wydarzeń 
minęła zima.  Iwona Kmiecik

Z Pogodnego Przedszkola

n
Dzieci na „Spotkaniu z Pogodynką”

n
Słoneczka i Wietrzyki po przedstawieniu „Królowa Śniegu”
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Zawsze po zakończeniu semestru zimowego 
staramy  się przedstawiać wyróżniających  się 
uczniów lubońskich publicznych placówek 
oświatowych, którzy mogli liczyć na stypendium 
naukowe lub sportowe. Nagrody te przydziela-
ją komisje stypendialne, powoływane przez 
dyrektorów szkół, po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej i  Samorządu Uczniowskiego. 
Jednorazowe stypendia wypłacane są po każdym 
semestrze. Środki pochodzą z budżetu gminy, 
w niektórych szkołach uzupełnione także o fun-
dusze np. z Rady Rodziców. Jak nas poinfor-
mowano w Urzędzie Miasta, wysokość środków 
przeznaczonych na ten cel dla poszczególnych 
placówek zależy od zapotrzebowania, jakie jest 
składane na rok w preliminarzu budżetowym 
przez każdą z  sześciu lubońskich szkół. Jak 
dotąd nie było przypadków odmowy, czy okra-
wania tych środków. Sposób przyznawania 
stypendiów regulują już wewnętrzne regulami-

ny poszczególnych placówek. Np. w Gimnazjum 
nr 1 nie przyznaje się semestralnego stypendium 
sportowego, a na zakończenie sezonu dydak-
tycznego, w czerwcu, wybiera się „Sportowca 
Roku”. Jak widać z zamieszczonej obok tabeli, 
wysokość takiego jednorazowego stypendium 
waha się od 55 do 150 zł.
Z opracowanej przez redakcję tabeli wynika, że 
w  semestrze zimowym wypłacono stypendia 
61 uczniom w tym 28 w szkołach podstawowych 
i 33 w gimnazjach, na łączną kwotę 5 945 zł. 
Najwięcej – 24 stypendia (w tym 4 sportowe 
dla tenisistów stołowych), na łączną kwotę 
2 450 zł – przyznano w Gimnazjum nr 2. Naj-
skromniej wypadła SP 4 – 3 stypendia (w tym 
1 sportowe) – łącznie 300  zł. W  większości 
placówek wysokość tej jednorazowej nagrody 
�nansowej wynosiła 100  zł. Jedynie w  SP  3 
stypendia były niższe – 75 zł naukowe i 55 zł 
sportowe.

Procentowy udział poszczególnych placó-
wek przedstawia dodatkowa tabelka.

Zdobycie tych informacji, wbrew pozorom 
(opinia, że każda ze szkół chętnie chce 
pochwalić  się swoimi najwybitniejszymi 
uczniami), nie było takie proste. Pierwotnie 
2 placówki (SP 1 i SP 4) nie podały nazwisk 
uczniów, którym przyznano jednorazową 
nagrodę pieniężną, a 3 szkoły nie podały 
kwot (SP 2, G 1, G 2). Zasłaniano się, jak 
zwykle, ochroną danych osobowych. Do-
piero formalny wniosek o  udostępnienie 
informacji publicznej, powołujący  się na 
stosowną ustawę, skierowany do Urzędu 
Miasta w Luboniu przez redakcję, skutko-
wał uzupełnieniem danych.
Wyróżniającym  się lubońskim uczniom 
gratulujemy!

PPR
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szkoła Lp. Imię i nazwisko naukowe /
sportowe

średnia /
dyscyplina
sportowa

kwota

1 Bernadeta Dobosz naukowe 6,00 100 zł
2 Wojciech Dudziński naukowe 5,92 100 zł
3 Adrianna Domagała naukowe 5,67 100 zł
4 Wiktoria Fekner naukowe 5,67 100 zł
5 Bernadeta Dobosz sportowe ??? 100 zł

500 zł
1 Adam Chadyniak naukowe  >5,5 100 zł
2 Zofia Ciesielczak naukowe  >5,5 150 zł

3 Zuzanna Karaszewska naukowe  >5,5 100 zł

4 Michał Olejnik naukowe  >5,5 100 zł
5 Maja Reclik naukowe  >5,5 100 zł
6 Zuzanna Sajnaj naukowe  >5,5 100 zł
7 Martyna Kajca naukowe  >5,5 100 zł
8 Marta Przybysz naukowe  >5,5 100 zł
9 Julia Ziemkowska naukowe  >5,5 100 zł
10 Wiktor Kocur naukowe  >5,5 100 zł
11 Helena Brzezińska naukowe  >5,5 100 zł
12 Anna Jagłowska naukowe  >5,5 100 zł
13 Natalia Wiśniewska naukowe  >5,5 100 zł

1 350 zł
1 Tomasz Brauza naukowe 5,92 75 zł
2 Kinga Tonder naukowe 5,92 75 zł
3 Jakub Jaśkowiak naukowe 5,75 75 zł
4 Damian Pyśk sportowe tenis st. 55 zł
5 Antoni Hutek sportowe siatkówka 55 zł
6 Adrian Giziński sportowe siatkówka 55 zł

7 Bożena Zalewska sportowe badminton,
unihokej 55 zł

445 zł
1 Paulina Stemporowska naukowe 5,71 100 zł
2 Norbert Matysiak naukowe 5,63 100 zł
3 Bruno Czechowicz sportowe judo 100 zł

300 zł
2 595 zł

1 Natalia Janukowicz naukowe 5,73 100 zł
2 Zofia Łój naukowe 5,80 100 zł
3 Joanna Cykowiak naukowe 5,87 100 zł
4 Zuzanna Gożdziewicz naukowe 5,79 100 zł
5 Gabriela Krzyżańska naukowe 5,87 100 zł
6 Zofia Sobieraj naukowe 5,80 100 zł
7 Nina Zażembłowska naukowe 5,87 100 zł
8 Adrianna Betkowska naukowe 5,71 100 zł
9 Małgorzata Nowak naukowe 5,87 100 zł

900 zł
1 Zofia Wrzaskowska naukowe 5,93 150 zł
2 Weronika Karwatka naukowe 5,80 100 zł
3 Martyna Malinowska naukowe 5,71 100 zł
4 Dobrochna Stachecka naukowe 5,71 100 zł
5 Brauza Julia naukowe 5,71 100 zł
6 Zuzanna Gawrysiak naukowe 5,67 100 zł
7 Wojciech Bohdan naukowe 5,67 100 zł
8 Zuzanna Maciejewska naukowe 5,64 100 zł
9 Julia Pachocka naukowe 5,62 100 zł
10 Mateusz Gawrysiak naukowe 5,60 100 zł
11 Julia Lasecka naukowe 5,60 100 zł
12 Maja Zielińska naukowe 5,60 100 zł
13 Oliwier Stróżyński naukowe 5,57 100 zł
14 Alicja Radkiewicz naukowe 5,57 100 zł
15 Zuzanna Borowiak naukowe 5,53 100 zł
16 Klaudia Majchrzak naukowe 5,50 100 zł
17 Alicja Gronek naukowe 5,50 100 zł
18 Tymoteusz Jurewicz naukowe 5,50 100 zł
19 Sonia Witczak naukowe 5,50 100 zł
20 Lidia Wysocka naukowe 5,50 100 zł
21 Maja Zielińska sportowe tenis st. 100 zł
22 Zuzanna Sułek sportowe tenis st. 100 zł
23 Weronika Dombka sportowe tenis st. 100 zł
24 Patryk Pyśk sportowe tenis st. 100 zł

2 450 zł
3 350 zł
5 945 zł

SP1

SP2

SP3

Stypendia szkolne przyznane po I semestrze
roku szkolnego 2016-2017

Razem  SP 1

Razem  SP 2

Razem  SP 3

Razem  SP 4

Razem  Gimnazja
Razem  Luboń

SP4

G1

G2

Razem G1

Razem G2

Razem Szkoły Podstawowe

kwota  % SP i G  % całości
SP2 1 350 zł 52,02% 22,71%
SP1 500 zł 19,27% 8,41%
SP3 445 zł 17,15% 7,49%
SP4 300 zł 11,56% 5,05%

Razem 2 595 zł 100,00% 43,65%

G2 2 450 zł 73,13% 41,21%
G1 900 zł 26,87% 15,14%

Razem 3 350 zł 100,00% 56,35%

5 945 zł 100,00%

Po
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Razem  
Luboń

Szkoły

Udział środków na stypendia szkolne
w I semestrze roku 2016-2017

Przedwiośnie to tradycyjna pora, kiedy do 
Swarzędza przyjeżdżają najzdolniejsi ucznio-
wie z całej Wielkopolski oraz z województwa 
lubuskiego. 4 marca wzięli oni udział w fi-
nałowym etapie prestiżowych konkursów 
„Złota Żaba” i „Złota Żabka”, przeprowadza-
nych w dziedzinie języka polskiego i litera-
tury oraz matematyki.
Swarzędzkie konkursy przeznaczone są dla 
uczniów starszych klas szkół podstawowych 
i gimnazjów. Promują nieszablonowe myślenie, 
pomysłowość oraz umiejętności twórcze. 
Uczestnicy podkreślają, że dobrze się bawią, 
rozwiązując zadania i  zagadki konkursowe. 

„Złota „Żaba” oraz „Złota Żabka” mają już 
długą historię (24 edycje „Żaby”,17 edycji 
„Żabki”) i  cieszą  się wielką popularnością 
(w  tym roku10  886 uczestników). W  �nale 
wzięło udział 384 uczniów.
Organizatorem jest Fundacja Edukacji Spo-
łecznej „EKOS”, która prowadzi swarzędzkie 
szkoły społeczne: liceum, gimnazjum, a  od 
kolejnego roku szkolnego także szkołę podsta-
wową.
Konkursy są współ�nansowane przez Woje-
wództwo Wielkopolskie, Miasto Poznań, po-
wiaty: poznański, kościański, szamotulski 
i wolsztyński, miasta i gminy: Swarzędz, Ko-

strzyn, Kórnik, Lu-
boń,  Szamotuły, 
Września.
Sponsorzy: Drukarnia 
Swarzędzka, Terravita 
sp. z o. o. i Biofarm sp. 
z o.o. Patronat: Instytut 
Filologii Polskiej (Wy-
dział Filologii Polskiej 
i  Klasycznej UAM), 
Katedra Matematyki 
Stosowanej (Wydziału 
Informatyki i Gospo-
darki Elektronicznej 
UEP), Radio Merkury.

Wioletty Michałek
członek Komisji Kon-

kursowej

Zjedliśmy znów tę żabę – było warto

n
Zmagania uczniów z Wielkopolski w konkursie „Złota Żaba”

Stypendia semestralne
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Szanowni Państwo,
20 lutego 2017 r. zakończyły się spo-
tkania informacyjne w sprawie refor-
my oświaty w  lubońskich szkołach. 
Chciałbym serdecznie podziękować 
Rodzicom za liczne przybycie na 
wszystkie spotkania, za wiele cennych 
spostrzeżeń i uwag do wprowadzenia 
zmian, również tych krytycznych. 
Pozwalają one na udoskonalenie pro-
jektu i jak najlepsze dopasowanie go 
do potrzeb dzieci i młodzieży obję-
tych reformą.

Po wysłuchaniu wszystkich głosów 
i  sugestii postanowiono, w  pierw-
szej kolejności, decyzję o kontynu-
owaniu nauki przez dziecko w do-
tychczasowej szkole lub o przenie-
sieniu go do innej szkoły luboń-
s k i e j ,  p o z o s t a w i ć  R o d z i c o m 
u c z n i ów  ob e c nych  k l as  3  i   6 . 
W  ce lu  p ozyskani a  in for mac j i 
o   decyzj i  Rodziców,  dyrektorzy 
szkół, poprosili o wypełnienie de-
klaracji.  Deklarację otrzyma każ-
de dziecko z klasy 3 i 6. Należy ja 
złożyć do 15 marca 2017  r.  w  se-
kretariacie szkoły, do której uczeń 
obecnie uczęszcza.
W przypadku, gdy uczeń obecnej 
klasy 4 będzie zainteresowany klasą 
dwujęzyczną (w Szkole Podstawowej 
nr 3, do której zostają włączone od-
działy dwujęzyczne z  Gimnazjum 
nr  1), na deklaracji zaznacza jako 
pierwszy wybór Szkołę Podstawową 
nr 3. Pamiętać jednak należy, że o za-
kwalifikowaniu  się do klasy dwuję-
zycznej decyduje pozytywny wynik 
testu predyspozycji językowych oraz 
kryteria określone w rozporządzeniu 
MEN (informacje na temat naboru 
i testu zostaną umieszczone na stro-
nie SP 3 i Gimnazjum nr 1).
W przypadku, gdy uczeń obecnej 
klasy 3, będzie zainteresowany klasą 
sportową w Szkole Podstawowej nr 1, 
jako pierwszy wybór wskazuje klasę 
sportową (piłka nożna, tenis stołowy) 
w Szkole Podstawowej nr 1. Jednak, 
aby móc uczyć się w klasie sportowej, 
uczeń musi przejść, z wynikiem po-
zytywnym, testy sprawnościowe. 

Szczegółowe informacje na ten temat 
zostaną zamieszone na stronie inter-
netowej Szkoły Podstawowej nr 1.
Zakładam, że po zapoznaniu  się 
z sytuacją w lubońskich szkołach 
i  poznaniu ich możliwości loka-
lowych, Rodzice podejmą słuszną 
decyzję dla dobra swojego dziecka. 
Jednocześnie informuję, że po do-
kładnym przeanalizowaniu złożo-
nych deklaracji ,  osoby zajmują-
ce   s ię  re formą p o dejmą da lsze 
działania, zmierzające do zapew-

nien i a  w   każde j  s zkole  p e łne j 
struktury 8-klasowej.
Rozważana jest także możliwość 
utworzenia w Szkole Podstawowej 
nr 5 (obecne Gimnazjum nr 2, ul. 
Kołłątaja 1) od 1 września 2017 r. 
k las  na  wszystk ich  poziomach. 
Decyzja o utworzeniu ww. oddzia-
łów zostanie podjęta po przeana-
l i zowaniu  p ot rzeb  ś ro dowiska . 
W  związku z  tym zainteresowani 
rodzice  uczniów proszeni  będą 
także  o   w yp ełnienie  dek larac j i 
zmiany szkoły i   dostarczenie jej 
do 15 marca 2017  r.  do sekreta-
r iatu  szkoły,  do  które j  dz iecko 
obecnie uczęszcza.

Mateusz Mikołajczak
Zastępca Burmistrz Miasta Luboń

Oprócz konsultacji z mieszkańcami 
na temat reformy oświaty, w luboń-
skich szkołach zorganizowano 
„Drzwi otwarte”, których terminy 
z kronikarskiego obowiązku podaje-
my:
Qn Szkoła Podstawowa nr  1, ul. Po-

niatowskiego 16 – 2 marca, godz. 18
Qn Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Żabi-

kowska 40 – 3 marca, godz. 17
Qn Szkoła Podstawowa nr 3 (Gimnazjum 

nr 1), ul. Dąbrowskiego 2a/ul. Armii 
Poznań 27, klasy VII (w tym oddzia-
ły dwujęzyczne) – 7 marca, godz. 18; 
klasy I-IV – 7 marca, godz. 17
Qn Szkoła Podstawowa nr  4, ul. 1 

Maja 10 – 10 marca, godz. 16
Qn Szkoła Podstawowa nr 5 (obecne 

Gimnazjum nr 2), ul. Kołłątaja 1 – 
6 marca, godz. 17

Reforma oświaty
Postanowienia władz Lubonia po konsultacjach z mieszkańcami

Qn Co się stanie po 1 września br. z patro-
nami likwidowanych gimnazjów w Lu-
boniu? Szczególnie dotyczy to Gimna-
zjum nr  1, czyli Prymasa Tysiąclecia 
kardynała Stefana Wyszyńskiego.   

(mieszkaniec Dolnego Lubonia)

Odp.: W przypadku szkół podstawo-
wych, które przekształcają się w 8-letnie 
szkoły podstawowe, zostaną zachowane 
imiona patronów dotychczasowych pla-
cówek sześcioletnich. Po konsultacjach 
z Kuratorium Oświaty, organ prowadzą-
cy zaproponował, aby 8-letnie Szkoła 
Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa 
nr 5, w których od 1 września 2017  r. 
będą funkcjonować klasy dotychczaso-
wego gimnazjum, a  także, co za tym 
idzie, zostanie wybrana nowa Rada Ro-
dziców, nowy Samorząd Uczniowski 
i Rada Pedagogiczna, wybrały nowych 
patronów.

