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Jako Niezależny Miesięcznik Miesz-
kańców wiele miejsca poświęcamy te-
raz sprawie obrony boiska przy ul. Ja-
śminowej, które z powodu „starych 
urzędowych grzechów” miało zostać 
oddane pod zabudowę mieszkaniową. 
Jak znam lubońską rzeczywistość, to 
ten ładny, liczący kilka tysięcy me-
trów kwadratowych powierzchni teren 
z pewnością zapełniłby się, wykorzy-
stując lokalne możliwości, zabudową 
deweloperską. Potencjał w  ramach 
budownictwa jednorodzinnego po-
zwala na utworzenie na powierzchni 
ponad 2 tys. m2 nawet kilkudziesięciu 
mieszkań. Ostatnio modne są „bliź-
niaki” posiadające do 8. niezależnych 
mieszkań. Dziwicie się drodzy czytel-
nicy, jak to możliwe? Wszak bliźniak 
to bliźniak, czyli dwa złączone dom-
ki. Teoretycznie tak, ale teraz prawo 
nie zabrania bliźniaka bliźniaczyć, 
czyli poddawać go matematyczne-
mu potęgowaniu do drugiej, a nawet 
trzeciej 22=4 (23=2x2=4x2=8) potęgi! 
Tym sposobem np. projekt tradycyj-
nego bliźniaka odbija  się w  sposób 
lustrzany i już mamy 22. Jeśli możli-
wości miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dopuszczają 
odpowiednią wysokość, to taki po-
wielony już bliźniak 4-mieszkaniowy 
z przyziemia można jeszcze powielić 
na górnej kondygnacji (23). Otrzy-
mujemy w  ten sposób też bliźniak, 
ale już 8-rodzinny. Tak zagęszczone 
mieszkania to żadna nowość. W XIX 
wieku podobne budynki nazywano 
ośmiorakami, a te mniejsze sześcio- 
lub czworakami. Rodzimy przykład to 
dawne mieszkania rodzin pracowników 
folwarku żabikowskiego Augusta hr. 
Cieszkowskiego znajdujące się niegdyś 
przy ul.  Powstańców Wlkp. Z  tych 
starych zabudowań pozostał jeden, 
na narożniku z ul. ks. Streicha, który 
w 1870  r. przekształcono w Wyższą 
Szkołę Rolniczą zwaną Szkołą Haliny.

W kwietniu poświęcamy też miejsce 
tym, którzy zginęli na nieludzkiej 
ziemi, zamordowani przez NKWD. 
Obowiązkiem naszego pokolenia 
jest przypomnieć tych, co zostali 
zgładzeni strzałem w tył głowy i za-
kopani w  nieoznaczonych leśnych 
dołach. Zabito ich tylko dlatego, że 

Pokoleniowy obowiązek?
byli wykształceni, 
stanowili elitę od-
radzającej  się po 
123-letnim okresie 
zaborów polsko-
ści. Ten systemowy 
mord, dokonany 
w kwietniu 1940 r. 
na rozkaz najwyż-
szych władz państwowych Związku 
Radzieckiego, miał przyczynić  się 
w  porozumieniu z  hitlerowskimi 
Niemcami do definitywnego zli-
kwidowania Rzeczypospolitej. Po 
II  wojnie światowej, przez wiele 
dziesięcioleci Polski Ludowej nie 
można było mówić o  jeńcach pol-
skich zamordowanych na wschodzie. 
Dlatego próbujemy przywrócić ich 
do życia – wspomnień o tych, którzy 
w jakikolwiek sposób byli związani 
z Luboniem. Wynikiem naszej wie-
loletniej pracy, poszukiwań i badań 
jest odkrycie i sporządzenie w miarę 
dokładnych biogramów, jak dotąd, 
pięciu ofiar kwietnia 1940 r. Z sa-
tysfakcją spoglądam na to, gdy owo-
ce naszej pracy są wykorzystywane 
przez innych. To miłe patrzeć, jak 
zebrane strzępy lokalnej historii 
posiane w publikacjach, kiełkują na 
innych glebach. Zaczynają się nimi 
interesować organizacje (Bractwo 
Kurkowe zorganizowało sadzenie 
kolejnych drzew tzw. katyńczyków), 
szkoły zobowiązują się do pielęgnacji 
dębów ich pamięci – to ma sens. Na 
str. 36 publikujemy piąty biogram – 
przywracamy do życia nieznanego 
prawie dotychczas policjanta, który 
w  przedwojennym Luboniu otrzy-
mał zadanie specjalne.

Piotr P. Ruszkowski
reaktor naczelny



4/2017

3

Chudzickiego i Okrzei. Powołując się na 
akceptację radnych (posiedzenie Komi-
sji Komunalnej 20 lutego 2017 r.), Bur-
mistrz uznała, że nieruchomość przy ul. 
Kołłątaja może służyć rozbudowie sta-
dionu, i  jej utrzymanie dla miasta jest 
korzystniejsze niż inwestowanie w boisko 
przy ul. Jaśminowej (sesja RML 23 lute-
go 2017 r.). Zlecono opracowanie ope-
ratów szacunkowych, które określiły 
wartość rynkową nieruchomości prze-
znaczonych do zamiany.
Właściciel działki przy ul. Kołłątaja zgo-
dził się przyjąć propozycję pod warun-
kiem, że grunt, który dostanie, będzie 
miał korzystne dla niego przeznaczenie. 
Na lutowym posiedzeniu Rada Miasta 
wszczęła więc procedurę zmiany mpzp 
„Żabikowo Centrum Południe” z 2010 r., 
uchwalając przystąpienie do sporządze-

nia mpzp „Żabikowo – rejon ul. Jaśmi-
nowej”. Teren zieleni urządzonej, sportu 
i  rekreacji (ZP/US), jakim jest boisko 
przy ul. Jaśminowej, ma być przeznaczo-
ny pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne (MN). Przy okazji wyka-
zano, że obowiązujący mpzp z  2010  r. 
jest niezgodny z  inną decyzją władz – 
„Studium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta Luboń”, i to od 2008 r., które przewi-
dywało dla tego terenu zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną z towarzyszący-
mi jej usługami.
Decyzja o zbyciu w trybie bezprzetargo-
wym, w drodze zamiany, miejskiej dział-
ki przy ul. Jaśminowej na nieruchomość 
przy ul. Kołłątaja ukazała się między 17 

a 21 marca w stosownym ogłoszeniu – na 
tablicy informacyjnej Urzędu, miejskiej 
stronie internetowej, BIP-ie oraz w „Gło-
sie Wielkopolskim”. Mieszkańcy korzy-
stający z boiska przy Jaśminowej, w tym 
gospodarze tego miejsca, dowiedzieli się 
o wszystkim z decyzji władz.

Stworzyć trudno, zabrać łatwo
Zaskoczeni sytuacją lubonianie z  ul. 
Jaśminowej i okolic zwarli szyki w obro-
nie placu, o który dbają – jedyne w re-
jonie, ogólnodostępne boisko do gry 
w piłkę (teren zielony). Skontaktowali się 
z radnym ze swojego okręgu wyborcze-
go – Andrzejem Okupnia-
kiem – i  Niezależnym Mie-
sięcznikiem Mieszkańców 
„Wieści Lubońskie”, a  także 
spotkali z  radnym Jakubem 
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Metoda faktów dokonanych
Na początku 2015 r. (24 lutego 2015 r) 
do lubońskiego magistratu wpłynął 
wniosek od nie mieszkającego w Lubo-
niu właściciela działki przy ul. Kołłątaja 
(grunt z placem zabaw przy boisku dla 
Stelli, dzierżawiony przez miasto). Do-
magał się odszkodowania za drastyczne 
obniżenie wartości nieruchomości (to 
kolejny przykład konsekwencji decyzji 
planistycznych władz samorządowych). 
Do szkody tej doszło na skutek zmiany 
przeznaczenia terenu przez uchwalony 
w 2011 r. miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego (mpzp) „Żabiko-
wo Centrum Północ”. Wcześniejszy – 

plan ogólny dla całego miasta (z 1994 r., 
obowiązujący do końca 2003 r.) – przy-
pisywał temu obszarowi, jako południo-
wej pierzei Placu Wolności (obecnie pl. 
Edmunda Bojanowskiego) „istniejącą 
i projektowaną funkcję usługowo-miesz-
kaniową”. Przez uchwalenie mpzp 
w 2011 r. grunt stał się terenem sportu 
i rekreacji.
Po utracie mocy planu ogólnego, nie 
uchwalając w  odpowiednim terminie 
nowego dokumentu, miasto doprowa-
dziło do powstania tzw. luki planistycz-
nej, w okresie której nieruchomość przy 

ul. Kołłątaja posiadała potencjał inwe-
stycyjny. Plan miejscowy z 2011 r. ogra-
niczył właścicielowi korzystanie z tego 
potencjału. W związku z koniecznością 
wypłaty odszkodowania, którego wyso-
kość burmistrz Małgorzata Machalska 
określiła jako oscylującą wokół 
700 000 zł, podjęto rozmowy z właści-
cielem działki i zgodnie z możliwością, 
jaką daje prawo, zamiast odszkodowania, 
zaproponowano mu inną nieruchomość 
– miejskie boisko przy ul. Jaśminowej 
– wraz z wyrównaniem różnicy wartości 
zamienianych działek. Jak informuje 
Urząd, właściciel odrzucił przy tym inne 
propozycje, dotyczące gruntów przy ul. 

Bój o zieleń
Chcąc zlikwidować konsekwencje zmiany przeznaczenia terenu przy 
ul.  Kołłątaja, władze podjęły decyzję o likwidacji boiska przy 
ul. Jaśminowej – nieakceptowaną społecznie, sprzeczną z deklaracjami 
wyborczymi i potrzebami miasta. Mieszkańcy zaprotestowali

n
Bezpieczne, pełnowymiarowe boisko na miejskim gruncie przy ul. Jaśminowej, ogrodzone z czterech stron wysokimi piłko-
chwytami (metalowa siatka parkanowa, nad którą zamontowano jeszcze miękką siatkę z włókna)   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
W narożniku boiska przy ul. Jaśminowej wygospodarowano miejsce z ławeczkami 
do odpoczynku. Wydeptana trawa w tym kąciku, a szczególnie przed bramkami 
(patrz w głębi z lewej), świadczy o tym, że boisko jest używane   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

n
Fragment obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go „„Żabikowo Centrum Południe” z 2010 r. Pola w czerwono-zielone pasy wyzna-
czają tereny usług sportowych – centralnie prostokątne boisko przy ul. Jaśmino-
wej (przedmiot sporu) i z lewej – trójkątne pole – zagospodarowany plac zabaw 
przy ul. Brzozowej. W Studium tereny te mają funkcję mieszkaniową

n
By zaprotestować przeciwko odebraniu boiska, na sesji RML pojawiła się spora 
grupa mieszkańców rejonu ul. Jaśminowej   fot. Hanna Siatka
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Bielawskim. Nawiasem mó-
wiąc, w  karierze tego rajcy, 
który wcześniej bez ograni-
czeń korzystał z zagwaranto-
wanego przedstawicielowi 

wyborców prawa do organizowania 
spotkań z  mieszkańcami w  Urzędzie 
Miasta, po raz pierwszy zdarzyło się, że 
w  magistracie do zebrania nie doszło. 
W  dużej, ponaddwudziestoosobowej 
grupie, mieszkańcy przybyli 30 marca 
na sesję Rady Miasta, by upomnieć się 
o  boisko. Ich wystąpienia poprzedziło 
oświadczenie burmistrz M. Machalskiej, 
w którym wyjaśniła, że na poprzednim 
posiedzeniu błędnie poinformowała 
radnych o braku sprzeciwu mieszkańców 
wobec zamiaru likwidacji obiektu przy 
ul. Jaśminowej. Przyznała, że wbrew 
zapewnieniom o  rozmowach z  miesz-
kańcami, zaciągnęła opinii jedynie nie-

licznych i że nie było wśród nich osób, 
na których nazwisko wcześniej się po-
woływała. W  związku z  tym, że przed 
głosowaniem za wszczęciem procedury 
zmiany mpzp dla ul. Jaśminowej, radni 
zostali przez Burmistrz wprowadzeni 
w błąd, na kilka dni przed sesją do Prze-
wodniczącej Rady Miasta wpłynął wnio-
sek radnego Bielawskiego o  uchylenie 
tej uchwały.
Z tym samym apelem do sali sesyjnej 
przybyli mieszkańcy. Ich głosy były swo-
istą wykładnią poprawnej polityki sa-

morządowej. Jarosław Jeziorny, na roz-
mowę z którym Małgorzata Machalska 
powołała się, by uargumentować zgodę 
mieszkańców na likwidację boiska, wy-
powiadając  się w  imieniu wszystkich, 
uznał decyzję w sprawie Jaśminowej za 
złą ze społecznego punktu widzenia 

i wątpliwą ekonomicznie. 
Odparł argument, że bo-
isko jest mało używane, 
o  czym przekonywała 
wcześniej Burmistrz. 
Wskazał na wielopokole-
niową funkcję tego zadba-
nego, bezpiecznego miej-
sca i na inne zalety otwar-
tego obiektu – jednego 
z niewielu o tym charak-
terze w  Luboniu (orlik 
przy Dojazdowej oraz 
boiska: przy Kołłątaja 
i  Rzecznej, nie są po-
wszechnie dostępne). – 
Dzisiaj fatalną decyzję 
sprzed kilku lat próbujecie 
przykryć kolejną złą albo 
gorszą i obciążyć kosztami 
za błędy urzędnicze dzieci 
i młodzież! Pewnie można 
było inaczej. (…) Powołu-
jąc się na dystrybuowany 
przez szkoły list Rzeczni-
ka Praw Dziecka pt. „Wy-
gnani do sieci”, J. Jeziorny 

zwrócił uwagę, że takimi błędnymi dzia-
łaniami pchamy młode pokolenie przed 
komputer. – Zrozumiemy, jeśli przesunie-
cie jakąś inwestycję na przyszły rok, ale 
nie wybaczymy, jeśli bezpowrotnie likwi-
dujecie takie miejsca, jak na Jaśminowej, 
bo przestrzeni na takie boiska w Luboniu 
nie ma! Za łatwo podeszliście do tematu. 
Miasto powinno walczyć o  oba tereny 
(Jaśminowa, Kołłątaja), bo oba są ważne! 
I taki powinien być cel negocjacji. Inny 
sąsiad placu do gry, socjolog, polecił 
władzom swoje usługi w kwestii integra-

cji społeczności lokalnej. Padały też 
pytania o sens wcześniejszego inwesto-
wania w obiekt przy Jaśminowej z pu-
blicznych pieniędzy (posiada 2 bramki 
do piłki nożnej konstrukcji stalowej 
z siatkami, 2 ławki, plastikowy kosz na 
śmieci i tablicę regulaminową; od czerw-
ca 2013 r. zabezpieczone ogrodzeniem 
ze stalowej siatki, na-
prawionym w 2015 r., 
i wysokimi piłkochwy-
tami; na przełomie 
2015 i 2016 r. uporząd-
kowano nawierzchnię 
placu gier, co przyczy-
niło  się do wzrostu 
poziomu bezpieczeń-
stwa ze średniego na 
wysoki). Andrzej Jaku-
biak, młody mężczy-
zna, który „wychował 
się” na boisku przy 
Jaśminowej, apelował 
o szacunek do potrzeb 
społecznych i do decy-
zji poprzedników, któ-
rzy coś z myślą o dzie-
ciach wykonali, bo 
zrobić ciężko, a zabrać 
łatwo.

Propozycja nie do odrzucenia
Występując w obronie interesu całego miasta 
burmistrz Michał Popławski, nie po raz 
pierwszy empirycznie poszukawszy przykła-
du spoza Lubonia, używając dyplomacji, 
zaoferował mieszkańcom Jaśminowej miej-
sce na boisko przy nieodległej ul. Bukowej. 
Na ogrodzonym, miejskim terenie zielonym 
(nota bene z  przypisaną mu już funkcją 
mieszkaniową), obok placu zabaw i trafosta-
cji widziałby boisko kompaktowe o wymia-
rach 20  x  10  m, czyli 200  m2, tj. 10 razy 
mniejsze niż to przy ul. Jaśminowej (ktoś 
z  sali przyrównał je do basenu). Koniec 
końców, sprawę Jaśminowej przeniesiono 
pod obrady Komisji Komunalnej 24 kwiet-

nia, na którą zaproszono również mieszkań-
ców. Burmistrz zapewniła ich, że do tego 
czasu nie zostaną podjęte żadne decyzje 
realizujące proces zamiany działek. Utrzy-
mała jednak w mocy ogłoszenie o zamianie 
(ważne do 10 maja). Po skontaktowaniu się 
z właścicielem nieruchomości przy ul. Koł-
łątaja włodarz miasta poinformowała obec-

nych, że rozważane będą inne rozwiązania, 
na co zastrzegła potrzebę ewentualnego 
późniejszego terminu spotkania z radnymi 
i mieszkańcami – majowego. (Z ostatnich 
informacji wynika, że władze będą musiały 
prawdopodobnie kupić grunt na wymianę 
z terenem przy ul. Kołłątaja.)

Potrzebne informacje
Przewidziana do zamiany działka przy 
ul. Jaśminowej to nieruchomość najpierw 
przekazana na rzecz Skarbu Państwa, 
a w 2005 r. skomunalizowana. Ma po-
wierzchnię 2 095 m2, jej wartość rynko-
wa wynosi 106  468  zł. Nieruchomość 
przy ul. Kołłątaja jest o 1 320 m2 większa 
i liczy 3 415 m2, jej wartość rynkowa to 
461 503 zł. Po doliczeniu kosztów trans-
akcji kupna-sprzedaży, cena miejskiej 
działki wynosi brutto 130 955,64 zł (w 
tym 23% VAT – 24 487,64 zł). Zamie-
niając nieruchomości, miasto musiałoby 
więc dopłacić 330 547,36 zł.

Głos
Nie ma argumentów, by zmieniać prze-
znaczenie działki przy ul. Jaśminowej, 
w którą miasto parokrotnie już zainwe-
stowało i która wypełnia swoją rzeczy-
wistą. Założenia do przygotowywanego 
obecnie „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Luboń” wyraźnie pokazują, 

n
Fragment starego planu, zwanego ogólnym (z 1994 r.), 
na którym działkę przy ul. Kołłątaja (roszczenie) zazna-
czono kolorem czerwonym, (tak, jak sąsiednie) – jako 
usługowo-mieszkaniową

n
Nieruchomość przy ul. Kołłątaja – z placem zabaw i boiskiem (w głębi) – której właściciel domaga się od miasta odszkodowa-
nia. Z prawej – boisko dla Stelli (działka miejska)   fot. Hanna Siatka

n
Miejski teren przy ul. Bukowej z placem zabaw i trafostacją, gdzie zdaniem władz mogłoby powstać dodatkowo boisko do gry 
w piłkę   fot. Hanna Siatka

n
Jarosław Jeziorny przedstawia argumenty, z powodu 
których likwidacja takich miejsc, jak boisko przy ul. Jaśmi-
nowej, jest złą decyzją   fot. Hanna Siatka
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że to jedyny dostępny publicznie teren 
zielony na dużym obszarze.
Widać, jak przy każdym kolejnym per-
spektywicznym dokumencie miejskim 
tereny zielone są redukowane. Jest oka-
zja, by w obecnym dokumencie zmienić 
obowiązujące od 2008 r. przeznaczenie 
działki (z mieszkaniowej) i bezkosztowo 
(bo bez konieczności odszkodowania) 
usankcjonować dotychczasowe zagospo-
darowanie. Tymczasem nie tylko boisko 
przy Jaśminowej, ale też pobliskie place 
zabaw przy ul. Brzozowej i  Bukowej 
tracą w Studium swoje funkcje na rzecz 
mieszkaniówki.
W obliczu groźby wytoczenia miastu po-
wództwa, obecne władze, dla których 
w kampanii wyborczej utrzymanie terenów 
zielonych było jednym ze sztandarowych 
haseł, podobnie jak poprzednicy, konse-
kwentnie umniejszają tę ważną dla miasta 
przestrzeń. Po zlikwidowanym za Ośrod-

kiem Kultury, boisko przy ul. Jaśminowej 
jest kolejnym, które dzisiejsi decydenci 
zdecydowali poświęcić w  imię innych 
celów. Wagę terenów zielonych dla miasta 
doceniają natomiast mieszkańcy. Nega-
tywną opinię na temat pozbywania się tych 
miejskich gruntów przy ich znikomym 
zasobie, wyrazili już w  sondażu , który 
przeprowadziliśmy jesienią ub. roku (patrz 
„WL” 09-2016, str. 5) – ponad 77%. Po-
twierdziła ją również postawa mieszkań-
ców na ostatniej sesji.
Protest mieszkańców z  ul. Jaśminowej 
nie jest bezpodstawny również z innego 
powodu. Biorąc pod uwagę powszechną 
praktykę zagospodarowywania działek 
mieszkaniowych (niech one nawet na-
zywają  się jednorodzinnymi), można 
mieć obawy, że deweloper, który zaku-
piłby nieruchomość od nowego właści-
ciela, postawi na niej nie jeden, a kilka-
naście domów…

Geneza
Przed sześcioma laty, w naszym mieście 
posadzono trzy dęby ku czci Katyńczy-
ków związanych z Luboniem. Realizacji 
ogólnopolskiego programu Stowarzy-
szenia „Para�ada” im. św. Józefa Kala-
sancjusza – „KATYŃ – ocalić od zapo-
mnienia” – podjęło się w Luboniu Sto-
warzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Forum Lubońskie” im. Augusta hr. 
Cieszkowskiego. Program polega na 
sadzeniu dębów pamięci o  ofiarach 
zbrodni stalinowskiej. Pierwszy z nich 
– ku czci podporucznika Wojska Pol-
skiego i  przedwojennego lekarza żabi-
kowskiego – dr Edmunda Moenke – 
posadzono na cmentarzu para�alnym 
w Żabikowie (E. Moenke przedstawili-
śmy w „WL” 03-2006, str. 2), drugi – ku 
czci zamordowanego w Katyniu kapita-
na Wojska Polskiego, Antoniego Mar-
cinkowskiego – przy kościele pw. św. Jana 
Bosko (o A. Marcinkowskim czytaj „WL” 

09-1999, str. 20), a trzeci – pamięci za-
mordowanego przez NKWD w Charko-
wie zawodowego kapitana WP Romana 
Piotra Rymszy (sylwetka R. Rymszy patrz 
„WL” 04-2011, str. 23) – na cmentarzu 
komunalnym przy ul. Armii Poznań. 
Sylwetki tych trzech jeńców zamordo-
wanych na Wschodzie przedstawiliśmy 
też w „Roczniku Historycznym Lubonia” 
tom 1 w 2011 r.

Kolejne dwa
W pierwszej dekadzie marca br., konty-
nuując akcję wsadzono dwa kolejne dęby 
upamiętniające zamordowanych Katyń-
czyków. Jeden na skwerze przed Ośrod-
kiem Kultury – ku czci kapitana WP 
Adama Sieberta (jego sylwetkę też od-
kryły i przedstawiły szerzej „WL” 
04-2016, str. 31) oraz drugi przy koście-
le św. Jana Pawła II – ku czci aspiranta 
Policji Państwowej – Adama Malinow-
skiego (szerzej o nim czytaj na str. 36). 

Kolejne dęby pamięci

Tym razem posadzenie dębów 
zainicjowało i przeprowadziło Lu-
bońskie Bractwo Kurkowe  (LBK).

Uroczyście
W sobotę, 18 marca o godz. 10. przy 
Ośrodku Kultury (OK) proboszcz 
tutejszej para�i – ks. Józef Majchrzak 
– w obecności władz miasta, dyrek-
tora OK, uczniów i nauczycieli Szko-
ły Podstawowej nr 4, przedstawicie-
li Lubońskiego Bractwa Kurkowego 
(LBK) oraz lokalnej społeczności, 
uroczyście poświęcił drzewko ku czci 
zamordowanego w kwietniu 1940 r 
w Charkowie kapitana Adama Sie-
berta. Po odśpiewaniu Mazurka 
Dąbrowskiego głos zabrała burmistrz 
Małgorzata Machalska, która w oko-
licznościowej, patriotycznej mowie, 
nawiązując do wydarzeń historycz-
nych sprzed 77 lat m.in. zwróciła się 
do najmłodszych uczestników uro-
czystości – uczniów SP 4, zachęcając 
ich do kultywowania pamięci o sy-
nach naszego narodu, którzy straci-
li życie zamordowani przez sowietów. 
Mówiła również o naszej tożsamo-

ści narodowej oraz wyraziła nadzieję, 
że posadzony i poświęcony dąb będzie 
nam przypominał o tragicznym losie 
kapitana Sieberta, natomiast młodzież 
szkolna będzie się drzewem opiekowa-
ła i „liczyła na nim liście”. Pamięć ofi-
cera uczcili Bracia Kurkowi, oddając 
honorowe salwy.
Pół godziny później zebraliśmy  się przy 
skwerze przed kościołem św. Jana Pawła II, 
gdzie proboszcz tejże para�i – ks. Paweł 
Dąbrowski – w  otoczeniu społeczności 
Szkoły Podstawowej nr 2 poświęcił dąb ku 
czci zamordowanego w Twerze w kwietniu 
1940  r. aspiranta Policji – Adama Mali-
nowskiego. Również tu po odśpiewaniu 
hymnu nie zabrakło mowy okolicznościo-
wej. Nie kryjąc ogromnego wzruszenia, 
przemówiła Wanda Kubacka – żona zna-
nego w środowisku lubońskim harcerza 
– Eugeniusza. Przedstawiła  się jako sio-
strzenica Jadwigi Malinowskiej – żony 
Adama, którego pamięta i którego spotka-
ła po raz ostatni w  sierpniu 
1939 r., mając wówczas 8 lat. 
Zapamiętała go jako człowie-
ka szlachetnego, honorowego, 
pogodnego i uśmiechniętego. 

Omawiana w tym 
materiale sprawa 
wykazała też inne 
niepokojące zja-
wisko – sprzecz-
ne decyzje władz 
oraz brak spójno-
ści pomiędzy do-
kumentami o ka-
pitalnym znacze-
niu dla miasta. 
Wśród radnych, 
którzy uchwalali, 
jak  się okazuje, 
kosztowny 
w  konsekwen-
cjach plan dla 
działki przy ul. 
Kołłątaja w 2011 r. byli przecież dzi-
siejsi decydenci, w  tym obecna Bur-
mistrz, a  wnioskodawcą poprzedni 

włodarz. Czy należycie przewidzieli 
jego skutki?

HS
Czytaj też relację z sesji RML na str. 17

n
Apelowano o uszanowanie potrzeb społecznych i nie likwido-
wanie miejsca, które służy młodemu pokoleniu od lat   fot. Han-
na Siatka

n
Podczas uroczystości poświęcenia dębu ku czci aspiranta Policji Państwowej – 
Adama Malinowskiego – na skwerze przed kościołem Jana Pawła II, przemawia 
szef Lubońskiego Bractwa Kurkowego – Robert Świerczyński. Obok – siostrzenica 
żony Adama Malinowskiego – Wanda Kubacka   fot. Paweł Wolniewicz

n
Zdjęcie pamiątkowe przy dębie i tablicy pamiątkowej– ku czci kapitana Wojska Polskiego 
Adama Sieberta – obok Ośrodka Kultury, m.in. burmistrz Małgorzata Machalska i prze-
wodnicząca Rady Miasta – Teresa Zygmanowska, proboszcz laskowskiej para�i – ks. Józef 
Majchrzak, dyrektor Ośrodka Kultury – Regina Górniaczyk, przedstawiciele Bractwa Kur-
kowego oraz dzieci i młodzież   fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
na str. 
6
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Kolejne dęby pamięci
Pani Wanda podziękowała z całego serca 
wszystkim, którzy przyczynili się do zor-
ganizowania uroczystości, przede wszyst-
kim członkom Stowarzyszenia „Forum 
Lubońskie”, Lubońskiemu Bractwu Kur-
kowemu i proboszczowi Pawłowi Dąbrow-
skiemu. Na koniec Bracia Kurkowi odda-
li salwy honorowe na cześć Adama Mali-
nowskiego. Dębem będą  się opiekowali 
uczniowie SP 2

Msza św.
O godz. 11 w kościele pw. św. Jana Paw-
ła II uczestniczyliśmy w okolicznościo-
wej Mszy św., którą w intencji Katyńczy-
ków związanych z  naszym miastem 
odprawił proboszcz – ks. Paweł Dąbrow-

ski. W homilii duszpasterz nawiązał do 
genezy wybuchu II wojny światowej oraz 
agresji sowietów. Następnie krótko 
przedstawił sylwetki lubońskich Katyń-
czyków zamordowanych w 1940 r. Pod-
kreślił również, że bardzo ważne jest 
przekazywanie tradycji patriotycznych 
młodym rodakom oraz, że na żyjących 
w wolnej Polsce spoczywa odpowiedzial-
ność za ojczyznę. Naszym zadaniem jest 
dbać o ojcowiznę. Po zakończeniu uro-
czystej liturgii ks. Paweł Dąbrowski po-
dziękował wszystkim, którzy wzięli 
w niej udział i zachęcił do pamięci i roz-
ważań o cichych bohaterach, w intencji 
których była sprawowana.

PAW

n
Podczas uroczystości Bracia Kurkowi oddali salwę honorową   fot. Paweł Wolniewicz

Zorganizowana przez Brac-
two Kurkowe w Luboniu 
msza św. w kościele św. Jana 
Pawła II – 17 marca 
o godz. 11. Płomienną homi-
lię przypominającą w skró-
cie historię napadu ZSRR na 
Polskę we wrześniu 1939 r. 
oraz nawiązującą do lokal-
nych – odkrytych pięciu 
o�ar mordu dokonanego 
przez NKWD w kwietniu 
1940 r. – wygłosił ks. Paweł 
Dąbrowski  Przed ambonką 
plakat formatu B 1, na któ-
rym na zakrwawionej biało-
-czerwonej �adze znajdu-
ją się portrety i krótka cha-
rakterystyka, ustawionych 
wg kolejności pasującej do 
kompozycji obrazu, postaci 
związanych z luboniem: 
Antoniego Marcinkowskie-
go, 46 lat – Katyń; Adama 
Malinowskiego, 35 lat – 
Miednoje; Romana Rymszy, 
48 lat – Charków; Edmunda 
Moenke, 57 lat – Katyń; 
Adama Sieberta, 37 lat – 
Charków. W kwietniu plakat 
jest eksponowany w witry-
nie siedziby Stowarzyszenia 
Kulturalno-Oświatowego 
„Forum Lubońskie”, a na 
stałe – w izbie pamięci ks. 
Stanisława Streicha zorgani-
zowanej w domu para�al-
nym kościoła św. Jana Bosko  
fot. Piotr P. Ruszkowski

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

Wojewódzki �nał tego popularnego tur-
nieju dla młodych piłkarzy odbył się 27 
marca we Wrześni. W kategorii dziecię-
cej U-10 Luboń reprezentowała drużyna 
dziewczynek ze Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Augusta Cieszkowskiego trenujących 
pod okiem Andrzeja Chylińskiego i Ro-
berta Tomkowiaka. W �nałowych roz-
grywkach uczestniczyło 9 drużyn po-
dzielonych na dwie grupy. Reprezentant-
ki Cieszkowianki wygrały w  swojej 
grupie, odnosząc wysokie zwycięstwa 
nad reprezentacjami szkół: z Boguszyna 
7:1, z Odolanowa 11:0, ze Śremu 2:0, z 
Kluczowa 5:0. W pół�nale po raz kolej-
ny odniosły sukces, pokonując SP Gór-
ne Grady 4:0. Do dziewczynek z luboń-
skiej „Dwójki” należało również spotka-
nie �nałowe. W pięknym stylu pokona-
ły SP z Grodziska Wlkp. 3:0. We wszyst-
kich meczach zdobyły 32 bramki, tracąc 
zaledwie jedną. Najlepszą zawodniczką 

okazała  się 
Gabrysia Gę-
bura, która 
strzeliła naj-
więcej bra-
mek, bo aż 26! 
Otrzymała 
wyróżnienie, 
Pozostałe 
bramki (po 
dwie) zdoby-
ły : Paulina 
Szymczak, 
Alicja Ossow-
ska i Aleksan-
dra Krzymiń-
ska. Skład ze-
społu był na-
stępujący: 
Gabrysia Gę-
bura, Alicja 

Ossowska, Olga Bartkowiak, Paulina 
Szymczak, Aleksandra Krzymińska, Maja 
Wieczorek i Natalia Żubka. Młode za-
wodniczki z UKS z Cieszkowianki oka-
zały  się najlepsze w  Wielkopolsce 
i  w  dniach od 29 kwietnia do 2 maja 
będą reprezentowały nasze miasto oraz 
województwo w  ogólnopolskim �nale 
w Warszawie, w którym wystąpi 16 ze-
społów mistrzowskich z każdego woje-
wództwa. Drogą losowania, drużyny 
zostaną podzielone na 4 grupy. Dwa 
zespoły z  każdej grupy awansują do 
ćwierć�nału. Finał tradycyjnie zostanie 
rozegrany na Stadionie Narodowym 
w Warszawie, przed meczem �nałowym 
Pucharu Polski w piłce nożnej pomiędzy 
Lechem Poznań a Arką Gdynia. Byłoby 
wspaniale, gdyby dwa trofea – Lecha 
Poznań i naszych pupilek z Cieszkowian-
ki – wróciły do Wielkopolski.
Turniej „Z podwórka na stadion”, orga-
nizowany przez Polski Związek Piłki 
Nożnej, otrzymał nagrodę biznesu spor-
towego DEMES i został uznany za naj-
lepszy projekt promujący aktywność 

Dobre, bo najlepsze

Przed nimi Warszawa!
Dziewczynki z Cieszkowianki – mistrzami Turnieju „Z podwórka na 
stadion o puchar Tymbarku” w województwie!