Qn Gdzie po reformie będzie wejście 
do Szkoły Podstawowej nr 3? Czy tam, 
gdzie teraz, od zaplecza, czy od ul. Ar-
mii Poznań, gdzie jest dotychczasowe 
dla Gimnazjum nr 1?      (rodzic)

Odp.: Od 1 września 2017  r. adresem 
Szkoły Podstawowej nr 3 będzie ul. Ar-
mii Poznań 27, tak więc głównym wej-
ściem do placówki będzie wejście od ul. 
Armii Poznań. Będzie ono przeznaczo-
ne dla starszych dzieci, natomiast wejście 
dla dzieci młodszych będzie znajdowa-
ło się od strony ul. Dąbrowskiego.

Qn  Kiedy budowano Gimnazjum nr 2 
jako Szkołę Podstawową nr 5, jednym 
z argumentów stworzenia tej nowej pod-
stawówki było zabezpieczenie przyszłego 
osiedla w centrum Lubonia. Dlaczego 
teraz, kiedy patrzę na rejony szkolne 

opracowane w związku z reformą oświaty, 
bloki powstające przy ul. Wschodniej 
i alei Jana Pawła II nie wchodzą w rejon 
SP 5?            (J.T.)

Odp.: Głównym argumentem, w latach 
90. XX wieku, usytuowania budowy 
Szkoły Podstawowej przy ul. Kołłątaja 
była potrzeba zapewnienia bezpiecznych 
warunków nauki dzieciom, które uczęsz-
czały do Szkoły Podstawowej nr  1. 
W tym czasie nie brano pod uwagę tak 
intensywnej zabudowy mieszkaniowej, 
jaka później rozwinęła się w Żabikowie. 
Obecnie, kierując się przede wszystkim 
wspomnianymi bezpiecznymi warunka-
mi nauki w lubońskich szkołach, obwo-
dy zostały ustalone w taki sposób, aby 
w każdej placówce docelowo nauka od-
bywała się maksymalnie na 1,5 zmiany. 
W każdym przypadku brano także pod 
uwagę odległość od miejsca zamieszka-
nia do szkoły podstawowej.

Qn Ile dzieci, według nowych rejonów, 
będzie chodziło do poszczególnych szkół 
i według jakich zasad to liczono?    (J.T.)

Odp.: Planuje się, że do lubońskich szkół 
od 1 września 2017 r. będzie uczęszcza-
ło: do SP 1 – 633 dzieci, do SP 2 – 728 
dzieci, SP 3 – 865, SP 4 – 560, SP 5 – 576 
dzieci. Planowana liczba dzieci w szko-
łach została ustalona na podstawie da-
nych otrzymanych z lubońskich placó-
wek, Wydziału Spraw Obywatelskich UM 
Luboń oraz sprawozdania SIO (System 
Informacji Oświatowej) – stan na 30 
września 2016 r.

Odpowiedzi opracowała Romualda Su-
chowiak, kierownik Wydziału Oświaty 
Zdrowia i Kultury UML

Mieszkańcy pytają

Zmiany w szkołach

Gimnazjum nr 2 wprowadziło 13 lutego 
rozwiązanie, które ma pomóc młodym 
ludziom w relacjach interpersonalnych. 
Rada Pedagogiczna, po wielokrotnym 
omówieniu sprawy z  Radą Rodziców 
podjęła decyzję o niekorzystaniu z te-
lefonów komórkowych w czasie przerw 
międzylekcyjnych. Zjawisko odsunię-
cia się od siebie młodych ludzi na rzecz 
wpatrywania w ekrany jest dużym pro-
blemem. To kryzys na skalę światową. 
Młodzi ludzie nie rozmawiają ze sobą, 
zanika ich pewność siebie, żyją w wir-
tualnym świecie, który zaczął być my-
lony z normalnym dzieciństwem. Rady 
Rodziców i  Pedagogiczna przygląda-
ły się sprawie od 2015 r. Teraz wszystko 
zaczyna się zmieniać.
Uczniom nie odbiera się telefonów na 
czas przerw. Wystarczyły mocne argu-
menty oraz zrozumienie, aby uczniowie 
dostosowali się do panujących nowych 
zasad. Telefon ma spełniać swoje pod-
stawowe funkcje, tj. kontaktować ucznia 

z rodzicem lub opiekunem w razie na-
głych potrzeb. Jednakże telefon przestał 
zastępować kolegę z ławki obok. Wcze-
śniej młodzież spędzała przerwy jedynie 
siedząc obok siebie, ale każde w innym, 
wirtualnym świecie. Teraz gimnazjaliści 
rozmawiają ze sobą i spacerują. Spędza-
ją czas w sposób dostosowany do wieku.
Obecnie w Gimnazjum nr 2 trwa okres 
pilotażowy. Po jego zakończeniu sprawa 
zostanie ponownie przedyskutowana 
przez rady szkolne. Jeśli nadal będzie to 
przynosiło widoczne i cieszące zmiany, 
odpowiednia uchwała zostanie wpro-
wadzona do statutu szkoły. Warto do-
dać, że uczniowie nie są karani nagana-
mi czy obniżonym zachowaniem za 
korzystanie z telefonu. Wszystko prze-
biega na zasadzie zaufania między na-
uczycielami i  uczniami, którzy jak na 
razie są zadowoleni z wprowadzonych 
zmian.

Natalia Kosakowska

Inicjatywa godna naśladowania
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Szkoła Podstawowa im. św. Filipa Neri przy ul. Armii Poznań  27. serdecznie 
zaprasza przyszłego Ucznia wraz z Rodzicami na Drzwi Otwarte, które odbędą się 
25 marca (sobota) o godz. 10. Prowadzimy nabór do klas 0-VII.

J.N-F.

Drzwi Otwarte
25 lutego w Szkole Podstawowej przy ul. 
Armii Poznań (zabytkowy budynek 
szkolny) odbył się Zimowy Turniej Sza-
chowy. Zawodnicy zmierzyli się w dwóch 
grupach wiekowych. W grupie „A” za-
grały dzieci z klas I-III, a w grupie „B” 
z klas IV-VI. W pierwszej triumfowała 
Sara Gać-Mytych reprezentująca KS 
Korona Zakrzewo. Zaraz za nią uplaso-
wał się Stanisław Broszkiewicz z Pozna-

nia oraz Wiktor Niemczal z Daszewic. 
W  grupie „B” laur zwycięstwa zdobył 
Noe Rosenfeld reprezentujący MKS Wi-
cher Zbąszyń, a  za nim Piotr Kamola 
z  Puszczykowa oraz Michał Nawrocki 
z drużyny gospodarzy – Szkoły im. św. 
Filipa Neri. Zawody odbywały się w du-
chu zasady fair play, a sportowej rywa-
lizacji kibicowali rodzice oraz trenerzy.

Justyna Nowak-Falkiewicz

Ze Szkoły im. św. Filipa Neri

n
Zimowy Turniej Szachowy zorganizowany w zabytkowym budynku Szkoły im. 
św. Filipa Neri

3 marca, podczas Drzwi Otwartych 
w Szkole Podstawowej nr 2, realizowano 
projekt edukacyjny „Dookoła Świata 
z Lassem i Mają” opracowany przez Ur-
szulę Dudziak-Kaniecką. Projekt miał 
na celu zaprezentowanie placówki jako 
miejsce przyjazne zarówno nauce, jak 
i zabawie. Nie mniej ważne było zachę-
cenie przyszłych uczniów do wspólnej 
nauki poprzez działanie, ponieważ wszel-
ka działalność projektowa sprzyja ak-
tywnemu poznawaniu świata. Nie zabra-
kło atrakcji. Uczniowie mogli np. wyko-
nać pamiątkowe zdjęcie z postacią Las-
sego i Mai, malować postacie z książki, 
projektować zakładki. W poszczególnych 
klasach dzieci kolorowały i  wycinały 
charakterystyczne dla określonego kon-
tynentu zwierzęta, rośliny i zabytki, któ-
re w dalszej kolejności umieszczały na 
konturze mapy. Wykonywano także 

�agi państw leżących na danym konty-
nencie i  przygotowywano charaktery-
styczne potrawy. Chętni uczniowie two-
rzyli słowniczek z popularnymi zwrota-
mi w języku używanym w danej części 
świata. Działania projektowe sprzyjają 
poszerzeniu wiadomości na temat kon-
tynentów oraz żyjących tam ludzi. Dzie-
ci doskonaliły umiejętność pracy z glo-
busem oraz mapą świata. Podejmowane 
działania były ważne także z  punktu 
widzenia wartości różnorodności kultu-
rowej. Udział w  poszczególnych zada-
niach z pewnością miał przełożenie na 
wzmocnienie postawy otwartości i życz-
liwości wobec ludzi pochodzących z róż-
nych krajów. W grupach dzieci wykony-
wały swoje prace pod okiem nauczycie-
li klas wczesnoszkolnych i wychowaw-
ców świetlicy: kontynent Ameryki Pół-
nocnej – panie Mariola Haenel 

Cieszkowianka otwarta na pierwszaków
i  Agnieszka Dą-
bek – dzieci wy-
konywały pióro-
pusze indiańskie, 
poznawały naj-
bardziej znane 
państwa i charak-
terystyczne ich 
elementy; Bożena 
Zieleśkiewicz 
i Małgorzata Ko-
stecka – labirynt, 
rozwiązywanie 
i czytanie książek 
seri i  Lassego 
i  Mai; Afryka – 
Anna Augusty-
niak – świat mu-
zyki, gra na gita-
rach ,  śpie w y 
i  tańce oraz ka-
lambur y mu-
zyczne; Australia 
–  Magdalena 
Budziszewska, 
Urs z u l a  D u -
dziak-Kaniecka i  Renata Markiewicz 
– jadowite pająki, wykonywanie papug. 
Azja – Sylwia Wojtkowiak, Beata Ma-
ciaszek i  Joanna Kwiecińska – nauka 
pisania i mówienia po japońsku, jedze-
nie ryżu z  pałeczkami oraz zagadki, 
malowanie na materacu; Ameryka Po-
łudniowa – Marta Gidaszewska i Moni-
ka Jeżyk – poznawanie zwierząt, ukła-
danie puzzli, naklejanie na kontury. 
Przyszli pierwszoklasiści mogli zwiedzić 
Europę pod opieką Marzeny Szczepaniak 
i Katarzyny Pokrop. W podróży po kon-
tynentach rozwiązywali zagadki, ryso-
wali �agi oraz rozpoznawali języki, w ja-
kich śpiewano piosenkę z Krainy Lodu. 
Kolejną stacją był świat artysty Lassego 

i Mai, pod opieką pań Małgorzaty Olej-
niczak i  Katarzyny Minge, w  którym 
dzieci mogły poznać bohaterów serii 
książek „Biuro Detektywistyczne Lasse-
go i Mai”. Używając farb, pasteli, plaste-
liny oraz papierów kolorowych przyszli 
uczniowie Cieszkowianki tworzyli wi-
zerunki głównych bohaterów. Dodatko-
wą atrakcją było stworzenie własnej 
zakładki do książki z wizerunkiem bo-
haterów.
Informacji dotyczących przebiegu wy-
darzeń podczas Drzwi Otwartych 
w Cieszkowiance udzieliły nauczycielki 
Małgorzata Olejniczak i  Joanna Kwie-
cińska.

Władysław Szczepaniak
n
W holu szkoły podczas Drzwi Otwartych urządzono dla małych gości zabawę pole-
gającą na „gonieniu” cieni   fot. Władysław Szczepaniak

n
Poznawanie szkoły przez zabawę, w towarzystwie starszych 
koleżanek i kolegów   fot. Władysław Szczepaniak
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społu Szkół Mi-
strzostwa Sporto-
wego nr 2 przy al. 
Niepodległości, 
gdzie czekał na nas 
ciepły posiłek. 
Uczestnicy zlotu 
otrzymali znaczki 
i okolicznościowe 
pieczątki. Chętni 
wz ię l i  udz ia ł 
w licznie przygo-
towanych kon-
kursach spraw-
nościowych oraz konkursie wiedzy 
o zwiedzanych obiektach. W zlocie 
wzięła udział spora grupa uczniów 
z nauczycielami i opiekunami z luboń-
skich szkół SP 1 i SP 2. Na zakończenie, 
komandor rajdu Eugeniusz Jacek wręczył 

nagrody dla zwycięzców konkursów 
oraz puchary dla najliczniejszych grup 
biorących udział w turystycznej imprezie. 
Wśród wyróżnionych znaleźli  się lubo-
nianie.

Maria i Jan Błaszczakowie

TURYSTYKA

Spotkaliśmy  się na Wzgórzu Przemysła 
w Poznaniu, gdzie przewodnik przedstawił 
nam dzieje i historię Zamku Królewskiego 
oraz mieszczącego  się w  nim Muzeum 
Sztuki Użytkowej. Następnie udaliśmy się 
do kościoła o.o. franciszkanów konwen-
tualnych – Sanktuarium Matki Bożej 
w  Cudy Wielmożnej, Pani Poznania, 
gdzie mogliśmy podziwiać wspaniałe 
barokowe wnętrze z pięknym ołtarzem 
głównym i bocznym NMP. Dalej trasa 
wiodła na Stary Rynek. Tutaj przewodnik 
omówił znajdujące się poszczególne pa-
łace i zabytkowe kamienice. Pokazał ka-
mienicę z  tablicą ukazującą, do którego 
poziomu sięgała woda podczas wielkiej 
powodzi w  1736  r. Kolejnym miejscem 
zwiedzania był Ratusz Poznański, w któ-

rym mieści się Muzeum Historii Miasta 
Poznania. W południe mieliśmy możliwość 
wysłuchania hejnału z  wieży ratuszowej 
i obejrzenia trykających się poznańskich 
koziołków. Jest to wielka atrakcja, gro-
madząca codziennie tłumy turystów, 
zarówno dorosłych, jak i dzieci. Doszli-
śmy do pozostałości dawnych murów 
miejskich znajdujących się przy ul. Masz-
talarskiej. Odkryto je przypadkowo po 
zniszczeniach wojennych 1945 r., stano-
wiły bowiem część murów zburzonych 
kamienic, do budowy których je wykorzy-
stano. Poprzez Plac Wielkopolski ruszyli-
śmy w dalszą drogę ulicą Feliksa Nowo-
wiejskiego, przechodząc obok gmachu 
sądu i więzienia przy ul. Młyńskiej. Na-
stępnie dotarliśmy na metę zlotu do Ze-

Pokoleniowy zlot turystów
25 lutego członkowie Koła PTTK nr 2 „Lubonianka”, słuchacze LUTW oraz 
uczniowie lubońskich szkół wzięli udział w 41. Zlocie „Bądź turystą 
w swoim mieście” zorganizowanym przez Oddział PTTK Poznań-Nowe 
Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka, przy współpracy Zespołu Szkół 
Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu

n
Zlot „Bądź turystą w swoim mieście” – grupa z Koła PTTK nr 2 
„Lubonianka” na mecie   fot. Jan Błaszczak

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.

Podatek turysty
Wystarczy, że masz inny kolor skóry lub 
mówisz dobrze w języku angielskim, byś 
zapłacił nawet 150% więcej, niż powinie-
neś. Często nawet zwykłe wyjście do skle-
pu po wodę kończyło  się walką o  nasz 
budżet. Chodzi o coś, co można nazwać 
„podatkiem turysty”. Miejscowi postrze-
gają cię jako chodzącą skarbonkę wypeł-
nioną dolarami lub euro. Zgodnie z  ich 
przekonaniami, inna waluta nie istnieje, 
a tłumaczenie, że jesteśmy z „Poland”, a nie 
„Holland”, w związku z czym mamy polskie 
złotówki, a nie euro – nie ma najmniejsze-
go znaczenia. Wielokrotnie zdarzało 
nam się być oszukanym w autobusie, kie-
dy płacąc za bilet kierowca obiecał oddać 
resztę później, jednak „później” udawał, 
że nie wie, o  co nam chodzi. Czasem, 
kiedy wracaliśmy w to samo miejsce, by 
coś zjeść, podawano nam różne ceny. 
Przykre są również „dodatkowe” menu 
przygotowane specjalnie dla turystów. 
Niejednokrotnie pytaliśmy miejscowych 
o prawdziwą cenę przed ostatecznym za-
kupem. Kiedy podana przez sprzedawcę 
jest cztery razy większa, to warto zacząć się 
targować.