�zyczną w Polsce. Istnieje od 17 lat i jest 
największym piłkarskim turniejem dla 
dzieci w Polsce i w Europie. Do obecnej, 
17.  edycji zgłoszono ponad 320  tys. 
dziewcząt i  chłopców z  całego kraju. 
Zwycięzcy w  nagrodę wybiorą  się na 

wyjątkowy 
mecz pił-
karski. Am-
basadorem 
turnieju jest 
Arkadiusz 
Milik, który 
swoją pił-
karską ka-
rierę rozpo-
czął właśnie 
od udziału 
w tych roz-
grywkach. 
Udział w �-
nale jest nie 

tylko ogrom-

nym sukcesem młodych reprezentantek 
Cieszkowianki, ale również wielką pro-
mocją dla naszego miasta.

Trenerzy o sukcesie
Jak nam powiedział Andrzej Chyliński: 
Ten sukces nie wziął  się z  przypadku, 
tylko został poprzedzony ciężką pracą 
i dużym zaangażowaniem dziewczynek 
w treningach. Wynika z tego, że szkolenie 
w  SP  2 Luboń przebiega prawidłowo. 
Uważam, że by wyszkolić dobrego piłka-
rza, nie trzeba brać udziału w rozgryw-
kach ligowych. 
Robert Tomkowiak skomentował: Filozo-
�ą w SP 2 jest szkolić zawodników i zawod-
niczki do 14 roku życia bez udziału w ja-
kichkolwiek ligach, by nie wywierać presji 
na wynik. Celem naszego klubu jest nauczyć 
podstaw piłkarskiego abecadła poprzez 
udział w treningach i turniejach odbywa-
jących się w rodzinnej atmosferze.

Władysław Szczepaniak

n
Mistrzynie województwa – dziewczynki z lubońskiej SP 2, od lewej stoją: trener 
Andrzej Chyliński, Aleksandra Krzymińska, Alicja Ossowska, Gabrysia Gębura 
(strzeliła najwięcej, 26 bramek!), Paulina Szymczak, trener Robert Tomkowiak; 
od lewej klęczą: Maja Wieczorek, Olga Bartkowiak i Natalia Żubka   fot. Władysław 
Szczepaniak

n
Puchar za zwycięstwo 
w turnieju dla piłkarek 
z „Dwójki”   fot. Włady-
sław Szczepaniak

n
Trening drużyny dziewczęcej pod okiem trenera – Andrzeja Chy-
lińskiego   fot. Władysław Szczepaniak
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Na lubońskich skwerach i ulicach stop-
niowo przybywa zieleni. Z nadejściem 
wiosny �rma „Kom-Lub”, z Jerzym Pa-
luszczakiem na czele, wypełniła miejskie 
klomby ponad tysiącem kolorowych 
bratków. Szczególnie efektownie prezen-
tuje się dziewięć piętrowych, rynnowych 
kwietników zdobiących nasze miasto 

przy: pl. Edmunda Bojanowskiego (4), 
Krzyżu Milenijnym, Rondzie Żabikow-
skim, ul. Sobieskiego i Szkolnej oraz na 
Skwerze Twardowskiego nieopodal re-
mizy strażackiej. W każdym z nich po-
sadzono około 120  sadzonek wiosen-
nych, kolorowych kwiatów.

PAW

Dobre, bo radosne

Wiosennie

n
Ekipa Kom-Kubu w przeddzień kalendarzowej wiosny  sadziła bratki m.in. w kwiet-
niku przy Krzyżu Milenijnym u zbiegu ulic Powstańców Wlkp. i Puszkina   fot. Piotr 
Paweł Ruszkowski

W Luboniu zagościły duże ptaki, coraz 
rzadziej spotykane w Europie. W wyni-
ku osuszania podmokłych środowisk 
niełatwo je teraz zobaczyć. Dorodne 
okazy mogą dochodzić do 1,40 m wyso-
kości o rozpiętości skrzydeł 2,40 m. Ważą 
około 5-6 kg. Sfotografowane przez nas 
zaobserwowano na polu między ul. Pod-
górną a Kwiatową w Lasku. 11 marca na 
lubońskim niebie krążyły 4 osobniki.

(P)

Dobre, bo podpatrzone

Żurawie

Na niezaoranym, kukurydzianym polu 
w Lasku dumnie kroczył urodziwy żu-
raw     fot. Rafał Wojtyniak

n
Żurawie majestatycznie wzbijają się do lotu   fot. Rafał Wojtyniak

n
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Lubonianin Sergiusz Myszograj – szef 
młodej Grupy Rekonstrukcji Cywilno-
-Militarnej „Semper Fidelis” – tworzy 
�lm o  wydarzeniach w  Stalingradzie 
z  okresu od sierpnia 1942 do lutego 
1943 r. „Made in Stalingrad” jest przed-
sięwzięciem amatorskim, lecz 
nakręcanym w  sposób profesjo-
nalny przez poznańskie, �lmowe 
„StudioNet 24”. Sergiusz Myszo-
graj jest scenarzystą i  reżyserem 
�lmu, Dariusz Machelski – ope-
ratorem, a  luboński nauczyciel 
i radny Łukasz Budzyński – jego 
asystentem. W robienie zdjęć na 
planie �lmowym zostali zaanga-
żowani: Izabella Chodorowska, 
Jolanta Machelska oraz Piotr Cy-
bichowski. Aktorami są przedsta-
wiciele grup rekonstrukcji histo-
rycznej, aktorzy profesjonalni, 
a także amatorzy – młodzież i na-
uczyciele ze szkół w  Luboniu, 
Kórnika i Wrześni, m.in. dyrektor 

lubońskiego Gimnazjum nr  1 – Anita 
Plumińska-Mieloch (o swoim udziale 
w �lmie mówi na str. 47).
Ta pełna dramaturgii opowieść jest 
filmem fabularnym z elementami do-
kumentalnymi, opartym na prawdziwej 

historii. Fabuła zasadza  się na retro-
spektywnych wspomnieniach ośmio-
letniego wówczas chłopca – Griszy. 
Film jest powieścią wielowątkową, 
obrazem karuzeli emocji, które doty-
kają zarówno cywili, jak i  żołnierzy, 
podczas walk toczonych w Stalingra-
dzie. Niektóre sceny powstają w Lubo-
niu. Od lutego br. film jest kręcony 
między innymi na terenie byłych Za-
kładów Ziemniaczanych. Dlaczego 
akurat to miejsce? – „Byłe Zakłady 
Ziemniaczane mają idealną, industrial-
ną, naturalną scenografię…” – tłuma-
czy reżyser.
„Film jest przeznaczony głównie do 
wyświetlania w szkołach oraz w liceach, 
jednakże mamy ambicję, aby wystawiać 
go także we wszelkich konkursach, fe-
stiwalach oraz przeglądach �lmowych.” 

Dobre, bo inspirujące

Made in Stalingrad

n
 Rosyjskie nauczycielki: z prawej – Anita Plumińska-Mieloch (dyrektor Gimnazjum 
nr 1 w Luboniu) i Katarzyna Korcz. W tle operatorzy �lmu – Dariusz i Dawid Ma-
chelscy (StudioNet 24) – oraz operator Łukasz Budzyński z koła �lmowego przy 
Gimnazjum nr 2 w Luboniu (za kamerą)   fot. Piotr Cybichowski (StudioNet 24)

n
Reżyser Sergiusz Myszograj wcielił się 
w szeregowego żołnierza Wermachtu

n
Jedna z lubońskich statystek, uczennica 
Gimnazjum nr 2, Urszula Hawrusik   fot. 
Piotr Cybichowski (StudioNet 24)

– mówi twórca –(zaangażowana w po-
wstawanie �lmu Grupa „Semper Fidelis” 
odwiedza wiele szkół, nauczając historii 
w  inny, bardziej dostępny sposób, za 
pomocą żywych lekcji).

Sergiusz Myszograj zapowiada, że pre-
miera filmu odbędzie  się na wiosnę 
2018 r. w hali widowiskowo-sportowej 
Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji (LOSiR).   N.K.

n
Rekonstruktorzy historyczni: Jan Wojciechowski i Albert von Auwetter – 
w jednej ze scen   fot. Piotr Cybichowski (StudioNet 24)
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Sylwester Lorenz, ponad 60-letni 
luboński sportowiec, o którym wie-
lokrotnie pisaliśmy na łamach „WL”, 
po raz kolejny stanął na podium. 
Tym razem startował w Halowych 
Mistrzostwach Masters Lekkiej Atle-
tyki, które odbyły się w dniach 19-25 
marca w Daegu w Korei. W katego-
rii M65, w skoku w dal zajął 2. miej-
sce z wynikiem 4,78 m i tym samym 
został halowym wicemistrzem świa-
ta! Pierwsze miejsce zajął Grissmer 
(Niemiec), a trzecie Korosi (Węgier). 
Po powrocie do Lubonia sportowiec-
-senior nie spoczął na laurach, wła-
śnie zaczął przygotowania do na-
stępnych zawodów. Tym razem będą 
to Mistrzostwa Europy Mastersów 
na otwartym stadionie w  Aarhus 
w Danii.
Panie Sylwestrze, gratulujemy suk-
cesu oraz życzymy owocnych tre-
ningów i kolejnych świetnych wyni-
ków.

B.S.

Dobre, bo dalekie

Wicemistrz Świata

 Lubonianin pojechał do dalekiej 
Korei, by daleko skoczyć w dal na 
halowych mistrzostwach – Sylwe-
ster Lorenz, wicemistrz świata, 
z medalem i maskotką zawodów

n

Lubońska Biblioteka Miejska ul. Żabi-
kowska 42 zaprasza 22 kwietnia na wy-
kłady, warsztaty, porady, pomiary itd., 
związane z higieną i pro�laktyką zdrowia 
pod hasłem: „Relaks i odprężenie. Na-
turalne sposoby radzenia sobie ze stre-
sem. Weź sprawy w  swoje ręce i  nie 
pozwól, aby stres zdominował Twoje 
życie”. Impreza rozpocznie się o godz. 14 
przywitaniem. Wstęp wolny.

Część wykładowa – „Galeria na Rega-
le” (14.15 – 15.30)
Qn 14.15 – 14.30 – Jak wzmacniać zasoby 

psychiczne?
Qn 14.30 – 14.45 – Hortiterapia – rośliny 

lekarstwem ciała i duszy
Qn 14.45 – 15 – Psy w procesie terapeu-

tycznym i edukacyjnym człowieka
Qn 15 – 15.15 – Ziołowa apteka we wła-

snym ogrodzie
Qn 15.15 – 15.30 – Czy stres i emocje moż-

na zrównoważyć dobrym odżywianiem?
Część warsztatowa (15.30 – 17.30)
Qn 15.30 – Wiosenne przebudzenie – 

warsztaty �orystyczne (Czytelnia)
Qn 15.30 – Muzyka łagodzi obyczaje („Ga-

leria na Regale”)

Qn 15.50 – Rozruszaj swój stres – co może 
zrobić �zjoterapia dla poprawy nastroju? 
(„Galeria na Regale”)
Qn 16.20 – Filcowy kwiat na każdą oka-

zję – warsztaty �lcowania („Galeria na 
Regale”)
Ponadto: porady dietetyka, psychologa, 
�zjoterapeuty, stoisko ze zdrową żywno-
ścią oraz ziołami, możliwość bezpośred-
niego kontaktu z czworonożnymi dogo-
terapeutami, bezpłatny pomiar ciśnienia, 
masy ciała, tkanki tłuszczowej oraz 
wskaźnika BMI
Warsztaty �orystyczne i  �lcowania – 
liczba miejsc ograniczona, zapisy: tel. 
61 813 00 11 w. ll. Dla każdego uczest-
nika przewidziana pachnąca i  słodka 
niespodzianka.
Patronat medialny: „Informator Miasta 
Luboń” i „Wieści Lubońskie” – Niezależ-
ny Miesięcznik Mieszkańców

(Z)

Dobre, bo pro�laktyczne

Dzień Zdrowia
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Sebastian Ratajczyk urodził się 10 mar-
ca 2001  r. w  Poznaniu i  od urodzenia 
mieszka w  Luboniu. Ukończył Szkołę 
Podstawową nr 1, a obecnie kontynuuje 
naukę w Gimnazjum nr 2. Półtora roku 
temu zaczął  się interesować sportem 
walki i  czynnie go uprawiać w  klubie 
„Czerwony Smok”. Zainspirował go do 
tego i bakcyla w nim zaszczepił nauczy-

ciel wychowania fizycznego, obecnie 
trener (Muay �ai) – Marcin Zabłocki. 
Oprócz niego do walk przygotowują 
Sebastiana: Sławomir Barczak (BJJ), Piotr 
Sawiński (K1), Mikołaj Szymański (wy-
trzymałość siłowa) i Przemysław Biskup 
(mieszane sztuki walki – MMA). Ten 
zdolny i ambitny młodzieniec trenuje we 
wszystkie robocze dni tygodnia, nato-

miast w jeden weekend w mie-
siącu startuje w  zawodach. Na 
efekty nie trzeba było długo cze-
kać – 9 kwietnia 2016  r w hali 
Lubońskiego Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji (LOSiR) wywalczył 
2. miejsce w zawodach o Puchar 
Wielkopolski w kategorii 61 kg 
(ważył wówczas 47  kg) No Gi 
(bez kimon). 4 marca br. w hali 
LOSiR Sebastian okazał się naj-
lepszym zawodnikiem Mi-
strzostw Polski w  brazylijskim 
sporcie walki, wywodzącym się 
z  ju-jitsu, zapasów i  judo (BJJ), 
który wyróżnia się naciskiem na 
walkę w parterze. Kolejnym suk-
cesem świeżo upieczonego mi-
strza było zdobycie brązowego 
medalu na Mistrzostwach Polski 

Muay Thai w  wadze do 
57  kg w  kategorii junior, 
które odbyły się w Kaliszu 
w dniach 24 – 26 marca. 
Wyznał, że wracając z Ka-
lisza czuł niedosyt, ponie-
waż mógł je wygrać, po-
mimo, że walczył ze star-
szymi, bardziej doświad-
czonymi zawodnikami. 
Zapytany, co w  tym spo-
rcie jest dla niego ważne 
– odpowiedział bez waha-
nia, że mega dyscyplina, 
systematyczność, pokora, 
szacunek dla przeciwnika, 
a na zawodach totalna kon-
centracja. W  osiąganiu 
sukcesów wspomaga go i dopinguje naj-
bliższa rodzina oraz przyjaciele, którzy 
motywują go i mobilizują do dalszego 
trenowania i  na których zawsze może 
liczyć. W wolnych chwilach, o które co-
raz trudniej, Sebastian spotyka  się ze 
znajomymi. Szlifuje również język an-
gielski w obliczu dalszej edukacji – od 
września w liceum. Obecnie, zmotywo-
wany sukcesami, przygotowuje  się do 
następnych zawodów i mistrzostw.

S ebast ian dziękuje  poznańskie j 
f irmie deweloperskiej „Quertos” 
za pokrycie kosztów wyjazdu na 
Mistrzostwa Polsk i  do  Kal isza . 
Jednocześnie nie ukrywa, że po-
szu kuj e  sp ons orów,  którzy  ze-
chc ie l iby  wesprzeć  j ego  da lszą 
karierę sportową, tym bardziej, że 
marzy o  wyjeździe treningowym 
do Tajlandii.

PAW

n
Dumny Sebastian Ratajczyk chętnie opowiadał 
o swoich: pasji sportowej i sukcesach oraz de-
monstrował cenne dla niego trofea i nagrody   
fot. Paweł Wolniewicz

n
Szczęśliwy z tytułu mistrzowskiego Sebastian Rataj-
czyk przed halą LOSiR, tuż po zwycięstwie. Przy nim 
trenerzy: Marcin Zabłocki (z prawej) z synem Kubą 
i Sławomir Barczak

Dobre, bo mistrzowskie

Brazylijskie Jiu Jitsu
Sebastian Ratajczyk trenujący na co dzień w Klubie Sportowym Czerwony Smok w Luboniu 
– uczeń III klasy sportowej Gimnazjum nr 2 – zdobył złoty medal na Mistrzostwach Polski 
w Brazylijskim Jiu Jitsu (BJJ) w kategorii 56,5 kg

(K
6

0
0

1
)

Luboń, ul. Kościuszki 45

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

NAWET TAKA ILOŚĆ SZKODZI ZDROWIU KOBIET W CIĄŻY
I JEST NIEBEZPIECZNA DLA KIEROWCÓW

CZYNNE
CODZIENNIE

8 - 24

WESELE? IMPREZA?
ATRAKCYJNE RABATY TYLKO U NAS!!!

2,99
Desperados
Red/Tequila

butelka

1,99
Tyskie
Gronie
butelka

16,99
Jacobs

(niemiecki)
500 g
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Dobrze dziś mieć przed sobą szeroki 
wachlarz możliwości. Wiedza ogólna, 
teoretyczne podstawy zawodu oraz 
praktyczne umiejętności, które młody 
człowiek zdobędzie w  Zespole Szkół 
Budowlanych przy ul. Grunwaldzkiej 
w Poznaniu, są furtką do przyszłości 
pełnej sukcesów. Szkoła przy Grun-
waldzkiej kształci fachowców, którzy 
są rozchwytywani na rynku pracy, 
a  jednocześnie, już jako absolwenci, 
mogą łączyć karierę zawodową z kon-
tynuacją nauki na uczelniach wyż-
szych.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowa-
niom rynku pracy, oferujemy uczniom 
kształcenie w tych zawodach, które ozna-
czają dziś dobrą pracę. – Kształcimy 
w zawodach, na które jest bardzo duże 
zapotrzebowanie na rynku pracy. Nasi 
absolwenci znajdują bardzo szybko dobrze 
płatną pracę – to jest nasz bardzo duży 
atut – mówi Arkadiusz Dratwa, dyrektor 
Zespołu Szkół Budowlanych z ul. Grun-
waldzkiej.
Można u nas zdobyć tytuł technika w za-
wodach: technik budownictwa; archi-
tektury krajobrazu. Klasa politechniczna, 
poprzez współpracę z Politechniką Po-
znańską, otwiera młodemu człowiekowi 
drogę do kariery naukowej i zawodowej.
Obok technikum, proponujemy też 
kształcenie w szkole zawodowej. A jest 
u nas z czego wybierać. W branży bu-
dowlanej oferujemy następujące zawody: 

dekarz  – klasa patronacka �rmy „Fakro”; 
betoniarz – zbrojarz – klasa patronacka 
�rmy „Pekabe”; monter konstrukcji bu-
dowlanej, instalator – patronacka „Wu-
prinż”; monter zabudowy i  robót wy-
kończeniowych; murarz – tynkarz, sto-
larz – klasa patronacka Cechu Stolarzy 
Swarzędzkich.
W zawodach mechanicznych kształ-
cimy blacharzy samochodowych, 
mechaników motocyklowych – kla-
sa patronacka �rmy Yamaha i Ko-
pras; mechaników i elektromecha-
ników samochodowych oraz lakier-
ników. Od tego roku patronat nad 
klasami mechanicznymi objęła �rma 
„Bemo Motors”. Od kilku lat wspie-
rają nas również „Renault Auto 
Compol”, „Auto Lech” i inni.
Dyrektor Arkadiusz Dratwa pod-
kreśla, że uczniowie uczą się w bar-
dzo dobrym systemie. Tydzień cho-
dzą do szkoły, a tydzień na praktyki. 
Zdobywają w ten sposób doskonale 
wiedzę praktyczną. Jest to bardzo 
chwalony system przez pracodawców 
oraz rodziców. Wszyscy uczniowie są 
pracownikami młodocianymi i  w  ten 
sposób już w czasie nauki nabywają praw 
pracowniczych, na przykład staż pracy.
Dobra przyszłość naszych absolwentów to 
dobrze płatna praca. Dlatego szkoła współ-
pracuje z wieloma �rmami, które nie tylko 
oferują praktyki i miejsca pracy dla naszej 
młodzieży, ale organizują też liczne kursy, 

Dla kogo Budowlanka przy Grunwaldzkiej?
szkolenia i wyjazdy zagraniczne. Bardzo 
ściśle współpracujemy z Wielkopolską Izbą 
Budownictwa, Izbą Rzemieślniczą oraz 
z Cechami Rzemiosł.
W Zespole Szkół Budowlanych kształ-
cimy naszych uczniów nie tylko w szkol-
nych murach, ale również poza granica-
mi kraju. Wymiany organizowane w ra-

mach programów „Leonardo da Vinci” 
i  „ERASMUS+” otwierają naszej mło-
dzieży okno na świat, poszerzają kwali-
fikacje zawodowe oraz umiejętności 
językowe. Współpracujemy z Politech-
niką Poznańską i Uniwersytetem Przy-
rodniczym w  Poznaniu, dzięki czemu 
nasi uczniowie mają bezpośredni kontakt 
z uczelniami poprzez wykłady, warszta-
ty, szkolenia i praktyki.

Zespół Szkół Budowlanych to szkoła 
na miarę XXI wieku i doskonale wy-
posażona placówka dydaktyczna. Ta-
blice multimedialne i  pracownie to 
pomoce naukowe, bez których nie 
da  się dziś zdobywać przyszłości. 
Szkoła dba o to, by uczniowie mieli 
możliwość uczestniczenia w licznych 
szkoleniach, kursach, praktykach, by 
mogli zdobyć europaszporty. Nasz 
absolwent ma za sobą wstępne do-
świadczenie zawodowe i jest przygo-
towany do pracy na rynkach euro-
pejskich – m. in. w Niemczech, Wiel-
kiej Brytanii, Norwegii. Chętni mogą 
studiować na Politechnice Poznań-
skiej bądź innych uczelniach tech-
nicznych w  kraju. Szkoła zapewnia 
bowiem rozszerzony kurs matema-
tyki. Absolwenci odznaczają się rów-
nież dobrą kondycją sportową – ZSB 
organizuje liczne zajęcia dodatkowe 
w tym zakresie, wystarczy tutaj wy-
mienić stały dostęp do Centrum Fit-
ness Olimp czy możliwość trenowa-
nia piłki nożnej i  reprezentowania 
szkoły w  barwach naszej drużyny. 
Uczniowie mogą rozwijać osobowość 
przez wolontariat, działalność arty-
styczną i atrakcyjne wycieczki.
Dlatego nasza szkoła to wybór dobrej 
i  pewnej na rynku pracy przyszłości. 
W Zespole Szkół Budowlanych przy ul. 
Grunwaldzkiej kształcimy w zawodach 
z przyszłością.
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Po meczu ligowym Lecha Poznań z Górnikiem Łęczna, rozegranym 19 marca, dwaj 
znani w środowisku sportowym lubonianie – Ryszard Rybak i Jarosław Araszkiewicz 
– podsumowali to spotkanie ze studia Telewizji Lech. Relację mogli obejrzeć od-
biorcy telewizji kablowej.  W.S.

Dobre, bo na żywo

Na szklanym ekranie

Ryszard 
Rybak (w 
środku) 
i Jarosław 
Araszkiewicz 
(z prawej) – 
w studiu TV 
Lech   fot. 
Władysław 
Szczepaniak

n
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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 

Przy ul. Nowiny 58a otwarto Bike Garage 
Rowerowe SPA. Punkt oferuje rowery, 
kompleksową ich naprawę i części. Za-
prasza zainteresowanych o każdej porze 
dnia. Kontakt –   888 219 202. Więcej 
na stronie: www.rowerowespa.com.pl. 

(patrz również strony tekstowe).   fot. Natalia

Przy ul. Sikorskiego 9 (w pobliżu banku PKO BP) 
działa Salon Fryzjerski „Fantazja” (przeniesiony 
z ul. Kościuszki 18) oferujący usługi fryzjerskie dla 
kobiet mężczyzn i dzieci, w tym również przedłuża-
nie włosów. Czynny od pn. do pt. w godz. 10 – 20, 
w soboty 8 – 14; tel. 514 502 444.   fot. Natalia

Punkt „Paczkoland” zajmujący się przyjmowaniem oraz 
wysyłaniem paczek krajowych oraz zagranicznych na 
zlecenie klientów został przeniesiony z  ul. Powstań-
ców 48 na ul. Kościuszki 51. Funkcjonuje od pn. do pt. 
w godz. 9.30 – 17. Kontakt pod numerem 662 032 225; 
www.paczkoland.pl.   fot. Natalia

Z początkiem marca, przy ul. Rivoliego 13 poznańska �rma „Sło-
ikówka” uruchomiła lokal „Małe Szczęścia” (wcześniej funkcjono-
wało tu bistro „Al. Capone”) Oferuje się tu wytwarzane i słoikowane 
na miejscu, domowym sposobem, wg babcinych receptur: kon�-
tury, musy i przetwory owocowo-warzywne bez konserwantów. 
Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Kontakt pod nr tel.: 519 116 519 
lub online: www.maleszczescia.com    fot. Paweł Wolniewicz

W Ośrodku Kultury przy ul.  Sobieskiego działa Mobilne 
Centrum Edukacji – „EduLand”. Przygotowuje m.in. do 
testów gimnazjalnych oraz matury z matematyki, chemii, 
�zyki i biologii. Prowadzi także koło matematyczne i kursy 
w małych grupach oraz półkolonie wakacyjne; www.edu-
landmce.pl; tel. 605 091 724.

Przy ul. Miodowej 4 a otwarto Studio Fryzur i gabi-
net kosmetyczny „Fame”, w którym oferuje się m.in.: 
strzyżenie damskie, męskie i  dziecięce, koloryzację 
i  dekoloryzację, rekonstrukcję włosów Be Fabulous 
by Halle Berry, upięcia wieczorowe i ślubne, makijaże 
okolicznościowe, inne usługi kosmetyczne oraz masaż 
relaksacyjny. Studio jest czynne od wt. do pt. w godz. 

11 – 19 oraz w sob. 9 – 14.   fot. Paweł Wolniewicz

W marcu przy ul. Żabikowskiej 51 (zielony ryneczek) 
otwarto punkt sprzedaży wytwórni pierogów „Le-
pioch”, gdzie można się zaopatrzyć w ręcznie robione 
pierogi z produktów naturalnych, bez konserwantów. 
Godziny otwarcia: pn-pt 9-17, sob. 9-13.   

fot. Władysław Szczepaniak

W okolicy 
pętli au-
tobusowej 
w Żabiko-
wie otwarto 
3-stanowi-
skową, bez-
dotykową myjnię samochodową CarWash EHRLE wykorzystującą niemiecką 
technologię mycia.   fot. Hanna Siatka

Tego jeszcze nie było!

Czynny non stop auto-
matyczny sklepik z arty-
kułami „pierwszej po-
trzeby”    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Przy Rondzie Żabikow-
skim od strony pawilo-
nów handlowych i myjni 
samochodowej, przy słu-
pie bilbordu ustawiono 
a u t o m a t  „ P f a r m a 
Shop  24” do sprzedaży 
artykułów medycznych 
i  nie tylko… Jak głosi 
napis, ten bezobsługowy 
„kiosk” jest zabezpieczo-
ny systemem alarmowym 
i kamerą.

(I)

n
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zabroniono nauki religii w szkołach. 
Odtąd aż do 1 września 1990 r., czy-
li przez 29 lat, lekcje religii odbywa-
ły się w parafialnych salkach kateche-
tycznych. – czytamy w książce Stani-
sława Malepszaka i  Piotra Pawła 
Ruszkowskiego „200 lat oświaty 
w Luboniu” 

Z ogrodu proboszcza
W para�i św. Barbary, za ogrodem pro-
boszczowskim był niegdyś sad owocowy. 
Pomiędzy nim a Zgromadzeniem Sióstr 
Służebniczek Maryi znajdowa-
ły  się salki katechetyczne. 
Obiekt składał  się z  jednego 
dużego pomieszczenia, które 
można było użytkować w cało-

Były salki, będzie szkoła
Wspomnienia z czasów świetności salek katechetycznych para�i pw. św. 
Barbary obudzone podczas likwidacji obiektu

n
Przez okno koparka pomaga w zrywaniu drewnianych podłóg, a ekipa wolontariu-
szy przygotowuje się do ich wynoszenia   fot. Rafał Wojtyniak

n
Burzenie salek katechetycznych rozpoczęto od zaplecza w stronę budynku sióstr 
służebniczek (w sali głównej oraz na zapleczu – tam, gdzie były murowane schody)   
fot. Rafał Wojtyniak

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 
znów silną ręką trzymała ster władzy 
w Polsce. W szkole nastąpiły kolejne 

wielkie zmiany programowe. Przede 
wszystkim ze szkoły w 1958 r. usunię-
to katechetów, a od 2 czerwca 1961 r. 

Na terenie położonym w  głębi placu E. 
Bojanowskiego  8, z  początkiem 2016  r. 
przekazanym przez para�ę żabikowską 
Fundacji „Siewca”, ruszyła, zapowiadana 
od 2014 r., budowa szkoły katolickiej. 28 
lutego br. inwestor otrzymał pozwolenie 
na budowę i na obszarze ponad 3 000 m2, 
położonym za opuszczoną willą – pomię-
dzy Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek 

Maryi, ogrodem para�alnym, prywatną 
działką i �rmą „Elmar” od strony ul. Przy 
Autostradzie, rozpoczęto pierwsze prace. 
Rozebrano budynek z  nieczynnymi od 
dawna salkami katechetycznymi (czytaj 
na str. 15), wycięto drzewa i przygotowano 
teren pod inwestycję. Wjazd na plac bu-
dowy odbywa  się od ul. Zielonej przez 
obszar Zgromadzenia.

Powstaje szkoła katolicka w Żabikowie

O nowej szkole pisaliśmy obszernie w paź-
dzierniku 2014 r. na str. 4. Przypomnijmy, 
że jest pomysłem rodziców z para�i św. 
Barbary, wychodzących z założenia, że 
edukacja dzieci „jest podstawą dla przy-
szłości lokalnych społeczności oraz ca-
łego narodu”, a za podstawowy cel sta-
wiają nie tyle wykształcenie, co integral-
ny rozwój uczniów i  ich podmiotowe 
wychowanie. Inicjatorem szkoły był 
mecenas dzieła – właściciel �rmy „Agre-
gaty Fogo”, Tomasz Błaszak, który stoi 
na czele Rady Nadzorczej Fundacji 
„Siewca” (w jej skład wchodzą ponadto: 
Tomasz i  Dominik Janicki, Witold Szal 
oraz Tomasz Siwak). Nowa placówka ma 
być nowoczesna, dobrze wyposażona, 

oparta na tradycyjnych wartościach, współ-
pracy i zaangażowaniu rodziców, nauczy-
cieli oraz uczniów, pracująca w myśl fun-
damentalnych zasad nauczanych przez 
Kościół. Organizatorzy chcą, by miała 
charakter publiczny. Fundacja „Siewca” 
im. bł. Edmunda Bojanowskiego, która 
wybuduje i poprowadzi szkołę, powstała 
w 2014 r. na potrzeby realizacji tej inwe-
stycji. Prezesem jednoosobowego zarządu 
Fundacji jest Mateusz Mikołajczak – za-
stępca Burmistrz Lubonia.
W myśl zapowiedzi z 2014 r., część po-
mieszczeń szkolnych ma pełnić funkcje 
domu para�alnego dla wspólnoty św. 
Barbary.