Po ślad stopy Buddy
Po trekkingu w  Himalajach, wspinaczki 
stały się naszym nowym hobby. Na Adam’s 
Peak wyruszyliśmy wczesnym rankiem z kul-
turalnej stolicy Sri Lanki – Kandy. Ze wzglę-
du na opowieści o pięknych widokach na 
trasie, zdecydowaliśmy się na podróż pocią-
giem do miejscowości Hatton, a pozostałą 
część pokonać autobusem. Droga do Dalho-
usie, skąd miała rozpocząć się nasza piesza 
przygoda, była jedną z najpiękniejszych, jakie 
dotychczas widzieliśmy. Rozległe, zielone 

plantacje herbaty oglądane przez otwarte 
drzwi pociągu zapierały dech w piersiach. 
Zgodnie z radą miejscowych, o godz. 2 wy-
ruszyliśmy w trasę. Od stycznia do kwietnia 
jest tutaj sezon na pielgrzymki, więc po 
drodze spotkaliśmy setki lokalnych miesz-
kańców dzielnie maszerujących na szczyt. 
Wśród nich były również małe dzieci, które, 
często śpiące w objęciach rodziców, wnoszo-
no na samą górę. Trasa składa się z 5 200 
kamiennych stopni, które pokonują boso po 
to, aby na końcu ujrzeć odcisk stopy Buddy. 
Mimo że średnia roczna temperatura na Sri 
Lance wynosi 30oCelsjusza, to na 2 243 m 
n.p.m. potra� być bardzo wietrznie i zimno, 
a  temperatura spada nawet do 3 stopni! 
Spoceni dotarliśmy do celu zaledwie w  2 
godziny i 15 minut, co wiązało się z ponad 
dwiema godzinami oczekiwania na wschód 
słońca. Zdjęliśmy przemoczone t-shirty i, 
mając na sobie tylko cienkie polary, musie-
liśmy walczyć z zimnem.

Jedziemy na safari
Wyprawę rozpoczęliśmy o godz. 4 szybką 
jazdą pod sam park narodowy Yala. Pod-
czas kiedy nas przewodnik kupował dla 
nas bilety, my podziwialiśmy wschód słoń-
ca i  jedliśmy śniadanie. Yala najbardziej 
znany jest z ptaków, których widzieliśmy 
kilkadziesiąt różnych gatunków – od zwy-
kłych gołębi po piękne, kolorowe papugi. 
Ponadto nie brakowało krokodyli wygrze-
wających  się w  promieniach porannego 
słońca czy słoni leniwie zjadających liście 
z pobliskich drzew. Jednak naszym celem 
były lamparty, które po około dwóch go-
dzinach poszukiwań udało  się w  końcu 
zobaczyć z odległości zaledwie 30 metrów! 
Przy tak niebezpiecznym zwierzęciu czło-
wiek przestaje na chwilę oddychać i sam 

Sri Lanka, czyli trzy tygodnie na Wyspie Cejlon
Marta Piotrowska i Mateusz Wieczorek w podróży dookoła świata – cz. 5

już nie wie, czy to ze względu na to, że nie 
chce go przestraszyć, czy strach go parali-
żuje. Mieliśmy to szczęście, że widzieliśmy 
je kilka razy – spokojnie drzemiące na 
drzewie i przechadzające się jedną z głów-
nych ścieżek w  parku. Nasza wycieczka 
trwała 8 godzin, z całego serca polecamy 
ją wszystkim miłośnikom natury i dzikich 
zwierząt. Jedynym minusem była liczba 
turystów, a  co za tym idzie, jeepów na 
drodze. Kierowcy dzwonili i przekazywa-
li sobie informacje na temat tego, gdzie 
obecnie zwierzęta się znajdują, co powo-
dowało czasem korki.

Świat przypraw, herbaty i ryżu
Jaka jest najlepsza pamiątka ze Sri Lanki? 
Przyprawy i herbata! Można je tutaj znaleźć 
w niezliczonych ilościach, rodzajach i kolo-
rach. Kardamon, szafran, laski wanilii, 
cynamon czy chili – wszystkie świeżym, 
aromatycznym zapachem zachęcające do 
zakupu. Nie można również zapomnieć 
o herbacie – w końcu jesteśmy na wyspie 
Cejlon. Nawet nie wiedzieliśmy, że istnie-
je aż tyle odmian! Jeżeli chodzi o tradycyj-
ne lankijskie jedzenie, to naszymi fawory-
tami są zdecydowanie słynny ryż curry 
i  hoopers. Pierwszy z  nich to biały lub 
brązowy ryż, który je  się tutaj rękoma 
i w ten sam sposób dodaje do niego wa-
rzywa curry, rybę lub kurczaka, dhal – 
czyli soczewicę curry lub sambol, wiórki 
kokosowe wymieszane z  płatkami chili. 
Jedno nigdy się nie zmienia, zawsze jest 
pikantne! Nie raz żałowaliśmy, że zapo-
mnieliśmy dodać przy zamówieniu: „Prosi-
my bez chili”. Natomiast hoopers to ryżowy 
makaron w okrągłym kształcie podawany 
zazwyczaj z  jajecznym curry – podstawa 
tradycyjnego lankijskiego śniadania.

Jedzie pociąg z daleka
Zdecydowanie najlepszym sposobem 
poruszania się po Sri Lance są autobusy 
i  pociągi! Podróże nimi są zazwyczaj 
bardzo długie, ale naprawdę warto je 
podejmować. Poza tym ceny są śmiesz-
nie niskie i już za kilka złotych można 
przejechać 50-70 km. Poza tym, że au-
tobusy wyglądają komicznie – są kolo-
rowe, ozdobione kwiatami i świąteczny-
mi lampkami – to prawdziwa impreza 
zaczyna  się dopiero w  środku. Głośna 
muzyka i niesamowity tłok. Zaskoczyła 
nas liczba podróżujących miejscowych 
oraz ich bagaż, ponieważ nierzadko 
wsiadają oni np. z  30-kilogramowym 
workiem ryżu. Ciekawą atrakcją są 
sprzedawcy, którzy dosłownie wskakują 
do jadących pojazdów i sprzedają prze-
kąski czy napoje. Podobnie historia wy-
gląda z pociągami, a jedyne, co je odróż-
nia od autobusów, to możliwość siedze-
nia w otwartych drzwiach i podziwiania 
krajobrazu. Naprawdę było co!

Najpiękniejsze plaże
Czysty, rozgrzany słońcem piasek, ciepła 
woda Oceanu Indyjskiego (nawet do 28 
stopni). Hamaki nieśmiało ukryte w nie-
wielkim cieniu słomianych parasoli i za-
pach świeżo parzonej kawy. Tak wygląda-
ły nasze poranki na jednych z najpiękniej-
szych plaż na Sri Lance. Zamiast udać się 
w popularne i zatłoczone miejsca, takie, 
jak plaża Unawatuna, warto odwiedzić 
Bentotę i Tangalle. Cisza i zaledwie kilka 
osób spacerujących to tu, to tam. Na pu-
stych plażach można w spokoju podziwiać 
gwiazdy, wschody i  zachody słońca. 
Oprócz tego to raj dla surferów.

Marta Piotrowska i Mateusz Wieczorek
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7 medali w Wielkopolsce
19 lutego w Poznaniu rozegrano Indy-
widualne Mistrzostwa Wielkopolski 
Seniorek i Seniorów w Tenisie Stołowym. 
Celem zawodów było wyłonienie mi-
strzów Województwa Wielkopolskiego 
w  grach pojedynczych i  podwójnych. 
W  zawodach startowała siódemka re-
prezentantów LKTS Luvena Luboń. Naj-
większy sukces odniosła juniorka Maja 
Zielińska, która wywalczyła trzy meda-
le oraz awansowała na Indywidualne 
Mistrzostwa Polski Seniorów w Często-
chowie 3-5 marca. Również trzy meda-
le wywalczyła kadetka Zuzanna Sułek. 
W grze mieszanej Maja Zielińska wspól-
nie z trzecim seniorem Mistrzostw Wiel-
kopolski – Maciejem Wiśniewskim – 
zdobyli złote medale. W tej samej kate-
gorii brąz wywalczyli Zuzanna Sułek 

i Piotr Kołdyka. W grach podwójnych 
seniorek brązowe medale zdobyły Anita 
Chudy, Maja Zielińska i Zuzanna Sułek. 
Zawody stały na wysokim poziomie 
sportowym i organizacyjnym. Pojedyn-
ki składały  się z  wielu fantastycznych 
wymian i dramatycznych starć.

Spadek
Niestety LKTS przegrał 8:2 ostatni mecz 
sezonu z  KS Stella Niechan Gniezno. 
O utrzymanie w 2. lidze walczyliśmy do 
samego końca. Zabrakło bardzo niewie-
le. W  kolejnym sezonie zagramy w  3 
lidze.

Rankingi ogólnopolskie
Bardzo duża grupa zawodników LKTS 
w różnych kategoriach wiekowych znaj-
duje się w najlepszej setce krajowej. Naj-

Zaczynała na stole kuchennym
Wywiad z Julią Gładysz – młodziczką, która wygrała Grand Prix 
Wielkopolski Kadetek i Kadetów, reprezentantką Lubońskiego Klubu 
Tenisa Stołowego w 2. lidze kobiet

Z LKTS-u
Starty zawodników Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego

wyżej sklasy�kowani są Zuzanna Sułek 
(3. miejsce w kategorii kadetek) i Patryk 
Pyśk (3. miejsce w kategorii kadetów). 
Ogólnopolski ranking jest tworzony na 
podstawie zawodów Grand Prix Polski 
oraz Grand Prix Wielkopolski. Miejsca 
zawodników LKTS-u w rankingu ogól-
nopolskim: seniorki – 73. Anita Chudy; 
seniorzy – 89. Maciej Wiśniewski; ju-
niorki – 38. Anita Chudy, 61. Maja Zie-
lińska, 64. Weronika Dombka, 96. Zu-
zanna Sułek; juniorzy – 38. Patryk Pyśk; 
kadetki – 3. Zuzanna Sułek, 2.7 Wero-
nika Dombka, 80. Natalia Piechota; ka-
deci – 3. Patryk Pyśk, 100. Damian Pyśk; 
młodziczki – 92. Julia Gładysz; młodzi-
ki – 79. Damian Pyśk; żaczki – 78. Alek-
sandra Wasinkiewicz; żacy – 10. Damian 
Pyśk.

Przebadani
Zawodnicy LKTS-u oraz UKS 14 Poznań 
wzięli udział w  projekcie pt. „Status 
rozwoju biologicznego i dojrzałości mło-
dych zawodników uprawiających tenis 
stołowy”, prowadzonym przez Akademię 
Wychowania Fizycznego w  Poznaniu 
przy współpracy z Uniwersytetem Co-
imbra w  Portugalii! Badanie objęło 
w pierwszej kolejności pomiary pozwa-
lające na dokonanie charakterystyki 
budowy ciała zawodników oraz ich sta-
tusu dojrzałości biologicznej. Dodatko-
wymi elementami było wypełnienie 
ankiet mających na celu zbadanie nawy-
ków aktywności �zycznej oraz żywie-
niowych. W dalszej części projektu prze-
widuje się możliwość wykonania badań 
sprawności ogólnej i specjalnej tenisistów 
oraz dokonanie analiz pozwalających na 
opracowanie indywidualnych pro�li za-
wodników pozwalające na optymalizację 
procesu treningowego w odniesieniu do 
uzyskanych wyników. Ważnym aspektem 
prowadzonych badań jest postępowanie 
pro�laktyczne przeciwdziałające możli-
wym, niepożądanym efektom treningu 
i  realizowanych obciążeń treningowo-
-startowych na analizowanych etapach 
rozwoju osobniczego, ze szczególnym 
uwzględnieniem unikania wczesnej spe-
cjalizacji w kontekście długoterminowe-
go rozwoju zawodnika oraz wykorzysty-
wania indywidualnych możliwości i po-
trzeb osobistego tempa rozwoju. Badania 
przeprowadzili: kierownik projektu prof. 
Manuel J Coelho-e-Silva (Uniwersytet 

Coimbra Portugalia) i dr hab. Jan Ko-
narski, prof. AWF (Zakład Teorii Sportu) 
oraz dr hab. Magdalena Krzykała (an-
tropolog sportowy) i  doktorant mgr 
Szymon Galas z Zakładu Metodyki Re-
kreacji AWF w  Poznaniu. Szczególne 
podziękowania kierujemy do trenerów 
– Joanny Parchoć oraz Mariusza Pyśka, 
a także rodziców.

Srebro dla Damiana 
i brąz dla Julii
Trzeci turniej Grand Prix Wielkopolski 
Młodziczek i Młodzików sezonu 2016-
2017 rozgrywek pod patronatem Wiel-
kopolskiego Związku Tenisa Stołowego 
rozpoczął  się w Poznaniu. Turniej od-
był się 26 lutego. Zawodnicy stawili się 
w bardzo licznym, 96-osobowym skła-
dzie. Z LKTS-u wystartowali: Julia Gła-
dysz, Aleksandra Wasinkiewicz, Paulina 
Stemporowska oraz Damian Pyśk, Jan 
Stando, Michał Antkowiak, Ignacy Bo-
gajewski, Jakub Taratajcio, Amadeusz 
Podbylski. Stoczyli wiele zaciętych, in-
teresujących i  stojących na wysokim 
poziomie pojedynków. Co cieszy najbar-
dziej, nasi zawodnicy wspierali siebie 
nawzajem, tworząc fantastyczną atmos-
ferę podczas gier. Wzajemny doping, 
wsparcie i pomoc odegrały bardzo waż-
ną rolę. Najlepiej zaprezentowali się Ju-
lia Gładysz i Damian Pyśk – zdobywcy 
medali. Damian uzyskał bezpośredni 
awans do Grand Prix Polski Młodzików 
w  Gdańsku (11 – 12 marca 2017  r.). 
Pozostali reprezentanci LKTS-u wyka-
zali waleczność i  ambicję oraz zebrali 
cenne doświadczenie. Do zajęcia lep-
szych miejsc zabrakło niewiele. Wyniki: 
młodziczki – 3. Julia Gładysz, 17-20 
Aleksandra Wasinkiewicz, 21-24 Pauli-
na Stemporowska; młodziki – 2. Damian 
Pyśk, 33-36 Jan Stando, 45-48 Michał 
Antkowiak, 49-52 Ignacy Bogajewski, 
53-56 Jakub Taratajcio, 53-56 Amadeusz 
Podbylski.

Walka juniorek
Anita Chudy wywalczyła w  3.  Grand 
Prix Polski Juniorek w Krośnie miejsce 
w grupie 49-56, a Zuzanna Sułek 57-64.

Sukcesy lubonian
Bardzo dobrze zaprezentowa-
li się nasi młodzi tenisiści pod-
czas 3. Grand Prix Wielkopol-

Piotr Ciszak: Jak zaczęła się Twoja 
przygoda z tenisem stołowym, Two-
je pierwsze kroki w tej dyscyplinie?
Julia Gładysz: Pierwsza moja gra od-
bywała się na stole kuchennym. Gra-
łam pożyczoną rakietką półamatorską, 
a Tata odbijał deską do krojenia.

P.C.: Jak dużo trenujesz?
J.G.: 5 treningów w tygodniu.

P.C.: Jak podsumujesz swój występ 
w 3. Grand Prix Wielkopolski Mło-
dziczek?
J.G.: Liczyłam na awans na Grand Prix 
Polski.

P.C.: Wygrałaś Grand Prix Kadetek. 
Czy przed sezonem spodziewałaś się 
takich wyników?
J.G.: Raczej nie.

P.C.: Twój największy dotychczasowy 
sukces?
J.G.: 1. miejsce w Grand Prix Wielko-
polski Kadetek.

P.C.: Jak Twoje przygotowania do 
drugiej części sezonu?
J.G.: Trenuję.

P.C.: Co masz zamiar osiągnąć 
w obecnym i kolejnym sezonie?
J.G.: Mam zamiar awansować na Mi-
strzostwa Polski Młodziczek. W no-
wym sezonie wejść do szesnastki na 
Grand Prix Polski.

P.C.: Powiedz proszę kilka słów o so-
bie.
J.G.: Lubię konie, zwierzęta i komedie 
oraz �lmy przygodowe.

P.C.: Jaki styl gry 
preferujesz i  kto 
jest dla Ciebie wzo-
rem?
J.G.: Atak topspino-
wy obustronny, Na-
talia Partyka.

P.C.: Czy poza teni-
sem stołowym masz 
jakieś hobby?
J.G.: Jazda konna.

P.C.: Dziękuję za 
rozmowę i  życzę 
spełnienia wszyst-
kich marzeń, nie 
tylko tych związa-
nych z  przebija-
niem celuloidowej 
piłeczki.