HS

n
Teren przyszłej szkoły katolickiej w Żabikowie (centralnie), przed 22 marca br. (w 
lewym górnym rogu działki widać budynek z salkami katechetycznymi, a z prawej 
boisko). Od góry zdjęcia – �rma „Elmar” i autostrada A2; z lewej – (od góry) dom 
rekolekcyjny sióstr służebniczek (obecnie Centrum Duchowości bł. Edmunda Boja-
nowskiego) i niżej teren Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NP NMP; u dołu – 
opuszczona willa z ogrodem (niegdyś siedziba przychodni kolejowej); z prawej – 
fragment ogrodu para�alnego, a nad nim – działka prywatna. Pomiędzy ogrodem 
z willą i terenem Zgromadzenia – wjazd na teren działki szkolnej od placu E. Boja-
nowskiego   fot. Rafał Wojtyniak

cd.  
obok

n
Ten sam obszar 8 kwietnia br., przygotowany pod budowę szkoły, z zarysem wyko-
pu pod fundamenty   fot. Rafał Wojtyniak
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Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

ści albo rozsunąć ścianę dzia-
łową w formie harmonijki, aby 
utworzyć 2 oddzielne sale. 
W  sali po prawej stronie za 
rozsuwaną kotarą znajdowa-
ła się drewniana scena, na któ-

rej mogły się odbywać spektakle, przed-
stawienia czy jasełka. Za sceną było zaple-
cze, również przystosowane do prowadze-
nia zajęć lekcyjnych. Pod tym zapleczem 
znajdowała się kotłownia, a wejście do niej 
– na tyłach budynku. Dach był w całości 
drewniany (pokryty papą), a wewnątrz sali 
o wymiarach 8 x 25 metrów nie było żad-

nych �larów czy podpór (zaplecze 8 x 5m 
było oddzielone ścianą). Obok salek kate-
chetycznych stał składzik na opał oraz 
toalety.
Pamiętam lekcje religii, na które uczęsz-
czałem jeszcze przed rozpoczęciem na-
uki w  szkole podstawowej. Później, 
w podstawówce, również tam chodzili-
śmy. Bywało, że zajęcia odbywały się w 3 
salach równocześnie. Jednego roku 
w SP 1 odbywały się jakieś remonty, więc 
całą 3. klasę spędziliśmy w salkach ka-
techetycznych. Boisko oddzielał od sadu 
owocowego płot z bramą, ale nie było to 
dla uczniów żadną przeszkodą, by po-
częstować się jabłkiem czy gruszką. Tra-
fiało  się nawet winogrono z  ogrodu 
proboszcza położonego po sąsiedzku. 
Można było wdrapać  się po ukośnym 
zadaszeniu zejścia do kotłowni i prze-
skoczyć na dach toalety. Nie wiadomo 
po co, ale była to dodatkowa atrakcja. 
Na przerwach grano w dunie, puszczano 
papierowe samoloty, goniono  się czy 
grano w  piłkę nożną (funkcję bramki 
pełniły dwa blisko siebie rosnące drze-

wa). Właścicielka pobliskiego domu nie 
była zachwycona, gdy na jej posesję 
wpadały piłki. Z  czasem lekcje religii 
przeniesiono do budynku SP 1, a w sal-
kach odbywało  się coraz mniej zajęć. 
Przez pewien czas przeprowadzano tam 
cotygodniowe zbiórki ministrantów. Stan 
techniczny budynku pogarszał się z roku 
na rok. Przez ostatnie lata służył wyłącz-
nie jako magazyn.

Selektywnie i systemowo
W momencie podjęcia decyzji o wy-
budowaniu szkoły katolickiej, koniecz-

nością stało się wyburzenie salek ka-
techetycznych. Składzik na opał oraz 
toalety zostały usunięte już jakiś czas 
temu. Podobnie – większość sadu owo-
cowego została już wcześniej wycięta, 
a przez minione lata było tam prowi-
zoryczne boisko do gry w piłkę nożną. 
Ostatni spektakl w  salkach kateche-
tycznych odbył się za czasów ks. Rafa-
ła Ostrowskiego (przed rokiem 2008). 
Teren (oprócz budynku) został jeszcze 
wykorzystywany rekreacyjnie podczas 
50. rocznicy konsekracji kościoła św. 
Barbary w 2013 roku oraz dwusetnej 
rocznicy urodzin bł. Edmunda Boja-
nowskiego w 2014 roku.
Pod koniec marca 2017 r. przystąpiono 
do realizacji projektu. Aby przejść do 
rozbiórki salek katechetycznych, trze-
ba było przenieść zmagazynowane tam 
rzeczy do kontenerów transportowych 
ustawionych obok kościoła św. Barba-
ry. Następnie pracownicy usuwali two-
rzywa sztuczne, drewnianą podłogę 
i okna, aby te elementy nie były później 
zmieszane z  gruzem. Przy pomocy 
koparki usunięto drewnianą scenę oraz 
resztę podłogi, której nie udało  się 
rozebrać ręcznie. Można było przystą-
pić do wyburzania budynku. Pracow-
nicy na każdym etapie oddzielali drew-
no, dyktę i papę od gruzu. Po 3 dniach 
pracy, salki katechetyczne zostały 
zrównane z ziemią.

Natura martwa i żywa
Podczas rozbiórki natra�ono na ciekawe 
zjawiska przyrodnicze. W  jednej z  sal 
znajdowała się gęsto utkana pajęcza sieć 
o wymiarach 4 x 4 metry, zwisająca od 
su�tu do podłogi. Pod drewnianą pod-
łogą znajdowało się czynne mrowisko, 
mnóstwo małych pestek (prawdopodob-
nie od wiśni czy czereśni), podziurawio-
nych przez małe gryzonie; grzyb o cha-

n
Niektóre przedmioty po salkach kate-
chetycznych odzyskano, np.: krzyż znad 
wejścia, tabliczkę z drzwi, tablicę do 
nauki literek, lampę zewnętrzną itd. Na 
zdjęciach wózek, po którym porusza-
ła się harmonijkowa ściana działowa 
salek     fot. Rafał Wojtyniak

Ciekawostki przyrodnicze odkryte podczas likwidacji obiektu – ogromna paję-
czyna (ok. 16 metrów kwadratowych) pokazane w porównaniu z człowiekiem. 
Pod podłogą zbiorowisko małych pestek podziurawionych przez gryzonie oraz 
grzyb o charakterystycznej strukturze komorowej misterne mrowisko    
fot. Rafał Wojtyniak

rakterystycznej strukturze komorowej 
(prawdopodobnie wysuszona Collema 
fuscovirens – galaretnica czarna). Na 
prowizorycznym poddaszu odkryto 
nieczynne już gniazdo os w  formie 

kuli, a  gdzie indziej gniazdo pszczół 
składające  się z  dwóch okrągłych pla-
strów (bez miodu) oraz tekturowej struk-
tury. Płyty su�towe były od góry pokry-
te warstwą trocin pełniącą funkcje izo-
lacyjne. Na ostatnim etapie burzenia 
obiektu, pośród gruzów dało się zauwa-
żyć kolczatą kulkę. Najwyraźniej w nie-
dzielę (poprzedniego dnia), kiedy nie 
prowadzono prac, przyszedł na ten teren 
jeż, aby się ogrzać w zalegających troci-
nach. Mrowisko oraz jeż zostały wynie-
sione poza teren rozbiórki.
Oprócz rzeczy przeniesionych uprzednio 
do kontenerów obok kościoła, pozosta-
ło kilka charakterystycznych dla salek 

katechetycznych elementów – metalowy, 
metrowy krzyż znad wejścia głównego, 
tabliczka z numerem 1 umieszczona na 
drzwiach bocznych (od zaplecza), mapa 
rysunkowa – „Palestyna za czasów Chry-
stusa” (wisząca na ścianie, od kiedy 
pamiętam), tablica tekturowa do nauki 
literek, lampa zewnętrzna z lat 60. (me-
talowa podstawa i  szklany klosz) oraz 
wózek metalowy – jeden z  wielu, na 
których poruszała się ciężka harmonij-
kowa ściana dzieląca salę na dwie części.
Podczas wyburzania, w gruzowisku moż-
na było od czasu do czasu znaleźć inte-
resujące przedmioty zalegające wcześniej 
na prowizorycznym poddaszu, głównie 
w trocinach, ale o tym szerzej w kolej-
nych numerach „WL”.
Po uporządkowaniu całego terenu roz-
poczęto budowę szkoły.

Rafał Wojtyniak

n

cd.  
ze str. 
14
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA
DRZWI OTWARTE

13-14 maja w godz. 10.00-12.00

Luboń, ul. M.Kopernika 10A   tel. 512-487-264

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA 
W NOWYCH ODDZIAŁACH ŻŁOBKA

PODCZAS DRZWI OTWARTYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ
PODPISANIA UMOWY NA WYJĄTKOWO

KORZYSTNYCH WARUNKACH FINANSOWYCH

Na narożnej działce przy ul. Kochanowskiego i Pułaskiego inwestor Immo Building 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Invest Spółka komandytowa z ul. Sobie-
skiego 16a zaczyna stawiać fundamenty budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
z częścią usługową i garażem podziemnym. Wykonawcą inwestycji jest Firma „Ster-
-BUD” z pobliskiej ul. Konarzewskiego. Formalne rozpoczęcie budowy nastąpiło 
27 marca. Planowane zakończenie inwestycji – 30 maja przyszłego roku. Za szczel-
nym ogrodzeniem trwają wykopy i prace przy budowie fundamentów. Przypomnij-
my, że w NCL powstają też inne bloki. Ku końcowi zmierza budowa narożnego 
obiektu przy rondzie, z adresem ul. Wschodnia 26. Trwają prace przy stawianiu 
budynku na alei Jana Pawła II (symetrycznie do bloku nr 3). Ponadto z fundamen-
tów wychodzi monitorowana przez mieszkańców i „Wieści Lubońskie” inwestycja 
przy ul. Wschodniej 19, gdzie do niedawna z wykopu utworzył się staw. Z pewno-
ścią trwająca budowa rond w tym rejonie oraz utwardzanie ulic Wschodniej (w ub. 
roku) i obecnie alei Jana Pawła II przyczyni się do intensy�kacji życia w tym budo-
wanym centrum naszego miasta.  (I)

Budowlany boom w NCL

n
Na narożniku ul. Pułaskiego i Kochanowskiego powstał głęboki wykop i zarys bu-
dynku. Pod zgromadzonymi wodami gruntowymi widać ułożone już zbrojenie 
płyty fundamentowej podziemnych garaży   fot. Piotr P. Ruszkowski

Tym razem marketingowe rozpoczęcie 
prac na alei Jana Pawła II rozpoczęto 
nie od symbolicznego wkopania łopat, 
jak to miało miejsce przed rokiem, gdy 
ruszała budowa ul. Wschodniej, lecz 
od wręczenia przez burmistrz Małgo-
rzatę Machalską kierownikowi budowy 
– tablicy informacyjnej. Tablica głosi, 
że inwestorem jest właśnie sam Bur-
mistrz Miasta Luboń, nie zaś Miasto 
Luboń, tak jak przy innych inwesty-
cjach bywało. Obecne przedsięwzięcie 
obejmuje budowę kolejnego ronda (na 

ul. Pułaskiego), następnie utwardza-
nie alei Jana Pawła II do istniejącego 
ronda na ul. Wschodniej i  dalej do 
ul. Konarzewskiego. Wartość inwe-
stycji wynosi 3  525  761  zł (brutto). 
Na razie Luboń nie został zakwalifi-
kowany do dofinansowania w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej”, któ-
rej wyniki ogłoszono na początku 
kwietnia. Więcej przypomnimy w ko-
lejnym numerze „WL”.

PPR

Burmistrz buduje aleję 
Jana Pawła II

n
Uroczyste, o�cjalne uściśnięcie dłoni i przekazanie tablicy informacyjnej budowy 
al. Jana Pawła II miało miejsce we wtorek, 4 kwietnia, o godz. 9. Inwestorowi – Bur-
mistrz Miasta Luboń – Małgorzacie Machalskiej towarzyszyli radni z NCL: Piotr 
Izydorski i Tomasz Kołodziej (z lewej) oraz zastępca burmistrz Michał Popławski 
i kierownik Wydziału Inwestycyjnego Henryka Grygier-Konewka (od prawej). Za-
kończenie prac przewidziano na 31 sierpnia, choć termin jest do 2 października. 
Wykonawcą jest �rma „Betpol” z Bydgoszczy   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF z z z z z z z z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF z z z z z z z z
Bielawski Jakub LIO (4) nn nn nn nn nn nn nn nn
Budzyński Łukasz FOL (14)-kF z z z z z z z z
Dworaczyk Adam LIO (10) z z w z z z z z
Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF z z z z z z z z
Franek Dorota FOL (20)-kF z z z z z z z z
Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF z z z z z z z z
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF z z z z z z z z
Goryniak Piotr FOL (16)-kF z z z z z z z z
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF z z z z z z z z
Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF z z z z z z z z
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF z z z z z z z z
Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF z z z z z z z z
Okupniak Andrzej ML (15) z z z z z z z z
Samulczyk Marek ML (3) w z z z z z z z
Szwacki Michał FOL (7)-kF z z z z z z z z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF z z z z z z z z
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF z z z z z z z z
Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) z z z z z z z z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF z z z z z z z z

19 20 19 20 20 20 20 20
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0

20 20 20 20 20 20 20 20
Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału; nn-nieobecny

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

Razem "wstrzymujących" (w)
Razem głosowało
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W obronie boiska
Korytarz pełen ludzi. Atmosfera bojowa. 
Domyślam się, że przyszli w  sprawie 
Jaśminowej. Wchodzę na górę. Wymie-
niam uwagi z  napotkanymi radnymi. 
Głos mieszkańców jest dla nich ważny, 
tak deklarują. Mam wątpliwości, czy ta 
demonstracja jest wyrazem spontanicz-
nego, pospolitego ruszenia w  obronie 
boiska, czy też kryje  się za nią jeszcze 
inna motywacja. Na poprzedniej sesji 
wszystko wyglądało inaczej. Spokojnie 

i z deklaracją burmistrz, że mieszkańcy 
Jaśminowej nie mają nic przeciwko za-
mianie działek. Brzmiało to logicznie. 
Skoro błąd, lub nie dość przemyślana 
decyzja z poprzednich kadencji narazi-
ła miasto na odszkodowanie w wysoko-
ści 700 tysięcy złotych, to należy szukać 
wyjścia z tej kłopotliwej sytuacji. Skoro 
zamiana działek załatwia problem, to 
warto podjąć takle działanie. Okazuje 
się, że nie. Mieszkańcy nie tylko mają 
inne zdanie w tej sprawie, ale też nigdy 

O boiskach, bezpieczeństwie i szkołach
30. Sesja Rady Miasta Luboń (30 kwietnia 2017 r.)

nie deklarowali zgody na taką 
zamianę. Burmistrz przeprasza. 
Zapędziła się w złożonej dekla-
racji. Nie rozmawiała z  miesz-
kańcami i  miała błędne mnie-
manie o  ich stanowisku. Takie 
publiczne przyznanie  się do 
błędu jest dobrze przyjęte. Do-
datkowo deklaracja o ponownym 
rozpatrzeniu sprawy przez Ko-
misję Komunalną oraz wniosek, 
wcześniej złożony przez radnego 
Jakuba Bielawskiego, osłabia 
temperaturę protestu. Mieszkań-
cy korzystając z głosu, wypowia-
dają się przeciw zamiarom mia-
sta. Na czoło wysuwa się Jarosław 
Jeziorny, na poprzedniej sesji 
został wymieniony przez Panią 
Burmistrz, jako jeden ze skon-
sultowanych mieszkańców. Ma 
przygotowane wystąpienie. Wy-
licza najważniejsze argumenty. Przede 
wszystkim dobro dzieci i młodzieży, ich 
kondycja fizyczna, zdrowie fizyczne 
i psychiczne, osiągane poprzez uprawia-
nie sportu i aktywność na świeżym po-
wietrzu. Padają też argumenty o  nisz-
czeniu przez miasto dzieła nie tak daw-

no powstałego, 
mającego służyć 
kolejnym pokole-
niom. Kolejni 
mieszkańcy wypo-
wiadają się, w po-
dobnym duchu 
i  tonie. Mnie po-
doba się szczegól-
nie ostatni głos 
Andrzeja Jakubia-
ka, broniący dzie-
ła wynikającego 
z   entuzjazmu 
mieszkańców, 
kosztownego i do-
brze służącego 
lokalnej społecz-
ności. Podjęcie 
decyzji o zamianie 
działek, niweczy-
łoby tamto wspól-
ne osiągnięcie. 
Padają ostre słowa 
p o d  ad res em 
władz miasta. 
„Państwo chcą, 
żeby mieszkańcy 
zrobili dobrze ko-
muś, kto nawet 
nie mieszka w Lu-
boniu”. Są też su-
gestie, że ta ziemia 
była przekazana 
miastu ze ściśle 
określonym prze-
znaczeniem, wła-
śnie na obiekt 
sportowy. Nie 
znajdują jednak 
potwierdzenia 
w  faktach, bo-
wiem status praw-
ny tej działki moż-
na by uznać za 
przekazany Skar-

bowi Państwa, swoisty „podatek”, później 
skomunalizowany. Po takiej, mniej burz-
liwej niż można było  się spodziewać, 
wymianie zdań, wszyscy godzą  się na 
wstrzymanie jakichkolwiek decyzji, do 
kolejnych obrad Komisji Komunalnej, 
która jest zaplanowana w tej sprawie na 
24 kwietnia. Jeszcze zastępca burmistrza 
Michał Popławski, z charakterystyczną 
dla niego zdolnością negocjacyjną, do-
cieka, czy mieszkańcom zależy na boisku, 
czy też na utrzymaniu takiego, a  nie 
innego sposobu zagospodarowania dział-
ki przy Jaśminowej. Proponuje wykorzy-
stanie innego miejsca na stworzenie 
boiska. Pomysł nie zyskuje entuzjastów, 
ale też nie jest ostro kontestowany. Zresz-
tą, jak  się później okaże, jest to tylko 
dość luźna propozycja, wymagająca 
sprawdzania. Działka, o  której myśli 
Burmistrz, nie jest zdaniem mieszkań-
ców, równorzędna wielkością. Protestu-
jącym bardziej jednak zależy na uszano-
waniu dzieła, do którego przyłożyli rękę 
w przeszłości i są do niego przywiązani. 
To ważny argument, poważnie trakto-
wany przez zebranych. Obrady Komisji 
Komunalnej z  udziałem mieszkańców 
zapowiadają się na pewno interesująco.

Bezpieczeństwo w sprawozdaniach
Trzy sprawozdania. Trzech dowódców. 
Trzy głosowania. Tak można by opisać 
tę część obrad. Szef Policji, Straży Miej-
skiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w od-
świętnych mundurach, gotowi do odpo-
wiedzi, usłyszeli niewiele pytań. Dla 
porządku trzeba wyjaśnić, że szczegóło-
wo omówiono sprawozdania w  komi-
sjach. Dostały pozytywne opinie i radni 
na sesji dopełnili formalności. Czy jest 
tak dobrze i bezpiecznie w Luboniu, że 
nie ma powodu do bardziej krytycznej 
i dociekliwej debaty na sesji? Myślę, że 
najlepiej odpowiedzieliby mieszkańcy. 
Często mają pretensje o  zbyt późne, 
niechętne, a  nawet o  celowo unikane, 
interwencje, na zgłaszane przez miesz-
kańców, niepokojące zdarze-
nia. Nie dotyczy to strażaków, 
przyznajmy uczciwie, a  naj-
częściej skierowane do straż-
ników. Komendant Straży 

n
Służby mundurowe składają sprawozdania z działalności w poprzednim roku    
fot. Jerzy Nowacki

n
Bardzo emocjonalnie zareagowała mieszkanka 
ulicy Akacjowej, na decyzję, o nie objęciu jej 
posesji budową chodnika także od ulicy Kalino-
wej   fot. Jerzy Nowacki

cd.  
na str. 
18
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cd.  
ze str. 
17 stanowczo zaprzeczył takim 

sugestiom i poprosił radnych 
o dokładne informacje na temat niewła-
ściwych zachowań strażników. Obiecał 
wyciągniecie konsekwencji wobec funk-
cjonariuszy lekceważących sygnały od 
mieszkańców. Nie pierwszy raz odby-
wa się taka rozmowa. Czy będzie potrak-
towana poważnie, zobaczymy?

Alkohol i narkotyki
Też bez emocji przyjęto sprawozdanie 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych (GKRPA). Jedy-
ne poruszenie odnotowano z  powodu 
nieporozumienia z  wynagrodzeniem 
miesięcznym dla członków Komisji 
(500 zł), których podejrzewano o więk-
sze apanaże. Oddech ulgi, że pomaganie 
dotkniętym nałogiem, to jednak nie taki 
intratny interes. Wraca też pytanie o wa-
kacyjną opiekę nad dziećmi z  rodzin 
wymagających pomocy. Czy lepszy dla 
nich krótki wyjazd, czy dłuższy program 
na miejscu? GKRPA stawia na system 
półkolonijny, z bogatszym i, co najważ-
niejsze, kontrolowanym przez nią prze-
biegiem.

MOPS bez problemu?
Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka po-
mocy Społecznej przyjęto bez dyskusji, 
z  powołaniem  się na wnikliwą analizę 
w  komisjach. Zastępująca dyrektorkę, 
urzędniczka, Justyna Juskowiak, nie po 
raz pierwszy, w czasie sesji zaprezento-
wała znajomość rzeczy i  kompetencje. 
Sprawnie odpowiedziała na pytanie o ko-
rzystanie przez lubonian ze świadczeń 
pielęgnacyjnych i  opiekuńczych. Ilość 

przyznawanej pomocy, na podstawie 
tych przepisów, wzrasta corocznie. Po-
zostałe, ustawowe działania MOPS-u 
przebiegają, według sprawozdania, wła-
ściwie.

Mpzp bez uwag
W przewidzianym przepisami terminie 
nie zgłoszono żadnych uwag do miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Żabikowo Centrum-Połu-
dnie – teren szkoły i usług w rejonie ul. 
Kołłątaja w Luboniu”. Na działce przy ul. 
Kołłątaja mają powstać obiekty sportowe. 
Takie wykorzystanie tego terenu jest 
zgodne ze „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Luboń” z 2013 r. Przemawia 
też za nim otoczenie – szkoła (obecnie 
Gimnazjum nr 2, od września SP 5), sala 
LOSiR-u.

Nowa sieć szkół
Nowy ustrój szkolny wymaga nowej 
sieci szkół. Po pracy specjalnego zespo-
łu, powołanego przez Burmistrz, dysku-
sjach, konsultacjach, uchwalono nowe 
obwody szkolne oraz zmiany w  sieci 
publicznych przedszkoli i  oddziałów 
przedszkolnych w  szkołach podstawo-
wych prowadzonych przez miasto. Prze-
głosowano je bez dyskusji, stały się miej-
scowym prawem. Indywidualne sprawy 
zostaną, zgodnie z deklaracjami złożo-
nymi w  czasie konsultacji w  szkołach, 
rozpatrzone przez dyrektorów. Na pew-
no nie zamyka to dyskusji nad reformą 
oświatową i jej licznymi niewiadomymi.
Obserwator Luboński

Jerzy Nowacki

O boiskach, bezpieczeństwie i szkołach

Hotel Poznański na ul. Krańcowej 16 
marca br. Sala konferencyjna starannie 
przygotowana, prezentacja czeka, kawa 
i  herbata do dyspozycji, przybywają 
goście. Zaproszono Lubońską Radę Se-
niorów, Lubońską Radę Młodzieżową, 
Radę Miasta, Radę Gospodarczą Miasta 
Luboń. Spotkanie przygotowała Rada 
Gospodarcza, poprowadził Arnold Ber-
naciak, który z Anną Bernaciak przygo-
tował też wydawnictwo zatytułowane 
„Strategia Rozwoju Miasta Luboń na lata 
2008-2017 Ewaluacja 2017, podsumo-
wanie ostatnich dziesięciu lat”. Omówio-
no w nim kilka najważniejszych zagad-
nień. Po pierwsze, strukturę Strategii: 
złożyły się na nią wizja, cele strategiczne, 
programy strategiczne, projekty realiza-
cyjne i zadania. Od najbardziej ogólnych 
założeń, do konkretnych zadań. Wizję 
rozwoju sformułowano za burmistrzo-
wania Dariusza Szmyta. Trzy cele stra-
tegiczne obejmowały: 1. rozwój infra-
struktury technicznej, 2. wspieranie 
rozwoju gospodarczego, 3. rozwój usług 
dla mieszkańców. Z nich wyodrębniono 
7 programów strategicznych, 23 projek-
ty realizacyjne i  99 zadań. Oczywiście 
nie wszystkie udało się zrealizować, ale 
z opracowania i spotkania wynikało, że 
większość tak. Z 99 zadań szczegółowych 
zrealizowano w pełni 35, częściowo 36, 
nie zrealizowano z przyczyn �nansowych 
7, z powodu zmiany uwarunkowań ze-
wnętrznych – 12, z przyczyn organiza-
cyjnych – 9. Można odtrąbić sukces. Ale 
zadanie, zadaniu nierówne, to po pierw-
sze. Stopień realizacji podobnie, to po 
drugie. Trudno porównywać zarówno 
procent realizacji, jak i wagę zadania, tak 
�nansową, jak i społeczną.
Głos zabierali Dariusz Szmyt, były bur-
mistrz, i Małgorzata Machalska, konty-
nuująca realizację tej strategii od dwóch 
lat, obydwoje dość skromnie, miałem też 
wrażenie, że z  zachowaniem proporcji 
między regulaminową koniecznością 
odbycia takiego spotkania a jego faktycz-
nym znaczeniem. W  końcu jesteśmy 
przyzwyczajeni do ewaluacji, czyli po 
prostu okresowej oceny sprawowanej 
władzy samorządowej, w postaci corocz-
nego (nawet półrocznego) sprawozdania 
z  wykonania budżetu i  wynikającego 
z tego absolutorium za te działania.
Strategia jest ważna o tyle, o ile traktu-
je się ją rzeczywiście jako zobowiązanie 
do tworzenia spójnej wizji rozwoju 
i  skrupulatnie rozlicza z  przydatności. 
Górnolotne słowa, misja, wizja, ich gro-
teskowe obrazowanie, w postaci żaglow-
ca na wzburzonym morzu, nawigowa-
nego przez posiadających niezwykłe 

cechy, kapitanów-przywódców, jest tyle 
przesadne, co, nieco niepoważne, zwłasz-
cza w  konfrontacji z  ich codziennym, 
rzeczywistym trudem zarządzania skom-
plikowaną miejska materią. Nie wszyst-
ko, co idzie z Zachodu jest godne prze-
jęcia z całym dobrodziejstwem, czasem 
warto dokonać korekty. Uniknie  się 
śmieszności wniosków, z których wyni-
ka, że średni poziom stanów określonych 
w wizji, został osiągnięty w najwyższym 
stopniu, w przeciwieństwie do najwyż-
szego i najniższego. Wykonanie na śred-
nim poziomie zwykle najłatwiej osiągnąć 
i nie trzeba do tej konstatacji przykładać 
nadzwyczajnych metod strategicznych. 
Ot banał, ubrany w  pseudonaukowy 
bełkot. Także rekomendacje wzbudzają 
uśmiech. Jest w  nich dość oczywiste 
zalecenie, że miasto powinno nadal roz-
wijać się. Trudno wyobrazić sobie i bez 
strategii, jakiekolwiek inne oczekiwanie. 
Życie społeczne jest ciągłym rozwojem, 
także bez przyjętej misji. Tacy są ludzie, 
po prostu. Rzecz w  tym, by mądrze 
i z pożytkiem, możliwie najbardziej po-
wszechnym, wydawać publiczne pienią-
dze. Pilnować trzeba najpilniej, by ze 
środków publicznych nie bogacili  się 
wybrani, kosztem pozostałych. To nie-
łatwe zadanie. Ale konieczne. Prywatne 
pieniądze każdy wyda na własny pożytek, 
różnie rozumiany. Czasem także roz-
trwoni. By dojść do konstatacji o zrów-
noważonym, w miarę możliwości, roz-
woju miasta, nie potrzeba żadnej strate-
gii poza zdrowym rozsądkiem, im pro-
ściej i zrozumialej dla wszystkich zapi-
sanym, tym lepiej i pewnie też taniej!
Dyskusja po prezentacji dotyczyła 
przyszłości, a zatem kolejnej strategii. 
Postulowano to, co zawsze. Obwodni-
cę i  stworzenie możliwości dla inwe-
stycji, ale bez wskazania źródła finan-
sowania takiego przedsięwzięcia, które 
pochłonęłoby wszystkie środki na lata, 
przeznaczone dla całego miasta. Tereny 
pod biznes, które wymagałyby tejże ob-
wodnicy, a  jednocześnie tereny pod 
mieszkaniówkę. Zgodzono się, że z funk-
cją gospodarczą jest i będzie kłopot. Ale 
może szansą są mały biznes, usługi 
i  przyrodnicze walory brzegu Warty, 
także, jako tereny atrakcyjne dla gości 
hotelowych. Młodzież zaproponowała 
wspólny dom z seniorami. Jednak inte-
gracja pokoleń nie zyskała entuzjazmu, 
wywołała wesołość. Można by ostudzić 
zapały w basenie, ale na pływalnię mia-
sta też nie stać. Cóż, pozostaje rekomen-
dowany, zrównoważony rozwój, cokol-
wiek będzie oznaczał.

JN

Ewaluacja strategii

Qn Podobno podpisano umowę po-
między radnym z NCL a Kom-Lubem 
w sprawie wysypania tłuczniem miejsc 
parkingowych przylegających do bloku 
na ul. Andrzeja Mizerki. Zlecenie do-
tyczyło ubiegłego roku. Mamy wiosnę 

i znów roztopy, a nic w tej sprawie się 
nie dzieje. Na jakim etapie jest realiza-
cja tej bezwzględnej potrzeby? Kiedy 
będziemy mogli stawiać auta, nie tonąc 
w błocie?   (użytkownik)

Odp.: W odpo-
wiedzi na pyta-
nie w  sprawie 
utwardzenie 
miejsc parkin-
gowych przy ul. 
Mizerki infor-
muję, że do 
Urzędu Miasta 
nie wpłynęła 
żadna deklara-
cja na temat 
współpracy 
między wymie-
nionymi strona-
mi w tym zakre-
sie. W  2016  r. 
Miasto Luboń 
we współpracy 
ze Wspólnotą 
Mieszkaniową 
Jana Kochanow-

skiego 1 utwardzi-
ło miejsca parkin-
gowe przy ul. Ko-
chanowskiego. 

Mieszkańcy pytają

Błotny parking

n
Straszny stan błotnistego parkingu przy ul. Andrzeja Mizerki 
w Nowym Centrum Lubonia. Niektóre placówki usługowe na 
własną rękę prowizorycznie utwardzają miejsca przed swoimi 
lokalami, z których korzystają również mieszkańcy   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

Miejsca mają charakter ogólnodostępny 
i mogą z nich korzystać również miesz-
kańcy ul. Mizerki. W  kwietniu rozpo-
częto prace związane z budową al. Jana 
Pawła  II, które mają  się zakończyć do 
końca roku. Obecnie nie planuje  się 
żadnych prac związanych z  utwardza-
niem miejsc parkingowych w rejonie ul. 
Mizerki.

oprac. Mateusz Olejniczak
 (Wydział Spraw Komunalnych)

Masz problem?
Przyjdź, napisz, zadzwoń

tel. 609-616-290 

tel.  609-616-277
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Dobrze, że interesujecie się Państwo cyklem „Mieszkańcy pytają”. Zapraszamy 
do nadsyłania pytań do władz wykonawczych (burmistrzów) i stanowią-
cych (radnych), urzędników itp., które opublikujemy. Chętnie widziane 
będą też polemiki czy komentarze. Przypominamy, że pytania można 
dostarczać do redakcji przy ul. Wschodniej 23A/62, wrzucać do niebies-
kich skrzynek na terenie Lubonia, a najlepiej przesyłać e-mailem na adres:  
redakcja@wiescilubonskie.pl lub zatelefonować: 61 810 43 35, 609 616 277, 
609 616 290.
       Redakcja

Mieszkańcy pytają

Apel

Qn Niektóre gminy Wielkopolski przy-
gotowują się do wdrożenia Narodowego 
Programu Mieszkaniowego – „Mieszka-
nie Plus”, który polega m.in. na budowie 
przez państwo mieszkań pod tani wyna-
jem z możliwością przejęcia na własność. 
Przedstawiły już swoje doświadczenia 
i przykłady działań w tym zakresie na 
zorganizowanej 9 marca w Wielkopol-
skim Urzędzie Wojewódzkim konferencji. 
Czy i jak Luboń zamierza włączyć się 
w rządowy program „Mieszkanie Plus” 
przeznaczony głównie dla młodych ro-
dzin? Powstaje właśnie nowe „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta Luboń”. 

To dobry czas na wpi-
sanie programu do tego 
dokumentu. Mógłby się 
też znaleźć w nowej Stra-
tegii Miasta.   (@)

Odp.: Ustawa o Narodowym Funduszu 
Mieszkaniowym i przekazywaniu grun-
tów Skarbu Państwa na cele mieszkanio-
we jest w tej chwili na etapie prac legi-
slacyjnych. Miasto Luboń będzie rozwa-
żać pozyskiwanie do�nansowania na 
swoje przedsięwzięcia mieszkaniowe (z 
tego lub innego programu).

oprac. Dariusz Springer (Biuro Majątku 
Komunalnego)

Mieszkańcy pytają

Mieszkanie Plus w Luboniu?