Rozmawiał 
Piotr Ciszak

n
Ekipa LKTS Luvena Luboń z pucharami i dyplomami na turnieju w Objezierzu

n
Sportowy portret Julii Gładysz  
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Qn „Luboń na rowerze” to cykl 10 rajdów 
rowerowych dla dzieci, młodzieży szkolnej 
i rodzin. Organizatorem jest Stowarzy-
szenie „Zgrupka Luboń”, które od 2015 r. 
angażuje się w edukację i propagowanie 
jazdy na rowerze. Zadanie publiczne we 
współpracy z Miastem Luboń realizujemy 
już po raz drugi. W 2017 r., od lutego do 
listopada. Na rajdy rowerowe zapraszamy 
od marca do października. Cykl rajdów 
kierujemy do mieszkańców Lubonia, żeby 
integrować się, budować lokalną społecz-
ność oraz wspólnie na rowerach przemie-
rzać pobliskie szlaki. Chcemy pokazać, 
że Luboń to miasto, w którym wiele się 
dzieje, a jego okolice są warte poznania. 
Razem z dziećmi i młodzieżą poznajemy 
te tereny i zasady bezpiecznego porusza-
nia się po drogach, odwiedzamy ciekawe 
miejsca i przede wszystkim świetnie się 
bawimy. Dzięki rajdom poprawiamy kon-
dycję i walczymy z otyłością i zachęcamy 
do aktywnego spędzania czasu na rowerze. 
Dzieci, które wezmą udział w minimum 
5 rajdach, otrzymają nagrody. Szczegóły 
kolejnych wydarzeń będą dostępne z wy-
przedzeniem na stronie: www.facebook.
pl/zgrupkalubon/events.

Qn Szkółka Kolarsko-Triathlonowa to 
element wpisany w  wieloletnią strate-
gię rozwoju Stowarzyszenia „Zgrupka 

Luboń”. Wśród naszych przyjaciół, ama-
torów kolarstwa i triathlonu, którzy tre-
nują z  nami na co dzień i  uczestniczą 
w  naszych licznych wydarzeniach, za-
uważyliśmy potrzebę stworzenia miejsca, 
w  którym ich dzieci mogłyby zgłębiać 
tajniki tych dyscyplin. Dlatego decyduje-
my się wykonać kolejny krok i stawiać na 
młodzież. Działanie obejmuje szkolenie 
młodzieży z terenu Lubonia w zakresie 
przygotowania do startów w zawodach 
kolarskich i triathlonowych. Osoby te 
będą godnie reprezentować Luboń w za-
wodach kolarskich i triathlonowych na 
terenie całego kraju. Rekrutujemy do 
współpracy dzieci i młodzież z roczni-
ków od 2000 do 2005, czyli młodzików, 
juniorów młodszych i  juniorów star-
szych. Wierzymy, że w ciągu kilku lat 
wykujemy talenty, dzięki którym będzie 
o nas bardzo głośno! Pracą z wycho-
wankami zajmują się trenerzy z boga-
tym doświadczeniem, przeszkoleniem 
i osobistymi sukcesami.

Grzegorz Rychel

tel. 509 504 118
grys@zgrupka.pl

www.facebook.com/ZgrupkaLubon  
- ustawki, wydarzenia, rajdy

www.facebook.com/ZgrupkaTeam – 
drużyna, fair play, triathlon, kolarstwo

Rower integruje
Projekty realizowane przez Zgrupkę Luboń

Zarząd komisaryczny, to była pomyłka. 
Zarząd dalej jest zarządem, bez byłego 
prezesa, Karola Bąkowskiego, który po 
dłuższym czasie złożył pisemną rezy-
gnację z prezesury i członkostwa w za-
rządzie. Jako wiceprezes otrzymuję 
dziennie kilka telefonów od zawodni-
ków i  innych osób z pytaniem, kiedy 
zostaną spłaceni? Nie mają bowiem 
kontaktu z byłym prezesem. W związ-
ku z  zaistniałą sytuacją, wszyscy za-
wodnicy odeszli z  klubu i  nie chcą 
rozmawiać o powrocie, żaden z nich 
nie rozliczył  się z  powierzonego 
sprzętu sportowego i  nie kontakto-
wał się w sprawie rezygnacji. Dlatego 
podjąłem decyzję o  zgłoszeniu do 
Wielkopolskiego Związku Piłki Noż-
nej o nieprzechodzeniu i nierejestro-
waniu ich w  innych klubach. Uwa-
żam, że tak nie powinni postąpić. Za 
długi prezesa nie biorę żadnej odpo-
wiedzialności z uwagi na brak infor-
macji o zaciąganych pożyczkach i in-
nych zobowiązaniach, do których 
należy jeszcze rozliczenie roczne 
z Urzędem w Luboniu za ubiegły rok 
za jego kadencji. Obecnie nie mamy 
żadnego wsparcia finansowego, a  już 
rosną następne koszty przygotowawcze 
do rozpoczęcia sezonu. Liczymy, że 
kiedy uregulujemy te sprawy z Urzędem, 
to otrzymamy jakąś dotację na dalszą 

działalność. 
Długi zostały 
już częścio-
wo uregulowane przez obecny zarząd. 
Jesteśmy w  trakcie załatwiania licencji 
na nowy sezon w WZPN-e. Mocno przy-
gotowujemy  się do rozgrywek. Zarząd 
zapewnił zawodnikom miejsca do tre-
ningów, halę, boisko i siłownię. Ważnym 
elementem jest szkolenie młodzieży, 
która będzie zasilać w przyszłości nasze 
lubońskie kluby w  ligach wyższych. 
W najbliższym czasie odbędzie się w klu-
bie walne zebranie. O szczegółach po-
wiadomimy.
Pozdrawiam wszystkich i zapraszam na 
nasze mecze przy ul. Rzecznej. 

Stanisław Wojski
oprac. Władysław Szczepaniak

Za długi prezesa nie biorę 
odpowiedzialności
Łączna odpowiedź wiceprezesa LKS-u, Stanisława Wojskiego, na pytania 
dotyczące zarządu komisarycznego, dotacji, długów, zawodników itd., 
opublikowane w lutym na str. 57

Przygotowania rozpoczęliśmy w sobotę, 
14 stycznia na boisku przy ul. Dojazdo-
wej, gdzie trenowaliśmy w styczniu, lu-
tym i marcu w poniedziałki i czwartki. 
W pierwszych trzech tygodniach druży-
na w  weekendy spotykała  się przy 
ul.  Niezłomnych, gdzie odbywaliśmy 
treningi biegowe wokół Stawu Edy. Na-
tomiast we wtorki ćwiczyliśmy na hali 
w Szkole nr 1.
Zawodnicy w miarę możliwości starali się 
być na każdych zajęciach, a średnia w tym 
okresie wynosiła 14 osób. Z drużyną za-
częło trenować kilku nowych chłopaków, 
którzy chcą reprezentować barwy Stelli. 
Ukoronowaniem trudnych treningów były 
mecze sparingowe. Dotychczas graliśmy 
z Tarnovią II Tarnowo 3:0, juniorami Prze-

mysława Poznań 
4:0, Wiarą Lecha 
6:4, TPS-em Wi-
nogrady P-ń 2:4, 
Sucharami Suchy 
Las 5:6 i  Wielko-
polską Komorniki 
2:1. Do rozegrania 
mamy jeszcze me-
cze w  Stęszewie 
i  Buku, a  potem 
początek rundy 
wiosennej 
i w pierwszej ko-
lejce ligowej mamy wyjazd do lidera – 
Czarnych Czerniejewo.

Sebastian Kleiber
oprac. Władysław Szczepaniak

Ostre treningi
Trener Sebastian Kleiber o przygotowaniach Stelli do rundy wiosennej

ski Kadetek i Kadetów. Impre-
za odbyła się w sali sportowej 
w  Objezierzu. Lubonianie 
walczyli o awans na 3. Grand 
Prix Polski, który odbędzie się 

od 31 marca do 2 kwietnia w  Luboniu. 
W zawodach uczestniczyło 60 zawodników 
z całej Wielkopolski. Fantastycznie zapre-
zentowali się Natalia Piechota, Julia Gła-
dysz i Damian Pyśk, którzy zajęli czołowe 
pozycje. Natalia zajęła bardzo dobre, 
3. miejsce, wyprzedzając młodziczkę Julię. 
Damian Pyśk został sklasy�kowany na 
6. miejscu. Weronika Płachta była 11-12, 
a Wiktoria Frelich 17-18. Lubonianie za-
prezentowali swój najlepszy tenis stołowy, 
co miało odzwierciedlenie w  wynikach. 
Damian, grając z  zawodnikami o  4 lata 
starszymi, awansował do pół�nału. Limit 
imienny do turnieju ogólnopolskiego po-
siadają sklasy�kowani na pozycjach 3-4 
w Polsce – Zuzanna Sułek i Patryk Pyśk. 
Bardzo ważne jest teraz, aby koncentro-

wać się na treningach, gdyż na zawodach 
widzimy tylko efekt końcowy, a zawody są 
wygrywane nie na turniejach, ale podczas 
wielogodzinnych treningów.

Drugie w lidze
Za nami ostatni mecz sezonu w Luboniu 
w  rozgrywkach drużynowych sezonu 
2016-2017. Zawodniczki 2.  ligi kobiet 
LKTS Luvena Luboń pokonały 11:3 te-

nisistki stołowe KS Polonia Śmigiel. 
Młody zespół zaprezentował się bardzo 
dobrze. Punkty dla LKTS-u zdobyły: 
Anita Chudy (3,5), Natalia Piechota (3), 
Zuzanna Sułek (2,5) i Julia Gładysz (2); 
Wiktoria Frelich (0). Aktualnie nasze 
zawodniczki zajmują 2. miejsce w tabe-
li 2. ligi Zachodniopomorskiej-Wielko-
polskiej. Faworytem do awansu do 1 ligi 
kobiet jest KS Champion Police.

Maja indywidualnie
W Częstochowie, w 85. Indywidualnych 
Mistrzostwach Polski Seniorek i Senio-
rów uczestniczyła reprezentantka LKTS-
-u, juniorka Maja Zielińska. Udział 
w najbardziej prestiżowej imprezie w kra-
ju jest wielkim osiągnięciem. Wystąpiły 
w  nich 64 zawodniczki – 32 najwyżej 
sklasy�kowane w Ogólnopolskim Ran-
kingu oraz 32 mistrzów i wicemistrzów 
województw. Maja wywalczyła srebrny 
medal zdobyty w mistrzostwach woje-

wództwa, który dał awans do zmagań 
z najlepszymi zawodniczkami w Polsce. 
Zdobycie doświadczenia i  sprawdze-
nie się na tle czołowych Polskich zawod-
niczek jest bezcenne. Wyniki: Maja Zie-
lińska – Li Qian 0-4; Monika Jacek i Maja 
Zielińska – Julia Ślązak i Karolina Lalak 
0-3; Honorata Olczak i  Adam Dosz – 
Maja Zielińska i Mateusz Margraf 3-0.

Piotr Ciszak

n
Zawodnicy LKTS-u w klubowych strojach na 3. turnieju Grand Prix Wielkopolski 
Młodziczek i Młodzików

n
fot. Władysław 
Szczepaniak
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Turniej w Mogilnie
26 lutego drużyna TMS Stella Luboń 
uczestniczyła w turnieju w Mogilnie. 
Po słabszym spotkaniu z Komornika-
mi (0:0), z meczu na mecz rozkręcali-
śmy się i graliśmy coraz lepiej. W swo-
jej grupie zajęliśmy pierwsze miejsce, 
wygrywając 5 meczy, a jeden remisując. 
W następnym etapie turnieju trafiliśmy 
na 12  Włocławek. Od początku tego 
spotkania dyktowaliśmy warunki. Naj-
pierw wyszliśmy na prowadzenie 1:0, 
następnie 2:1. Wszyscy już widzieli nas 
w finale, bo na 2 sekundy przed koń-
cem wygrywaliśmy, ale niestety tra-
fił się indywidualny błąd i o rozstrzy-
gnięciu zadecydowały rzuty karne. 
Mogliśmy 3-krotnie je zakończyć, ale 
niestety się to nie udało i przegraliśmy 
z późniejszym triumfatorem turnieju. 
W meczu o 3. miejsce wygraliśmy 1:0 
z  drużyną Gopło Kruszwica. Najlep-

szym strzelcem turnieju został zawod-
nik Stelli – Kacper Czyż. Najlepszym 
zawodnikiem z naszej drużyny wybra-
no Patryka Krenza – bramkarza.

Turniej jubileuszowy
Na zakończenie ferii zimowych, 
w gorącej atmosferze, przy wsparciu 
najwierniejszych kibiców i  pomocy 
rodziców oraz zaprzyjaźnionych 
sponsorów, Stella Luboń zorganizo-
wała w  LOSiR-ze turniej z  okazji 

95-lecia klubu, wystawiając dwie 
drużyny. Zawody stały na wysokim 
poziomie sportowym i organizacyj-
nym. W każdym spotkaniu było dużo 
emocji, a pojedynki były bardzo wy-
równane, co potwierdzili trenerzy 
drużyn przeciwnych. 1. miejsce 
w  turnieju przypadło zespołowi Fa 
Leszno, 2. zdobył KKS Lech Poznań, 
a  3. – Warta Poznań. Najlepszym 
bramkarzem wybrano Kornela Mar-
cinkowskiego ze Stelli Luboń.

Wyniki spotkań drużyn Stelli:, Poznaniak 
Poznań – Stella Luboń  I – 0:0, Stella 
Luboń II – Warta Poznań – 0:4, Korona 
Wschowa – Stella Luboń II – 1:0, Stella 
Luboń  I - PKS Racot – 1:0, Stella Lu-
boń II – Lech Poznań – 0:7, Stella Lu-
boń I – Fa Leszno – 1:1, Nielba Wągro-
wiec – Stella Luboń  II – 4:0, Pogoń 
Mogilno – Stella Luboń I – 2:0, Stella I 

– Nielba – 0:1, PKS Racot – Stella II – 
4:0, Stella I – Wschowa – 0:0, Stella I – 
Stella II 2:0.

Zarząd TMS Stella Luboń serdeczne 
dziękuje Rodzicom za pomoc przy or-
ganizacji turnieju oraz sponsorom: �rmie 
„Violetta Gra�k” za ufundowanie pucha-
rów i medalów, P.H.U. Kujawa za s�nan-
sowanie wody na turniej dla wszystkich 
chłopaków.

Dawid Paprocki

Młoda Stella

Drużyna Stelli 
na turnieju 
w Mogilnie

n
Zawodnicy Stelli na turnieju jubileuszowym w LOSiR-ze

n

W marcu lubońskie zespoły rozpoczną 
swoje piłkarskie rozrywki. Wiosenna 
runda rewanżowa zapowiada się bardzo 
ciekawie, emocji nie powinno zabraknąć.
Przypomnijmy, że LKS występujący 
w IV lidze zakończył rundę jesienną na 
ostatnim miejscu w tabeli i jest czerwo-
ną latarnią z  6. punktami i  bilansem 
bramkowym 10:47. Trenera Marka Wil-
czyńskiego czeka arcytrudne zadanie 
zbudowania zespołu od nowa i przygo-
towanie go tak, by mógł nie tylko nawią-
zać kontakt z drużynami, które są zagro-
żone spadkiem, ale też zapewnić sobie 
byt w IV lidze.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w A 
klasie, w której  III miejsce zajmuje Stel-
la Luboń (z 26. punktami i  bilansem 
bramek 35:13). Do lidera – Czarnych 
Czerniejewo – brakuje jej  4 pkt. Walka 
o awans do klasy okręgowej będzie na 

pewno emocjonująca do końca rozgry-
wek. Gdyby w  połowie czerwca Stella 
została liderem, sprawiłaby piękny pre-
zent działaczom, trenerom i wszystkim 
kibicom z okazji nadchodzącego w tym 
roku jubileuszu 95-lecia klubu z  ul. 
Szkolnej.
Trzecim naszym zespołem jest od 
dwóch lat, występujący w  B-klasie, 
Pogrom Luboń, który w  rundzie je-
siennej był rewelacją. Z  bilansem 
bramkowym 44:14 uplasował  się na 
III miejscu, zdobywając 25 pkt. Luboń-
ski zespół ma stratę 5  pkt. do lidera 
(Huragan Michorzewo), a do wicelidera 
(NKS Niepruszewo) – zaledwie 1. Nale-
ży podkreślić, że zawodnicy Pogromu 
mają realną szansę powalczenia o awans 
do klasy A, ponieważ z tej grupy będą 
awansowały dwa zespoły.

Władysław Szczepaniak

Runda rewanżowa 2017

Terminarz rozgrywek IV ligi (LKS)

18 marca, godz. 14  Luboński KS – GKS Dopiewo
26 marca, godz. 14  Zieloni Lubosz – Luboński KS
1 kwietnia, godz. 16  Luboński KS – Iskra Szydłowo
8 kwietnia, godz. 16  1922 Lechia Kostrzyn – Luboński KS
15 kwietnia, godz. 16  Tarnovia Tarnowo Podgórne –Luboński KS
22 kwietnia, godz. 16  Luboński KS – Kotwica Kórnik
30 kwietnia, godz. 16  Pogoń Łobżenica – Luboński KS
3 maja, godz. 16  Luboński KS – Nielba Wągrowiec
6 maja, godz. 16  Lubuszanin Trzcianka – Luboński KS
13 maja, godz. 16  Unia Swarzędz – Luboński KS
20 maja. Godz. 15  Sparta Oborniki – Luboński KS
27 maja, godz. 16  Luboński KS – Warta Międzychód
31 maja, godz. 17  Huragan Pobiedziska – Luboński KS
3 czerwca, godz. 16  Luboński KS – Grom Plewiska

W.S.