Mieszkańcy, zwłaszcza starsi, apelu-
ją, by wydłużyć czas działania zielo-
nych świateł na przejściu dla pieszych 
przez ul. Żabikowską na wysokości 
ryneczku i ul. Osiedlowej. Obliczyli, 
że zielone światło pali się tam zale-
dwie przez 19 sekund i pulsuje jesz-
cze do 26 sek. To zbyt krótki czas, by 
starsi, niepełnosprawni ludzie oraz 
opiekunowie z małymi dziećmi mo-
gli pokonać ruchliwą w tym miejscu 

jezdnię. Zaobserwowano 
też, że na oddalonych 
o  kilkadziesiąt metrów 
pasach – na wysokości 
przystanku autobusowego 
w stronę Dębca – na zielone światło 
czeka  się krócej. Podczas, gdy piesi 
przy ryneczku czekają na możliwość 
przejścia na drugą stronę ulicy, tam 
zapala się ono dwukrotnie.

(S)

Piesi gonią przez pasy

Łagodna zima sprzyjała budowie ośrod-
ka rehabilitacyjno-edukacyjno-wycho-
wawczego Fundacji „Pro Maxima” dla 
dzieci z dysfunkcjami neurologicznymi 

przy ul. Sobieskiego, za Ośrodkiem Kul-
tury. Szeroko o  planowanej inwestycji 
pisaliśmy we wrześniu 2016 r. w „Tema-
cie miesiąca”.  (N)

Robią, jak zapowiadali

n
Widać już mury drugiej kondygnacji ośrodka rehabilitacyjnego, który docelowo 
będzie miał jeszcze jedno piętro   fot. Piotr P. Ruszkowski

Zaczyna się robić ciepło. Drzewa pusz-
czają liście. Coraz więcej osób wybie-
ra  się na dłuższe spacery. Ci, którzy 
w poprzednim roku byli na nadwarciań-
skiej, lubońskiej plaży, mogą być niemi-
le zaskoczeni. Widok częściowo wywie-
zionego, zepchniętego i rozjeżdżonego 
piasku nie napawa optymistycznie. Po-

szarpana i porozrywana włóknina od-
dzielająca grunt od górnej warstwy pla-
ży zalega w  kilku miejscach do dziś. 
Miasto zapowiada sezonowe odtworze-
nie tego miejsca letniego wypoczynku 
i  rozszerzoną ofertę (czytaj też na 
str. 41).

(I)

W pół drogi

n
Nie do końca sprzątnięty bałagan po ubiegłorocznej plaży nad Wartą w rejonie 
stadionu przy ul. Rzecznej zalega do dziś   fot. Piotr P. Ruszkowski

Wzgórze Papieskie było miejscem wielkiej 
manifestacji wiary, łączności i solidarności 
z Janem Pawłem II i jego nauczaniem tuż 
po śmierci papieża w kwietniu 2005 roku. 
Przed dwunastoma laty na mszę św. przy-
było tysiące lubonian. Później, dla upa-
miętnienia tego wydarzenia, powstał krzyż, 
głaz z okolicznościową tablicą i infrastruk-
tura zieleni publicznej. Coroczne msze św. 
były kontynuowane jeszcze przez kilka lat. 
W tym roku, chociaż aura sprzyjała, a dru-

giego kwietnia przypadło w niedzielę, to 
o godz. 21.37, o której zmarł św. Jan Pa-
weł  II, na wzgórzu w  Parku Papieskim 
zjawiło się zaledwie kilkanaście osób. Od-
mówiono dziesiątkę różańca i w indywi-
dualnej zadumie wspominano tę niezwy-
kłą postać świętego człowieka, największe-
go z Polaków – papieża, który wprowadził 
Kościół święty w trzecie tysiąclecie, a Pol-
sce wymodlił wolność.

PPR

Pamięci wielkiego Polaka

n
Na wzgórzu w Parku Papieskim 2 kwietnia o godzinie, w której przed 12. laty zmarł św. 
Jan Paweł II, spotkała się na modlitwie niewielka grupa osób   fot. Piotr P. Ruszkowski
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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.

I to dosłownie! W Malezji byliśmy przed 
wylotem na Sri Lankę. Odwiedziliśmy 
wtedy George Town na wyspie Penang, 
a także Cameron Highlands. Natomiast 
tuż po powrocie z  Cejlonu w  trzy dni 
zdążyliśmy zobaczyć Kuala Lumpur 
w  Malezji, stamtąd wzięliśmy nocny 
autobus do Singapuru, gdzie spędziliśmy 
dzień i  polecieliśmy na indonezyjską 
wyspę Jawa, do jednego z  najbardziej 
zaludnionych miast świata – Dżakarty. 
Naszą podróż kontynuowaliśmy na Bali.

Trzy ulubione miejsca
Granicę malezyjską przekroczyliśmy 
pieszo. Natomiast całą trasę z Bangkoku 
do Kuala Lumpur, a  potem na wyspę 
Penang i na Cameron Highlands poko-
naliśmy autostopem. Nasz pierwszy 
przystanek, czyli artystyczne miasto 
George Town na wyspie Penang, urzekło 
nas nie tylko niesamowitą różnorodno-
ścią jedzenia, ale również uliczną sztuką. 
Można tutaj zobaczyć oryginalne gra�-
ti i liczne murale, wszystkie oscylujące 
wokół istotnych tematów, takich jak 
polityka czy zanieczyszczenie powietrza. 
Duch kultury obecny był również w na-
szym hostelu. W tym blisko 200-letnim 
budynku, wszystko w stanie nienaruszo-
nym, wygląda jak dwa wieki temu. 
Oprócz tego Malezja zaskoczyła nas 
wysokim poziomem rozwoju i cywiliza-
cji. Może to zabrzmieć dziwnie, ale po 
kilku miesiącach spędzonych w  Połu-
dniowo-Wschodniej Azji, gdzie po uli-
cach poruszano się czym się dało, a lu-
dzie sprzedawali na ulicach dosłownie 
wszystko, wielkie centra handlowe i kli-
matyzowane autobusy zrobiły na nas 
niemałe wrażenie. Z  tym też wiążą się 
ceny atrakcji, czego najlepszym przykła-
dem jest bilet wstępu na najwyższy bu-
dynek – Komatr – za całe 120  zł od 
osoby (tę atrakcję ominęliśmy).

Autostop działa tutaj niesamowicie, a na 
samochód nigdy nie czekaliśmy dłużej 
niż kilka minut. Tak jak wcześniej, uda-
ło nam się spotkać tylko dobrych ludzi, 
dzięki którym szybko pokochaliśmy 
Malezję. Cameron Highlands to planta-
cje herbaty, pola truskawek i  innych 
roślin, położone w górach. Dużo niższa 
temperatura (spada nawet o 15 stopni!). 
Malezyjczycy szukający schronienia od 
nieustannego upału, udają  się właśnie 
tutaj. Dwa dni spędzone pośród herba-
cianych pól oraz czerwonych truskawek 
sprawiły, że nabraliśmy sił na dalszą 
podróż, a nawet zatęskniliśmy za tropi-
kalnym upałem. I znów z pomocą ludzi, 
szczęśliwie dojechaliśmy do Kuala Lum-
pur. Nie lubimy miast, dlatego zawsze 
staramy  się tam wybrać jedynie 2-3 
miejsca, które chcemy zobaczyć. W Ku-
ala Lumpur padło na słynne dwie wieże 
– Petronas Tower. Zaraz potem złapali-
śmy nocny autobus do Singapuru!

Dzień w zupełnie innym świecie
Spóźnionym o  2 godziny autobusem, 
w którym temperatura spadała momen-
tami do minus 5 stopni (!) trudno było 
o sen. Dodatkowo pobudka na granicy, 
spotkanie z urzędnikami imigracyjnymi 
i sprawdzanie bagaży skróciło go o po-
nad godzinę. Jak wiadomo, Singapur to 
kraj surowego prawa (np. nie można 
kupić ani żuć gumy, pić wody w metrze 
ani całować się w miejscu publicznym), 
które jest tutaj sankcjonowane wysokimi 
karami. Długo wahaliśmy się, co zrobić 
z naszą małą, nielegalną bronią – gazem 
pieprzowym. Był to bowiem nasz jedyny 
środek obrony ostatecznej (np. w przy-
padku bezdomnych, agresywnych psów, 
których przecież nie brakowało w Ne-
palu czy na Sri Lance). Mieliśmy około 
20 minut na przejście przez granicę, 
gdzie po drugiej stronie czekał autobus 

Trzy kraje w trzy dni!
Malezja, Singapur, Indonezja – Marta Piotrowska i Mateusz Wieczorek 
w podróży dookoła świata (cz. 6)

dowożący do centrum. Niestety, osta-
tecznie po zadeklarowaniu posiadania 
gazu tra�liśmy do biura, gdzie nas prze-
słuchiwano, sporządzano protokoły, 
prowadzono z  pomieszczenia do po-
mieszczenia, a wszystko po to, aby osta-
tecznie skon�skować naszą „broń” i wy-
puścić nas wolno do autobusu, po któ-
rym (mimo, że wcześniej opłacony) nie 
było już śladu. Jakimś cudem udało 
nam się znaleźć transport publiczny (jak 
wszystko w Singapurze, okropnie drogi) 
i dotrzeć do miasta. To miasto-państwo 
równie niesamowite jak jego historia 
i wielkość. Jest inny, niż wszystko w Azji, 
kultura przypomina bardziej zachód, jest 
rozwinięty, a porządku i czystości może 
mu pozazdrościć niejedno miasto. 
Wszystko jest tutaj przemyślane oraz 
sprawia wrażenie idealnie dopasowane-
go. Naszą wycieczkę po tym niecodzien-
nym miejscu zakończyliśmy jak typowi 
turyści, w Marina Bay oglądaniem za-
chodzącego słońca i pokazu fajerwerków 
z  okazji Nowego Chińskiego Roku. 
Wczesnym rankiem byliśmy już w dro-
dze do Indonezji.

Sen na Jawie i rajskie Bali
Pierwsze trzy dni spędziliśmy w Dżakar-
cie. Pomimo pory deszczowej udało 
nam się zobaczyć 132-metrowy pomnik 
narodowy na placu Merdeka i spokojnie 
zwiedzić miasto. W  trakcie podróży 
przestrzegano nas przed korkami na 
ulicach i fanatyzmem religijnym. Co do 
korków to musimy  się zgodzić – były 
wszędzie. Mieszkańcy natomiast byli 
uprzejmi, zagadywali i zachęcali do ro-
bienia zdjęć. Kolejny już raz przekona-
liśmy się o płonności stereotypów, przed 
którymi nas ostrzegano. Wprawdzie 
udało nam się zobaczyć zaledwie kilka 
miejsc na wyspie Jawa i na Bali, pozo-
stałe ponad 18 tysięcy wysp musi pocze-
kać na kolejne podróże. Nie będzie łatwo, 
bo autostop co prawda działa fantastycz-
nie, ale stan dróg i korki powodują, że 
można spędzić cały dzień pokonując 
zaledwie 150 km. Trasę do Yogyakarty 

postanowiliśmy więc pokonać pociąga-
mi. Ku naszemu zaskoczeniu były punk-
tualne, czyste i komfortowe, a za oknem 
mogliśmy podziwiać niesamowite wido-
ki. Niestety, samo miasto nie urzekło nas 
już tak mocno – za dużo turystów, skle-
pów z niepotrzebnymi „pamiątkami” czy 
Mc’Donaldów. Następnym zaskoczeniem 
dla nas była wycieczka do Borobudur, 
czyli buddyjskiej świątyni wybudowanej 
w VIII wieku! I znów rozczarowanie –
turyści płacą $20, a miejscowi nawet nie 
dolara.
Prawdziwa przygoda zaczęła się jednak 
od autostopu. Pewnego poranka, po nocy 
spędzonej w najgorszej noclegowni na 
świecie, poznaliśmy starszego pana, któ-
ry zwrócił naszą uwagę, cofając auto 
pośród jadących do przodu samocho-
dów! Wkrótce zmierzaliśmy w kierunku 
portu, skąd mieliśmy się dostać na rajską 
wyspę Bali. Podczas wspólnego lunchu 
zostaliśmy zaproszeni do luksusowego 
hotelu z  basenem oraz na kolację, 
a wszystko po to, aby następnego dnia 
za darmo polecieć na Bali! Budząc  się 
tego dnia w obrzydliwej norze, na śnia-
danie jedząc najtańszą zupkę z paczki, 
nie pomyślelibyśmy, że wieczorem bę-
dziemy się pławić w luksusach i zajadać 
owoce morza. Życie potra� jednak za-
skakiwać. Wielokrotnie pytaliśmy o po-
wód, dla którego ów pan nam pomaga? 
W odpowiedzi słyszeliśmy tylko, że dla-
tego, bo go na to stać i chce. I tak kolej-
ne dwa dni spędziliśmy razem, rozma-
wiając, jedząc kraby na zmianę z mulami 
oraz dzieląc  się ciekawostkami z  po-
przednich podróży. Dzięki nowemu 
przyjacielowi mogliśmy spędzić na Bali 
kilka dodatkowych dni. Pierwszy przy-
stanek – polecana przez wszystkich Kuta, 
miejscowość typowo wypoczynkowa – 
plaże, sur�ng, a wieczorem bary i relaks 
przy basenie. Kiedy wcześniej słyszeliśmy 
o Bali, myśleliśmy – miesiąc miodowy, 
raj na ziemi albo tropikalna wyspa ma-
rzeń położona gdzieś na drugim krańcu 
świata. Rzeczywistość jednak okazała się 
inna. Plaże na Kucie pokryte były śmie-

n
Świątynia Borobudur w Indonezji

n
Lunch w Cameron Highlands
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ciami w  takim stopniu, że nawet nie 
zdjęliśmy butów, naciągacze usiłowali za 
wszelką cenę sprzedać nam bransoletki, 
chusty czy zimne napoje. Wieczorny 
relaks przerywały krzyki australijskiej, 
pijanej młodzieży. Pomimo że udało 
nam się znaleźć ładny i tani hotel z ba-
senem, wytrzymaliśmy tam zaledwie dwa 
dni. Szybko zadecydowaliśmy się udać 
do Ubud, czyli kulturalno-artystycznego 
miasta, gdzie zwiedziliśmy małpi las 
i  wyruszyliśmy na wschód słońca na 
wulkan Mt Batur. Jedynym problemem 
okazała się ma�a transportowa. Trans-
port publiczny dla turystów praktycznie 
nie istniał, nie było żadnych rozkładów 
jazdy ani przystanków, a nikt z miejsco-
wych nie potra�ł (nie chciał) udzielić 
nam informacji. Wszędzie widniały ta-
bliczki z zakazem korzystania z ubera, 

każdy odsyłał nas do drogich taksówek 
naciągających turystów przez niewłącze-
nie taksometru, lub do prywatnych �rm 
przewozowych. W końcu, po więcej niż 
stu próbach, udało  się znaleźć coś na 
wzór lokalnego autobusu, w  którym 
dzięki naszemu rozsądkowi i  nabytej 
umiejętności negocjacji, udało nam się 
zakupić bilet po prawdziwej cenie. 
W  Ubud mieliśmy okazją spróbować 
indonezyjskiego specjału – kawy Luwak. 
Aby ją uzyskać, najpierw zwierzę musi 
zjeść owoce prosto z krzaka, po czym je 
wydalić, a człowiek zebrać. Ostatniego 
wieczoru na Bali widzieliśmy najpięk-
niejszy zachód słońca. Cudowny widok 
wynagrodził nam wszystkie wcześniejsze 
rozczarowania. Spełniamy kolejne ma-
rzenie, lecimy do Australii!

Marta Piotrowska i Mateusz Wieczorek

n
Brama do raju na Bali

Qn Kto ma usunąć niebezpiecznie prze-
chylone drzewo przed apteką przy ul. 
Streicha („WL” 03-2017, str. 13)? Niedłu-
go przewróci się na przechodzących!  
  (tel.)

Odp.: Uprzejmie informujemy, iż wła-
ścicielem nieruchomości, na której ro-
śnie wskazane drzewo, jest osoba pry-
watna. 8 lutego 2017 r. do Urzędu Mia-
sta Luboń wpłynął wniosek właściciela 
nieruchomości, w sprawie wydania ze-
zwolenia na usunięcie drzewa gatunek: 
robinia akacjowa, rosnącego na działce 

nr ewid. 78/12, ark.  8, obręb Luboń. 
W związku z faktem, iż nieruchomość 
wskazana we wniosku jest zlokalizowa-
na w stre�e historycznego układu urba-
nistycznego miasta Luboń wpisanego do 
rejestru zabytków województwa wielko-
polskiego pod numerem 794/Wlkp/A, 
Burmistrz Miasta Luboń przekazał pi-
smo, zgodnie z kompetencjami, do Po-
wiatowego Konserwatora Zabytków 
w Poznaniu, celem rozpatrzenia przed-
miotowej sprawy.
oprac. Agnieszka Perz (Wydział Planowania, 

Rozwoju i Ochrony Środowiska)

Mieszkańcy pytają

Pochyłe drzewo

Qn Na nowym polu, na cmentarzu pa-
ra�alnym w  Żabikowie trudno dojść 
do grobów. Pomimo że ekipa zarządza-
jąca cmentarzem podejmuje starania, 
w gliniastym terenie trudno się poru-
szać. Czy do Urzędu Miasta tra�ają te 
sygnały? Jak moglibyście Państwo po-
móc w rozwiązaniu tego problemu?    
(tel.)

Odp.: Urząd Miasta Luboń musi działać 
w  graniach prawa, w  tej chwili nie ma 
instrumentów dla rozwiązania tego pro-
blemu. Burmistrz będzie prowadzić inwe-
stycje polepszające infrastrukturę cmen-
tarną w Luboniu, ale na cmentarzu komu-
nalnym (zgodnie z  przepisami ustawy 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

oprac. Dariusz Springer 
(Biuro Majątku Komunalnego)

Mieszkańcy pytają

Ścieżki na cmentarzu

Qn W ostatnich „Wieściach Lubońskich” 
(str. 13) pisano o fatalnym chodniku od 
ul. Kościuszki do boiska Szkoły nr 2. 
Do kogo ta droga należy? Kiedy bę-
dzie przyzwoity chodnik łączący ul. 
Kościuszki z  chodnikami Lubonian-
ki?    (emerytka)

Odp.: Szanowna Pani, w roku bieżącym 
Miasto Luboń opracowuje dokumenta-
cje projektowo-kosztorysową związaną 
z remontem istniejącego w tym rejonie 
chodnika w ul. Kościuszki, od ul. Kiliń-
skiego aż do ul. 11 Listopada. Po uzy-
skaniu niezbędnej dokumentacji, Miasto 
przystąpi do remontu chodnika w po-
danym powyżej zakresie. Wskazany 
przez Panią fragment chodnika będzie 
rozpatrywany przez Komisję Komunal-
ną przy ustalaniu planu inwestycyjnego 
na rok 2018.     oprac. Michał Popławski 

(Zastępca Burmistrz Miasta Luboń)

Qn Czy wszystkie słupki zamontowa-
ne w Centrum Lubomia, 
przy nowo zbudowanej ul. 
Wschodniej, są wykona-
ne zgodnie z projektem?   
(mieszkaniec)

Odp.: Podczas realizacji inwestycji 
słupki w  Centrum Lubonia wzdłuż 
ul. Wschodniej zostały wykonane 
zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu. Ponadto trzy słup-
ki przy rondzie od strony ul. Puła-
skiego zostały zamontowane w celu 
zabezpieczenia chodnika i  ścieżki 
rowerowej przed zdewastowaniem. 
Obecnie znajdują się za ogrodzeniem 
placu budowy al. Jana Pawła II i będą 
zdemontowane.

oprac. Henryka Grygier 
 (Biuro Majątku Komunalnego)

Leszek Jurga Wydział Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Chodniki i infrastruktura

Qn Jak zostanie załatwiona prośba prze-
sunięcia odjazdu autobusu 690 sprzed 
SP 3 opublikowana w poprzednim mie-
siącu na str. 20 („Tylko 5 minut”)?    ro-
dzice)
 
Odp.: W odpowiedzi na pytanie 
w sprawie przesunięcia odjazdu auto-
busu linii 690 informuję, że prośba 
w tym zakresie nie została przekazana 

do Urzędu Miasta. Miasto Luboń we 
współpracy z  Zarządem Transportu 
Miejskiego rozważa zintensyfikowanie 
połączeń na linii 690, jednak decyzja 
ta jest uzależniona od możliwości ta-
borowych Spółki PT Translub. Osta-
teczne wprowadzenie zmian planowa-
ne jest na wrzesień br.

oprac. Mateusz Olejniczak 
(Wydział Spraw Komunalnych)

Mieszkańcy pytają

Autobus 690

Użytkownicy przy-
chodni i apteki przy ul. 
Żeromskiego skarżą się 
na nieprzyjazne dojście 
do tych placówek me-
dycznych – dziurawą, 
zabłoconą drogę, sa-
mochody parkujące na 
wąskim, jednostron-
nym chodniku, badyle 
roślin i śmieci na po-
boczu.

(N)

n
Nieprzyjazny i nieestetyczny fragment ul. Żeromskiego 
w kierunku ul. Fabrycznej   fot. Piotr P. Ruszkowski

Czas coś zrobić!
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Pod koniec lutego br., 
po zgłoszeniu przez 
mieszkańców i stwier-
dzeniu przekroczenia 
normatywnej obecno-
ś c i  t l e n ku  w ę g l a 
w  niektórych loka-
lach, gazownia odłą-
czyła dopływ gazu do 
części budynku przy 
ul. Żabikowskiej  48 
(dwu z czterech klatek 
schodowych). Po ja-
k imś czas ie ,  poza 
dwoma mieszkaniami, 
reszta lokatorów znów 
mogła krótko korzy-
stać z urządzeń gazo-
wych (piecyki kuchen-
ne i  gazowe podgrze-
wacze wody, tzw. jun-
kersy). 20 marca sytu-
acja alarmowa powtó-
rzyła się i dopływ gazu znów odłączo-
no. Firma wynajęta przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową stwierdziła zbyt dużą 
szczelność mieszkań (brak dostatecz-
nego dopływu powietrza z zewnątrz), 
za co winę ponoszą m.in. plastikowe 
okna. Pochodzący z lat 70. ubiegłego 
wieku budynek przy ul. Żabikow-
skiej 48 projektowano, biorąc pod uwa-
gę inne od współczesnych założenia, 
np. standardową nieszczelność okien, 
wówczas drewnianych. Poprawną 
wentylację w budynku utrudnia też 
zastosowane, dziś nie wykorzystywa-
ne, rozwiązanie – wspólny kanał 
(zbiorczy) dla lokali, który powodu-
je, że system wentylacji działa na 
zasadzie naczyń połączonych.
Mając na uwadze bezpieczeństwo 
mieszkańców i  ich współodpowie-
dzialność za nie, spółdzielnia naka-
zała montaż nawietrzaków okien-
nych, oferując pokrycie połowy kosz-

tów (35 z 70 zł za urządzenie) i za-
żądała wykonania przepisowych 
otworów wentylacyjnych w drzwiach 
łazienkowych. Ponowne podłączenie 
gazu uzależniła od spełnienia tych 
warunków. Ponadto, dla wzmocnienia 
ciągu, a co za tym idzie zwiększenia 
możliwości usuwania tlenku węgla 
z mieszkań, administracja osiedla zo-
bowiązała się podwyższyć w krótkim 
czasie komin na budynku. 22 marca 
na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady 
Nadzorczej spółdzielni postanowiono 
wprowadzić zmianę w planie remon-
tów na 2017 r. i przyspieszyć budowę 
węzła cieplnego dla bloku przy ul. 
Żabikowskiej  48 wraz z  przyłączem 
ciepłej wody, co pozwoli na likwidację 
junkersów w tym budynku już w bie-
żącym roku (akcja podłączania bloków 
do cieplika jest prowadzona w Lubo-
niance systematycznie od kilku lat, 
do pełnej realizacji pozostało 12 bu-
dynków, przewidywane zakończenie 

– 2020 r.). Warunkiem przerzu-
cenia środków na nieplanowaną 
w tym roku inwestycję jest zgo-
da uzyskana z przynajmniej 75% 
mieszkań w bloku.
Część zniecierpliwionych miesz-
kańców, zdanych na konieczność 
podgrzewania wody przy pomocy 
urządzeń elektrycznych (czajniki 
i  kuchenki elektryczne), okazała 
swoje wzburzenie podczas indy-
widualnych i zbiorowych spotkań 
z  prezesem spółdzielni, żądając 
przywrócenia dopływu gazu. Spro-
wadziła nawet na miejsce ekipę 
telewizyjną. Krótki reportaż na 
luboński temat ukazał się 3 kwiet-
nia w  popołudniowym wydaniu 
„Teleskopu”. Na wniosek spół-
dzielni gaz może ponownie włą-
czyć jedynie gazownia lub firma 
posiadająca odpowiednie upraw-
nienia, pod warunkiem, że na-
stąpi realna poprawa stanu bez-
pieczeństwa w  budynku. Do 4 
kwietnia, do spółdzielni spłynę-
ła zaledwie połowa z 20. wnio-
sków w sprawie montażu nawie-
trzaków i 8 zgód na przyłączenie 
do cieplika.

(Z)

LUDZKIE SPRAWY

Qn Kto jest zobowiązany do naprawy 
(wymiany) urządzeń będących na wy-
posażeniu mieszkań socjalnych (bojler, 
piec akumulacyjny, piec węglowy itp.)? 
Jeśli dotyczy to miasta, to czy robi się 
to po upływie okresu eksploatacyjnego, 
czy na wniosek użytkownika? Czy też 
do naprawy (wymiany) jest zobowią-
zany dokonać bieżący użytkownik?    
  (tel.)

Odp.: Najemca lokalu ma obowiązek 
dokonywać napraw i czynności z zakre-
su konserwacji urządzeń. Wymiany pie-
ców grzewczych dokonuje natomiast 
Miasto Luboń.

oprac. Dariusz Springer 
(Biuro Majątku Komunalnego)

Mieszkańcy pytają

Kto, co naprawi

Qn Kto jest zobowiązany do naprawy 
(wymiany) urządzeń będących na wy-
posażeniu mieszkań socjalnych?

Wynajmujący jest obowiązany do za-
pewnienia sprawnego działania istnie-
jących instalacji i urządzeń związanych 
z budynkiem umożliwiających najem-
cy korzystanie z wody, paliw gazowych 
i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, 
dźwigów osobowych oraz innych in-
stalacji i  urządzeń stanowiących wy-
posażenie lokalu i budynku określone 
odrębnymi przepisami.
Do obowiązków wynajmującego należy 
w szczególności: dokonywanie napraw loka-
lu, napraw lub wymiany instalacji i elemen-
tów wyposażenia technicznego w zakresie 
nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:
a) napraw i  wymiany wewnętrznych 
instalacji: wodociągowej, gazowej i cie-
płej wody – bez armatury i wyposaże-
nia, a  także napraw i  wymiany we-
wnętrznej instalacji kanalizacyjnej, 
centralnego ogrzewania wraz z grzej-
nikami, instalacji elektrycznej, anteny 
zbiorczej – z wyjątkiem osprzętu, 

b) wymiany pieców 
grzewczych, stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz 
podłóg, posadzek i  wy-
kładzin podłogowych, 
a także tynków.
Najemcę obciąża w szczególności napra-
wa i konserwacja: (…) grzejników wody 
przepływowej (gazowych, elektrycznych 
i węglowych), podgrzewaczy wody, łącz-
nie z  ich wymianą, pieców węglowych 
i  akumulacyjnych, łącznie z  wymianą 
zużytych elementów;
Podsumowując: 
Qn Wymiana pieca – wynajmujący.
Qn Naprawa i konserwacja pieca – najemca, 

łącznie z wymianą zużytych elementów.
Qn Wymiana i naprawa bojlera – najemca.

Podstawa prawna: Ustawa o  ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
z dnia 21 czerwca 2001 r. (art. 6a – 6 b).

Kancelaria Radcy Prawnego  
Kamila Kowalewska w Luboniu

tel. 735 336 147
radca.kowalewska@gmail.com

www.radcakowalewska.pl

Problemy prawne Lubonia
Prawnik odpowiada na pytanie mieszkańca

W związku z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Jana Pawła II, 
od 24 kwietnia, autobusy nr 614 i 690 zmieniają trasę (objazd w obu kierunkach 
przez ul. Żabikowską i Powstańców Wlkp.).

Linia 614
GÓRCZYN – …–- Luboń, Żabikowska – Powstańców Wlkp. – Stericha – Ko-
ścielna – Okrzei – Powstańców Wlkp. – Żabikowska – … – LUBOŃ/ KRĘTA
Powrót
LUBOŃ/ KRĘTA – … – Żabikowska – Powstańców Wlkp. – Okrzei – Kościel-
na – Streicha – Powstańców Wlkp – Żabikowska – … – GÓRCZYN

Linia 690
SYCOWSKA/ AUCHAN – … – Luboń, Kościuszki – Żabikowska – Powstań-
ców Wlkp – Dąbrowskiego – … – LUBOŃ/ KRĘTA – … – Dąbrowskiego – 
Powstańców Wlkp – Żabikowska – Kościuszki – … – SYCOWSKA/ AUCHAN

Z użytku zostanie wyłączony przystanek Luboń/ Jana Pawła II. Przysta-
nek Luboń/ Okrzei zostanie przeniesiony z ul. Pułaskiego na ul. Okrzei 
przy skrzyżowaniu z Kościelną.
Autobusy linii 690, zamiast na przystanku Luboń/ Steicha, będą się zatrzymy-
wać na przystanku Luboń/ Niepodległości zlokalizowanym na ul. Powstańców 
Wlkp.
Za niedogodności przepraszamy.

ZTM

Zmiana trasy 614 i 690

Włącz pan gaz!

n
Do połowy mieszkań w bloku przy ul. Żabikowskiej 48 
odcięto dopływ gazu z uwagi na nieodpowiedni system 
wentylacji   fot. Hanna Siatka

(Y
6

4
6

4
)
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Liczba uczestników 85. akcji krwio-
dawczej zorganizowanej tradycyjnie 
w SP 1 przez Klub Honorowych Daw-
ców Krwi PCK „Lubonianka” w  nie-
dzielę, 26 marca, przekroczyła naj-
śmielsze oczekiwania jego członków 
oraz pracowników Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa (RCKiK) w  Poznaniu. Ten 
bezcenny lek oddało 95 osób, w tym 
33 kobiety, co dało 42,750  litrów. 
Prezes „Lubonianki” – Jerzy Zieliński 
– informuje, że wśród uczestników 
było 33 członków klubu, reszta to 
wolontariusze. Zwiększenie frekwen-
cji tłumaczy wzrostem liczby miesz-
kańców miasta. W poborze uczestni-
czyli jednak nie tylko mieszkańcy 
Lubonia. Bogna Stachowiak z Puszczy-
kowa krwią dzieli się od 2010 r. Kacper 
Kowalski z Poznania oddawał krew po 
raz trzeci. Dotychczas angażował  się 
też w inne przedsięwzięcia charytatyw-
ne. Jego narzeczona – Izabella Drecz-
ka z Poznania – w akcji krwiodawczej 
uczestniczyła drugi raz. – Po prostu 

chciałam pomóc. – powiedziała, wyja-
śniając motywy udziału w  akcjach. 
Z chęci pomocy innym po raz 10. krew 
oddawał Tomasz Przybecki z Lubonia.
Kierująca akcją z ramienia RCKiK (za-
angażowano 11 pracowników) oceniła 
ją jako świetną. Zauważyła, iż niewiele 
było dyskwali�kacji krwiodawców (tyl-
ko 7). Pochwaliła także Jerzego Zieliń-
skiego za organizację poboru.
Jak zawsze akcja miała sponsorów: 
„Pol-Car” Antoninek, Urząd Miasta 
Luboń, „Ziołolek” Sp. z o. o., „Uni-
lever Food Solutions”, „Dramers” SA 
Rabowice, Kompania Piwowarska SA 
Lech Browary Wielkopolski, Zakład 
Chemiczno-Farmaceutyczny „Far-
mapol”.
W przeprowadzeniu akcji byli zaanga-
żowani: Piotr Nowak, Józef Wyzujak, 
Mariusz Chylicki, Norbert Krąkowski 
i Emilia Sobieraj.
Organizatorzy tradycyjnie dziękują dy-
rektorowi SP  1 – Grzegorzowi Aniole 
– za udostępnienie pomieszczeń.

Robert Wrzesiński

Niespodziewana frekwencja

n
W oczekiwaniu na badania lekarskie   fot. Robert Wrzesiński

Po wiosennych roztopach 
lubonianie mieszkający przy 
ulicach gruntowych toną 
w błocie i jeżdżą po dziurach. 
Z  różnych rejonów naszego 
miasta otrzymujemy sygnały 
o fatalnym stanie dróg, ostat-
nio od mieszkańców ulic: 
Tuwima, Lemańskiego i Ko-
pernika. W  ubiegłym roku 
został opracowany plan in-
westycyjny budowy dróg, 
chodników i kanalizacji desz-
czowych oraz plan wykona-
nia projektów w  bieżącym 
roku. Ma  się to przyczynić 
m.in. do systematycznego 
znikania z  mapy naszego 
miasta dróg nieutwardzo-
nych.

PAW

Błoto i dziury

n
Jedna z najstarszych w naszym mieście ulica Tuwima po wiosennych roztopach   
fot. Paweł Wolniewicz

n
Fatalny był również stan ul. Kopernika u jej zbiegu 
z ul. Wschodnią Niedawno został wyrównany   
fot. Paweł Wolniewicz

Qn W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej 
przez kierownik WOZiK na pytania doty-
czące dowozu niepełnosprawnych, którą 
przeczytałem w „Wieściach” na str. 19, nie 
doszukałem się rzeczowych wyjaśnień. 
Zadając pytanie, byłem świadomy, że 
miasto ma obowiązki w zakresie dowozu 
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, 
czemu pani R. Suchowiak poświęca 
większą część swojej wypowiedzi. Oczy-
wistym jest, że przez powstanie Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej na miejscu 
– w Luboniu – i zakup pojazdu przez 
stowarzyszenie „Wspólna Droga”, za-
kres, organizacja i koszty transportu 
niepełnosprawnych musiały się zmie-
nić. Tego dotyczyły pytania. Jeszcze raz 
proszę o odpowiedzi na szczegółowo 
wyłuszczone kwestie.   (tel.)

Odp.: Zgodnie z  art. 14a ust.  4 ustawy 
o systemie oświaty, gmina ma obowiązek 
zapewnić niepełnosprawnym dzieciom 
w  wieku lat 5 i  6 bezpłatny transport 
i opiekę w czasie przewozu do najbliższe-
go przedszkola. Natomiast zgodnie 
z  art.  17 cyt. Ustawy, gmina ma także 
obowiązek zapewnienia uczniom niepeł-
nosprawnym bezpłatnego transportu 
i opieki w czasie przewozu do najbliższej 
szkoły podstawowej i  gimnazjum, 
a uczniom z niepełnosprawnością rucho-
wą, upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – także do 
najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku 
życia. Gmina musi również zapewnić 
dzieciom i  młodzieży z  upośledzeniem 
umysłowym z  niepełnosprawnościami 

Mieszkańcy pytają

Transport niepełnosprawnych
sprzężonymi, bezpłatny transport i opie-
kę w czasie przewozu do ośrodka umoż-
liwiającego tym dzieciom i  młodzieży 
realizację obowiązku szkolnego i  obo-
wiązku 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. Zakup busa przez Stowarzy-
szenie „Wspólna Droga” nie zmieni obo-
wiązku gminy wynikającego z przepisów 
prawa, a co za tym idzie nie wpłynie na 
wysokość dotacji dla spółki Translub.
Dowozy na Warsztaty Terapii Zajęciowej 
Stowarzyszenia „Wspólna Droga” prowa-
dzone są niezależnie od Urzędu Miasta. 
Spółka „Translub” ma podpisaną umowę 

ze Stowarzyszeniem, któ-
re pokrywa koszty dowo-
zu z  własnych środków 
finansowych. Dotacje 
z Urzędu Miasta nie obej-
mują tej grupy osób, stąd nie są planowa-
ne zmiany w tej dziedzinie.
Spółka w dalszym ciągu będzie prowa-
dzić dowozy dzieci z Lubonia w dotych-
czasowym wymiarze. W związku z do-
wozami, �rma nie tworzyła specjalnej 
komórki do tych celów. W  dowozy 
zaangażowanych jest 5 kierowców (5 
busów w użytkowaniu) oraz 5 opieku-
nek dzieci niepełnosprawnych. Orga-
nizacją pracy w Translubie zajmuje się 
pracownik zatrudniony na stanowisku 
widniejącym wcześniej w  strukturze 
przedsiębiorstwa – nie było potrzeby 
utworzenia dodatkowego stanowiska, 
specjalnie na potrzeby dowozów.

oprac. Romualda Suchowiak (Wydział 
Oświaty Zdrowia i Kultury)
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W uzupełnieniu do wcześniejszej 
korespondencji z Urzędu Miasta 
Luboń, dokładnie sprzed dwóch 
lat (30.03.2015), w której zwraca-
łem uwagę na wysoce prawdopo-
dobną dewastację przejścia pod-
ziemnego pod torami kolejowymi 
na wysokości ul. Podgórnej (jesz-
cze w budowie) w przypadku po-
zbawienia tego przejścia monito-
ringu, przesyłam zdjęcie w załą-
czeniu. Niestety, moje przypusz-
czenia w dość oczywisty sposób 
zostały potwierdzone. Po raz 
pierwszy skorzystałem z otwarte-
go przejścia podziemnego pod 
torami kolejowymi pomiędzy uli-
cami Armii Poznań i Fabryczną. 
Przejście od strony ul. Armii Po-
znań jeszcze nie posiada czynnej 
windy. Jak wygląda bezpośrednio 
po oddaniu, proszę zobaczyć na 
załączonym zdjęciu. Osoby este-
tycznie wrażliwe, proszę, aby nie 
korzystały z  funkcji zbliżeń. Pa-
miętam jeszcze to przejście przed 
remontem; bez oświetlenia, z za-
pachem moczu i  innych ekskre-
mentów. Nie trudno było przewi-
dzieć, że bez monitoringu ten stan 
rzeczy szybko powróci. Nie spo-
dziewałem  się jednak, że aż tak 
szybko. Dziwi tylko fakt, że pro-
jektantom zabrakło wyobraźni 
i  ich praca oraz zapewne prze-
ogromne koszty budowy poszły na mar-
ne. Tym bardziej, że podłączenie do 
monitoringu, nieopodal w  sąsiedztwie 
budynku Straży Miejskiej, to niecałe 
500 m. Mając na uwadze powyższy przy-

kład i ich efekt końcowy, proponuję przy 
braku decyzji dotyczącej instalacji mo-
nitoringu, wstrzymać prace przy przej-
ściu podziemnym na ul. Podgórnej.

Nazwisko znane redakcji

List do redakcji

Nie dla wrażliwych

n
Zanieczyszczone fekaliami okolice windy 
w nowym przejściu podziemnym przy  
ul. Fabrycznej (2 kwietnia)

W imieniu mieszkańców ul. Solskiego 
zwracam się z prośbą o przesłanie har-
monogramu prac dot. kanalizacji burzo-
wej w ul. Solskiego. Wszyscy mieszkań-
cy ulicy otrzymali pisemną informację 
od wykonawcy robót, iż prace związane 
z  tą inwestycją rozpoczną  się 
w  27.02.2017. Do dziś (16.03.2017), 
oprócz nawiezienia betonowych kręgów 
i rur, prac nie rozpoczęto. Proszę o od-
powiedź i  przesłanie informacji, jakie 
konsekwencje podejmie Urząd w  sto-
sunku do wykonawcy za opóźnienie 
w rozpoczęciu inwestycji. Z tego powo-
du pragnę zaznaczyć, iż nasza ulica po 
okresie zimowym nie została wyrówna-
na, a  głębokie dziury uniemożliwiają 
bezpieczną jazdę samochodem.
Mieszkańcy ul. Solskiego

(Sławomir Budziszewski)

Początek prac
Nie doczekawszy się odpowiedzi z Urzę-
du Miasta informuję, że dziś (21.03) na 
ulicę Solskiego wjechał sprzęt budowla-

ny i rozpoczęła się, z bli-
sko miesięcznym opóź-
nieniem, budowa kana-
lizacji burzowej.

Sławek Budziszewski

Z Urzędu Miasta
Biuro Majątku Komunalnego, w odpo-
wiedzi na pismo z 20.03.2017 r. (e-mail) 
informuje, iż prace zostały rozpoczęte 
zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą 
robót. Przed rozpoczęciem prac koniecz-
ne jest m.in. uzyskanie zatwierdzenia dla 
projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Plac budowy został przekazany wykonaw-
cy 21.03.2017 r., po spełnieniu wszelkich 
wymagań formalnych, wówczas możliwe 
było rozpoczęcie robót budowlanych. Ter-
min realizacji inwestycji został przewidzia-
ny do 10.5.2017 r. O utrudnieniach miesz-
kańcy będą informowani na bieżąco przez 
Wykonawcę robót.

Krzysztof Knopczyński
Zastępca Dyrektora ds. inwestycji  

– Biuro Majątku Komunalnego
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Czekając na inwestycję

n
Początek prac przy budowie kanalizacji deszczowej w ul. Solskiego    
fot. Hanna Siatka

Z tego, co wiem, od lat władze Lubonia 
zastanawiają się, jak zachęcić miesz-
kańców miasta do płacenia podatków 
na rzecz Lubonia. Ostatnio byłam 
w  Inowrocławiu i  podpatrzyłam po-
mysł, który tam się sprawdza. Chodzi 
o  Kartę Inowrocławianina. Może ja 
otrzymać każdy, kto mieszka na terenie 
miasta i rozlicza swój podatek docho-
dowy od osób fizycznych albo podatek 
rolny w Urzędzie Skarbowym w Ino-
wrocławiu. Dzięki niej mieszkańcy 
mają 20% zniżki od obowiązujących 
cen przy zakupie biletów terminowych 
imiennych, uprawniających do prze-
jazdu komunikacją miejską na terenie 
Inowrocławia; 20% na zakup biletów 
lub karnetów na obiekty Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji objęte cennikami; bez-
płatne wejście na taras widokowy tęż-
ni solankowej; 20% na zakup biletów 
uprawniających do korzystania z ofer-
ty Kujawskiego Centrum Kultury. Po-
nadto, na bieżąco pozyskiwani są pry-

watni przedsiębiorcy (już zgłosili  się 
właściciele pubów, kawiarni i  restau-
racji, korporacja taxi, itp.). Wyrobienie 
karty jest dobrowolne, trzeba tylko 
złożyć wniosek. Należy mieć wówczas 
ze sobą kopię pierwszej strony zezna-
nia PIT i  dowód osobisty. Z  tego, co 
wiem, projekt przynosi efekty. Zado-
woleni są zarówno mieszkańcy, bo 
każdy z nich ma przywileje, jak i wło-
darze miasta, bo do miejskiej kasy 
wpływa więcej pieniędzy. Może warto 
zainspirować  się rozwiązaniem tego 
miasta i  w  Luboniu też wprowadzić 
taką kartę dla uczciwych mieszkańców? 
Ci, którzy by ją założyli, mogliby np. 
mieć pierwszeństwo w przyjmowaniu 
dzieci do publicznych placówek. Dla-
czego podatki tych, którzy płacą do 
kasy miejskiej, miałyby iść na rodziny, 
które sponsorują inne miasta? Myślę, 
że warto pochylić się nad tym rozwią-
zaniem...

Beata
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A może by tak...?
Karta Lubonianina dla uczciwych mieszkańców

Zabezpieczono przed 
wjazdem samocho-
dów, ścieżkę spacero-
wo-rowerową przy 
Stawie Edy na Szach-
tach i wysypano doj-
ście drobnym tłucz-
niem. Nie wystarczyło 
postawienie biało-
-czerwonych barierek. 
Ktoś jedną z nich usu-
nął i, pomimo zakazu, 
auta wjeżdżały na wy-
asfaltowany niedawno 
trakt. Teraz wstępu na 
ścieżkę bronią przed 
zmotoryzowanymi 
ustawione w poprzek 
wylotu ul. Niezłom-
nych na teren stawów 
– betonowe, wypełnione ziemią kręgi. 
Nowym elementem szlaku od strony 
Lubonia jest tablica poglądowa – jedna 

z wielu, które stanęły wokół zbiornika. 
Zawiera ilustrowane informacje nt. ryb 
zamieszkujących staw.

HS

Polak potrafi

n
 Wysypane drobnym tłuczniem dojście nad Staw Edy. W głębi – 
betonowe kręgi zagradzające wjazd na ścieżkę turystyczną, 
z lewej – jedna z ustawionych niedawno tablic tematycznych   
fot. Hanna Siatka
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Grypa nie odpuszcza
Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w Poznaniu informuje, że od 
1 stycznia do 15 marca br. zarejestro-
wano zachorowania i podejrzenia za-
chorowań na grypę u 33 496 osób. U 
115 osób rozpoznano w  badaniach 
laboratoryjnych wirus grypy A, z po-
wodu grypy odnotowano dwa zgony. 
W  5. poznańskich szpitalach (w ra-
mach działań profilaktycznych) wstrzy-
mano lub ograniczono odwiedziny 
chorych. W 2016 r. na grypę odnoto-
wano 83 380 zachorowań i podejrzeń 
zachorowań na grypę.   Cyryla Sta-
szewska  (Rzecznik prasowy PSSE)

Ponad 2,5 tys. bezdomnych
W nocy z 8 na 9 lutego odbyło się ogól-
nopolskie badanie liczby osób bezdom-
nych. Łącznie ich liczbę w województwie 
wielkopolskim szacuje się na 2 668 osób. 
Badanie wykonywali wojewodowie na 
prośbę Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Liczenie odbywa się 
co dwa lata. Ostatnio w 2015 r., wtedy 
liczba bezdomnych oszacowano na 2 702 
osoby. W  naszym województwie bez-
domność od dwóch lat utrzymuje się na 
podobnym, stałym poziomie ok. 2,6,-2,7 
tys. osób: mężczyźni 41-60 lat – 1187 os., 
osoby po 60. roku życia – 582. W mniej-
szym stopniu problem dotyczy kobiet 
– 421. Podobnie jak w przypadku męż-
czyzn, największą grupę stanowią kobie-
ty w wieku od 41 do 60 roku życia (199), 
a następnie od 18 do 40 lat (142). Nie-
zwykle niepokojącym zjawiskiem jest 
bezdomność wśród dzieci. W wojewódz-
twie wielkopolskim problem dotyczy 84 
osób do 17 lat (chłopcy – 46 os., dziew-
czynki – 38), jednak nie można wyklu-
czyć, że liczba ta może być niestety więk-
sza. Najwięcej osób bezdomnych znaj-

duje się w schroniskach (1002 osoby), 
co stanowi niespełna 40 proc. bezdom-
nych. Około 450 osób zamieszkuje 
pustostany czy działki. Najwięcej osób 
bezdomnych ma wykształcenie zawo-
dowe (ok. 1200 os.) i podstawowe (ok. 
700).    (WUW)

Uczestnikom Czerwca ‘56
Od 1 do 30 kwietnia uczestnicy Po-
wstania Czerwiec  ’56 mogą składać 
wnioski o udzielenie pomocy finanso-
wej. Na wypłaty rząd przekazał łącznie 
pół miliona złotych. Czynni uczestni-
cy Powstania Czerwiec ’56, którzy 
znajdują się w trudnej sytuacji mate-
rialnej, będą mogli pobrać wniosek ze 
strony internetowej Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego (zakładka 
„Czerwiec  ‘56”), a  także odebrać go 
w Punkcie Obsługi Klienta w budynku 
urzędu przy al. Niepodległości oraz we 
wszystkich delegaturach WUW. Wnio-
ski będą rozpatrywane przez komisję 
złożoną z  przedstawicieli organizacji 
kombatanckich oraz urzędu. Przy oce-
nie wniosków będzie pomagać razie 
potrzeby Instytut Pamięci Narodowej, 
organy prokuratury oraz Urząd do 
spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych. Pomoc finansową otrzyma-
ją osoby, które: doznały uszczerbku na 
zdrowiu, były represjonowane ze stro-
ny funkcjonariuszy aparatu bezpie-
czeństwa, doznały istotnych represji 
w  miejscach zatrudnienia (np. zwol-
nienie z  pracy) czy mają szczególne 
zasługi w  niesieniu pomocy ofiarom 
Powstania. Dodatkowo pomocą zosta-
ną objęci współmałżonkowie nieżyją-
cych, czynnych uczestników Powstania. 
W  ubiegłym roku pomoc otrzymało 
174 kombatantów na łączną kwotę 
500 tys. zł.    (WUW)

Krótko

28 marca w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego odby-
ło  się ostatnie posiedzenie Komitetu 
Monitorującego podsumowujące reali-
zację WRPO 2007-2013. Dzięki dotacji 
z tego programu możliwe było zrealizo-
wanie 2500 projektów na kwotę 1,3 mld 
euro, co przełożyło  się na wartość 
10 mld zł.
„Wydaliśmy 100% alokacji” – podkreślił 
Marszałek, Marek Woźniak. – „Najbar-
dziej cieszą nas osiągnięte wskaźniki 
ekonomiczne, które obiektywnie poka-
zują, jak duże znaczenie dla rozwoju 
naszego regionu miał unijny budżet na 
lata 2007-2013. Wielkopolska przekro-
czyła już 75% PKB per capita UE 27 (tj. 
bez Wielkiej Brytanii). Wskaźnik bez-
robocia, który dobrze zainwestowane 
w minionej perspektywie fundusze unij-
ne realnie obniżyły o 4,2 %. Utworzo-
nych lub zachowanych zostało 22,5 tys. 
miejsc pracy” – wskazał Marszałek. – 
„Naszym celem był wzrost konkuren-
cyjności regionu i wzrost zatrudnienia. 
Dlatego inwestowaliśmy w fundamenty 
rozwoju – infrastrukturę gospodarczą, 
transportową, edukacyjną i kulturalną. 
Dzisiaj Wielkopolska jest jednym z lide-
rów gospodarczych kraju” – podsumował 
Marszałek.
Warto podkreślić, że Województwo 
Wielkopolskie przoduje także w wyko-
rzystywaniu zwrotnych instrumentów 
�nansowych JEREMIE i JESSICA. W ra-
mach inicjatywy JEREMIE podpisano 
ponad 9 800 umów z przedsiębiorcami, 
co dało łączne wsparcie w postaci kre-

dytów i  pożyczek o  wartości blisko 
1,3 mld zł.
Do najważniejszych i największych pro-
jektów zrealizowanych w ramach WRPO 
2007-2013 należą: zakup taboru kolejo-
wego (22 nowe pociągi ELF) dla regio-
nalnych przewozów pasażerskich, budo-
wa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmo-
wej i  budowa trasy tramwajowej Os. 
Lecha – Franowo. Wybudowano lub 
przebudowano ponad 950 km dróg i bli-
sko 700 km kanalizacji sanitarnej. Za-
kupiono 230 jednostek komunikacji 
miejskiej. W  Wielkopolsce powstało 
ponad 830 km szlaków turystycznych.
Należy dodać, że Wielkopolska była 
jednym z  liderów w realizacji Regio-
nalnych Programów Operacyjnych 
w  minionej perspektywie unijnej, za 
co zostaliśmy nagrodzeni dodatkową 
pulą pieniędzy w  wysokości prawie 
260 mln zł w ramach Krajowej Rezer-
wy Wykonania.
Komitet Monitorujący WRPO jest cia-
łem doradczo – opiniodawczym dla 
Instytucji Zarządzającej tym programem. 
W jego skład wchodzą przedstawiciele 
strony rządowej, samorządowej, świata 
nauki oraz partnerzy społeczni i gospo-
darczy. Do zadań Komitetu Monitoru-
jącego należy m.in. rozpatrywanie i za-
twierdzanie kryteriów wyboru projektów, 
badanie postępu w  zakresie osiągania 
celów programu czy analizowanie rezul-
tatów realizacji programu.

Anna Parzyńska-Paschke
Urząd Marszałkowski Województwa  

Wielkopolskiego w Poznaniu

Dobrze ulokowane 
10 miliardów
Marszałek podsumowuje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 
na lata 2007 – 2013 (WRPO): Inwestowaliśmy w solidne fundamenty 
rozwoju

n
 Wysypane drobnym tłuczniem dojście nad Staw Edy. W głębi – 
betonowe kręgi zagradzające wjazd na ścieżkę turystyczną, 
z lewej – jedna z ustawionych niedawno tablic tematycznych   
fot. Hanna Siatka

Kilka sygnałów, jakie w ostatnim czasie 
tra�ały do redakcji, były powodem za-
dania takiego właśnie pytania. Chociaż 
nasza intencja dotyczyła uciążliwości 
w  szerokim tego słowa znaczeniu, to 
należy zaznaczyć, że respondenci głów-
nie zwracali uwagę na hałasy i zapachy, 
Rzadziej do uciążliwości zaliczali np. 
bałagan na posesji, gdzie jest prowadzo-
na działalność, czy problemy komuni-
kacyjne (z wyjątkiem parkowania). Wie-
le osób skarżyło  się też dodatkowo na 
hałasy dobiegające z autostrady A2 oraz 
na Krzesiny i samoloty F-16.

Qn Wśród odpowiedzi zdecydowana 
większość – niespełna 2/3 mieszkań-
ców (62,3%) – nie odczuwa uciążliwych 
skutków prowadzenia w bezpośrednim 
sąsiedztwie zamieszkania jakiejś działal-
ności gospodarczej. Wśród niewielu ko-
mentarzy zanotowaliśmy: „Wcześniej był 
zakład, który wypuszczał nieprzyjemne 
zapachy”, „Tak, odczuwam hałas autostra-

dy, ale to nie jest działalność gospodar-
cza”, „Już się przeprowadziliśmy, i teraz 
nie mamy smrodu”, „Mieszkam w takim 
rejonie, gdzie jest spokój”, „Od niedawna 
mieszkam i na razie żadna działalność 
gospodarcza mi nie przeszkadza”.

Qn Prawie 1/3 na tak postawione pytanie 
odpowiedziała twierdząco. Tu padały m.in. 
takie argumenty: „Hałas wentylatorów”, 
„Duża �rma transportowa i przez cięża-
rówki brak dojazdu”, „Mam sklep za ścia-
ną!”, „Firma pracująca w nocy – bardzo 
hałasuje”, „Brak miejsc parkingowych”, 
„Choć mieszkam w osiedlu domków jed-
norodzinnych, to w pobliżu są przedszko-
la i najgorzej jest rano i popołudniową 
porą”, „Hałas z pętli autobusowej”, „Jest 
kilka sklepów i punktów usługowych, no-
torycznie brakuje miejsc parkingowych”, 
„W domu czujemy nieprzyjemny zapach 
zwierząt hodowlanych”, „Śmierdzi z za-
kładów”, „Sąsiad stolarz pali odpadka-
mi produkcyjnymi”, „Zapachy kleju? ze 

Sondaż
Czy tam gdzie Pani / Pan mieszka, są odczuwalne uciążliwe skutki 
prowadzenia jakiejś działalności gospodarczej?

stolarni”, „Odór ze 
zlewni przy ul. Dę-
bieckiej”, „Mechanika 
pojazdowa i parkowa-
nie na ulicy”, „Mieszkam 
w okolicy restauracji i po 
imprezach jest za głośno”, 
„Hałas z centrum handlowego”, 
„Pisk opon ze stacji paliw”, „Za-
czynają pracę o 5 rano i jest zgiełk”, 
„Klienci fryzjera czy kosmetyczki parkują 
samochody przy mojej posesji”. Znala-
zła się też osoba, która naszą działalność 
Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców 
„Wieści Lubońskich” uznała za uciążliwe 
sąsiedztwo. Szkoda, że nie sprecyzowała, 
w czym jej przeszkadzamy – przepraszamy!

Sondaż przeprowadzili: Krystyna 
Ruszkowska,  Maria Wieczorek, 
Agnieszka Witkowska, Rafał Wojty-
niak (Internet) oraz Paweł Wolnie-
wicz.

oprac. PPR

Odpowiedzi mieszkańców

30,2%

62,3%

Odmówiło 2,8%

Tak

Nie

Nie ma 
zdania 4,7%
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Od poniedziałku, 3 kwietnia w  luboń-
skim Komisariacie Policji, o każdej porze 
dnia i nocy przed zasiadaniem za kie-
rownicą można samemu zbadać poziom 
alkoholu w  wydychanym powietrzu. 
Poznańska �rma „Promiler”, której kie-
rownikiem ds. sprzedaży i serwisu jest 
lubonianin – Paweł Bródka – zamonto-
wała na ścianie w holu, przy pomiesz-
czeniu dla dyżurnego policjanta, stacjo-
narny, nowoczesny alkomat typu 
AL 4 000, z wysokiej jakości, platyno-
wym czujnikiem elektrochemicznym. 
Alkomat, ufundowany przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, kosztował 2 400 zł, po-
siada wbudowany ekran informujący 

badanego o kolejnych czynnościach do 
wykonania, jest wyposażony w pojemnik 
na jednorazowe słomki w bibułce, a ko-
rzystanie z niego jest bardzo proste. Po 
prawidłowym wydechu powietrza zgro-
madzonego w płucach i ustaniu charak-
terystycznego, ciągłego sygnału, zapa-
la się światełko zielone (0,00 promila – 
prawidłowo), żółte (do 0,5 promila – 
traktowane jako wykroczenie) lub czer-
wone (powyżej 0,5 promila – traktowa-
ne jako przestępstwo). Skorzystanie 
z samoobsługowego badania alkomatem 
jest nieodpłatne. Jako pierwszy przete-
stował działanie urządzenia zastępca 
komendanta lubońskiej policji – Michał 
Żwawiak. Zaskoczenia nie było, ponie-

waż po zapale-
niu  się zielonego 
światełka na ekra-
nie pojawiły  się 
trzy zera. Niewąt-
pliwie nowy alko-
mat jest zakupem 
funkcjonalnym, 
nowoczesnym, 
a przede wszystkim 
po towarzyskich 
spotkaniach ułatwi 
lubonianom upew-
nienie się,  czy 
mogą zasiąść za 
kierownicą.

PAW

Samoobsługa
W pewnych sytuacjach trzeźwość jest na wagę życia, a tam, gdzie liczy się 
życie, nie ma miejsca na kompromisy

n
Zastępca komendanta – Michał Żwawiak – prezentuje alko-
mat zamontowany w holu komisariatu, dostępny dla każde-
go   fot. Paweł Wolniewicz

28 marca nastąpiło o�cjalne przekazanie 
lubońskiemu Stowarzyszeniu Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna 
Droga” przez Starostwo Powiatowe – 
nowego busa marki Ford Transit Cu-
stom, o  którym pisaliśmy w  lutym na 
str. 13. Wóz został uroczyście poświęco-
ny przed Sanktuarium bł. Edmunda 
Bojanowskiego w Luboniu już 12 lutego. 
Formalności związane z przekazaniem 
auta trwały do końca marca. Samochód 
wozi niepełnosprawnych od kwietnia. 
Powiat do�nansował 9-osobowy pojazd 
przeznaczony na dowóz podopiecznych 
na Warsztaty Terapii Zajęciowej w wy-
sokości 79 tys. zł (całkowity koszt – bli-
sko 125 tys. zł).

Podczas uroczystego przekazania 
busa pracownicy i podopieczni przy-
gotowali kilka niespodzianek oraz 
krótki program artystyczny dla przy-
byłych gości. W  wydarzeniu wzięli 
udział m.in.:  Zygmunt Jeżewski 
(Członek Zarządu Powiatu w Pozna-
niu), Anna Skupień (Dyrektor Wiel-
kopolskiego PFRON), Małgorzata 
Machalska (Burmistrz Lubonia), 
Wojciech Mól (Zastępca Dyrektora 
PCPR) oraz terapeuci i  uczestnicy 
Warsztatu. Nowe auto trafiło również 

do podopiecznych Warsztatów Tera-
pii Zajęciowych w Owińskach (gmi-
na Czerwonak). Z kolei Stowarzysze-
nie „Promyk” w Konarzewie otrzyma 
autobus, którego przekazanie nastą-
pi w  kwietniu. Zakup samochodów 
był możliwy, dzięki przystąpieniu 
przez powiat poznański do programu 
wyrównywania różnic między regio-
nami (prowadzony przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych) i otrzymał 260 tys. zł, 
przez co mógł zakupić dwa specjali-
styczne busy oraz autobus.

E.J., HS

Może jeździć

n
Pamiątkowe zdjęcie przed nowym busem „Wspólnej Drogi”

Formalne i uro-
czyste przekaza-
nie kluczyków 
samochodowych 
do busa

n

Mieszkańcy ul. 
Sienkiewicza 
i  liczni prze-
chodnie docze-
kali się wreszcie 
nowego chodni-
ka na odcinku 
od ul. Kościusz-
ki do ul. Prze-
jazd (ok. 240 m). 
Stary, pamiętają-
cy lata 70., był 
wyjątkowo wy-
boisty i  niebez-
pieczny.  Od 
strony ul. Ko-
ściuszki, ułożo-
ny z  kostki po-
zbrukowej trakt 
ma ok. 2,10  m 
szerokości. Od 
ul. Przejazd jest 
węższy – 1,60 m.
Inwestycję wy-
konała firma 
„Korbud” Usługi 
brukarskie z Sa-
sina koło Mosi-
ny, która zaofe-
rowała najniższą 
cenę – 72 348 zł. 
Do przetargu 
zgłoszono 8 
ofert (3 odrzucono). Ofer-
ta z najwyższą ceną opie-
wała na 107 675 zł.

(Z)

Nareszcie jest

n
Nowy, pozbrukowy chodnik na ul. Sienkiewi-
cza, od ul. Kościuszki do ul. Przejazd. Przydał-
by się jeszcze remont asfaltowej jezdni   fot. 
Hanna Siatka
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Jeszcze się taki nie urodził, co by wszyst-
kim dogodził. Mieszkańcy wielu ulic 
Lubonia czekają na budowę lub remont, 
chociażby na załatanie swojej – długo, 
nierzadko latami. Są tacy, według słów 
burmistrz Małgorzaty Machalskiej, któ-
rzy trwają w nadziei 80, 40, 25 lat. Naj-
szybciej doczekali  się mieszkańcy No-
wego Centrum Lubonia. Z jednej strony 
dzięki sprawności miasta w staraniach 
o środki zewnętrzne, bo z własnych by-
łoby to trudne, może nawet niemożliwe. 
Z drugiej, to prawda, są to ulice gęsto 
zamieszkałe, co stawia je w  pozycji 
uprzywilejowanej. Ale tak, czy owak, ich 
mieszkańcy mają szczęście, że, w stosun-
kowo krótkim czasie, kończy się gehen-
na docierania do mieszkań przez błota, 
bezdroża, wykopy, niby-zieleń. Wschod-
nia gotowa, Jana Pawła II w tym roku.
Budowa ulicy, gdy już stoją przy niej za-
mieszkałe domy, jest trudna i kłopotliwa 
dla wszystkich. Dla mieszkańców, budow-
niczych i dla miasta. Trudna nie oznacza 
– niemożliwa do przetrzymania. Miesz-
kańcy okolicznych domów przyszli z ży-
czeniami, obawami, pomysłami na roz-
wiązanie kłopotów, przede wszystkim 
komunikacyjnych. Jak dojechać do domu 
i  gdzie zaparkować? Czy trzeba będzie 
opróżnić hale garażowe i na jak długo? Czy 
na czas dotrze informacja? Ze strony wy-
konawców padła deklaracja nie tylko in-
formowania, ale też maksymalnego ogra-
niczenia utrudnień. Trzeba zdać sobie 
sprawę z  goniących terminów. Właśnie 
czas jest tu bardzo istotny. Miasto musi 
dotrzymać terminów związanych z zakoń-
czeniem i rozliczeniem inwestycji. To jest 
warunek konieczny dla skorzystania z do-
tacji ze środków unijnych. Są przecież 
gminy, które czekają na takie potknięcie 
i chętnie skonsumują środki niewykorzy-
stane terminowo w  innej gminie. Stąd 
pośpiech i niemożność podzielenia prac 
na etapy. Będzie taki moment, w którym 

wjazd na teren budowy zostanie całkowi-
cie zamknięty. Co wówczas? Pozostanie 
parkowanie poza terenem budowy, dalej 
od domu. To jest uciążliwe, ale perspekty-
wa nowej, luksusowej ulicy, powinna rów-
noważyć wyrzeczenie. Tak jednak nie jest.
Nie brakowało słów oburzenia i uty-
skiwania na niedogodności. Krytyczne 
uwagi dotyczyły też ostatecznego 
kształtu ulicy. Zwłaszcza możliwości 
dojazdu pod sam dom i miejsc parkin-
gowych. Tych, jak zwykle jest za mało, 
zdaniem mieszkańców. Byli wśród nich 
tacy, którzy chętnie poświęciliby tere-
ny zielone na rzecz parkingów. Wiele 
w tym nieporozumień, bo jednocześnie 

postulowano więcej przejść dla pie-
szych i  progi zwalniające, nie biorąc 
pod uwagę przepisów, które ograni-
czyłyby w konsekwencji, i to znacznie, 
liczbę miejsc dla samochodów. Były 
też skrajne propozycje, by parkować 
przy rondzie, pod oknami innych 
mieszkańców, a nawet rezygnacji z ko-

Do roboty
Konsultacje w sprawie budowy alei Jana Pawła II

n
Przedstawiciel wykonawcy sygnalizuje utrudnienia podczas budowy ulicy    
fot. Jerzy Nowacki

munikacji zbiorowej, na rzecz progów 
zwalniających i parkingów.
Wielu zabierających głos nie rozumie 
przepisów prawa. To jeszcze nie grzech, 
bo prawo jest u  nas skomplikowane 
i często się zmienia. Jednak brak zrozu-
mienia dla potrzeb innych ludzi jest 
oburzający. Podobnie jak uparte, ciągłe 

mylenie zaniechania i niedociągnięć de-
welopera z obowiązkami miasta wobec 
mieszkańców – zadziwiające po 27 latach 
gospodarki rynkowej. Inna rzecz, że 
deweloperzy powinni być bardziej mo-
nitorowani przez uprawnione instytucje 
państwowe i samorządowe, na każdym 
etapie budowania osiedli. Od tego zale-
ży stan wspólnego, codziennego otocze-
nia. Prywatne wszak jest lepsze, gdy jest 
rozumnie kontrolowane. Podobnie 
ma się rzecz ze wspólnotami, które do-
brze działają, co wynika z  obserwacji, 
pod bacznym spojrzeniem mieszkańców. 
Na tak ważnym zebraniu była tylko 
jedna osoba zarządzającą ze wspólnot. 
A to właśnie zarządcy powinni zająć się 
przekazywaniem lokatorom na czas waż-
nych informacji, o czekających ich nie-
dogodnościach. A  będzie ich wiele. 
Tymczasem już „wbito pierwsze, sym-
boliczne łopaty” w nową budowę. Tym-
czasem wielkie zadanie przed wszystki-
mi. Do dyspozycji mieszkańców, zgodnie 
ze złożoną deklaracją, są, obecni na ze-
braniu, burmistrzowie, kierownik robót, 
inspektorzy nadzoru, architekt, urzęd-
nicy miejscy. A więc do roboty…

JN

n
 Mieszkańcy NCL-u przybyli na konsultacje w sprawie budowy al. Jana Pawła II   
fot. Jerzy Nowacki

Projektowanie:
Qn przebudowa odcinka ul. Żabikow-

skiej na odcinku od ul. Sobieskiego do 
skrzyżowania ulic Buczka – Targowa – 
Poznańska,
Qn budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. 