Terminarz rozgrywek A klasy
Grupa I (Stella Luboń)

25 marca, godz. 15  Czarni Czerniejewo – Stella Luboń
1 kwietnia, godz. 17  Stella Luboń – CLESCEVIA Kleszczewo 
    (przełożony na 7 czerwca godz. 18)
8 kwietnia, godz. 17  Zawisza Dolsk – Stella Luboń
15 kwietnia, godz. 17  Stella Luboń – Warta II Śrem
22 kwietnia, godz. 16  AVIA Kamionki – Stella Luboń
30 kwietnia, godz. 11  Kłos II Zaniemyśl – Stella Luboń
6 maja, godz. 17  Stella Luboń – Polonia II Środa
13 maja, godz. 17  Pogoń Książ Wlkp. – Stella Luboń
20 maja, godz. 17  Stella Luboń – Phytopharm Klęka
27 maja, godz. 16  Maratończyk Brzeżno – Stella Luboń
3 czerwca, godz. 17  Stella Luboń – Lider Swarzędz
10 czerwca, godz. 16  Polonia Poznań – Stella Luboń
17 czerwca, godz. 17  Stella Luboń – Jurand Koziegłowy

W.S.

Terminarz rozgrywek klasa B
Grupa III (Pogrom Luboń)

2 kwietnia, godz. 14  Pieczarka Wielichowo – Pogrom Luboń
9 kwietnia, godz. 16  Pogrom Luboń – Piast Jabłonna
23 kwietnia, godz. 14  Orzeł Rostarzewo – Pogrom Luboń
29 kwietnia, godz. 11  0Pogrom Luboń – Orły Plewiska
3 maja, godz. 13  Orlik Sepno – Pogrom Luboń
7 maja, godz. 11  Pogrom Luboń – Okoń Sapowice
14 maja, godz. 13  Ogrol Sielinko – Pogrom Luboń
21 maja, godz. 14  Pogrom Luboń – NKS Niepruszewo
28 maja, godz. 15 KS Gmina Brodnica Manieczki – Pogrom Luboń
4 czerwca, godz. 11  Pogrom Luboń – Las Puszczykowo
11 czerwca, godz. 15  Jastrząb Rudniki – Pogrom Luboń
18 czerwca, godz. 11  Pogrom Luboń – Huragan Michorzewo

W.S.
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Qn 18 lutego młodziki z UKS „Jedynka” 
uczestniczyły w halowym turnieju piłki 
nożnej Polonia CUP 2017 Środa Wielko-
polska. Grało 8 zespołów w dwóch gru-
pach. Jedynka w grupie pokonała zespoły 
Nowe Miasto n/Wartą 3:0, AKF Grunwald 
Poznań 3:0 i zremisowała z pierwszym 
zespołem Polonia Środa 1:1. Do meczów 
pół�nałowych awansowały zespoły UKS 
Jedynka i Polonia Środa. Z drugiej grupy 
do pół�nału przeszły drużyny Unii Swa-
rzędz i UKS Śrem. W pół�nale Jedynka 
pokonała Unię Swarzędz, a Polonia Środa 
wygrała z UKS Śrem także 2:1. W meczu 
o 3. miejsce UKS Śrem wygrał z Unią 
Swarzędz 1:0. W  �nale UKS Jedynka 
zdecydowanie wygrał z  Polonią Środa 
4:0. Najlepszym strzelcem turnieju został 
Olek Zajder z Jedynki Luboń. Wszystkie 
zespoły otrzymały pamiątkowe medale, 
statuetki – najlepszy strzelec i bramkarz. 
Puchar burmistrza Środy odebrał kapitan 
drużyny UKS Jedynka.
Qn W niedzielę, 26 lutego, w halowym tur-

nieju piłki nożnej „Polibuda Kids” w Po-

znaniu rozgrywały mecze zespoły rocznik 
2005/2006. W turnieju wzięło udział 12 
drużyn. UKS Jedynka Luboń w mocno 
zmienionym składzie wystąpiła w gru-
pie B, wygrywając z zespołami Polonii 
Środa 2:0, UKS Śrem 1:0 oraz remisując 
z Błękitnymi Owińska 2:2. W ćwierć�-
nale zmierzyła się z Kanią Gorzów. Było 
to bardzo emocjonujące spotkanie, któ-
re wygrał nasz zespół 2:0. W meczach 
pół�nałowych UKS Śrem pokonał Błę-
kitnych Owińska 2:0. W drugim zesta-
wieniu, w  normalnym czasie, Jedynka 
zremisowała z zespołem Warty Poznań 
0:0. O awansie do �nału decydowały rzu-
ty karne, które skuteczniej wykonywali 
nasi chłopcy, wygrywając 5:4. W meczu 
o 3. miejsce Błękitni Owińska pokonały 

Wartę Poznań 2:1. W �nale ponownie 
spotkały się zespoły UKS Jedynka i UKS 
Śrem. Po raz drugi wygrali nasi 1:0 i zostali 
zwycięzcami turnieju. Wszystkie zespoły 
otrzymały medale i puchary, a najlepsi: 
strzelec, bramkarz i zawodnik – pamiąt-
kowe statuetki. Opiekunami młodych pił-
karzy byli Lech Bartkowiak i Hieronim 
Twardosz. Transport na turnieje zapewnili 
opiekunowie i rodzice chłopców.
- W sobotę, 4 marca, chłopcy, którzy nie 
grali w turniejach w Środzie i Poznaniu, 
wzięli udział w II turnieju „Ku czci Żoł-
nierzy Wyklętych”, który został rozegra-
ny w sali gimnastycznej X Liceum w Po-
znaniu. W turnieju uczestniczyło 8 ze-
społów z  klas IV – V. W  grupie nasz 
zespół wygrał dwa pojedynki i przegrał 
jeden. W meczu pół�nałowym przegrał 
ze zwycięzcą grupy drugiej – Wiarą 
Lecha Poznań. Nie udało  się zdobyć 
3. miejsca po przegranym meczu z Prze-
mysławem Poznań. Zwycięzcą turnieju 
zostali piłkarze Wiary Lecha. Pierwsze 
trzy zespoły otrzymały medale, a wszy-

scy uczestnicy turnieju i  opiekunowie 
drużyn – upominki ufundowane przez 
organizatora.
Qn Również w  sobotę, 4 marca, w  sali 

gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 
w Luboniu spotkały się zespoły z rocznika 
2007. UKS Jedynka grał z UKS Dwójką 
Luboń. Organizatorami tych rozgrywek 
byli Andrzej Chyliński i Piotr Wilczyński.
Qn 23 i 24 marca UKS Jedynka (rocz-

nik 2006) będzie uczestniczyć po raz 
dziewiętnasty w XXI Ogólnopolskim 
Turnieju Piłki Nożnej im. Olka Ru-
minkiewicza w  Koninie. 1 kwietnia 
rozpoczyna  się runda rewanżowa 
I  ligi młodzików D-2 w Wielkopol-
sce, w której gra nasz zespół.

Lech Bartkowiak

Kolejne sukcesy Jedynki
Kronika spotkań piłkarskich Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka 
Luboń”

n
Zwycięski zespół Jedynki w Poznaniu   fot. Jarosław Jeziorny

Jak się nieo�cjalnie dowiedzieliśmy, do 
Lubonia przybędzie przedstawicielka 
sponsora z Emiratów Arabskich, która 
niedawno przebywała w Poznaniu i jest 
związana z  naszym miastem. Abubi-
-Lara to pasjonatka sportu. Doskonale 
zna sytuację lubońskich klubów, zwłasz-
cza seniorów. Chce się spotkać z działa-
czami i kibicami LKS-u, Stelli oraz Po-
gromu Luboń, by pomówić o pomocy 
�nansowej. Abubi chce zainwestować 
w opłaty za sędziów oraz pokryć wszyst-
kie wyjazdy autokarowe na mecze. My-
śli też o  zakupie nowych strojów dla 
seniorów. Ma również zamiar pomóc 
w  zmodernizowaniu obiektów sporto-
wych przy ulicach Rzecznej i  Szkolnej 
i zainstalować oświetlenie z prawdziwe-
go zdarzenia. Jeżeli intencje orientalne-
go gościa przełożą się na konkrety, bę-
dziemy świadkami prawdziwej sensacji. 
Jak się dowiedzieliśmy, Abubi jest kobie-
tą wymagającą, lubi wysoką kulturę 
w  klubach i  jest żądna awansów, do 
których okazja nadarza się właśnie dwóm 
naszym klubom w  rundzie wiosennej. 
Do spotkania hojnej pani sponsor z dzia-
łaczami i  kibicami dojdzie 1 kwietnia 
o godz. 14.30 w „Pubie u Szkieleta” przy 
ul. Rzecznej. Wszyscy, którzy zaszczycą 
je swoją obecnością, otrzymają od Abu-
bi-Lari wspaniałe upominki.

Władysław Szczepaniak

Abubi-Lara w Luboniu

n
Abubi-Lara, która nie zgadza się na 
publikowanie pełnego wizerunku, 
chce sponsorować lubońską piłkę 
nożną

113 zawodników, w  tym 3 lubonian, 
ukończyło czwarty bieg z cyklu WAR-
TA CHALLENGE Marathon&Half, 
który odbywał się w Biedrusku w so-
botę, 11 lutego. Przypomnijmy, że cykl 
obejmuje zawody na dystansach 21,3 
lub 42,9 km i odbywa się corocznie od 
października do marca. W lutym za-
wodnikom przyszło  się mierzyć 
w  trudnych warunkach zimowych. 
Termometry podczas startu wskazy-
wały -6oC. Zimowa aura spowodowa-
ła, że ponad 80% trasy było skute lo-
dem. Kolce lub nakładki na buty dla 
większości były wyposażeniem obo-
wiązkowym.

Maraton
Marek Rutka, zwycięzca na dystansie 
pełnym 42,9  km i  niekwestionowany 
lider zawodów, zdecydował  się biec 
w  zwykłych butach terenowych. Kilka 
wywrotek na trasie nie przeszkodziło mu 
zwyciężyć z  rekordowym na tej trasie 
czasem 3:12:36. Podium w kategorii ma-
raton uzupełnili Łukasz Wieczorek i Zbi-
gniew Adamczak.
Najszybszymi maratonkami okaza-
ły się Joanna Lorenz (4:04:21), Mag-
dalena Hanysz oraz Jolanta Witczak. 
Łącznie na mecie maratonu organi-
zatorzy przywitali 28 osób, w tym 2 
z  Lubonia. Niezrzeszony 37-letni 
Bartosz Bieleń z  numerem starto-
wym 101 zajął 5.  miejsce z  czasem 
3 46 42. Drugi lubonianin Wojciech 
Klepka (lat  30) z  numerem starto-

wym 290, reprezentujący klub „Grun-
wald Team Poznań” zajął przedostat-
nie miejsce w tym trudnym marato-
nie z czasem 5:21:22.

Półmaraton
Dystans połowę krótszy ukończyło 78 
osób, w tym lubonianin Rafał Jakub-
czyk (rocznik 1981) z numerem star-
towym 308. Uplasował się na 26. miej-
scu z  czasem 1:52:59, reprezentował 
klub „Triboys”.
Najszybszy na tym dystansie oka-
zał  się Marek Półtorak z  Potasza, 
któremu pokonanie trasy 21,3  km 
zajęło 1:24:09. On także jest już pew-
nym zwycięzcą całego cyklu. Drugi 
był Wojciech Grabiński z  Rogoźna, 
trzeci Nikodem Matuszewski z  Po-
znania. Najszybsza kobieta – Kata-
rzyna Martoszek z Rogoźna – poko-
nała trasę w czasie 1:49:40 i na po-
dium stanęła wraz z Eweliną Kamiń-
ską z  Poznania i  Karoliną Kundys 
z Warszawy. Organizatorzy umożli-
wiają pokonanie dystansu półmara-
tońskiego także na kijkach. W kate-
gorii Nordic Walking Półmaraton 
wzięło udział 7 osób.

Lubonianie w Warta Challenge

Na mecie zawodów, mimo ciężkich 
warunków, jak podają organizatorzy, 
słychać było głosy, że był to najlepszy 
bieg w trakcie całego cyklu. Trudne 
warunki sprawiły, że samo ukończe-
nie było nie lada wyzwaniem. Ostat-
ni bieg sezonu 2016-17 odbywa  się 

11 marca na pięknej nadwarciańskiej 
trasie. Organizatorzy liczą na ładną 
wiosenną aurę.
Szczegółowe informacje, link do zapisów 
oraz zdjęcia można oglądać na www.
wartachallenge.com

(I)
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Qn 01.02 – skradziono citroena przy ul. 
Osiedlowej (straty: 20 000 zł).
Qn 02.02 – z otwartego garażu na posesji 

przy ul. Sobieskiego skradziono dwie piły 
spalinowe i trzy szli�erki (straty: 2 000 zł).
Qn 03.02 – mieszkaniec Lubonia zgłosił, 

że za pośrednictwem sklepu interneto-
wego zakupił drukarkę laserową. Po 
wpłaceniu na podane konto 363,80 zło-
tych, nie otrzymał towaru ani zwrotu 
gotówki.
Qn 04.02 – skradziono BMW 

zaparkowane przy ul. Ża-
bikowskiej (straty: 25 000 zł).
Qn 04.02 – mieszkaniec ul. 

Sienkiewicza zgłosił, że 
nieznany sprawca na tere-
nie Luksemburga, używa-
jąc karty płatniczej, naraził 
go na straty w kwocie 100 zł.
Qn 06.02 – przy ul. Powstań-

ców Wielkopolskich zatrzy-
mano mężczyznę, który 
będąc pod wpływem środków odurza-
jących działających podobnie jak alkohol, 
kierował samochodem osobowym.
Qn 07.02 – przy ul. Łącznej nieznany 

sprawca skradł ramę od motoroweru 
(straty: 50 zł).
Qn 07.02 – mieszkanka ul. Brzozowej 

została oszukana przez nieuczciwego 
mężczyznę, któremu na podstawie sfał-
szowanego dowodu przelewu wydała 
konsolę do gier (straty: 850 zł).
Qn 08.02 – w jednym ze sklepów CH Fac-

tory przy ul. Dębieckiej skradziono dwie 
kurtki (straty: 870 zł).
Qn 08.02 – przy ul. Kwiatowej zatrzyma-

no mężczyznę posiadającego narkotyki.
Qn 09.02 – mężczyzna zamieszkujący przy 

ul. 3 Maja zgłosił, że nieznany sprawca, 
za pośrednictwem jego karty kredytowej, 

dokonał nieuprawnionej transakcji. Zgła-
szający nigdy nie zgubił ani nie udostęp-
niał nikomu swojej karty (straty: 12 500 zł).
Qn 09.02 – przy ul. Powstańców Wielko-

polskich zatrzymano mężczyznę podej-
rzanego o kradzież pieniędzy.
Qn 09.02 – przy ul. Armii Poznań zde-

rzyły się dwa samochody osobowe; jed-
na osoba została ranna.
Qn 10.02 – mieszkaniec ul. Dąbrowskie-

go zgłosił, że jego znajomy przywłaszczył 
sobie powierzone mu 
w  użytkowanie: telefon 
komórkowy i e-papierosa 
(straty: 1 380 zł).
Qn 11.02 – przy ul. Armii 

Poznań zatrzymano męż-
czyznę kierującego pojaz-
dem bez stosownych 
uprawnień.
Qn 11.02 – przy ul. Unijnej 

zatrzymano mężczyznę 
kierującego pojazdem bez 

stosownych uprawnień.
Qn 12.02 – z otwartej świetlicy pensjona-

tu przy ul. Armii Poznań skradziono 
telewizor z pilotem i dekoderem (straty: 
1 200 zł).
Qn 12.02 – lubońscy policjanci zatrzyma-

li w  hotelu „Max” przy ul. Kościuszki 
awanturującego się tam obywatela Ar-
menii, posługującego  się belgijskim 
paszportem. Zatrzymany podczas inter-
wencji uszkodził nieoznakowany poli-
cyjny radiowóz.
Qn 15.02 – z mieszkania w bloku przy ul 

Żabikowskiej skradziono laptop (straty: 
1 000 zł).
Qn 16.02 – przy ul. Wschodniej zatrzy-

mano 17-letniego młodzieńca, który 
kierował karalne groźby pobicia wobec 
o rok młodszego chłopca.