Wiejskiej,
Qn budowa ścieżki pieszo-rowerowej Ko-

cie Doły (na odcinku od ul. Wodnej do 
ul. Podgórnej),
Qn budowa budynku wielorodzinnego 

przy ul. Łącznej w Luboniu,
Qn budowa ul. Dojazdowej oraz odcin-

ka ul. Rydla (od ul. 1 Maja do Walki 
Młodych),
Qn przebudowa sieci kanalizacji deszczo-

wej w ul. Krętej z remontem nawierzchni,
Qn termomodernizacja Szkoły Podsta-

wowej nr 2,
Qn rozbudowa Przedszkola nr 1 przy ul. 

Sobieskiego,

Qn budowa chodnika oraz sieci kanalizacji 
deszczowej w ul. Kasprzaka,
Qn modernizacja sieci kanalizacji desz-

czowej w ul. Dworcowej,
Qn przebudowa Domu Włodarza,
Qn przebudowa przepustu w  ciągu ul. 

Kościuszki,
Qn dojazd do ogródków działkowych 

ROD „Bratek”,
Qn budowa sieci kanalizacji deszczowej 

w ul. Wawrzyniaka,
Qn budowa chodnika w  ciągu Czajczej 

i Skośnej,
Qn budowa parkingu Park & Ride przy 

ul. Dworcowej,
Qn - budowa oświetlenia w ciągu ul. Po-

lnej (projekt Budżetu Obywatelskiego),
Qn budowa chodnika w ciągu ul. Wcza-

sowej,
Qn budowa sieci kanalizacji deszczowej 

w ciągu ul. Morelowej i Owocowej,

Inwestycje miejskie
g informacji przesłanych z Urzędu Miasta 21 marca

Qn budowa sieci ka-
nalizacji deszczowej 
w ciągu ul. Anderse-
na i Makuszyńskiego.

Realizacja inwestycji:
Qn budowa al. Jana Paw-

ła II,
Qn budowa sieci kanali-

zacji deszczowej w ciągu 
ul. Solskiego,
Qn budowa sieci kanali-

zacji deszczowej w ciągu 
ul. Rutkowskiego i Spo-
kojnej,
Qn budowa chodnika 

w ciągu ul. Malwowej,
Qn remont chodnika 

w  ciągu ul. Dąbrow-
skiego,
Qn budowa chodnika 

w ciągu ul. Kalinowej i Kasztanowej,
Qn remont chodnika w  ciągu ul. Sien-

kiewicza,
Qn budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu 

ul. Kolonia PZNF wraz z odtworzeniem 
nawierzchni drogi,

Qn budowa chodnika w ciągu ul. Jesien-
nej i Wiosennej

Joanna Humerczyk
stanowisko ds. komunikacji społecznej

n
W ub. roku wykonano chodnik na ul. Streicha, a teraz 
wybrukowano zatokę autobusową   fot. Piotr P. Rusz-
kowski



4/2017

28

LUDZKIE SPRAWY

Do zmiany!
Nie wyobrażam sobie, abym chodził 
w Polsce po ulicach Stalina, albo Hitlera, 
by wymienić te dwie, jednoznacznie 
potępiane postacie. Także wielu, wielu, 
innych, którzy wydając rozkazy, lub 
podejmując osobiste działania, mordo-
wali lub skazywali na cierpienia innych 
ludzi, choćby nawet jednego człowieka. 
To uważam za bezsporne. I  chyba nie 
jestem odosobniony w tym przekonaniu. 
Inaczej ma  się sprawa, gdy mamy do 
czynienia z patronami ulic, których do-
konania, w jakimś czasie uznano za war-
te uczczenia, a  potem zwery�kowano 
z powodu zmian ustrojowych. Za każ-
dym razem, jak sądzę, powinna być 
badana konkretna sprawa i jej uzasad-
nienie. Czasem wnioski będą oczywiste, 
innym razem wymagające wyjaśnienia. 
Pamiętam przecież, jak niechętnie miesz-
kańcy Poznania przyjmowali narzucenie 
takich patronów, jak Armia Czerwona, 
Feliks Dzierżyński, które usunięto przy 
nadarzającej  się okazji i  przywrócono 
nazwy dawne, historyczne lub nowe, 
godne takiego wyróżnienia. Ale były też 
takie, których zmiana budziła kontro-
wersje. Sadzę, że podobne myślenie to-
warzyszy mieszkańcom ul. Migalli w Lu-
boniu, którzy w sprawie patrona swojej 
ulicy zwrócili  się pisemnie do IPN. 
W dokumencie, który złożył w Instytu-
cie w  imieniu mieszkańców Bogdan 
Tarasiewicz, czytamy: „My mieszkańcy 
ul. Migalli w Luboniu (…) protestujemy 
przeciwko próbie zmiany nazwy naszej 
ulicy”. Bogdan Tarasiewicz, zabierając 
głos na posiedzeniu Komisji Komunalnej 
RML, mówił też, że zdaniem wielu, Mi-
galla, jeśli to ten, bo ulica ma tylko na-
zwisko, oddał życie za ojczyznę, więc nie 
zasługuje na odebranie mu patronatu. 
Z dalszej treści pisma wynika, że miesz-
kańcom zależy na niezmienianiu nazwy 
ulicy także z powodów praktycznych, bo 
zmiana nazwy to kłopot i koszty. Takich 
spraw będzie w Polsce więcej, bo ustawa 
o dekomunizacji ulic jest bardzo rozległa 
interpretacyjnie.
Komisja Komunalna zajęła się 10 kwiet-
nia, na specjalnym posiedzeniu, luboń-
skimi ulicami, wstępnie wyznaczonymi 
do zmiany nazwy. Wybrane na podstawie 
kryteriów określonych w ustawie, nazwy 

ulic wysłano prawie rok temu do IPN. 
Na tej liście znalazły  się następujące 
drogi: Migalli, Mariana Buczka, Koziń-
skiego, Władysława Hibnera, Małgorza-
ty Fornalskiej, Lemańskiego, 22 Lipca, 
Władysława Skóry, Kurowskiego, Walki 
Młodych, Henryka Rutkowskiego, Jana 
Mazurka, Faustmana i  Jana Panka. 
W odpowiedzi z IPN, którą przeczytano 
Komisji wynika, że wszystkie z  nich 
podlegają zmianie, a nie wyklucza się, 
że dojdą jeszcze inne, których miasto 
„nie wykryło”. Dekomunizacja może 
zatem trwać latami, zwłaszcza, że na 
decyzję z IPN trzeba czekać bardzo dłu-
go. Mieszkańcom obiecano pisemną 
odpowiedź, co prawda, za dwa tygodnie, 
ale bogatsi o doświadczenie miasta, po-
stanowili działać pro�laktycznie. Jeśli 
bowiem do sierpnia nie zapadną decyzje 
Rady o wyborze nowych nazw ulic, zo-
staną one zmienione decyzją wojewody. 
Dlatego pewnie mieszkańcy ul. Migalli, 
innym pismem, zwracają się do Komisji 
Komunalnej, by ta, jeśli nie nadejdzie na 

czas odpowiedź IPN w sprawie patrona, 
nadała ulicy nazwę Sybiraków. To wido-
my dowód, że nie względy ideologiczne 
nimi kierują.
Nie jest to przypadek w Luboniu odosob-
niony. Na liście do zmiany znajduje się 

Dekomunizacja po lubońsku
kilka nazwisk bez imion. To daje miesz-
kańcom pretekst, by uznać, że chodzi 
o  innego patrona. Poszukiwania w In-
ternecie dały pewne efekty. Niektóre 
groteskowe, jak na przykład szesnasto-
wieczny rycerz o imieniu Aroer i nazwi-
sku Koziński, zamiast Kozińskiego człon-
ka KPP. Słusznie na niestosowność takich 
niepoważnych zabiegów wskazał radny 
Adam Dworaczek. Są jeszcze podobne 
propozycje, jak zmiany imienia, na przy-
kład Karol, zamiast Marian, przy Bucz-
ku, czy dodanie Jan przy Lemańskim 
(ulica bez imienia), to mało znany poeta 
młodopolski. Albo dodanie jednego „n” 
w nazwisku Faustman i dodatkowo imie-
nia Władysław. A także, oddalona przez 
Komisję, propozycja mieszkańców, by 
zastąpić Jana Panka – ojca, Janem Pan-
kiem – żyjącym jego synem, niewątpliwie 
postacią szanowaną w mieście, ale ma-
jącą jeszcze przed sobą wiele do zrobie-
nia. Istotnie mało to poważne zabiegi, 
mające na celu obejście ustawy o deko-
munizacji. Można by na zasadzie prze-

kory zaproponować zmianę nazwy 
22 Lipca na E. Wedla. Bezspornym po-
zostaje fakt niezadowolenia mieszkańców 
z arbitralności ustawy i wrażenie, że do 
jednego worka wrzucono zbrodniarzy, 
instytucje wprowadzające i utrzymujące 

komunistyczną władzę i ludzi o innych 
poglądach, niż dziś preferowane przez 
rządzących, ale ideowych i  uczciwych 
w działaniu. Nierzadko bohaterów i skła-
dających o�arę życia.
Radni ustalili, że rekomendują dla każdej 
z ulic zakwali�kowanych przez IPN do 
zmiany patrona, dwie nazwy do wyboru 
przez mieszkańców. Większość z  nich 
zaproponował miejski urzędnik, opiera-
jąc się na zasadzie neutralności i dopa-
sowania nowych nazw do istniejących 
w sąsiedztwie. Inne zgłosili radni, naj-
więcej Paweł Wolniewicz, i mieszkańcy. 
Teraz radni rozpoczną konsultacje 
z mieszkańcami zmierzające do ostatecz-
nego rozstrzygnięcia i wyboru patrona 
lub nazwy ulic.

Też o ulicach
Komisja została również poinformowa-
na przez burmistrz Małgorzatę Machal-
ską, że za kilka dni upływa termin de-
cyzji o prawie pierwokupu przez miasto 
nieruchomości (działki 5/48, z trudnym 
dojazdem do ul. Armii Poznań oraz 
służebnością dojazdu i  przesyłu przez 
działki sąsiadujące) w  cenie 200  zł za 
metr, z przeznaczeniem na budownictwo 
wielorodzinne, o powierzchni 3 238 m2. 
Po dyskusji i wielu wątpliwościach, padł 
pomysł zaproponowania tej działki wła-
ścicielom nieruchomości z ul. Kołłątaja, 
zamiast rozważanego do wymiany boiska 
z Jaśminowej. Wstępnie zgodzono się na 
zakup, pod warunkiem poważnej dekla-
racji ze strony oczekujących odszkodo-
wania za straty wynikłe ze zmiany spo-
sobu zagospodarowania działki na Koł-
łątaja (czytaj na str. 3).
Radny Marek Samulczyk wrócił do po-
ruszonej na sesji RML sprawy mieszkan-
ki z ul. Akacjowej, zgłaszającej pretensje 
z powodu pominięcia jej nieruchomości 
przy budowie chodnika na ul. Klonowej. 
Spór między radnym i zastępcą burmi-
strza Michałem Popławskim przyniósł 
kilka nowych informacji i potwierdził, 
jak się wydaje, słuszność decyzji podję-
tych przez burmistrza. M. Popławski 
zadeklarował, że w  przypadku zmiany 
obecnych uwarunkowań, jeśli będzie taka 
wola Rady, miasto dobuduje chodnik na 
spornym odcinku.

JN

n
Mieszkańcy na spotkaniu w sprawie dekomunizacji nazw ulic   fot. Jerzy Nowacki

Czy w  Nowym Centrum Lubonia są 
mieszkańcy, którzy „żyją ponad pra-
wem”? Wielokrotnie widziałam, jak Straż 
Miejska upomina właściciela dużego 
auta, który mimo to, dzień po dniu 
parkuje w niedozwolonym miejscu. Po-
dobnie czyni z dwoma innymi samocho-
dami. Ponadto codziennie auta dostaw-
cze wjeżdżają przez przejścia dla pie-
szych, aby zrobić dostawę do apteki itp. 
To  się kiedyś może źle skończyć. Tu 
biega mnóstwo dzieci! Wystarczy zablo-

kować wjazd na chodniki słupkami, jak 
przy Urzędzie Pocztowym.

Starsza mieszkanka Lubonia

List do redakcji

Wolna amerykanka

W Nowym Centrum Lubonia panuje rażąca 
dowolność parkowania. Do niedawna na 
świeżo oddanej ul. Wschodniej auta stawiano 
również w zatoce autobusowej. By udostęp-
nić miejsca do parkowania, których w NCL 
brakuje, znak informujący o zatoce przesło-
nięto czarną folią. Stawianie samochodów na 
łuku ronda gdzie indziej byłoby niedopusz-
czalne!   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
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1 kwietnia minął rok, odkąd rząd wpro-
wadził program „Rodzina 500 plus”. Jego 
głównym celem miała być pomoc w wy-
chowaniu dzieci poprzez przyznawanie 
świadczeń wychowawczych. Wypłacane 
pieniądze miały posłużyć jako częściowe 
pokrycie kosztów związanych z zaspo-
kojeniem potrzeb życiowych oraz wy-
chowaniem dziecka. Poza tym, program 
miał się też przyczynić do zwiększenia 
dzietności. Jak po roku oceniają go ro-
dzice? Czy faktycznie wzrosła liczba 
urodzonych lubonian? Czy szkoły za-
uważyły jakieś zmiany? Co na to Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej?

Liczby
Zacznijmy zatem od konkretów. 
Według danych lubońskiego 
MOPS-u, programem objęto 2 495 
rodzin, a świadczenia są wypłaca-
ne obecnie na 3 545 dzieci. Gmina 
Luboń miesięcznie na wypłaty 
świadczeń 500+ wydaje ok. 
1 710 000 zł. Pieniądze otrzymy-
wane w ramach programu są przez 
mieszkańców Lubonia wydawane 
zgodnie z  przeznaczeniem. Od 
momentu wejścia w  życie 500+, 
do Ośrodka Pomocy Społecznej 
nie dochodziły i  nie dochodzą 
żadne sygnały, które mogłyby 
świadczyć o marnotrawieniu środ-
ków przez mieszkańców. Od 
kwietnia 2016 r. nie wpłynęła żad-
na skarga ani zgłoszenie o  tym 
charakterze. MOPS podkreśla 
również, że pieniądze z tytułu pro-
gramu nie są wliczane do docho-
du rodziny. To natomiast powo-
duje, że jeśli rodzina do tej pory 
spełniała określone kryteria, by 
móc dostawać różnego rodzaju 
zapomogi czy inne świadczenia 
rodzinne, to nawet mimo przyj-
mowanych pieniędzy rządowych, 
nadal będzie je otrzymywać, ponieważ 
nie przyczynią się one do przekroczenia 
progu �nansowego.

Urodzenia
Chcąc dokonać rzetelnej i  czytelnej 
analizy ilości urodzeń, musimy po-

równać liczbę narodzin od kwietnia 
2015 r. do 31 marca 2016 (czyli rok 
przed wprowadzeniem programu) 
i  od kwietnia 2016 do 31 marca 
2017 r. Według danych z lubońskiego 
USC wynika, że na przełomie 2015-
2016 r. na świat przyszło 371 dzieci 
(368 zameldowane na stałe, 3 tym-
czasowo), natomiast 2016-2017 było 
357 urodzeń (355 zameldowani na 
stałe, 2 czasowo). Wniosek – program 
nie przyczynił  się do zwiększenia 
dzietności wśród lubonian. W tabel-
ce przedstawiamy zestawienie uro-
dzeń w  poszczególnych miesiącach 
dwóch analizowanych lat. W  tabeli 

nie uwzględniono meldunków tym-
czasowych, których w  roku przed 
wprowadzeniem programu było rap-
tem 3, a teraz 2.

Okiem mamy ekonomistki
Założenia programu były szczytne. Dla 
wielu Polaków był to decydujący argu-
ment, aby zagłosować na obecną partię 
rządzącą. Co po roku działania pro-
gramu mówią sami zainteresowani? 
Spytałam o to Monikę, która jest mamą 
dwóch cudownych dziewczynek w wie-
ku przedszkolnym i jednocześnie eko-
nomistką, pracującą w banku. Oto, co 
powiedziała.  – Nie chciałam brać 500+, 
chciałam  się zachować honorowo: nie 
glosowałam na rządzących, nie popie-
ram ich populistycznych obietnic bez 
pokrycia, tym bardziej, że wiem, jakie 
będą konsekwencje ekonomiczne... Do 
pobierania pieniędzy przekonał mnie 
mój mąż, mówiąc, że jak my nie sko-
rzystamy, to ktoś inny weźmie pienią-
dze. Pobieramy 500+ tylko na młodszą 
córkę (uważam, że ten przepis dyskry-
minuje starsze dziecko). Pieniądze nie 
trafiają na odrębny rachunek, ale na 
nasz główny, na który wpływa wyna-
grodzenie, w związku z tym nie jesteśmy 

Warto było? w  stanie separować, ewidencjonować 
wpływów, a później wydatków. Pienią-
dze przeznaczamy na wydatki kultural-
ne i rozrywkowe: chcemy jak najczęściej 
chodzić z dziewczynkami do kina, te-
atru i  w  inne miejsca z  zajęciami dla 
najmłodszych, jak również na płatne 
place zabaw w  centrach handlowych. 
Z  doświadczenia zawodowego widzę, 
że rodzice bardzo rzadko gromadzą 
środki z 500+ na odrębnych rachunkach 
typowo dla dzieci. Najczęściej pieniądze 
trafiają do „jednego worka” i są spożyt-
kowane na potrzeby całej rodziny. Po-
nadto, zwiększyła  się liczba rodzin, 
w których zasiłek jest pobierany już dla 
pierwszego dziecka. Rodzice zarabiają-
cy najniższą krajową rezygnują z pracy, 
bo im się nie opłaca, nie chce pracować, 
i  tak dostaną pieniądze. Mało tego, 
niektórzy decydują się na kolejne dzie-

ci, gdyż 500+ staje się ich sposobem na 
życie, głównym dochodem. Tutaj poja-
wia się kolejny wskaźnik ekonomiczny 
– bezrobocie. Liczba wolnych miejsc 
pracy wzrosła, ale głównie są to stano-
wiska mało wymagające, jeżeli chodzi 
o  wykształcenie czy doświadczenie 
z  najniższym wynagrodzeniem. Czyli 
jest to konsekwencja 500+, a nie dobro-
bytu... Konsekwencją 500+ na pewno 
będzie przyrost naturalny (podejrze-
wam, że głównie w najniższych klasach 
społecznych, gdzie 500+ jest głównym 
dochodem). To z  kolei będzie miało 
pozytywny skutek, ponieważ za kilka-
dziesiąt lat będzie miał kto pracować 
na nasze emerytury). Efektem programu 
będzie także wzrost gospodarczy. Te 
pieniądze w jakimś stopniu na pewno 
wrócą do gospodarki, ale moim zda-
niem, będzie to miało niewspółmierne 
konsekwencje, jeżeli chodzi o dług pu-
bliczny (rosnący w zastraszającym tem-
pie) oraz brak inwestycji w  dziedziny 
gospodarki, w których wreszcie zaczę-
liśmy, chociaż w minimalnym stopniu, 
doganiać inne kraje Europy lub dosta-
liśmy się nawet do czołówki... Rozwoju 
nie będzie, będzie zastraszająco rosną-
cy dług publiczny, a  gdy zajdzie taka 

potrzeba, pieniądze będą dodrukowane, 
byle tylko spełnić obietnice wyborcze 
(500+). Oby to było tylko czarnowidz-
two... Obawiam  się jednak, że nasze 
dzieci zapłacą za to podwójną cenę. 
Moim zdaniem program powinien być 
wprowadzony w innej formie, np. bony 
na podręczniki, na kulturę (wyjścia do 
kina, teatru), w razie potrzeb – na żyw-
ność i ubiór. Ta pomoc powinna zapo-
biegać patologiom, a nie je rodzić...

Głosy innych
Co na to inne mamy? Zgodnie twier-
dzą, że dla rodzin dobrze sytuowanych 
finansowo środki te praktycznie nie są 
odczuwalne. Dzieci i tak mają wszyst-
ko. Pieniądze idą głównie na przyjem-
ności. Jeśli chodzi o rodziny średnio-
zarabiające, pieniądze przeznaczane są 
na zajęcia dodatkowe dla dzieci, wa-

kacje, lepsze ubrania, szeroko po-
jętą rozrywkę (zabawki, książki, gry, 
lepsze prezenty świąteczne), remon-
ty, zmianę samochodu czy miesz-
kania. Zgodnie z założeniami, do-
datkowe wpływy odczuwają najbar-
dziej biedniejsze rodziny. Tam 
środki przeznaczane są na podsta-
wowe środki do życia: jedzenie, 
ubrania, leki. Każdy, bez względu 
na to, czy potrzebuje tych pieniędzy 
na życie czy na przyjemności, 
mówi: „Jak dają, to biorę”. Dają, 
tylko kto za to zapłaci...? Rząd za-
uważył pewne nieścisłości w funk-
cjonowaniu programu i  zamierza 
„rozprawić się” z  tymi, którzy ce-
lowo na umowach wykazują mniej-
sze zarobki oraz chce ujednolicić 
przepisy w przypadku rodziców po 
rozwodach, którzy oboje ubiega-
ją się o pieniądze na to samo dziec-
ko. Jak politycy tego dokonają i czy 
im się to uda? Jak długo pieniądze 
będą wypłacane? Czy sprawdzą się 
obawy Moniki? Pożyjemy, zobaczy-
my... Póki co, lubońskie szkoły nie 
zauważyły znaczących zmian w sta-
tusie finansowym rodzin uczniów. 
Zastrzegają, że trudno jest określić, 

czy to akurat program „Rodzina 500 
plus” przyczynił  się do polepszenia 
warunków bytowych niektórych 
uczniów, czy może np. zmiana pracy 
rodzica.

Wokół programu toczą  się rozmaite 
dyskusje. Obecna władza chwali  się 
zwiększonym przyrostem naturalnym, 
choć demografowie twierdzą, że w Pol-
sce nadal więcej ludzi umiera, niż się 
rodzi. Jeśli tendencja  się utrzyma, to 
może za ileś lat sytuacja  się zmieni. 
Pytanie tylko, ile trzeba wydać, żeby 
osiągnąć zamierzony skutek...? Jedno 
jest pewne, gdyby program „Rodzina 
500+” z jakiś powodów został wycofa-
ny, zapewne przyczyniłoby  się to do 
społecznego buntu i ogólnego nieza-
dowolenia. Z obserwacji MOPS-u wy-
nika, iż wiele rodzin nie wyobraża 
sobie sytuacji, aby program miałby 
przestać działać.

Bardzo dziękuję Marcie Marczyńskiej 
z USC i Jolancie Pieprzyckiej z MOPS-u 
za udzielone informacje, mojej koleżan-
ce Monice za szczerą wypowiedź oraz 
innym mamom za głos w sprawie.

Beata Stempczyńska

Miesiąc

kwiecień 24 35
maj 41 31

czerwiec 33 37
lipiec 31 31

sierpień 26 37
wrzesień 36 25

październik 31 24
listopad 29 30
grudzień 26 30
styczeń 33 26

luty 26 18
marzec 32 31
RAZEM

Urodzenia w Luboniu
rok

przed
500+

rok
z

500+

368 355

20
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20
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20
16

20
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n
Od lat do odwiedzenia redakcji „Wieści Lubońskich” zachęca wizerunek szczęśliwej rodziny 
umieszczony na tle Nowego Centrum Lubonia, w którym mieszka i rodzi się wiele dzieci
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Coraz wyraźniej zarysowuje się docelo-
wy kształt wiaduktu w Łęczycy budowa-
ny dla drogi wojewódzkiej 430 (ul. Armii 
Poznań) w okolicy zabytkowego wiaduk-
tu kolejowego linii Poznań-Wolsztyn nad 
ulicą Krętą w  Luboniu. Na przełomie 
lipca i sierpnia br. nastąpi odbiór inwe-
stycji drogowej realizowanej przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe SA w  ramach 
modernizacji linii E59 z  Poznania do 
Czempinia. Realizacja obiektu powsta-

jącego przy południowej granicy nasze-
go miasta unaoczniła lokalnym miesz-
kańcom (Lubonia i  Łęczycy) problem 
komunikacyjny, jaki w  tym miejscu 
będzie dotyczył niezmotoryzowanych 
uczestników ruchu. Po likwidacji do-
stępnego dla pieszych przejazdu kolejo-
wego, na drugą stronę DW 430 będzie 
można  się przedostać wyłącznie przez 
wiadukty (nad przedłużeniem ul. Krętej 
oraz torami kolejowymi), na które pro-
wadzą jedynie wysokie schody. Osoby 
z wózkami dziecięcymi, niepełnospraw-
ne (na wózkach) oraz starsze, dla których 
wejście po stopniach stanowi problem, 
rowerzyści wreszcie, będą zmuszeni nad-
łożyć około kilometr drogi (podążając 
ok. 500 m ul. Krętą do ronda w Łęczycy, 

a stamtąd, znów ok. 500 m, wzdłuż no-
wej DW 430 położonej na wiaduktach 
w stronę Lubonia) lub autobusem z nowo 
powstałej pętli w Łęczycy. Na razie prze-
dłużenie ul. Krętej, które tymczasowo 
zbiera cały ruch kołowy na tym odcinku, 
jest bardzo ruchliwe. Po oddaniu do 
eksploatacji nowej trasy wojewódzkiej, 
ul. Kręta będzie drogą lokalną o mniej-
szym natężeniu ruchu.

Dlaczego projektując inwe-
stycję, pominięto społeczny 
aspekt dotyczący Lubonia 
i w kolejnym punkcie miasta 
położonego po obu stronach 
DW 430, pozbawiono miesz-
kańców bezpośredniej komu-
nikacji? Czy wykonawcy 
mają tego świadomość i moż-
liwe jest inne rozwiązanie? 
Z  tymi pytaniami wybrali-
śmy się na spotkanie zorga-
nizowane przez władze gmi-
ny Komorniki z sąsiadujący-
mi z nową inwestycją miesz-
kańcami Łęczycy.

Pierwsze symptomy izolacji
Więcej słońca!
Inicjatorami spotkania byli bracia Ry-
szard i  Wiktor Cegiołkowie, którzy 
zainteresowali wydarzeniem m.in. rad-
nego Lasku – Hieronima Gawelskiego. 
Głównym tematem spotkania zorga-
nizowanego 17 marca w Urzędzie Gmi-
ny Komorniki była kwestia ekranów 
akustycznych ustawionych przez inwe-
stora wzdłuż nowej drogi, na wysoko-
ści zabudowań. Mają chronić domo-

stwa przed hałasem arterii wojewódz-
kiej i pobliskiej linii kolejowej Poznań-
-Wrocław. Mieszkańcy protestują 
przeciw wysokości i nieprzejrzystości 
tych urządzeń. Przed oknami (w od-
ległości kilku metrów), zamiast wido-
ku zieleni rozpościerającej  się nad 
Wartą, mają teraz płyty ekranów, w do-
mach brak światła dziennego, 
a w ogrodach cień. Władze Komornik, 
które reprezentował zastępca wójta – 
Tomasz Stellmaszyk – zaprosiły na 
spotkanie przedstawiciela PKP  PLK, 
(Centrum Realizacji Inwestycji Region 
Zachodni – Zespół ds. modernizacji 
linii kolejowej E59 na odcinku: grani-
ca woj. dolnośląskiego – Poznań), kie-

rownika kontraktu – Edwarda Luciń-
skiego, który przybył wraz z  projek-
tantem – Stefanem Adaminem i  kie-
rownikiem budowy Romualdem Paw-
likiem (Skanska SA – generalny wyko-
nawca). Ze strony urzędu gminy 
obecny był również kierownik Wydział 
Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa 
i  Ochrony Środowiska– Arkadiusz 
Klemczak (dyrygent lubońskiego chó-
ru „Bard”). Mieszkańcy przybyli z soł-
tysem Łęczycy – Mateuszem Werbiń-
skim. Ich interesu bronił asystent posła 
Bartłomieja Wróblewskiego (PiS) – 
Maciej Andrzejewski, który podczas 
wizji lokalnej zapoznał się z problema-
mi sąsiadów DW 430. Przedstawiciele 
inwestora tłumaczyli wzburzonym 
mieszkańcom nieuchronność zastoso-
wanych rozwiązań. Opracowana 
w  2009  r. dokumentacja projektowa 
powstała w oparciu o wymagane pro-
cedury decyzyjne i obowiązujące wów-
czas normy, w tym decyzję Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ), 
która narzuciła wymóg zastosowania 
pełnych ekranów akustycznych. Wszel-
kie zmiany w  projekcie, zdaniem in-
westora, grożą zatrzymaniem inwesty-
cji i  koniecznością zwrotu środków 
unijnych, są możliwe dopiero po 5-let-
nim okresie trwałości projektu (gwa-
rancji). W  odczuciu mieszkańców 
zabrakło skierowanej bezpośrednio do 
nich w odpowiednim czasie informacji 
o szczegółach inwestycji, a także kon-
sultacji, na które obecnie, co podkre-
ślali przedstawiciele inwestora, jest już 
za późno (ten wymóg został spełniony 
w sposób formalny w trybie admini-
stracyjnym – umieszczenie ogłoszeń 
na stronie WWW i  tablicy informa-
cyjnej urzędu gminy). Asystent posła 
argumentował możliwość aneksowania 
umów, również unijnych. Wnioskiem 
ze spotkania odbytego w Komornikach 
było ustalenie wizyty władz gminy oraz 
przedstawicieli inwestora i mieszkań-
ców Łęczycy w RDOŚ, celem ustalenia, 
czy możliwa jest proponowana przez 
obywateli zamiana 2-3 górnych pane-
li ekranów na przeźroczyste (nie tłumią 
hałasu, a  jedynie odbijają fale dźwię-
kowe)?

Wnioski dla nas
Deklaracje inwestora tłumaczą również 
ewentualne próby rozwiązania luboń-
skiego problemu (trwałość projektu). 
Milczenie, które zapanowało po przed-
stawieniu przez nas trudności wynika-
jących z zastosowanych rozwiązań przy 
naszej granicy, świadczy o tym, że pro-
jektując bezkolizyjny przelot drogi wo-
jewódzkiej w  miejscu newralgicznym 
dla Lubonia, nie brano pod uwagę mar-
ginalnych z punktu widzenia inwestycji 
potrzeb mieszkańców. Podczas spotkania 
w Komornikach wybrzmiały, zgłaszane 
również przez sąsiadów z Łęczycy, argu-
menty potwierdzające silne związki obu 
części Lubonia przedzielo-
nych drogą 430 – utrudnie-
nie przejścia mieszkańców 
Dolnego Lasku do kościoła 
para�alnego, sklepów i  ro-

n
Wiadukt nad przedłużeniem ul. Krętej w kierunku Łęczycy, na który prowadzi prawie 50 stromych stopni z podestami przy-
stankowymi co 12 stopni (wysokość ok. dwóch pięter). Nie przewidziano nawet windy. Wózki, niepełnosprawni, rowerzyści 
będą skazani na przebycie dodatkowych 1000 m (do ronda w Łęczycy i z powrotem – drogą 430 biegnącą górą). W tunelu 
wiaduktu sznur samochodów stoi na przedłużeniu ul. Krętej (z chodnikiem) w kierunku Łęczycy   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Kierownik budowy tłumaczy nam system komuni-
kacyjny na budowanym węźle   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

n
Ryszard Cegiołka objaśnia władzom Komornik i przedstawicielom inwe-
stora oraz wykonawcy mankamenty o charakterze społecznym prowa-
dzonej inwestycji   fot. Hanna Siatka

cd.  
obok
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dzin w Lasku Górnym. Prawdopodobnie 
nie bez znaczenia był w naszym przy-
padku formalny wymóg mówiący 
o tym, że wyjazd z drogi gminnej na 
wojewódzką nie może  się znajdować 
w  odległości bliższej niż 300  m od 
terenu zabudowanego (domy miesz-
kalne w Łęczycy). Nie zmienia to jed-
nak faktu, co wyraźnie dano nam do 

zrozumienia, że na etapie powstawania 
projektu (lata 2008, 2009) ówczesne 
władze Lubonia, z którymi konsultowa-
no założenia, nie wykazały się wyobraź-
nią i konstruktywnością. Czy po spotka-
niu w Komornikach uwagi mieszkańców 
Lubonia zostaną uwzględnione? Życie 
pokaże.