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 lutym w Luboniu 
skradziono 4 samo-
chody i zatrzymano 

aż 7 kierowców 
prowadzących po-
jazdy, pomimo cof-

nięcia im uprawnień

Qn 16.02 – przy ul. Buczka zatrzymano 
mężczyznę kierującego pojazdem bez 
stosownych uprawnień.
Qn 16.02 – w odległości 7 m od budynku 

Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Ponia-
towskiego pozostawiono podejrzaną 
walizkę, interweniowali policjanci, ewa-
kuowano z budynku uczniów. Przepro-
wadzone działania nie potwierdziły za-
grożenia.
Qn 17.02 – z posesji przy ul. Amii Poznań 

skradziono 4 kubiki drewna opałowego 
(straty: 800 zł).
Qn 17.02 – przy ul. 22 Lipca zatrzymano 

nietrzeźwego kierowcę (1,5 promila).
Qn 20.02 – przy ul. 11 Listopada zatrzy-

mano mężczyznę kierującego pojazdem 
bez stosownych uprawnień.
Qn 21.02 – przy ul. Broniewskiego zatrzy-

mano mężczyznę kierującego pojazdem 
bez stosownych uprawnień.
Qn 22.02 – przy ul. Wodnej zatrzymano 

mężczyznę kierującego pojazdem bez 
stosownych uprawnień.
Qn 22.02 – przy ul. Armii Poznań, w są-

siedztwie węzła autostradowego zapalił się 
jaguar, ogień strawił całą komorę silnika 
samochodu.
Qn 23.02 – przy ul. Kościuszki zatrzyma-

no mężczyznę kierującego pojazdem bez 
stosownych uprawnień.
Qn 24.02 – przy ul. Wschodniej policja, 

używając broni, zatrzymała volkswagena 
na niemieckich tablicach rejestracyjnych 
(szerzej czytaj na str. 15).
Qn 25.02 – skradziono BMW zaparko-

wane przy ul. Sienkiewicza (straty: 50 000 zł).
Qn 25/26.02 – skradziono renaulta przy 

ul. Cmentarnej (straty: 1 000 zł).
Qn 26.02 – przy ul. Żabikowskiej luboń-

scy policjanci zatrzymali na gorącym 
uczynku mężczyznę, który dokonał kra-

dzieży pieniędzy i artykułów spożywczych 
na stacji benzynowej (straty: 3 000 zł).
Qn 26.02 – mieszkanka Poznania prze-

jeżdżająca ul Sobieskiego potrąciła prze-
chodzącą na przejściu dla pieszych ko-
bietę, która z odniesionymi obrażeniami 
została przewieziona do szpitala.
Qn 27.02 – w sklepie „Intermarchè” przy 

ul. Żabikowskiej zatrzymano na gorącym 
uczynku mężczyznę, który ukradł 30 opa-
kowań z kawą (straty: 690 zł).
Qn 28.02 – mieszkanka ul. Nowiny zgło-

siła, że wbrew zawartej uprzednio umo-
wie wykonawca nie wywiązał  się ze 
zleconej mu usługi.   (straty: 22 000 zł).
Qn 28.02 – przy ul. Wschodniej nieznany 

sprawca zarysował powłokę lakierniczą 
na dachu oraz tylnej klapie bagażnika, 
dokonując uszkodzenia volkswagena 
(straty: 1 000 zł).

Na podstawie danych Policji
Paweł Wolniewicz

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. 
Dyżurujący policjanci przyjmują spra-
wy dotyczące szczególnie: braku reakcji 
lub przewlekłego oczekiwania na poli-
cję w sprawie zgłoszenia przestępstwa 
lub wykroczenia, na informacje o ich 
sprawcach, gdy zgłaszający nie chce 
osobiście zawiadomić o przestępstwie 
i zachować anonimowość oraz o ukry-
wających  się osobach podejrzanych, 
a także działaniach lub powiązaniach 
przestępczych policjantów.

Policjanci Zespołu ds. Wykroczeń Komisariatu Policji w  Luboniu prowadzą 
czynności wyjaśniające w sprawie RSOW 58/17. 9 lutego 2017 r. około godz. 
22.55 na 163. kilometrze autostrady A2 w kierunku Warszawy doszło do kolizji 
drogowej. Kierujący nieznanym pojazdem, podczas zmiany pasa ruchu nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu, doprowadzając do zderzenia z  pojazdem 
ciężarowym marki DAF o nr. rej. AM-7839-7.
Świadkowie powyższego zdarzenia proszeni są o kontakt z Zespołem ds. Wykroczeń 
Komisariatu Policji w Luboniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 42, pokój 118, 
osobiście lub telefonicznie pod numerem 61 841 49 27 w godz. 8-16 lub czynnym 
całą dobę numerem telefonu 61 841 49 00.

sierż. Mateusz Lulczyński

Świadkowie poszukiwani

W ubiegłym miesiącu lubońscy policjanci przeprowadzili akcję Tydzień Pomo-
cy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, związaną z Dniem Pomocy Ofia-
rom Przestępstw przypadającym 22 lutego. Przez tydzień, do niedzieli, 26 lute-
go, w godz. 8 – 15 lubońscy stróże prawa pełnili dyżury dla zainteresowanych 
mieszkańców naszego miasta. Podstawowym celem akcji było zwrócenie 
szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. 
To niewątpliwie pożyteczne przedsięwzięcie, w  przyszłości będzie cyklicznie 
powtarzane.

sierż. Kinga Koluszenko  
i Paweł Wolniewicz

Stop przemocy

W związku z realizowanym programem prewencyjnym pn. „Poznański Rower – 
Bezpieczny Rower”, Komisariat Policji w Luboniu przekazuje wykaz nowych ter-
minów znakowań rowerów w placówce przy ul. Powstańców Wielkopolskich 42. 
Podajemy daty i godziny akcji:
- w marcu: 14.03 w godz. 15-18; 21.03 w godz. 10-13
- w kwietniu: 03.04 w godz. 15-18; 27.04 w godz. 10-13.
st. sierż. Krzysztof Niewiada
Zespół Pro�laktyki Społecznej i Wykroczeń Komisariatu Policji w Luboniu

Oznakuj rower!

W związku z wydarzeniami do jakich doszło w ostatnim czasie na terenie jed-
nostek podległych KMP w Poznaniu, tj. oszustw na „legendę”, tzw. „ na wnucz-
ka”, „policjanta” oraz „agenta CBŚP” (Centralne Biuro Śledcze Policji), po raz 
kolejny, za naszym pośrednictwem policja apeluje do osób starszych o nieprze-
kazywanie pieniędzy osobom, które podają się za funkcjonariuszy Policji oraz 
ostrzega, aby w kontaktach z obcymi, również przez telefon, być bardzo ostroż-
nym. Oszuści są bezwzględni – umiejętnie manipulują rozmową, tak, by uzyskać 
jak najwięcej informacji, po czym doprowadzają do przypadków podejmowania 
z kont zgromadzonych oszczędności, nierzadko zaciągania kredytów. Bądźmy 
więc czujni i zachowajmy zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami pukający-
mi do drzwi naszych domów i mieszkań lub telefonującymi do nas.

PAW

Bądźmy czujni i ostrożni!
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W lutym Ochotnicza Straż Pożarna od-
notowała 33 zdarzenia – w 22 przypad-
kach miejscowych zagrożeń oraz 11. 
pożarów. Interwencje miały miejsce 
w Luboniu, Poznaniu, Puszczykowie, na 
autostradzie A2 oraz na terenie gminy 
Komorniki.

Qn 01.02 –  wypadek samochodowy na 
Drodze Krajowej 5 w Szreniawie,
Qn 01.02 – wypadek samochodowy na 

autostradzie A2,
Qn 02.02 – Kolizja dwóch samochodów 

osobowych w Komornikach (ul. Żabi-
kowska/ Storczykowa),
Qn 05.02 – sorpcja substancji ropopochod-

nej z powierzchni jezdni w Łęczycy (ul. 
Poznańska),
Qn 05.02 – sprawdzenie przyczyny zady-

mienia w mieszkaniu przy ul. Kolonia,
Qn 07.02 – pożar śmieci na ul. Sobieskiego,
Qn 08.02 – pożar samochodu osobowego 

w Plewiskach (ul. Północna),
Qn 09.02 – sprawdzenie przyczyny załą-

czenia się systemu monitoringu przeciw-
pożarowego  w Komornikach (ul. Ko-
lumba, CAT),
Qn 10.02 – wypadek samochodowy na 

skrzyżowaniu ul. Lipowej i Kołłątaja,
Qn 10.02 – wypadek samochodowy na 

DK 5 w Szreniawie,
Qn 12.02 – pożar restauracji w Puszczy-

kowie (ul. Poznańska),
Qn 13.02 – pomoc zespołowi pogotowia 

ratunkowego w  zniesieniu osoby cho-
rej z domu do karetki w Szreniawie (ul. 
Dworcowa),
Qn 13.02 – pożar śmieci w  Plewiskach 

(ul. Kozłowskiego),
Qn 14.02 – sorpcja substancji ropopo-

chodnej z jezdni ul. Żabikowskiej,
Qn 16.02 – pożar samochodu na ul. Osie-

dlowej,

Qn 16.02 – sprawdzenie przyczyny załą-
czenia się systemu monitoringu przeciw-
pożarowego w Poznaniu (Szkoła Podsta-
wowa przy ul. Grabowej),
Qn 17.02 – pożar sadzy w kominie na ul. 

Niepodległości,
Qn 18.02 – sprawdzenie przyczy-

ny zadymienia w  mieszkaniu na 
ul.  Łącznej,
Qn 18.02 – sprawdzenie przyczyny zatrucia 

tlenkiem węgla przy ul. 3 Maja,
Qn 19.02 – uwolnienie kota z ciasnej prze-

strzeni w Poznaniu (ul. Tarninowa),
Qn 20.02 – pożar samochodu w Komor-

nikach (ul. Poznańska),
Qn 21.02 – pożar śmieci w Poznaniu (ul. 

Czechosłowacka),
Qn 21.02 – wypadek samochodowy na 

autostradzie A2,
Qn 22.02 – pożar samochodu na ul. Ar-

mii Poznań,
Qn 22.02 – zabezpieczenie miejsca 

na ul. Armii Poznań, w którym do-
szło do zerwania linii energetycz-
nej, do czasu przyjazdu pogotowia 
energetycznego,
Qn 24.02 – zalana piwnica na ul. Lipowej,
Qn 25.02 – sprawdzenie przyczyny wyczu-

walnego zapachu chemikaliów w miesz-
kaniu w Luboniu,
Qn 26.02 – pożar samochodu w Komor-

nikach (ul. Poznańska),
Qn 26.02 – sprawdzenie przyczyny silnego 

zadymienia nad budynkiem mieszkalnym 
przy ul. Szkolnej,
Qn 26.02 – kot na dachu przy ul. Ciesz-

kowskiego,
Qn 27.02 – pożar trawy na DK 5 w Szre-

niawie,
Qn 28.02 – mężczyzna przygnieciony drze-

wem w Rosnówku (ul. Nowa). 
Norbert Kaźmierczak

OSP

Kronika 
Straży Miejskiej 
618 131 986

Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826 Jak co miesiąc witam wszystkich lubiących „łamać głowy”. Rozwiązaniem z po-

przedniego numeru są przysłowia: „Gdy w  lutym mróz mocno trzyma, będzie 
krótka zima”; „W lutym śnieg i mróz stały, w lecie będą upały”. Kto prawidłowo 
odczytał rebus, wie, iż w lutym rozdano w Luboniu statuetki „Siewca Roku”. Takich 
odpowiedzi się spodziewałam. Po odbiór słodkiej niespodzianki zapraszamy Bar-
tosza Nowakowskiego.
Teraz mam dla Was następne zadanie; rozwiążcie trzy rebusy. Pierwszy, najłatwiej-
szy oznacza

Rebus 1
To trzeci miesiąc 
w  roku, który według 
kalendarza gregoriań-
skiego, ma 31 dni. Na-
zwa miesiąca pochodzi 
od łacińskiej nazwy 
„Martius” (miesiąc 
Marsa). Od niej wywo-
dzi się większość nazw tego miesiąca w językach europejskich. Staropolska nazwa 
tego miesiąca to ………

Rebus 2
Od słowa brzoza, która 
zaczyna  się zielenić 
w tym okresie. Inna na-
zwa, obecnie niespotyka-
na, to …………

Rebus 3
Od słowa kazić, niszczyć.

W marcu następuje na półkuli 
północnej równonoc wiosenna 
i zaczyna się wiosna! Wszystkich 
wiosennie pozdrawiam i czekam 
na prawidłowe rozwiązania.

Pani Literka

Łamigłówki pani Literki

Konkurs z koszyczkiem
Na jednej ze stron świątecznego wydania „Wieści Lubońskich” tradycyjnie umie-
ściliśmy zająca z koszyczkiem. Zabawa jest prosta, należy odszukać tego szaraka 
z napisem: „WL” i Hanna Style oraz podać, na której stronie on się znajduje. Spon-
sorem konkursu jest Hanna Nowak – szefowa �rmy „Hanna Style” bielizna damska, 
męska i dziecięca z ul. Puszkina 38A, która ufundowała bon o wartości 70 zł. Od-
powiedzi należy dostarczyć do redakcji przy ul. Wschodniej 23A lub wrzucać do 
niebieskich skrzynek „WL” na terenie miasta – do 4 kwietnia.

Władysław Szczepaniak

W ub. miesiącu na str. 7 ogłosiliśmy konkurs, w którym można było wygrać bilety 
wstępu na koncert zespołu „Luxtorpeda”, towarzyszącemu 3. Przeglądowi Młodzie-
żowych Zespołów Rockowych PIEC 25 lutego. Trzeba było tylko odpowiedzieć na 
pytanie: Z ilu członków składa się Młodzieżowa Rada Miasta Luboń? Możliwe były 
dwie poprawne odpowiedzi – 15. (jak przewiduje regulamin) lub 14. członków 
(tyle liczy powołana w styczniu br. MRM IV kadencji; liczba młodych radnych 
wynika z mniejszej liczby zgłoszeń niż przewiduje regulamin).

(Z)

Rockowy PIEC
Rozwiązanie konkursu

Straż Miejska wykonała w  lutym 602 
różnych interwencji.
Odnotowaliśmy 58 zgłoszeń dotyczą-
cych podejrzenia, że w piecach do tego 
nie przeznaczonych spalane są nieczy-
stości stałe. Każdorazowo strażnicy 
miejscy po otrzymaniu takiego sygna-
łu dokonują kontroli kotłowni i tego, 
co w niej jest spalane.
53 razy interweniowaliśmy, gdy naru-
szane były przepisy ruchu drogowego 
z  zakresie postoju i  zatrzymania. 
Trzech kierujących rażąco naruszają-
cych te przepisy ukaraliśmy mandata-
mi karnymi, w pozostałych przypad-
kach poprzestaliśmy na pouczeniu.
Grzywną mandatową zostały także 
ukarane dwie osoby spożywające alko-
hol w miejscu publicznym.
W 17 przypadkach nasze działania 
związane były z  zanieczyszczeniem 
drogi publicznej przez pojazdy mecha-

niczne. Takie przypadki miały miejsce 
głównie przy wyjazdach z prowadzo-
nych na terenie naszego miasta inwe-
stycji budowlanych.
W dalszym ciągu nie należą do rzad-
kości sytuacje, kiedy właściciele psów 
zapominają o swoich obowiązkach. 19 
razy strażnicy interweniowali, gdy na-
ruszane były zapisy art.  77 Kodeksu 
Wykroczeń. Na czterech właścicieli 
czworonogów nałożyliśmy mandaty 
karne.
Sześciokrotnie pomagaliśmy miesz-
kańcom przy rozruchu samochodu, 
gdy zawiódł akumulator.
Na prośbę Wydziału Spraw Obywatel-
skich Urzędu Miasta Luboń dokonali-
śmy 16 sprawdzeń wobec osób, które 
nie stawiły  się na tzw. kwalifikację 
wojskową.
Z Miejskim Ośrodkiem Pomoc y 
Społecznej przeprowadziliśmy 16 

kontroli  w miejscach zamieszka-
nia osób korzystających z pomo-
cy tej  instytucji .  Ponadto na po-
trzeby MOPS-u wykonaliśmy dwa 
konwoj e  war toś c i  pienię żnych . 
Konwojów dokumentów w  lutym 
było  20.

Strażnicy miejscy zabezpieczali ład 
i porządek podczas „Gali Siewcy”. Wy-
stawiliśmy poczet sztandarowy miasta 
podczas uroczystości 45. rocznicy tra-
gicznego wybuchu w Wielkopolskich 
Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego.

Straż Miejska Luboń
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 41 utworzą rozwiąza-
nie, które po wpisaniu do kuponu należy do końca marca, 
na kartce pocztowej, dostarczyć do redakcji (ul. Wschod-
nia 23 a/62, patrz mapka str. 2) lub wrzucić do którejś 
z  niebieskich skrzynek „Wieści Lubońskich” na 
terenie miasta. W  związku ze zbliżającymi  się 
Świętami Wielkanocnymi, wśród osób, które 
poprawnie odgadną hasło wylosujemy tra-
dycyjnie dwie nagrody, które ufundowały 
�rmy: „Malibu” z ul. Sikorskiego (kom-
plet ręczników) i Cukiernia Krzyżański 
Emilia, Michał Nowak (bon o war-
tości 50 zł).
Rozwiązanie krzyżówki zamiesz-
czonej w  poprzednim wydaniu 
„WL” brzmiało: „Koniec zabaw 
karnawałowych”. Nagrodę wy-
losował: Andrzej Kokociński 
z  ul. Kopernika. Gratuluje-
my! Po odbiór zapraszamy 
w  godzinach dyżurów do 
redakcji (ul. Wschodnia 
23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych 
kuponów w  losowaniu 
nie uwzględniamy.

Krzyżówka świąteczna

Poziomo
 2.  fatum
 3.  sprzęt składający się 

z szeregu półek
 4.  remis w szachach
 8.  mit. gr. jeden z sę-

dziów w Hadesie
 9.  znak ochronny 

określający pro-
ducenta towaru

 10.  np. krawiecka
 11.  motyl nocny
 16.  przednia część 

statku
 17.  półkolista wnę-

ka w murze
  18.  

gra w karty
 25.  piąty okres paleozoiku
 26.  tarcza Zeusa
 27.  lewa w kartach
 28.  konsylium
 33.  rudel
 34.  ignam
 35.  ojczyzna Odyseusza
 36.  środek opatrunkowy
 40.  sprzeciw, protest
 41.  człowiek leni-

wy, próżniak
 42.  rasa konia roboczego 

(bardzo wytrzymałego)
 46.  wpada do łuzy
 47.  pieczywo świąteczne
 50.  na wielkanocnym 

stole świątecznym 
z chorągiewką

 51.  drużyna sportowa, zespół
 54.  pot. ładne, mło-

de dziewczyny
 55.  mit. gr. bogini księżyca
 56.  pole nieuprawia-

ne przez jakiś czas
 60.  poziom dźwięku
 61.  sposób bycia, maniera
 62.  f 

ilozof żydowski, pisarz
 63.  kolor w kartach  6.  despota

 7.  lico, oblicze
 8.  australijski struś
 12.  wielka chusta no-

szona w Alba-
nii i Macedonii

 13.  lanca, dzi-
da, włócznia

 14.  słodycze, owo-
ce podawane na 
końcu posiłku

 19.  wiszą na nich �rany
 20.  mit. gr. bogini tęczy
 21.  nieżyt nosa
 22.  tkanina z weł-

ny czesankowej
 23.  siepacz
 24.  dawn. nazwa Tokio
29. pomógł Jezuso-

wi nieść krzyż
30. komik cyrkowy

 57.  do gry w badmintona
58. określona część obszaru wodnego
59. określona opłata urzędowa
64. okres godowy ryb
65. bogacz indyjski i hinduski
67. dziedziniec wewn. domu
68. wpust, nacięcie w drewnie

73. mit. rzym. bóg wojny
74. m. w Baskonii (Hiszpania)

75. kochanka Nerona

Prawoskrętnie:
1. nadwyżka pienię-

dzy, towarów
2. zespół duchow-

nych przy katedrze
3. służbowy sto-

pień w policji
4. mit. gr. bogini 

księżyca, łowów, 
siostra Apollina

5. kuraż, re-
zon, odwaga

6. spychacz, 
ciągnik 

z urządze-

niem spy-
chającym

7. płacą za 
telefon

8. budynek służący 
zakonnikom, zakon

9. wielbiciel, czciciel
10. wystawa, festiwal 

odbywający się co 2 lata
 11.  poza taneczna w balecie
 12.  mnich, oblat
 13.  uroczyste otwarcie wysta-

wy sztuk plastycznych
 14.  spodnie z drelichu, dżinsy
 15.  pagórek poświęcony 

kultowi męki Jezusa
 16.  bicz rzemienny
 17.  dom należący do para�i
 18.  otarła twarz Jezusowi
 19.  zgodność, zgoda, jedność
 20.  niezbędna w samochodzie
 21.  wielkanocne zawołanie
 22.  ul. boczna od Buczka
 23.  mit. rzym. bogini zwy-

cięstwa, gr. Nike
 24.  sieć komputerowa
 25.  walczy na macie
 26.  pierwszy dzień Wiel-

kiego Postu
 27.  rozległy widok, krajobraz
 28.  pomost lub wiadukt 

nad poziomem terenu
 29.  gospodarstwo rolne 

w Hiszpanii lub Ameryce
 30.  rozbójnik, którego Piłat 

zwolnił zamiast Jezusa
 31.  etap wyścigu kolarzy

oprac. Bernard Stachowiak

 69.  stę-
żony 
roztwór 
cukru 
w soku owo-
cowym, ulepek

70. opust
71. mit. rzym. bogini 

łowów i księżyca
72. zeszycik do notatek
76. brudas, smoluch
77. trudniący się zawo-

dowo łowieniem 
lub hodowlą ryb

78. twórca
79. jednostka czasu 

w dziejach Ziemi

Pionowo:
 1.  minerał, ka-

mień półszlachetny
 2.  obawa
 5.  część obrazu, sceny 

na dalszym planie

 31.  natarcie, gwałtow-
ne uderzenie na 
nieprzyjaciela

 32.  danie mięsne, 
kotlet, zraz

 37.  górskie ognisko
 38.  osłona chłodnicy 

w samochodzie
 39.  prawnik zatrud-

niony w instytu-
cji państwowej

 43.  zespół ludzi uprzy-
wilejowanych

 44.  ryba z rodziny 
karpiowatych

 45.  okazała galeria
 48.  ogród zoologiczny
 49.  rodzaj szkliwa 

używany do po-
wlekania wyro-
bów metalowych

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

(red)

Qn Z okazji 25-lecia wspólnego życia 
– Aleksandrze i Dariuszowi Szul-
com – serdeczne życzenia radości, 
miłości i wszelkiej pomyślności; 
niech każdy dzień dostarcza Wam 
uśmiech – rodzice.

Na kolację do restauracji „Villa Montana” przy ul. Poniatowskiego 14 wy-
biorą się jedyni odbiorcy gratulacji w tym miesiącu – państwo Aleksandra 
i Dariusz Szulcowie. Życzymy przyjemności. Prosimy o kontakt redakcją.

Kolacja we dwoje

Qn Życzę Ci słońca na każdym niebie, /
smaku, zapachu w codziennym chlebie, 
/ptaków, motyli i  chwil radosnych, /a 
w sercu zawsze zielonej wiosny! Z oka-
zji urodzin, dla Pauli spełnienia marzeń, 
zdrowia życzy mama z rodzinką.
Qn Drogiej Jubilatce, Barbarze Szałek, 

z okazji 80. urodzin zdrowia, szczęścia, 
pomyślności, błogosławieństwa Bożego 
oraz doczekania 100 lat w dobrym zdro-
wiu życzą Tomaszewscy z rodziną.
Qn Kochanej Babci i Prababci, Barbarze 

Szałek, z okazji 80. urodzin dużo zdrowia, 
opieki Bożej oraz wszelkiej pomyślności 
życzą wnuczka Ania z Przemkiem oraz 
prawnuki Dawid i Filip.
Qn Z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin 

Kochanej Babci, Barbarze Szałek, moc 
najserdeczniejszych życzeń, niech dobry 
Bóg da Ci zdrowie i siłę na dalsze lata, 
a  Matka Boża ma Cię w  swojej opiece 
życzą wnuczka Ewa z  Ladim, Amelką 
i Fabianem.

Qn Z okazji 80. urodzin Kochanej Babci, 
Barbarze Szałek, najserdeczniejsze życze-
nia wielu łask Bożych, zdrowia i długich 
lat życia, składają wnuczka Asia z Cypria-
nem i wnuk Paweł z Anią.
Qn Bukiet najwspanialszych życzeń zdro-

wia, szczęścia i 100 lat życia z okazji 80. 
urodzin Kochanej Mamusi, Barbarze 
Szałek, składają córka Aleksandra i syn 
Andrzej z żoną.
Qn Panu Zbigniewowi Jankowskiemu ży-

czymy zdrowia, sukcesów w reprezento-
waniu lubońskiej społeczności w Radzie 
Powiatu Poznańskiego oraz pomyślności 
w życiu osobistym.
Qn Księdzu Proboszczowi Józefowi Maj-

chrzakowi winszujemy umacniania wspól-
noty para�alnej w  Lasku, wytrwałości 
i zdrowia.
Qn Dyrektor przedszkola „Domisie” – Iza-

beli Wasieli – życzymy sukcesów pedago-
gicznych mierzonych uśmiechami dzieci 
i pomyślności w życiu osobistym.

Z serca

Zabawa polega na odgadywaniu 
ciekawych i charakterystycznych 
miejsc w Luboniu. Prosimy okre-
ślić, co przedstawia opublikowa-
na fotografia i  gdzie obiekt  się 
znajduje. Odpowiedzi można 
przesyłać (również pocztą elek-
troniczną), dostarczać do redak-
cji (ul. Wschodnia 23 a  lok. 62) 
albo wrzucać do niebieskich 
skrzynek „Wieści Lubońskich” na 
terenie miasta. Kartki z  dopi-
skiem: „Zgadnij, co to” muszą być 
podpisane imieniem i nazwiskiem 
uczestnika konkursu. Wśród tych, 
którzy nadeślą poprawne odpo-
wiedzi, rozlosujemy upominki. 
Prosimy też o nadsyłanie swoich 
propozycji (fotografii).
Opublikowane w ubiegłym mie-
siącu zdjęcie przedstawiało frag-
ment budynku po firmie „Inter-
smak” przy ul. Zielonej (widok 
od ul. Granicznej). Spośród po-
prawnych odpowiedzi wylosowa-
liśmy tę, którą nadesłał Wojciech 
Staszak. Po odbiór niespodzian-
ki zapraszamy do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a/62) w godzinach 
dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

n
Zdewastowany budynek dawnej �rmy przetwórczej „Intersmak” (z lat 90.) przy ul. 
Zielonej, należącej do Bogdana Skórczyńskiego. Dziś, z uwagi na nieograniczony 
dostęp, służy jako miejsce spotkań i różnych środowisk, głównie młodzieży    
fot. Jan Błaszczak

W tym numerze prezentujemy dwa rysunki, które różnią się pięcioma szczegółami. 
Na poprawne rozwiązania, które należy dostarczyć do redakcji lub wrzucić do 
niebieskich skrzynek na terenie Lubonia, czekamy do 4 kwietnia. Wśród popraw-
nych odpowiedzi rozlosujemy paczkę z  artykułami drogeryjno-kosmetycznymi 
ufundowaną przez �rmę „Patron Plus System” z ul. Filareckiej 6A w Poznaniu.

Władysław Szczepaniak

Wytęż wzrok

n
Zgadnij, co to  za obiekt i gdzie się 
znajduje?  fot. Władysław Szczepaniak

Czekamy na sygnały do rubryki „Zgadnij, co to?
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Zarząd Klubu Miłośników Kotów Rasowych „Felis Posnania” zaprasza na Między-
narodową Wystawę Kotów Rasowych, która odbędzie się 8 kwietnia w godz. 10-17 
i  9 kwietnia 9-16 w  hali widowiskowo-sportowej Lubońskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przy ul. Kołłątaja 2. Bilety wstępu: 10 zł (normalny) i 5 zł (ulgowy).
Impreza objęta patronatem medialnym „Wieści Lubońskich”.

Justyna Pisarek

Wystawa kotów

Qn poniedziałki, godz. 16-17 – bezpłat-
ne porady prawne – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97
Qn wtorki, godz. 9-10 – darmowe konsul-

tacje z j. angielskiego dla dzieci i dorosłych 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 1. środa miesiąca, godz. 14-18 – bez-

płatne porady dietetyka (zapisy) – Ośro-
dek Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 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
Qn 4. czwartek miesiąca, godz. 19-20.30 

–  „Wokół sztuki – wokół fotogra�i”, wy-
kłady-prezentacje i warsztaty (bezpłatne) 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 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
Qn 17 marca, godz. 14 – dyskusja publiczna 

nad „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Luboń wraz z Prognozą oddziaływania 

na środowisko” – Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2, sala 208 (II piętro)
Qn 17 marca, godz. 17 – Salon poetycko-

-muzyczny Biblioteki Miejskiej – Kalina 
Izabela Zioła – „Wierszem opowiem Ci 
miłość” – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42  wstęp 5 zł
Qn 18 marca, godz. 12 – Dziecięcy Klub 

Filmowy – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42 – wstęp 5 zł
Qn do 20 marca, godz. 11.30 – 14.30 – 

wyłożenie do publicznego wglądu projek-
tu „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Luboń wraz z Prognozą oddziaływania 
na środowisko” – Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2, pok. 002
Qn 20 marca, godz. 16-18 – dyżury rad-

nych dla mieszkańców: Piotr Goryniak 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Adam Dworaczyk – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42; Tomasz Kołodziej – 
Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; 
Katarzyna Frąckowiak – Ośrodek Kul-
tury, ul. Sobieskiego 97
Qn 20 marca, godz. 17 – Kino KAMERA – 

projekcje �lmów oscarowych w kameralnej 

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
atmosferze – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 20 marca, godz. 17.30 – Klub Szacho-

wy – prowadzi Janusz Woda – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 21 marca, godz. 17 – otwarte, połą-

czone posiedzenie Komisji Organizacyj-
no-Prawnej i Komisji Sfery Społecznej 
RML, temat: sprawozdania służb mun-
durowych za 2016 r. – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2, sala sesyjna
Qn 21 marca, godz. 17 – Lokalny Klub 

Kodowania – warsztaty programowania 
w ramach projektu „Link do przyszłości. 
Zaprogramuj swoją karierę” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
Qn 22 marca, godz.  17 – Teatrzyk dla 

dzieci „Bocian i  żabka” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 23 marca, godz. 10.10 – „Wiklinioki” 

– przedstawienie dla dzieci w wykona-
niu Filharmonii Pomysłów – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97 – wstęp 2 zł 
(grupy zorganizowane po wcześniej-
szym zgłoszeniu)
Qn 23 marca, godz.  17 – Warsztaty 

fotograficzne – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp wolny
Qn 24 marca, godz.  19 – koncert ze-

społu „U Studni” – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97 – bilety 25 zł
Qn 25 marca, godz. 10 – Drzwi otwarte 

w  Szkole Podstawowej im. św. Filipa 
Neri, ul. Armii Poznań 27
Qn 25 marca, godz. 12 – Mały nauko-

wiec – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 27 marca, godz. 17 – otwarte po-

siedzenie Komisji Komunalnej RML, 
tematy: Gospodarka odpadami ko-
munalnymi, stan czystości w mieście; 
Analiza działalności Biura Majątku 
Komunalnego; Opiniowanie projek-
tów uchwał; Wnioski mieszkańców 
i radnych – Urząd Miasta, pl. E. Bo-
janowskiego 2, sala sesyjna
Qn 27 marca, godz. 17 – Kino KAME-

RA – projekcje filmów oscarowych 
w kameralnej atmosferze – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 28 marca, godz.  17 – otwarte 

posiedzenie Komisji Organizacyj-
no-Prawnej RML, temat: Opiniowa-
nie projektów uchwał na sesję oraz 
sprawy bieżące – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2, sala sesyjna
Qn 28 marca, godz. 17 – Spotkanie 

z  lekarzami – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
Qn 28 marca, godz.  19.30 – Droga 

Krzyżowa w byłym niemieckim obo-
zie karno-śledczym, ul. Niezłomnych
Qn 29 marca, godz. 17.15  – otwar-

te posiedzenie Komisji Sfery Spo-
łecznej RML, temat: Sprawozdania 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej i Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
za 2016  r.; Opiniowanie uchwał – 
Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskie-
go 2, sala sesyjna
Qn 30 marca, godz. 17 – otwarta sesja 

Rady Miasta Luboń – Urząd Miasta, 
pl. E. Bojanowskiego 2, sala sesyjna
Qn 30 marca, godz.  17 – Warsztaty 

fotograficzne – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
Qn 31 marca, godz.  18 – warsztaty 

tworzenia stroików wielkanocnych – 
Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97 
– bilety 20 zł

Qn 1 kwietnia, godz.  12 – Sobotni 
teatrzyk dla dzieci – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 2 kwietnia, godz. 15-18 – wielka-

nocne warsztaty plastyczne dla dzieci 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97 
– wstęp wolny (OK zapewnia materiały)
Qn 3 kwietnia, godz. 16-18 – dyżu-

ry radnych dla mieszkańców: Łukasz 
Budzyński – Urząd Miasta, pl. E. Bo-
janowskiego  2; Teresa Zygmanowska 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42; Piotr Izydorski – Gimnazjum 
nr 1, ul. Armii Poznań 27; Magdalena 
Woźniak-Patej – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97
Qn 3 kwietnia, godz. 17 – Kino KAME-

RA – projekcje filmów oscarowych – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp 5 zł
Qn 3 kwietnia, godz. 17.30 – Klub Sza-

chowy – prowadzi Janusz Woda – Bi-
blioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 4 kwietnia, godz. 17 – Warsztaty 

z kaligrafii – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 4 kwietnia, godz. 17 – wykład dr 

Doroty Molińskiej „Wokół architektu-
ry. Na scenie i na widowni – historia 
poznańskich teatrów” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 5 kwietnia, godz. 17 – „Podróże 

z pasją” – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42 – wstęp wolny
Qn 6 kwietnia, godz.  17 – Warsztaty 

fotograficzne – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp wolny
Qn 7 kwietnia, godz. 12 – „Cały Luboń 

czyta dzieciom” – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42
Qn 8 kwietnia, godz. 12 – Sobotni kon-

cert dla dzieci – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn do 10 kwietnia – składanie uwag 

do projektu „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Luboń wraz z Pro-
gnozą oddziaływania na środowisko”
Qn 10 kwietnia, godz. 17 – Kino KA-

MERA – projekcje filmów oscarowych 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp 5 zł
Qn 11 kwietnia, godz. 14 – Spotkanie 

w  Klubie Ludzi Niewidomych i  Sła-
bowidzących „Promyk” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 11 kwietnia, godz. 17 – Salon po-

etycko-muzyczny Biblioteki Miejskiej 
– Kalina Izabela Zioła – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł 
Qn 12 kwietnia, godz. 17-18.30 – co-

miesięczny dyżur pedagogiczny z Anną 
Kurelską z  Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Luboniu – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 13 kwietnia, godz.  10 – Zajęcia 

z elementami biblioterapii – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 13 kwietnia, godz. 17 – Warsztaty 

fotograficzne – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp wolny
Qn 17 kwietnia, godz. 16-18 – dy-

żury radnych dla mieszkańców: Ka-
zimierz Górecki – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2; Jakub Bielawski – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42; 
Marek Samulczyk – Gimnazjum nr 1, 
ul. Armii Poznań  27; Karolina Wil-
czyńska-Kąkol – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97

oprac. HS
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Zgony

Śluby

Qn  Karolina Kmieciak ur. 1929 r.
07.02.2017 r. 
Qn Krystyna Jankowska ur. 1934 r.