Hanna Siatka

n
Wśród obecnych na spotkaniu w Komornikach, zaproszony przez inicjatorów 
(mieszkańców Łęczycy), przedstawiciel obecnych władz Lubonia, radny okręgu 
nr 21 z Lasku Hieronim Gawelski, który, jak sam przyznał, nie znał problemu   
fot. Hanna Siatka

Lubońscy strażnicy miejscy wykonują 
nie tylko działania interwencyjne, kon-
trolne czy pro�laktyczne, ale też stara-
ją się służyć pomocą mieszkańcom na-
szego miasta. Mi.in. wyszli z propozycją 
pomocy przy uruchamianiu pojazdów 
mechanicznych zimą, gdy zawiedzie 
akumulator, o czym pisaliśmy. Od nie-
dawna municypalni wyposażeni są rów-
nież w motopompę typu Baracuda, mo-
del WP30, oraz dwie pary specjalistycz-
nego obuwia (tzw. wodery) dla obsługu-
jących to urządzenie. Pompa została 
zakupiona przez miasto na potrzeby 

zarządzania kryzysowego (podobnych 
używa Zawodowa Straż Pożarna), jest 
przeznaczona do wypompowywania 
wody podczas ewentualnych podtopień 
wynikających z  gwałtownych opadów 
atmosferycznych lub wylania rzeki, i ma 
wydajność 1 000 litrów na minutę. Kosz-
towała 1 000 zł. Zapewnia sprawne wy-
pompowanie wody z piwnic, garaży czy 
innych zalanych pomieszczeń. Lubonia-
nie mogą więc liczyć na pomoc strażni-
ków w  przypadku zaistnienia takich 
sytuacji.

PAW

Municypalni pompują

n
Strażnicy miejscy – Artur Włodarczyk (z lewej) i Tadeusz Mroczyński 
– prezentują nowe urządzenie z osprzętem   fot. Paweł Wolniewicz

Niemal 12,7 mln zł ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego otrzymają asystenci rodziny, 
koordynatorzy rodzinnej pieczy 
zastępczej czy osoby wspierające 
rodziny zastępcze. W Poznaniu 
i  powiecie poznańskim pomoc 
tra� do 16 podmiotów wspiera-
jących 375 rodzin biologicznych 
i 70 dzieci z rodzin zastępczych 
zagrożonych ubóstwem i wyklu-
czeniem społecznym, a także do 
60 osób prowadzących 50 rodzin 
zastępczych.
23 marca w  Urzędzie Miasta 
Poznania zaangażowane w projekt pod-
mioty podpisały umowę partnerską, 
dzięki której będzie możliwe przyznanie 
środków. Uczestnikami projektu, które-
go realizację zaplanowano na lata 2017-
2020, są ośrodki pomocy społecznej 
w Buku, Czerwonaku, Kleszczewie, Lu-
boniu, Murowanej Goślinie, Obornikach, 
Pobiedziskach, Puszczykowie, Rokietni-
cy, Swarzędzu, Szamotułach, Śremie, 
Tarnowie Podgórnym, a także Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie w Pozna-
niu i  poznańska fundacja „Dziecko 
w  centrum”. Partnerem wiodącym jest 
Miasto Poznań. Uruchomienie programu 
nastąpi w połowie kwietnia br.
Projekt jest realizowany w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Spo-
łecznego na lata 2014-2020, a jego celem 
jest poprawa dostępu do usług asystenta 
rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej, osób do pomocy przy sprawo-
waniu opieki nad dziećmi i przy pracach 
domowych w rodzinach zastępczych, a tak-
że wzrost jakości wsparcia dla prowadzą-
cych rodziny zastępcze.

W ramach projektu powstanie: 38 etatów 
dla asystentów rodziny, 5 etatów dla 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastęp-
czej oraz po jednym etacie dla psycho-
loga i  pedagoga. Dodatkowo zostaną 
zaangażowane 22 osoby do pomocy przy 
sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy 
pracach gospodarskich w zawodowych 
rodzinach zastępczych. Zaplanowano też 
przeprowadzenie cyklu szkoleń i spotkań 
superwizji pracy dla rodzin zastępczych 
i  pogotowia rodzinnego, a  niemal 30 
tysięcy godzin zajmą usługi specjalistycz-
ne dla osób zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym (m.in. po-
radnictwo prawne, pedagogiczne, psy-
chologiczne, mediacyjne i psychiatrycz-
ne). Zostaną również powołane dwie 
nowe rodziny wspierające.
Zainteresowanych mieszkańców powia-
tu poznańskiego, którzy chcieliby wspo-
móc rodziny, prosimy o kontakt z Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, tel. 
61 841 07 10.

Zbigniew Jankowski
radny powiatu poznańskiego

Europejskie pieniądze  
dla rodzin

n
Podpisanie umowy partnerskiej w kwestii korzy-
stania ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego

Dopiero przed końcem marca oznako-
wano przejścia dla pieszych w  rejonie 
przejazdu kolejowego Luboń-Lasek-Łę-
czyca i  wiaduktu w  ulicy Krętej w  są-
siedztwie powstającej inwestycji PKP na 
drodze wojewódzkiej 430. W mojej oce-
nie jest to skutek skierowanych w 27.03, 

jak również wcześniej, 
e-maili do jednostek Po-
licji. Mam nadzieję, że te 
rozwiązania spowodują 
bezpieczne poruszanie się 
pieszych w tym rejonie, aczkolwiek dalej 
brak jest znaku ograniczenia prędkości 

dla samochodów zjeżdżających 
ulicą Krętą w kierunku wiaduktu 
oraz dostatecznej ich widoczności 
tych pojazdów dla pieszych.

Magdalena Mikołajczak

List do redakcji

Niebezpiecznie dla pieszych

Pod wiaduktem na ul. Krętej jest 
nadal niebezpiecznie. Do nie-
dawna, po remoncie obiektu 
były tu uchylne pachołki od-
dzielające jezdnię i chodnik, 
dawno rozjeżdżone, o czym 
pisaliśmy. Po interwencji miesz-
kańców ostatnio namalowano 
żółte linie przejścia dla pieszych 
i wydzielające chodniczek pod 
wiaduktem   fot. Hanna Siatka

n
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Na wniosek mieszkańców 
zainstalowano lustra popra-
wiające widoczność przy 
wyjeździe z  ulic Solskiego 
i Studziennej. To m.in. efekt 
spotkania, które władze mia-
sta zorganizowały 9 stycznia 
po zgłoszeniu przez miesz-
kańców szeregu problemów 
w tym rejonie miasta („Wie-
ści Lubońskie” szeroko je 
opisywały). Wyrównano też 
dziurę powstałą przy jezdni 
ul. 11 Listopada po likwida-
cji drzewa (teren przed skle-
pem „Społem”), gdzie 
w  przyszłości ma powstać 
zatoka autobusowa. To rów-
nież efekt interwencji miesz-
kańców. Kwestia obniżenia 
krawężników i  poprawy 

Małe kroki

Lustro przy wyjeździe z ul. Studziennej 
ułatwia kierowcom obserwowanie 
ruchu na ruchliwej ul. 11 Listopada, 
przy której, na skrzyżowaniu, umiesz-
czono niefortunnie przystanek autobu-
sowy   fot. Hanna Siatka

n
Lustro naprzeciw wylotu ul. Solskiego 
w Traugutta   fot. Hanna Siatka

bezpieczeństwa pieszych w  okolicy ul. 
Traugutta nadal nie została jednak roz-
wiązana.

S.B.

n

Dorota Aniszewska i Piotr Szulc uczest-
nicy nowego programu „Pierwsza rand-
ka” w TVP 2, zrealizowanego dla telewi-
zyjnej Dwójki przez Rochstar. Spotyka-
ją  się w  restauracji, umówieni przez 
autorów programu, jedzą kolacje, roz-
mawiają, poznają się. Jak na pierwszej, 
prawdziwej randce, z  tą różnicą, że są 
bohaterami show, obserwowanymi przez 
kamery, nagrywanymi, podsłuchiwany-

mi, a w końcu zmontowanymi, według 
zamysłu autorów. Wszystko dla rozerwa-
nia i przyciągnięcia widzów. Odnotowu-
jemy, że bohaterowie pochodzą z nasze-
go terenu. Ona jest nauczycielką w Pusz-
czykowie, on nauczycielem, mieszka 
w Poznaniu, a pochodzi z Lubonia!

Czy można traktować poważnie to, co się 
wydarzyło i wydarzy, być może, w przy-

szłości? Czytel-
nikom pozo-
stawiamy od-
powiedź na to 
pytanie. 

JN

Lokalny akcent w TV

n
Kadr z programu „Pierwsza randka” z udziałem lubonianina

W ramach Centrum będzie działał punkt 
konsultacyjny świadczący następujące 
bezpłatne usługi: porady prawne, pora-
dy i wsparcie psychoterapeuty uzależnień 
– alkoholizm, przeciwdziałanie przemo-
cy, punkt informacyjno-konsultacyjny 
w zakresie narkomanii oraz uzależnień 
behawioralnych. Zakres udzielanej do-
tychczas pomocy zostanie rozszerzony 
o mediacje oraz porady psychologa dzie-
ci i młodzieży. W każdy wtorek pomię-
dzy 19 a  20 będzie można zadzwonić 
pod Luboński Telefon Zaufania: 
665  520  920. Mogą z  niego korzystać 
osoby, które nie wiedzą, jak sobie pora-
dzić z problemem lub chcą uzyskać po-
radę telefoniczną z zakresu przeciwdzia-
łania przemocy czy uzależnień. Telefon 
zaufania będzie obsługiwał specjalista 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
i  specjalista psychoterapii uzależnień 
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychia-
trycznego w Kościanie.
Przypomnijmy, że dotąd specjaliści 
przyjmowali osoby potrzebujące pomo-
cy w  budynku Dworca PKP przy ul. 
Dworcowej. Dzięki nowemu pomiesz-
czeniu poprawi się komfort osób ocze-
kujących wparcia. Na piętrze obok po-
mieszczenia Centrum są miejsca siedzą-
ce, gdzie można będzie poczekać na 
wizytę. Miejsce przyjęć zmieni też peł-
nomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych – Małgorzata 
Szajek – która zamiast w Urzędzie Mia-
sta, będzie przyjmować w pomieszcze-
niach Centrum. Poniżej znajdą Państwo 
informacje o  specjalistach, zakresie 
udzielanej pomocy oraz godziny ich 
przyjęć.
Poniedziałek:
Qn bezpłatne porady prawne – Łukasz 

Marcinkowski – przyjmuje w pierwszy 
i ostatni poniedziałek miesiąca od 18 do 
20. Adwokat, od 2010 r. na zlecenie GKR-
PA w Luboniu udziela porad prawnych 
mieszkańcom w zakresie przeciwdziała-
nia uzależnieniom i przemocy. Kontakt 
– 600 814 575;
Wtorek:
Qn dyżur pełnomocnika Burmistrza ds. 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Małgorzata Szajek przyjmuje we wtorki 
i piątki pomiędzy 13 a 15. Pedagog-tera-
peuta, od wielu lat pracuje w zawodzie, 
pomagając dzieciom, młodzieży i doro-
słym. Ukończyła pedagogikę na UAM 
w Poznaniu oraz studia podyplomowe, 

m.in. z zakresu terapii uzależnień. Uczest-
niczyła w wielu szkoleniach związanych 
z pro�laktyką uzależnień i pomocą dzie-
ciom i młodzieży. Kontakt – 663 504 894;
Qn dyżur psychoterapeuty uzależnień 

w zakresie alkoholizmu i przeciwdziałania 
przemocy – Jacek Urbaniak. Przyjmuje 
we wtorki w godz. 16 – 20. Certy�kowa-
ny specjalista psychoterapii uzależnień 
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Wiele lat pracuje w Wojewódzkim Szpi-
talu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, 
obecnie na stanowisku zastępcy kierowni-
ka oddziału uzależnień. Terapeuta przyj-
muje w każdy wtorek w godz. 16 – 20, 
kontakt telefoniczny za pośrednictwem 
pełnomocnika Burmistrza.
Qn Luboński Telefon Zaufania – prze-

ciwdziałanie przemocy i  pro�laktyka 
uzależnień: 665 520 920 – godz. 19 – 20.
Środa:
Qn Punkt informacyjno-konsultacyjny 

w zakresie narkomanii oraz uzależnień 
behawioralnych, m.in. komputer, smart-
fon, hazard – Anna Hausa-Jarmoszyńska. 
Przyjmuje w każdą środę pomiędzy 17 a 19. 
Psycholog (UAM, kierunek psychologia, 
specjalność kliniczna), psychoterapeuta 
poznawczo-behawioralny, specjalista psy-
choterapii uzależnień i współuzależnienia. 
Kontakt telefoniczny za pośrednictwem 
pełnomocnika Burmistrza.
Czwartek:
Qn porady psychologa dzieci i młodzieży 

– Natalia Ciesielska. Przyjmuje w każdy 
czwartek w godz. 17 – 19. Psycholog, 
absolwent specjalności psychologia kli-
niczna na SWPS Uniwersytet Huma-
nistyczno-Społeczny, uczestnik wielu 
szkoleń z zakresu psychologii. Kontakt 
telefoniczny za pośrednictwem pełno-
mocnika Burmistrza.
Piątek:
Qn dyżur pełnomocnika Burmistrza ds. 

rozwiązywania problemów alkoholowych 
– Małgorzata Szajek. Przyjmuje we wtorki 
i piątki pomiędzy 13 a 15. Kontakt tele-
foniczny – 663 504 894.
Qn mediacje, fachowa pomoc w trudnych 

rozmowach – Paulina Kukorowska-Adam-
ska. Przyjmuje w każdy piątek 17 – 19. 
Psycholog, od 12 lat pracuje w zawodzie. 
W zakresie mediacji szkoliła się u me-
diatorów polskich i zagranicznych oraz 
certy�kowanych trenerów Porozumienia 
Bez Przemocy.

Rafał Marek
przewodniczący GKRPA Luboń

Startuje Lubońskie 
Centrum Profilaktyki
Od 3 kwietnia wszyscy specjaliści współpracujący z Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) będą dostępni 
w nowym miejscu, przy ul. Poniatowskiego 20 (II piętro)

Sprzedam 

pawilon 

o powierzchni 18 m2, 

przystępna cena;  

tel. 721 047 905
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na co dzień. 
Najbardziej na 
świecie ceniła 
sobie skarb, ja-
kim była dla 
niej rodzina, 
osoby bliskie, 
i pracę z dzieć-
mi. Skarb, któ-
rego nikt nie 
był jej w stanie 
zabrać. Całe 
życie poświęci-
ła córce Jolan-
cie i  synowi 
Jarosławowi, 
dla których za-
wsze była osto-
ją ciepła, bez-
pieczeństwa i  harmonii. Nigdy nie 
narzekała, a  wszystkie swoje smutki 
zachowywała dla siebie i  dzieliła  się 
z innymi tylko uśmiechem i radością. 
Miała w  sobie ogrom siły i  była oazą 
spokoju, przyjmując jednocześnie 
wszystko, co los rzucał jej pod nogi, nie 
martwiąc  się o  siebie, lecz o  innych. 
Odeszła w spokoju, po całorocznej wal-

ce z chorobą, we własnym domu otoczo-
na miłością i opieką zawsze jej oddanych 
bliskich.
Zdzisława Frickowska została pochowa-
na 3 marca 2017 r. na Cmentarzu Juni-
kowskim w Poznaniu.

Paweł Wolniewicz
(wychowanek Pani Zdzisławy)

Uro d z i ł a   s i ę 
13 grudnia 1935 r. 
w  Poznaniu (oj-
ciec Czesław, mat-
ka Władysława 
z  d. Duszyńska), 
gdzie przez całe 
życie mieszkała. 
Miała dwie sio-
stry: starszą – Ha-
linę i  młodszą – 
Bożenę. Już od 
najmłodszych lat 
uwielbiała ba-
wić  się w  szkołę 
i z powodzeniem 
wcielała się w rolę 
nauczycielki. Po 
ukończeniu szkoły podstawowej konty-
nuowała naukę w poznańskim Liceum 
Pedagogicznym, a  po zdaniu matury 
kształciła się dalej w i ukończyła dwu-
letnie Studium Nauczycielskie. W poło-
wie lat 50.  rozpoczęła swoją pierwszą 
pracę w Sanatorium Chorób Płuc i Gruź-
licy „Staszycówka” w Ludwikowie pod 
Mosiną (dziś funkcjonuje tam Wielko-
polskie Centrum Pulmonologii i Tora-
kochirurgii), gdzie przez 9  lat sprawo-
wała opiekę dydaktyczną nad chorymi 
na płuca dziećmi. W 1962 r. los sprowa-
dził ją do naszego miasta i  tu podjęła 
pracę w  charakterze nauczyciela 
w Przedszkolu nr 2 przy ul. Jagiełły (dziś 
funkcjonuje tu Dom Para�alny para�i 
św. Jana Bosko). W  Luboniu spędziła 
większość zawodowego życia. Oddając 
serce dzieciom, przepracowała tu prawie 
30  lat. Jak wspominają jej koleżanki 
z pracy, a zarazem przyjaciółki w życiu 

prywatnym: Halina Baran 
(ówczesna kierownik przed-
szkola), Genowefa Bielawska 
(sekretarka) i  Marianna 
Dąbkowska (nauczycielka) 
– Zdzisia była wspaniałą wy-
chowawczynią dla dzieci 
i niezastąpioną organizatorką 
wszystkich uroczystości, ja-
kie  się odbywały w  naszym 
przedszkolu. Wspaniale aran-
żowała i przeżywała z przed-
szkolakami m.in. okresy 
Świąt Bożego Narodzenia, 
i  Wielkanocnych, Nowego 
Roku czy też Dnia Matki, 
Dnia Kobiet, Dnia Babci, 
Dnia Górnika. Dobrze grała 
na pianinie i  prowadziła 
w przedszkolu zajęcia z ryt-
miki. Przy tych okazjach 
dzieci przebierały się w pięk-

ne kolorowe 
stroje i  wcielały 
w różne postaci, 
przede wszyst-
kim z bajek. Była 
opiekuńcza, pracowita, za-
wsze skora do niesienia po-
mocy, łagodziła wszelkie 
konflikty, oraz całkowicie 
oddana swoim młodym pod-
opiecznym, którzy oddawa-
li jej serce za serce, a którzy 
dziś są już często dziadkami 
i odprowadzają swoje wnuki 
do przedszkoli. Pani Zdzisła-
wa kochała życie i mimo że 
nie było dla niej usłane ró-
żami, nigdy nie traciła na-
dziei. Wręcz przeciwnie, 
każdego dnia powtarzała: 
„Życie jest piękne” i  „Chcę 
żyć jak najdłużej”. Nieważne, 
jak bardzo los ją doświadczał 
i  jak wiele jej zabierał, ona 
potrafiła dostrzec rzeczy, 
których my nie dostrzegamy 

LUDZIE

Zdzisława Frickowska
(1935-2017)
W piątek, 24 lutego, w wieku 81 lat zmarła powszechnie lubiana 
i ceniona, związana z Luboniem, długoletnia nauczycielka Przedszkola 
nr 2 przy ul. Jagiełły, kochająca dzieci, kobieta o wielkim sercu, zawsze 
pogodna i uśmiechnięta, oddana rodzinie i przyjaciołom, na którą zawsze 
można było liczyć – śp. Zdzisława Frickowska z d. Chrzanowska

n
Dzień Górnika w przedszkolu przy ul. Jagiełły

n
W poznańskim mieszkaniu na Osiedlu Piastowskim, m.in. z okazji 
imienin, odwiedzały panią Zdzisławę przyjaciółki, od lewej: Ma-
rianna Dąbkowska, Zdzisława Frickowska, Halina Baran, Genowe-
fa Bielawska i Irena Skrzypczak

n
Pani Zdzisia (z prawej), akompaniująca na pianinie, z Marianną 
Dąbkowską i przedszkolakami

n
Zdzisława Frickowska (z lewej) i Halina Baran (ówczesny kierownik placówki miejskiej nr 2) 
z dziećmi, przed wejściem głównym do przedszkola (dom para�alny) przy ul. Jagiełły

n
Na balu kostiumowym. Z przodu Halina Baran i Kazimierz Wawrzyniak, za nimi 
Genowefa Bielawska, najbliżej pieca stoi Zdzisława Frickowska
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Kazimierz Nowacki urodził się 30 stycz-
nia 1917 r. w Ingelűngen pod Berlinem, 
gdzie pracowali i pobrali się jego rodzi-
ce, Tomasz i  Agnieszka z  d. Kubicka 
(oboje pochodzili spod wielkopolskiego 
Turku). Rodzina powróciła do Polski 
w roku 1920 i za zarobione w majątku 
niemieckim pieniądze kupiła gospodar-
stwo w  Waliszewicach pod Turkiem. 
Wkrótce przyszedł na świat brat Kazia 
– Stanisław. Tam Kazimierz uczęszczał 
do Szkoły Powszechnej, a po jej ukoń-
czeniu pomagał rodzicom w gospodar-
stwie. Już w dzieciństwie interesował się 
muzyką. Wychodząc naprzeciw jego 
marzeniom, ojciec kupił mu akordeon. 
Jako młodzieniec grał w zespole na we-
selach i  innych uroczystościach oraz 
zabawach tanecznych. W 1948 r. wyje-
chał za pracą do Szczecina, a dwa lata 
później poznał Helenę z d. Andryszek 

(o. Józef, m. Helena z  d. Ciesielska), 
z którą po trzech latach narzeczeństwa, 
13 września 1953 r. stanął przed ołtarzem 
w  kościele para�alnym panny młodej 
w Miłkowicach. Zamieszkali w Szczeci-
nie, gdyż znajomy załatwił panu Kazi-
mierzowi pracę w  tamtejszej stoczni, 
gdzie po ukończeniu stosownego kursu 
przez 12 lat obsługiwał dźwigi portowe. 
W międzyczasie zdobył również zawód 
elektryka. W Szczecinie przyszły na świat 
dzieci państwa Nowackich – Jerzy (1954) 
i  Renata (1957). Po zwolnieniu  się ze 
stoczni, pan Kazimierz podjął prywatną 
działalność. Świadczył usługi dla PKP, 
elektry�kując dworzec kolejowy w Szcze-
cinie. Po śmierci rodziców w 1975 r. pan 
Kazimierz sprzedał gospodarstwo w Wa-
liszewicach i za uzyskane pieniądze ku-
pił dom z ogrodem przy ul. Stalingradz-
kiej 18 (obecnie Niepodległości) w Lu-

boniu. Tu jego żona pod-
j ę ł a  pr a c ę 
w  Zakładach 
Rowerowych 
„Romet” przy 
ul. Powstań-
ców Wlkp., 
najpierw 
w  „ Lubie”, 
a  następnie 
w  tzw. „Pia-
stach”, nato-
m i a s t  o n 
w  Wojewódz-
kim Zakładzie 
Transportu 
Mleczarskiego, 
jako elektryk. 
W  1982  r. 
przeszedł na 
emeryturę i od 
tego czasu zajął się pracą 
w  przydomowym ogro-
dzie, znajdując również 

czas na granie ulubionych 
melodii na pięknym, włoskim 
akordeonie. W  rodzinie nie 
tylko jubilat jest uzdolniony 
muzycznie. Syn Jerzy zaczynał 
na akordeonie, a obecnie gra 
również na klarnecie i sakso-
fonie. Z kolei jego syn – To-
masz – jest bardzo dobrym 
pianistą i ma na swoim koncie 

Muzykalny stulatek
W styczniu swoje setne urodziny obchodził Kazimierz Nowacki. 
Odwiedzili go w domu i złożyli gratulacje przedstawiciele lubońskich 
władz: burmistrz Małgorzata Machalska i przewodnicząca Rady Miasta – 
Teresa Zygmanowska wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego – 
Cezarym Bidermanem. Jubilat otrzymał życzenia od premier Beaty 
Szydło, a od władz Lubonia okolicznościowe dyplom i kwiaty

wiele sukce-
sów, m.in. był 
laureatem zor-
ganizowanego 
w auli uniwer-
sytetu Adama 

Mickiewicza kon-
kursu chopinow-
skiego zorganizo-
wanego przez 

poznańskie „Radio Merkury”. 
Wzbudził też duży aplauz 
publiczności dając koncert 

w hotelu „Poznański”, 
uświetniając lubońską 
Galę Siewcy przed 
pięcioma laty. Obec-
nie jubilatowi i  jego 
ż on i e  p omag aj ą 
w  prowadzeniu go-
spodarstwa domowe-
go dzieci z rodzinami. 
Stulatek jest bardzo 
pogodny, towarzyski 
i  pełen optymizmu. 
Do ukończenia 96. 
roku życia jeździł na 
rowerze. Kiedy z bły-
skiem w oczach bierze 

w ręce akordeon i zaczyna na nim grać, 
łatwo można się zorientować, że granie 
na tym instrumencie jest jego życiową 
pasją. Doczekał  się czworga wnuków 
i dwóch prawnuków.
Panie Kazimierzu, życzymy Panu wie-
lu jeszcze lat w zdrowiu i dobrej kon-
dycji, przy dźwiękach ulubionego in-
strumentu.

PAW

n
Kazimierz Nowacki ku zadowoleniu najbliższych chętnie gra na pięknym, włoskim 
akordeonie, który zakupił przed ponad 60. laty. Obok żona Helena, nad nimi – syn 
Jerzy i córka Renata Dolata   fot. Paweł Wolniewicz

n
 Podczas rodzinnej imprezy: Jubilat z żoną Heleną 
i synem Jerzym, za nimi – synowa Elżbieta i wnucz-
ka Iwona oraz wnuk – Tomasz Nowacki (utalento-
wany pianista uświetniający wiele lokalnych im-
prez)

n
Zdjęcia ślubne państwa Heleny i Kazimierza No-
wackich

Kazimierz 
Nowacki 
(pierwszy 
z prawej) z ze-
społem na 
wiejskim wese-
lu

n
Kazimierz Nowacki – 
zdjęcie z legitymacji 
pracowniczej

n
Zdjęcie przedstawiające malutkie-
go Kazimierza Nowackiego z mat-
ką chrzestną ma prawie 100 lat

n
Dzieci państwa Nowackich – Renata i Jerzy – 
przed prawie 60. laty (Szczecin 1958 r.)

n
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Pochodzący ze Świerczewa Rafał Czar-
necki mieszka w  Luboniu od 27  lat. 
W roku 1991 założył �rmę „Beraf Cars” 
zajmującą się dystrybucją części samo-
chodowych czołowych �rm europejskich 
i  azjatyckich oraz obsługą sklepów, 
warsztatów i klientów indywidualnych 
na terenie całej Polski. Od ponad 10. lat 
prowadzi �rmowy sklep przy ul. Armii 
Poznań.

Wodniak
Na początku 2000  r. pan Rafał złapał 
bakcyla podróżowania, sur�ngowania 
i nurkowania. Podczas wyjazdów urlo-
powych nad Morze Czerwone, kiedy był 
wiatr, surfował na desce, natomiast przy 
bezwietrznej pogodzie schodził pod 
wodę. Z  roku na rok rozwija życiową 

pasję, natomiast w coraz częstszych po-
dróżach towarzyszą mu pochodząca ze 
Starego Lubonia żona Dorota (z d. Ka-
łek) oraz syn Cezary. Pozostali trzej 
synowie: Maciej, Tomek i Arkadiusz są 
już dorośli i  podróżują samodzielnie. 
Wspólne, rodzinne zainteresowania po-
znawaniem świata, wyjazdy i ich plano-
wanie, np. do Egiptu, na półwysep Synaj, 
gdzie w Dahabie położonym nad Zatoką 
Akaba są wspaniałe warunki do nurko-
wania, pozwalają na oderwanie się od 
codziennych spraw. Od półtora roku 
pan Rafał uprawia również sport wod-
ny kitesurfing, który jest odmianą 
surfingu, technicznie podobny do 
windsurfingu, jednak różni  się zna-
cząco w  sposobie prowadzeniu deski 
– prowadzi  się ją tak, jak podczas 

jazdy na fali, na krawędzi 
(podobnie do snowboar-
du), w windsurfingu na-
tomiast deska prowadzona 
jest płasko. Od tego ostat-
niego różni się także kon-
strukcją pędnika – zamiast 
klasycznego żagla używana 
jest tu odmiana latawca – 
utrzymywanego przez że-
glującego kitesurfera 
w znacznej odległości, na 
uprzęży. – W tej dyscyplinie 
chodzi o  zdrowotne, ko-
rzystne cechy tego sportu 
dla kręgosłupa – powie-
dział pan Rafał – który 
ostatnio u mnie szwanku-
je. Jako żeglarz i  surfin-
gowiec musi brać pod 
uwagę pomyślne wiatry 
i fazy księżyca. 

Czas na jachting
Z biegiem lat w  głowie 
pana Rafała dojrzewał po-
mysł zwiedzania i  wypo-
czywania na jachcie oce-
anicznym z  możliwością 
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Pod pełnymi żaglami
Znany lubonianin, Rafał Czarnecki, zaprasza na dziewiczy rejs wzdłuż 
francuskich wydm na nowym jachcie „Oceanis 45”

czarterowania. Żeglowanie po wodach 
Atlantyku wzdłuż zachodniego wybrze-
ża Francji, to niezapomniana żeglarska 
przygoda, nagrodzona zwiedzaniem 
największej w Europie „Wydmy Piłata”, 
regionu Bordeaux, pięknych piaszczy-
stych plaż, zatok, skał oraz klimatycznych 
miast San Sebastian, Santander czy La 
Rochelle. W maju Rafał Czarnecki od-
biera z francuskiej stoczni nowy, jedno-
masztowy jacht oceaniczny „Oceanis 45” 
o długości 14 m, szerokości 4,5 m i wa-
dze 10,5 t. Na jego pokładzie jest miejsce 
dla 10-osobowej załogi, która będzie 
miała do dyspozycji: przestronny salon, 
kuchnię z kompletnym wyposażeniem 
(w tym dwie lodówki z zamrażarkami, 
dwie toalety z prysznicami (dodatkowy 
na pokładzie), system audio wewnątrz 
i  na zewnątrz oraz ponton motorowy 
z silnikiem. W dziewiczy rejs jacht wy-
płynie już 1 czerwca. Amatorzy jachtin-
gu mogą rezerwować sobie miejsca na 
pierwsze letnie rejsy w  terminach: 1 – 
8  czerwca (Francja), 8– 16  czerwca 
(Hiszpania) oraz 23  czerwca – 1  lipca 
tego roku. W sezonie zimowym plano-
wane są rejsy po ciepłych wodach Oce-
anu Atlantyckiego, np. na Wyspy Kana-
ryjskie. Atrakcyjne wyprawy będą nie-
wątpliwie wspaniałą przygodą z możli-
wością prowadzenia łodzi pod okiem 
profesjonalnego sternika. Istnieje rów-
nież możliwość czarteru, innymi słowy 
wynajmu jachtu. Rafał Czarnecki zapra-
sza do wzięcia udziału w rejsach, które 

podobnie jak dla niego, będą odskocznią 
od codzienności i  pracy zawodowej 
w dzisiejszym zabieganym świecie.

PAW

n
 „Oceanis 45” pod pełnymi żaglami

n
Dla Rafała Czarneckiego kitesur�ng to jest to

n
Na lądzie pan Rafał jest zapalonym 
rowerzystą i można go spotkać nie 
tylko na krajowych ścieżkach   fot. Pa-
weł Wolniewicz

Przerwane dzieciństwo
Stefan Borowicz urodził się 20 sierpnia 
1927  r. w  Poznaniu. Jego ojcem był 
Franciszek, matką Maria z domu Woj-
tasz. W  1935  r. zaczął uczęszczać do 
Szkoły Powszechnej przy ul. Marii 
Magdaleny w Poznaniu. Edukacji nie 
ukończył. W  życiorysie opisał swoje 
okupacyjne losy: W 1939 r. wybuchła 
II  wojna światowa i  przerwała moją 
naukę w  czwartej klasie. Po wejściu 
okupanta do Poznania, zostałem przez 
niego zmuszony w wieku 13 lat do cięż-
kiej pracy. Pracowałem początkowo 
w koszarach wojskowych na Golęcinie, 

gdzie po 3 latach zostałem razem z in-
nymi kolegami przeniesiony na poligon, 
do miejscowości Biedrusko. Ciężko pra-
cując, nosiłem się z zamiarem ucieczki 
i to mi się udało.