20.02.2017 r. 
Qn Zbigniew Bąk ur. 1939 r.

22.02.2017 r.  
Sławek Grupa ur. 1960 r.

Jagoda Wawrzyniak
zastępca kierownika USC Luboń

01.02.2017 r. 
Qn Józefa Będkowska ur. 1927 r.

05.02.2017 r.

03.02.2017 r.
Qn Martyna Motyka i Wojciech Józe�ak

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili  

dzielili z nami smutek i żal, uczestniczyli we mszy św.,  

pogrzebie i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

śp. Krzysztofa Skwierzyńskiego

serdecznie dziękujemy i prosimy o modlitwę za Jego duszę.

W smutku pogrążona Rodzina

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że 24 lutego 2017 r. odeszła w wieku 81 lat

śp. Zdzisława Frickowska z d. Chrzanowska
wieloletnia nauczycielka nieistniejącego już  

Przedszkola nr 2 przy ul. Jagiełły

Pożegnaliśmy Ją połączeni w żalu z Rodziną,  
3 marca 2017 r. na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu

Paweł Wolniewicz i przyjaciele

25.02.2017 r.
Qn Danuta Prentki i Jacek Rotter

W lutym zawarto 3 związki małżeńskie. 
1 para nie wyraziła zgody na publika-
cję danych.

Korepetycje
Qn Matematyka, �zyka – nauczyciele, dojazd; 

tel. 532 996 938   (h-078 III-VIII)
Qn Korepetycje j. angielski z dojazdem do ucznia; 

tel. 785 602 439   (h-001 I-III)
Qn Korepetycje – matematyka, �zyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(h-001 I-III)
Qn Chemia, �zyka, matematyka – korepetycje, 

gimnazjum; tel. 785 602 439   (h-001 I-III)
Qn Angielski, niemiecki – korepetycje z dojaz-

dem do ucznia; tel. 723 517 463   (h-001 I-III)
Qn Korepetycje – matematyka wszystkie pozio-

my zaawansowania – absolwent PP – z dojaz-
dem do ucznia; tel. 724 215 530   (r-027 II-V)
Qn Poszukuję do nauki j. angielskiego i niemiec-

kiego na poziomie podstawowym dla dziecka 
7 lat w Luboniu. Najchętniej osoba posługują-
ca się 2 językami   (h-III)

Praca
Qn Poszukujemy stolarza z  doświadczeniem 

w pracy na maszynach C.N.C. ze znajomością 
programu CAD-2D, tel. 61 8103 701   (B 316-III)
Qn Potrzebna osoba do opieki nad ogrodem i po-

sesją w Luboniu; tel. 604 244 909   (h-380-I-III)
Qn Zaopiekuję się dzieckiem, prasowanie; tel. 

603 724 937   (h-III)
Qn Do pracy w biurze – Wiry; 1\2 etatu; znajomość 

programów Varico i Płatnik; tel. 505 621 942   
(r-III)
Qn Zatrudnię krawcową, szwaczkę, krawcową 

z Ukrainy do warsztatu krawieckiego Luboń 
ul. Wschodnia 2a; tel. 601 634 134   (h-III)
Qn Szukam dorywczo opiekunki do 3-letniej 

dziewczynki uczęszczającej do przedszko-
la, w celu wcześniejszego czasem odbioru jej 
z przedszkola bądź na choroby, które się zda-
rzają. Tel. 604 444 249   (h-071 III)
Qn Murarz, cieśle, zbrojarz podejmie pracę; tel. 

602 380 172 (r-III-V)
Qn Sklep spożywczy zatrudni ekspedientkę; tel. 

788 060 514   (r-III)
Qn Spawaczy MIG/ MAG i mistrzów zmiano-

wych produkcji poszukuje: Steelpress Sp. z o.o. 
Luboń, ul. Powstańców Wlkp. 48; kadry@spp.
net.pl   (h III-VI)

Usługi
Qn Karcher: tel. 664 222 905   (r-039 II-VII)

Ogłoszenia drobne
Qn Budowa domów, schody; tel. 602 380 172   

(m-29-II-III)
Qn Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
Qn 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   (r-072-III)
Qn Naprawa 24h, montaż junkersów, kotłów, ku-

chenek, instalacje; tel. 508 183 101   (r-383 I-VI)
Qn Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, ma-

larskie, ślusarskie, stolarskie, hydrauliczne – 
złota rączka – tel. 503 712 456   (h-387 I-III)

Nieruchomości
Qn Do wynajęcia mieszkanie 1 pokojowe w domu 

jednorodzinnym, osobne wejście; tel. 503 169 222   
(r-060 III)
Qn Kudowa Zdrój – sprzedam mieszkanie około 

40 m2, po kapitalnym remoncie, bezczynszowe, 
ciepłe, umeblowane. Bardzo dobre położenie, 
blisko centrum. Cena z wyposażeniem, gara-
żem i działką – 140 tys. zł, do negocjacji. Tel. 
795 279 302   (h-066 III)
Qn Kudowa Zdrój – sprzedam dom wolnostojący, 

130 m2, stan surowy otwarty. Działka 600 m2 
w pełni uzbrojona. Zaciszne położenie blisko 
centrum. Cena 330 tys. zł, do negocjacji. Tel. 
795 279 302   (h-066 III)

Inne
Qn Kupię auta do 10 tys. zł, umowa i gotówka 

do ręki; tel. 798 827 337   (h-390 I-III)
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ALARMOWE
Qn KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
Qn POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15 – pomoc doraźna  
pon.-pt. godz. 18-8; sob., niedz.

 – tel. 61 864 88 94, 
 wypadki, nagłe zachorowania  

– tel. 112 lub 999
Qn STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzysowe-

go, tel. 697 630 284
Qn STRAŻ MIEJSKA

 ul. Dworcowa 1,
 pn.-pt. 6.00 – 22, sob. 6 – 14
 z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
 tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91
Qn POGOTOWIE WOD.-KAN.

 Mosina, tel. 61 813 21 71, 61 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje
Qn POSTERUNEK ENERGETYCZNY

 ul. Fabryczna 4, tel. 61 813 03 02, zgło-
szenia usterek, tel. 24h 991 (informac-
je o planowanych przerwach w dost-
awach prądu); www.operatorenea.pl
Qn ENETA OŚWIETLENIE 
POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 856 17 22 (24 h) 
Qn  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 601 986 986
Qn SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

 Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118

 weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
Qn  KOM-LUB

 www.kom-lub.com.pl,  
ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom-lub.com.pl
Qn PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 Kom-Lub, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 8 130 551

 wt. – pt. 14 – 18, sob. 8 – 14
Qn  Centrum Zagospodarowania Od-
padów – Selekt –sp. z o.o. (instalacja)

 www.selekt.toensmeier.pl, ul. Piotrowo 
Pierwsze 26/27, Czempiń 
tel. 60 282 65 41; selekt@toensmeier.pl

USŁUGI KOMUNIKACYJNE
Qn   TRANSLUB

ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

Qn  ZARZĄD TRANSPORTU  
MIEJSKIEGO

 ul. Matejki 59, 60-770 Poznań; 
tel. 61 834 61 26 lub 61 633 53 19; 
ztm@ztm.poznan.pl

 Rozkład jazdy:  
http://www.ztm.poznan.pl/rozklad/
Qn STACJA PKP

 ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757
Qn POCZTY

– ul. Wschodnia 22/19 C,  
tel. 61 899 11 41,  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 61 813 03 52, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 18, tel. 61 813 02 33, 
pon. 10 – 20, wt.–pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 02 64,  
pon. 10 – 20, wt. – pt. 8 – 18
Qn LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTU

 Przychodnie i Gabinety  
Lekarza Rodzinnego

- ul. Poniatowskiego 20,  
tel. 61 810 48 31

- ul. dr. Romana Maya 1 A,  
tel. 61 890 04 85

- ul. Wschodnia, tel. 61 843 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
Qn  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
Qn PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ I 
WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20
Qn GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWAN-
IA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel. 663 504 894
Qn APTEKI CZYNNE PO 19

– „Arnika”, ul. ks. Streicha 27,  
tel. 61 282 17 72, pn.-pt. 7.30-19, sb. 8-13

– „Złoty Lek”, ul. 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 (narożnik 
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
Qn KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

Qn BANKOMATY 
- PKO BP – ul. Sikorskiego (24h)
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego (24h)
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59 (24h)
- CH Pajo – ul. Żabikowska 66 
- CH Factory – ul. Dębiecka 1
- CH Intermarche - ul. Żabikowska 53 
- Małpka - ul. ArmiiPoznań (Euronet 24h)

INSTYTUCJE PUBLICZNE
Qn URZĄD MIEJSKI w LUBONIU

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o�ce@lubon.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
Qn BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
Qn MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
Qn KOŚCIOŁY

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. Sobieskiego 81, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskie-
go – pl. E. Bojanowskiego, tel. 61 813 01 22

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13
Qn MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne

wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
Qn BIBLIOTEKA MIEJSKA

 http://www.biblub.com.pl, 
ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  
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
Qn OŚRODEK KULTURY

 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72, kom. 
500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15
Qn  LUBOŃSKI OŚRODEK  
SPORTU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

Qn PRZEDSZKOLA
Publiczne:
- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  

ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02
- Tip-Topka Odkrywcy,  

ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06
- Nr 5 Weseli Sportowcy,  

ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40
- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 

tel. 61 893 03 59
- Małe Talenty, ul. Klonowa 21a,  

tel. 61 666 10 35
- Punkt Przedszkolny Trójeczka, 

ul. Dąbrowskiego 2a, tel. 61 813 04 42
Niepubliczne:
- Domisie, ul. Wschodnia 21/65,  

tel. 605 081 185
- Sióstr Służebniczek, pl. E. Bo-

janowskiego 6, tel. 500 405 422
- Calineczka, ul. Poniatowskiego 42 A, 
 tel. 61 813 95 55
- Chatka Skrzatka, ul. Szkolna 68,  

 tel. 608-396-840
- Czarodziejski Ogród, ul. Kopernika 10a,  

tel. 61 639 58 08
- Kubuś Puchatek, ul. Konopnickiej 14;  

tel. 61 830 15 11
- Słoneczny Zakątek, ul. 11 Listopada 158,  

tel. 881 693 625
- Tajemnicza Wyspa, ul. Kopernika 4;  

tel. 694 994 700
- Piotruś Pan, ul. Niezłomnych 3b 

tel. 783 718 115 
tel. w języku angielskim 785 933 349

- U 7 Krasnoludków, ul. Buczka 21D 
tel. 665 322 262

Qn SZKOŁY PODSTAWOWE
 Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  

tel. 61 813 04 92
 Nr 2, ul. Żabikowska 40,  

tel. 61 813 03 92
 Nr 3, ul. Dąbrowskiego 2a,  

tel. 61 813 04 42
 Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81
 Szkoła Podstawowa i Punkt Przed-

szkolny im. św. Filipa Neri ul. Ar-
mii Poznań 27,  tel. 793 130 703
Qn GIMNAZJA

 Nr 1, ul. Armii Poznań 27,  
tel. 61 810 28 38

 Nr 2, ul. Kołłątaja 1,  
tel. 61 893 23 16
Qn GRUPY AA 

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostatni pt. miesiąca 
mityng otwarty) salka Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP, pl. E. Bojanowskiego 6
Qn  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury członków rady nad-
zorczej – pierwszy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR  LUBOŃSKI

Bezpłatne ogłoszenia drobne w sprawie pracy można kierować do redakcji: 
e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.pl) oraz na kartkach (wrzucać 
do niebieskich skrzynek pocztowych na terenie miasta lub przynieść do re-
dakcji, ul. Wschodnia 23A/62).
Przypominamy, że jako bezpłatne przyjmujemy ogłoszenia, które dotyczą 
oferowania stanowiska pracy (np. przyjmę fryzjerkę, poszukujemy maga-
zyniera itp.) lub, jeśli osoba �zyczna poszukuje stałego zatrudnienia (np. 
elektryk z prawem jazdy kat. B szuka pracy).    (red.)

Ogłoszenie o pracę

Znaleziono 
zegarek

n
Na ul. Żabikowskiej, w pobli-
żu wjazdu na parking przy 
Bibliotece Miejskiej (naprze-
ciw sklepu „Skrzat”), znale-
ziono zegarek elektroniczny 
marki „Stempo”. Zguba do 
odbioru w redakcji.

(I)

przyglądających  się dzieci 
z  prawej są m.in. Krysia 
Dymka, Basia i Ewa Rajcho-
wiczówny, Basia oraz Tadeusz 
Kaczmarkowie. Wśród doro-

słych od lewej m.in. Irena Chasińska, 
Wojciech Jazdończyk, Eugeniusz Nowic-
ki, Leon Dymka z Halinką Hasińską na 

ramieniu, Kozłowski, obok chochoła 
Władysława Kaczmarek (po mężu Zy-
grykalis), za policjantem Ludwika Dym-
ka z córką Mariolą na ręku, a za rowerem 
pan Polak. Nieznanym jest np. policjant, 
z  zawieszoną na sznurku skrzynką na 
datki z napisem „NA  NIEBORAKA!”.

Niedźwiedzie – ginący zwyczaj
cd.  
ze str. 
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Dziś części dorosłych zapewne już nie 
ma wśród nas, a uwiecznione na zdjęciu 
dzieci muszą być w wieku emerytalnym 
– po sześćdziesiątce.
Niech to stare zdjęcie z rodzinnej szu�a-
dy będzie powodem miłych wspomnień 
i  re�eksji. Liczymy też, że sprowokuje 
naszych czytelników do przeglądnięcia 
albumów i  zakamarków z  rodzinnymi 
pamiątkami. Dobrą okazją do tego za-
pewne będą święta Wielkiej Nocy, które 
w tym roku przypadają 16 i 17 kwietnia.
Jeśli uznacie Państwo, że wśród waszych 
pamiątek są zdjęcia, dokumenty itd., 
które warto z różnych względów pokazać 
innym, zapraszamy do redakcji w celu 
zreprodukowania oryginału i wykorzy-
stania w  późniejszych publikacjach 
w „Wieściach Lubońskich” lub w „Rocz-
niku Historycznym Lubonia”.
Przypominamy też, że za udostępnienie, 
np. ciekawych fotogra�i możemy, po 
komputerowej poprawie jakości, wyko-
nać bezpłatnie odbitki do formatu A4.

PPR
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