Ukrywanie się
Po ucieczce z pracy i dotarciu do Po-
znania ukrywał się w wielu punktach 
miasta, między innymi na dworcu 
kolejowym. Niestety, został tam złapa-
ny przez niemiecką policję i zawiezio-
ny do Domu Żołnierza, czyli siedziby 
Kierowniczego Urzędu Gestapo. Po 
przesłuchaniu przewieziono go do obo-

zu karno-śledczego w  Żabikowie, 
w którym przebywał od 5 sierpnia 1944 
do 3 września 1944 r. W swoim życio-
rysie spisanym dla potrzeb ZBoWiD-u 
nie odnotował przebiegu pobytu 
w  tamtym „piekle na Ziemi”, ale 
w oparciu o wspomnienia innych więź-
niów łatwo się domyślić, jaką gehennę 
obozową przeżył, mimo stosunkowo 
krótkiego okresu uwięzienia. Niestety, 
warunki w  obozie karno-śledczym 
w Żabikowie pozostawiły ślady na jego 
zdrowiu, i zapewne psychice, na całe 
pozostałe życie.

Choroba
Po zwolnieniu z  obozu zachorował 
i  znalazł  się w  Szpitalu Miejskim, 
w którym był leczony przez trzy mie-
siące. Cierpiał na zapalenie opon mó-
zgowych wywołane podczas pobytu 
w  obozie w  Żabikowie. Gdy opuścił 
szpital, wojska radzieckie wyzwoliły 
Poznań i  zakończyły, jak to określił, 

jego „udręki i cierpienia”. Po wyzwo-
leniu był zatrudniony w trzech miej-
scach. Pracując w Państwowym Przed-
siębiorstwie Obrotu Zwierzętami Ho-
dowlanymi, rozwoził je po całej Polsce. 
Potem był zatrudniony w Wojewódz-
kim Szpitalu Dziecięcym im. św. Józe-
fa w Poznaniu. Po przepracowaniu 13 
lat w  tych dwóch zakładach, został 
zatrudniony w Spółdzielni Inwalidów 
„Kaletnik”. Pogłębiające się inwalidz-
two nie pozwoliło na dalsze zatrudnie-
nie w spółdzielni i w 1965 r., po trzy-
letniej pracy, przeszedł na rentę.

Z akt ZBoWiD-u, Koło Żabikowo, wy-
nika, że Stefan Borowicz był żonaty 
z Józefą (ur. 25 września 1920 r.). Miesz-
kał w Luboniu przy ul. Lipowej 2. Nale-
żał do Koła ZBoWiD (następnie ZKR-
PiBWP) w  Żabikowie (nr 276526, leg. 
0730526, potem 0885133). Zmarł 12 
stycznia 2005 r.

Robert Wrzesiński

Więzień Żabikowa
W kwietniu szczególnie pamiętamy o naszej historii. Przedstawiamy 
losy Stefana Borowicza (1927-2005) więzionego przez Niemców 
w obozie karno-śledczym w Żabikowie. Choroba nabyta w tym 
miejscu kaźni spowodowała, że po wojnie stał się inwalidą 
niezdolnym do pracy
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Kwiecień to czas, w którym wspomina-
my mord dokonany w tym wiosennym 
miesiącu 1940 r. przez Związek Radziec-
ki na polskich jeńcach wojennych. Roz-
kazem najwyższych władz państwowych 
nasz wschodni sąsiad systemowo likwi-
dował polskie elity. Wcześniej, 17 wrze-
śnia 1939 r., zdradziecko napadł na nasz 
kraj. Innych czystek, nie tylko na inteli-
gencji, dokonywał w obozach koncen-
tracyjnych zachodni nasz sąsiad – Niem-
cy. O „Golgocie Wschodu” przez wiele 
powojennych dziesięcioleci nie wolno 
było mówić prawdy. „Wieści Lubońskie” 
wraz z  wydawcą – Stowarzyszeniem 
„Forum Lubońskie” – zbierają informa-
cje o tamtych o�arach związanych z Lu-
boniem. Na łamach „Wieści Lubońskich” 
oraz w „Roczniku Historycznym Lubo-
nia” (tom 1) przedstawiliśmy życiorysy 
kilku: Antoniego Marcinkowskiego, 
Edmunda Moenke i  Romana Rymszy. 
W  ubiegłym roku odkryliśmy kolejną 
o�arę – Adama Sieberta („WL” 04-2016, 
str.  31). Dziś przedstawiamy biogram 
piątego mężczyzny, o�ary tego ludobój-
stwa sprzed 77 lat.

Adam Malinowski urodził  się 20 lipca 
1904  r. w  miejscowości Sielec, gmina 

Turzysk, powiat Kowel, województwo 
Wołyń. Sielec to jedna z  polskich wsi 
należąca do gminy wiejskiej Turzysk. Po 
wojnie obszar gminy Turzysk wszedł 
w  struktury administracyjne Związku 
Radzieckiego, obecnie leży na terenie 
Ukrainy.
Ojciec Jan, matka Józefa z  d. Sawicka 
prowadzili w Sielcu gospodarstwo rolne. 
Mieli kilkoro dzieci – najstarszy Domi-
nik, a także Adam, Ewa (nazwisko, nie-
stety nieznane, której mąż – wojskowy 
został także zabity przez NKWD 
w 1940 r.) i najmłodszy Jan.

Policjant
Nie znamy dokładniej edukacji Adama 
Malinowskiego. Prawdopodobnie uczęsz-
czał do szkoły podstawowej III stopnia 
im. Czerwińskiego w Turzysku. Wiemy 
natomiast, że mając 25  lat, w  1929  r. 
wstąpił do Policji Państwowej na Woły-
niu. Ukończył standardowy, półroczny 
kurs podstawowy – Normalną Szkołę 
Fachową dla Szeregowych w miejscowo-
ści Mosty Wielkie w obwodzie lwowskim 
przy ówczesnej Centralnej Szkole Policji 

Adam Malinowski
(1904-1940)
Starszy Posterunkowy Policji Państwowej zamordowany w kwietniu 
1940 r. przez NKWD w Twerze, pogrzebany w dołach śmierci w Miednoje

Państwowej. Podobne kursy do dziś 
przechodzą wszyscy wstępując do poli-
cji, niezależnie od wykształcenia. 
W 1931 r. rozkazem personalnym nr 385 
wystawionym 19 września został prze-
niesiony z województwa wołyńskiego do 
poznańskiego i skierowany do Komendy 
Powiatowej Policji Państwowej w Pozna-
niu. Mieszkał przy ówczesnej ul. Wielkie 
Garbary  16 – środkowa część dzisiej-
szej ul. Garbary (od ul. Estkowskiego do 
Placu Bernardyńskiego). Awansował na 
starszego posterunkowego 1  kwietnia 
1934 r.

Rodzina
Ożenił się w czerwcu 1935 roku z Ja-
dwigą Marszałek, mieszkającą w  Po-
znaniu przy Starym Rynku 70, naroż-
nikowej kamienicy z dzisiejszą ul. Pa-
derewskiego (ur. 12.09.1907  r. w  Po-
znaniu, zm. 8.12.1974  r. w  Luboniu, 
pochowana 11 grudnia na Cmentarzu 
Junikowskim w Poznaniu). Ślub cywil-

ny miał miejsce 1  czerwca, 
a świadkami byli: Józef Piska-
rzak – 35-letni współlokator 
pana młodego i prawdopodob-
nie kolega z pracy, przodownik 
Policji Państwowej, oraz 24-let-
ni Alojzy Krzyżagórski – ku-
piec z  ul.  Wrocławskiej  15. 
Właściwy ślub, kościelny, od-
był się tydzień później w sobo-
tę, 8  czerwca 1935  r. w  Farze 
Poznańskiej. Rodzice Jadwigi: 
Adam Marszałek (1870-1933) 
– zecer-korektor w  drukarni 
św. Wojciecha i  Bogumiła 
z  d.  Ofierzyńska (1874-1950) 
mieli pięcioro dzieci: Stanisła-
wę (1899-1970) po mężu Krzy-
żańska, Mariannę (1900-1990) 
po mężu Kozłowska, Walenty-
nę (1904-1986) po mężu Wit-
kowska, Jadwigę żonę Adama 
Malinowskiego i najmłodszego 
Leona Marszałka (1912-1996), 
który był ostatnim (trzecim) 
naczelnikiem Szarych Szere-
gów.

Małżonkowie Adam i Jadwiga Malinow-
scy przez trzy lata od ślubu, do 1938 
roku, kiedy to 
przeprowadzi-
li  się do Lubo-
nia, mieszkali 
w  Poznaniu na 
ul.  Grobla. Nie 
mieli  dzieci. 
Żona zajmowa-
ła się gospodar-
stwem domo-

wym i, jak wspomina rodzina, „pożera-
ła książki”. Adam, człowiek o pogodnym 
usposobieniu lubił śpiewać.

Zadanie specjalne
Po morderstwie księdza Stanisława Stre-
icha, w 1938 r. Adam został oddelego-
wany do Lubonia, otrzymał polecenie, 
by przyjrzeć się środowisku robotnicze-
mu i zbadać związki zabójcy ks. Streicha 

n
Adam Malinowski w cywilnym ubraniu, 
wykonujący tajne zadanie w Luboniu, 
które otrzymał po zamordowaniu 
ks. Stanisława Streicha

Q
Adam Malinowski ukończył kurs w Mostach Wielkich – ośrodku szkoleniowym polskiej Policji Pań-
stwowej, który w II RP znajdował się w obwodzie lwowskim. Jedna z grup kursantów przed pomni-
kiem Józefa Piłsudskiego

n

n
Taką odznakę z napisem: KURS / POD-
STAWOWY / P. P. / MOSTY WIELKIE / 
1931 (rok) mógł posiadać Adam Mali-
nowski

n
Do fary poznańskiej, na ślub, który miał miejsce 
8 czerwca 1935 r., Adam Malinowski (we fraku 
z lewej) i Jadwiga Marszałek przybyli krytą do-
rożką. Świadkiem był m.in. brat pani młodej – 
Leon Marszałek (z prawej)
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– Wawrzyńca Nowaka – ze strukturami 
komórki komunistycznej działającej przy 
tutejszych fabrykach: Ziemniaczanej, 
Drożdżowni czy Zakładach Chemicz-
nych.
W sierpniu 1939 roku na urlop do Kow-
la na Wołyniu, gdzie mieszkała cała 
rodzina Malinowskich, także teściowie, 
udała  się żona Adama – Jadwiga. Gdy 
1 września Niemcy napadły na Polskę, 
Adam przeniósł się na wschód do żony 
i rodziny. Najprawdopodobniej pracował 
tam w rodzinnym Turzysku. Mogą o tym 
świadczyć informacje zawarte w książce 
„Mord w  Katyniu Kozielsk Ostaszków 
Starobielsk – lista o�ar”, gdzie na str. 322 

wśród jeńców – o�ar z Ostasz-
kowa – przy opisie Adama Ma-
linowskiego, oprócz roku uro-
dzenia zapisano: Przodownik 
Policji Państwowej, posterunek 
Turzysk, powiat Kowel. 17 wrze-
śnia armia bolszewicka zaatako-
wała ziemie Polski od wschodu. 
Adama, jako zawodowego poli-
cjanta, aresztowało NKWD.

Trudne czasy
Podobnie jak wielu Polaków 
związanych z formacjami mun-
durowymi, został osadzony 
w jednym z obozów NKWD – 
w  Ostaszkowie. Jeszcze zdołał 
przesłać stamtąd kartkę poczto-
wą i ślad po nim zaginął. Żona, 
na mocy tajnego porozumienia 
Ribbentrop-Mołotow, w związ-
ku z tym, że posiadała meldunek 
w Wielkopolsce uznanej za kraj 
Warty III  Rzeszy, została ode-
słana do domu. Natomiast cała 
rodzina Malinowskich – rodzi-
ce i bracia – została wywieziona 
na Sybir. Szczęśliwie przeżyli, po 
wojnie wrócili i prawdopodob-
nie osiedlili się w Polsce w oko-
licach Wrocławia.
Jadwiga Malinowska po powro-
cie do Lubonia była nachodzona 

przez żandarmów niemieckich. Z obawy 
przed prześladowaniami oraz, by w ręce 
wroga nie przedostały się notatki doty-
czące prowadzonej przez męża działal-
ności rozpracowania środowiska komu-
nistycznego w  Luboniu, wszelkie „pa-
piery” Adama spaliła. Wynikało też 
z nich, że nie było bezpośrednich powią-
zań mordercy księdza, W. Nowaka, z ko-
mórką KPP (Komunistyczna Partia 
Polski) w  Luboniu. Także po wojnie, 
w  nowej rzeczywistości, gdy tematem 
tabu był los jeńców wojennych na wscho-
dzie, nie rozmawiano o Adamie, po to, 
by nie narażać młodych na ewentualne 

szykany. Pracowała 
najpierw w biurze „Fa-
bryki Perfum i Mydeł 
Toaletowych J. i  S. 
Stempniewicz” w Po-
znaniu, która mieści-
ła  się przy narożniku 
ul. Głogowskiej i Śnia-
deckich. W latach 50. 
spółkę upaństwowiono 
i  stała  się oddziałem 
poznańskiej fabryki 
kosmetyków „Lechia”. 
Później była zatrud-
niona w biurach Wo-

jewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu 
Wewnętrznego (WPHW) przy pl. Wol-
ności w Poznaniu.

Jadwiga Malinowska nie wyszła ponow-
nie za mąż. Przez wiele lat liczyła na to, 
że jej Adam żyje – zesłany gdzieś na 

daleki wschód, kiedyś  się odnajdzie. 
Pewności o tym, że został zamordowany 
nabrała dopiero po lekturze książki prze-
myconej z  Anglii i  dostarczonej przez 
rodzinę z Warszawy, w której na liście 
ofiar wśród innych był wymieniony 
Adam Malinowski. Dowiedziała się też 
szczegółów o tym, jak policjanci prze-
wiezieni z obozu w Ostaszkowie, zosta-
li zamordowani strzałem w  tył głowy, 
w  Twerze (Kalinin) w  kwietniu 1940 
roku. Pogrzebano ich w dołach śmierci 
w  Miednoje. To jedna ze 
zbrodni, które w  ogólnym 
rozrachunku nazywa się mia-
nem ludobójstwa na obywa-
telach Rzeczpospolitej Pol-

n
Adam Malinowski (na pierwszym planie) na 
pogrzebie Adama Marszałka – przyszłego teścia, 
w sierpniu 1933 r.   fot Jan Nowicki

n
Dom przy ul. Jagiełły 6, wybudowany przed wojną w latach 1936-38 przez Stani-
sława Bączyka – seniora, w którym od 1938 r. mieszkało małżeństwo Adam i Jadwi-
ga Malinowscy. Później, podczas okupacji Niemcy dokwaterowali jeszcze spokrew-
nionych z Jadwigą Malinowską – mamę Bogumiłę Marszałek i rodzinę siostry Sta-
nisławy Krzyżańskiej (Przedtem, po przybyciu w 1939 r. z Katowic mieszkali na 
ul. Piłsudskiego 20, dziś ul. Okrzei, u państwa Wojciechowskich). W domu tym do 
1967 r. mieszkała także, po wyjściu za mąż w 1954 r. córka Stanisławy Krzyżańskiej 
– Wanda z Eugeniuszem Kubackim. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że tutaj, 
podczas okupacji, w marcu 1942 r., na piętrze urodził się późniejszy prezydent 
Poznania (1990-1998) Wojciech Szczęsny-Kaczmarek (1942-2009). To rodzinny 
dom znanych lokalnych nauczycieli Stanisława Bączyka – juniora (SP 3) i jego 
córki Barbary Dutki (SP 2), której mąż – Wojciech Dutka, samorządowiec, radny 
Rady Miasta Luboń oraz Powiatu Poznańskiego – zmarł tragicznie   fot. Stani-
sław Malepszak

n
Grób Jadwigi Malinowskiej na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu (pole 6, kwate-
ra 4, miejsce 8), także symboliczny grobowiec męża Adama Malinowskiego. Świad-
czy o tym dolny napis. W mogile tej jest gródka ziemi przywieziona przez harcerzy 
z cmentarza w Miednoje. Małżeństwem, niestety bezdzietnym, byli zaledwie 5 lat. 
W tej rodzinnej mogile spoczywają także: Stanisława Krzyżańska (siostra Jadwigi), 
Bogumiła Marszałek (matka Jadwigi Malinowskiej i Stanisławy Krzyżańskiej) oraz 
Elżbieta Kubacka (kilkutygodniowa, zmarła w 1956 r., córka państwa Wandy i Euge-
niusza Kubackich)

cd.  
na str. 
38

Przy kościele Garnizonowym Policji 
w Poznaniu pod wezwaniem św. 
Jerzego przy ul. Swoboda 43 a, na 
Osiedlu ks. Jerzego Popiełuszki, znaj-
duje się pomnik pomordowanych 
funkcjonariuszy Policji Państwowej, 
poświęcony policjantom wielkopol-
skim, którzy zginęli na „nieludzkiej 
ziemi”. Został odsłonięty 14 maja 
2010 r., a powstał z inicjatywy i dzia-
łań Stowarzyszenia „Rodzina Policyj-
na 1939” oraz Fundacji „Asekuracja” 
w Poznaniu. Wśród wymienianych 
alfabetycznie na tablicach policjan-
tów jest Adam Malinowski (u dołu 
jednej z tablic)    fot. Piotr P. Ruszkow-
ski

n
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skiej dokonanego przez so-
wietów i ich służby (NKWD) 
podczas ostatniej wojny – 
określanych m.in. mianem 
„Golgota Wschodu”, czy „Na 

nieludzkiej ziemi”.

Adam Malinowski zginął mając 35  lat, 
w  policji służył zaledwie 11 lat, dlatego 
w aktach personalnych brak danych o od-
znaczeniach. Z racji młodego wieku nie 
mógł też brać udziału np. w  Powstaniu 
Wielkopolskim 1918-1919 czy wojnie pol-
sko-bolszewickiej 1920 r., jak jego starsi 
koledzy, z którymi podzielił los jeńców.

Pośmiertnie, 5 października 2010  r. 
Adam Malinowski został mianowany 
przez prezydenta RP – Lecha Kaczyń-
skiego – na aspiranta. To pierwszy sto-
pień o�cerski w policji, który odpowia-
da podporucznikowi w Wojsku Polskim.

Piotr P. Ruszkowski

Źródła:
„Tragedia katyńska” Polscy inżynierowie 
i technicy, jeńcy obozów Kozielska, Sta-
robielska i Ostaszkowa straceni w Katy-
niu i  innych miejscach zagłady, opr. 
T.  Skarzyński.; „Mord w  Katyniu Ko-

zielsk Ostaszków Starobielsk – 
lista o�ar” – Jędrzej Tucholski, 
Instytut wydawniczy PAX War-
szawa 1991 r.; Andrzej Borowski 
z  poznańskiego oddziału Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia „Ro-
dzina Policyjna 1939 r.”; Księga 
cmentarna polskiego cmentarza 
wojennego w Miednoje – tom 2, 
wydana przez Radę Ochrony Pa-
mięci Walk i  Męczeństwa 
w 2006 r.; Dokumenty kadrowe 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
Państwowej w Poznaniu z 1938 r.; 

„Para�a św. Jana 
Bosko na tle hi-
storii Lubonia”, 
str.  36, autorzy 
Stanisław Ma-
lepszak, Ryszard 
Jaruszkiewicz; 
informacje sio-
strzenicy żony 
Adama Mali-
nowskiego – 
córki Stanisławy 
Krzyżańskiej – 
Wandy Kubac-
kiej z  mężem. 
Urząd Stanu Cy-
wilnego Poznań

Adam Malinowski

cd.  
ze str. 
37

n
Tablica epita�jna: St. post. (Starszy 
posterunkowy) / Adam / MALINOWSKI 
/ ur. 20 VII 1904 Turzysk / PP Poznań / 
1940. na cmentarzu wojskowym 
w Miednoje, odnaleziona przez patrol 
harcerzy z komendy hufca Poznań 
powiat – rejon Swarzędz, przy której 
zapalili otrzymane od państwa Kubac-
kich znicze i położyli kwiat na miejscu 
upamiętniającym Adama Malinowskie-
go. Z powrotem przywieźli w butelce 
od lekarstw ziemię, którą następnie 
wkopano na grobie żony i Adama (sym-
bolicznym), na poznańskim Junikowie

Adamowi Mali-
nowskiemu w ra-
mach akcji „Katyń 
– Ocalić od zapo-
mnienia”, Gimna-
zjum im. Księżnej 
Anny z Przemyśli-
dów w Siechni-
cach koło Wrocła-
wia, z Oddziałem 
zamiejscowym 
w św. Katarzynie, 
posadziło 
w 2010 r. DĄB 
PAMIĘCI (certy�kat 
nr 002972/010796/
WE/2010)

n

n
Jadwiga Malinowska z d. Marszałek 
przeżyła 67 lat, w tym 34 jako wdowa 
po Adamie – zdolnym policjancie, 
przed którym jawiła się kariera w pionie 
śledczym

n
Okupacyjne zdjęcie wykonane w 1941 roku w domu przy dzisiejszej 
ul. Jagiełły 6 (podczas wojny – Langemarckstrasse). Od lewej: Wanda 
Krzyżańska (po mężu Kubacka), Stanisława Krzyżańska (mama Wandy 
i siostra Jadwigi Malinowskiej), Bogumiła Marszałek (mama Stanisła-
wy i Jadwigi) oraz Jadwiga Malinowska z d. Marszałek

n
Po żołnierzach, policjantach i innych 
mundurowych zamordowanych 
w 1940 r., w dołach śmierci najlepiej 
zachowały się guziki. Ten z orłem pań-
stwowym jest dowodem pochodzenia 
znajdujących się tam szczątków oraz 
niemym świadkiem ludobójstwa elit 
– międzywojennej inteligencji Polski

n
Na mszy świętej państwo Wanda i Eugeniusz Kubaccy 
w towarzystwie syna Jarosława i córki Aleksandry. Pani 
Wanda z d. Krzyżańska jest siostrzenicą żony Adama 
Malinowskiego   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
W połowie marca 2017 r., gdy puściły mrozy 
przy nowej para�i w Luboniu – kościele pod 
wezwaniem św. Jana Pawła II – w ramach zada-
nia zleconego przez miasto w konkursie „Kultu-
ra i Patriotyzm lokalny” pod nazwą „Dęby Ka-
tyńskie” posadzono drzewko upamiętniający 
Adama Malinowskiego – kolejną osobę związa-
ną z naszym miastem zamordowaną w 1940 r. 
przez Związek Radziecki. Poświęcenia dokona-
no przed mszą w sobotę 17 marca 2017 r. Drze-
wo także posiada certy�kat (duplikat) i opa-
trzone jest stosowną tabliczką o następującej 
treści: DĄB PAMIĘCI / ZAMORDOWANY W TWE-
RZE / aspirant Policji Państwowej / ADAM MALI-
NOWSKI / 20.07.1904 – 04.1940 / LUBOŃ, MA-
RZEC 2017 / PROGRAM „KATYŃ… OCALIĆ OD 
ZAPOMNIENIA” CERTYFIKAT NR 
002972/0010796/WE/2010 (czytaj też na str. 5)   
fot. Piotr P. Ruszkowski
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Masz stare zdjęcia, dokumenty, przedmioty, którymi chciałbyś się podzielić 
z innymi poprzez publikację lub których chciałbyś się pozbyć, nie wyrzucaj! 
Mogą mieć wartość historyczną związaną z Luboniem. Przynieś do siedziby 
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie”, ul. Wschodnia 
23A/62 (redakcja „Wieści Lubońskich”) lub zadzwoń (609 616 277, 609 616 290, 
61 810 43 35), odbierzemy sami! Niezależnie od stanu zniszczenia, przyjmie-
my i wykorzystamy w opracowaniach.  red

Z historią – do nas!
Apel

Sprostowanie
Na str. 4 ostatniego numeru „WL” był błąd w podpisie pod zdjęciem przedstawia-
jącym osoby odbierające medale „Zasłużony dla Miasta Luboń”. Medal dla śp. 
Alicji Walenciak-Galińskiej odbierali jej mama i mąż, Tomasz Galiński, a nie brat. 
Pani Alicja nie miała rodzeństwa.

Ewa Rogowicz

Redakcja przeprasza Rodzinę pani Alicji Walenciak-Galińskiej oraz Czytelników.

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
kwiecień – okrągłe rocznice

290 lat temu
Qn 24 kwietnia 1727 r. Jan Antoni Rado-

micki – wojewoda inowrocławski i staro-
sta międzyrzecki, właściciel Konarzewa, 
Wir i innych majątków – wydał przywilej 
osadniczy, w którym zachęcał bezdom-
nych ludzi do zamieszkania na jego ziemi, 
m.in. w Lasku.   (13, s. 71)

175 lat temu
Qn 11 kwietnia 1842 r. urodził się Juliusz 

Leon Au, powstaniec styczniowy 1863 r., 
dyrektor Szkoły Rolniczej im. Haliny w Ża-
bikowie.   („WL” 01-2004, s. 21)

160 lat temu
Qn W kwietniu 1857 r. hr. August Ciesz-

kowski ożenił się w Warszawie ze swoją 
stryjeczną siostrą – Haliną, której imię 
nosiła później stworzona przez hrabiego 
w Żabikowie Wyższa Szkoła Rolnicza (te-
ren folwarku hr. Augusta Cieszkowskie-
go).   (11, s. 116)

145 lat temu
Qn 1 kwietnia 1872 r. do Szkoły Rolniczej 

im. Haliny w Żabikowie przyjęto dr. Wła-
dysława Łebińskiego (wykładowca nauki 
gospodarstwa społecznego) oraz Ignacego 
Kluza z Krakowa (do nauki ogrodnictwa 
i sadownictwa).   (11, s. 150)

135 lat temu
Qn 24 kwietnia 1882 r. osadnicy z Bam-

bergii (Bawaria) – Bambrzy z Rataj (dziś 
dzielnica Poznania) – wystosowali pismo 
do władz zaborczych, sprzeciwiające się 
prowadzenia lekcji religii w szkole w ję-
zyku niemieckim.   (25, s. 144)

130 lat temu
Qn 2 kwietnia 1887  r. w  wieku 41  lat 

zmarł nagle dr Roman May – chemik, 
dr �lozo�i, pionier polskiego przemysłu 
nawozów sztucznych, założyciel Fabryki 
Chemicznej w  Starołęce przeniesionej 
później do Lubonia, sekretarz Wydziału 
Przyrodniczego Poznańskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk. Osierocił 5 dzieci.   
(6, s. 82-83; 11, s. 174)
Qn 5 kwietnia 1887 r. odbył się pogrzeb 

dr. Romana Maya na cmentarzu Świę-
tomarcińskim w Poznaniu. Jego prochy 
spoczywają na Cmentarzu Zasłużonych 
Wielkopolan, na Wzgórzu św. Wojciecha 
w Poznaniu.  (6, s. 83)

115 lat temu
Qn 1 kwietnia 1902 r. w Lasku, Łęczycy, 

Wirach i  majątku Wiry mieszkało 953 

dzieci w  wieku do 14 lat: ewangelicy – 
104, katolicy – 849.   (13, s. 89)

110 lat temu
Qn Wiosną 1907 r., podczas zakończenia 

roku w  szkole wirowskiej przy ul. Łę-
czyckiej, do której uczęszczały wówczas 
również dzieci lubońskie, uczniom trwa-
jącym przy strajku rozpoczętym jesienią 
19006 r. (chłopiec i dwie dziewczynki) od-
mówiono wydania świadectwa. Zaborca 
niemiecki wstrzymał szkole należną jej 
pomoc �nansową, a  proboszcz para�i 
wirowskiej, ks. Karol Seichter, został za-
wieszony, w czynnościach dozoru szkol-
nego, którego był członkiem, a  potem 
usunięty z tego gremium. W następnym 
roku szkolnym władze niemieckie ukarały 
dzieci, ograniczając ich dostęp do wiedzy 
z matematyki i �zyki.   (13, s. 62)

105 lat temu
Qn Wiosną 1912 r. ukończono projekt bu-

dowy szkoły w Lasku (budynek II przy ul. 
Sobieskiego, dziś mieszkania komunalne 
od strony podwórza) oraz przeprowadzo-
no przetarg na jej budowę, który wygrał 
budowniczy z  Żabikowa – Jan Trube. 
Gotowy budynek przekazano gminie 
laskowskiej 18 marca 1913 r.   (13, s. 96)

100 lat temu
Qn Wiosną 1917 r. nauczyciel znajdują-

cej się w kłopotach �nansowych szkoły 
ewangelickiej w  Lasku – Rudolf Tonn 
– przeszedł na emeryturę i wyjechał do 
Niemiec, nie podając nikomu nowego 
adresu. Wcześniej zaciągnął 10-letnią 
pożyczkę w  banku na zbudowanie dla 
siebie dodatkowej izby na piętrze szkoły. 
Po I wojnie władze polskie poszukiwały 
go, by wyjaśnić ciążący na szkole dług, 
niestety bezskutecznie.   (13, s. 81)

95 lat temu
Qn 25 kwietnia 1922 r. Cyryl Ratajski (zięć 

Romana Maya) przestał być dyrektorem 
�rmy „Dr Roman May, Chemiczna Fa-
bryka, Towarzystwo Akcyjne” z siedzibą 
w Poznaniu (był nim od 1 sierpnia 1919 r.), 
która w 1920 r. kupiła niemiecką fabrykę 
Moritza Milcha w Luboniu.   (6, s. 41)

85 lat temu
Qn Po latach odwlekających decyzję wobec 

pastora gminy ewangelickiej w Żabikowie 
– Teobalda Schatza, –16 kwietnia 1932 r. 
dziekan Artur Rhode ostatecznie przeniósł 
go do Rawicza. Obsługujący Żabikowo 
i Stęszew (zaledwie 419 wiernych) pastor 

unikał poszerzenia zakresu swoich obo-
wiązków i  był ponadto broniony przed 
decyzją zwierzchnika przez okolicznych 
właścicieli.   (13, s. 281)

80 lat temu
Qn W kwietniu 1937 r., podczas kopania 

stawów in�ltracyjnych (obecnie ujęcie 
wody na granicy Poznania i  Lubonia) 
natra�ono na wczesnopiastowskie (XI w.) 
cmentarzysko szkieletowe (25 szkieletów 
ludzkich). Badania ratownicze prowadził 
prof. Józef Kostrzewski. O odkryciu sze-
roko pisano w prasie fachowej i poznań-
skiej.   (4, s. 12 - 13)
Qn 13 kwietnia 1937 r. w „Kurierze Po-

znańskim” ukazała się notatka prasowa 
informująca o  cmentarzysku wczesno-
piastowskim na peryferiach Poznania 
(Luboń).   (4, s. 13)
Qn 15 kwietnia 1937  r. „Nowy Kurjer” 

umieścił notatkę o  sensacyjnych znale-
ziskach z  Lubonia, sięgających XI wie-
ku.   (4, s. 13)
Qn W nocy 24 kwietnia 1937 r. do kościoła 

św. Jana Bosko wtargnęli złodzieje, którzy 
otworzyli przemocą tabernakulum, skąd 
przenieśli komunikanty i hostię za ołtarz, 
rozbili skarbonki, zabrali zegar, kilkanaście 
żarówek i  rozrzucili bieliznę kościelną. 
Sprawców nie wykryto.   (3, s. 122)
Qn 25 kwietnia 1937 r. w para�i św. Jana 

Bosko poświęcono sztandar z wizerun-
kiem patrona (na białym tle) i napisem: 
„Święty Janie Bosko, módl się za nami”.   
(3, s. 186)

70 lat temu
Qn W kwietniu 1947  r. w  Zakładach 

Chemicznych oddano do użytku oddział 
produkcji kwasu siarkowego metodą 
komorową i otwarto 3-letnią Fabrycz-
ną Szkołę Przemysłową. Na uroczystość 
przybyli przedstawiciele rządu polskie-
go, m.in. minister Przemysłu i Handlu 
– Hilary Minc (główny likwidator go-
spodarki rynkowej), minister Skarbu 
– Konstanty Dąbrowski, wiceminister 
Przemysłu i Handlu – Bolesław Rumiń-
ski, prezydent Poznania – Stanisław Sro-
ka i córka dr. Romana Maya – Halina 
Rozmiarek.   (6, s. 52)

60 lat temu
Qn 28 kwietnia 1957 r. zmarł ks. Marian 

Tomaszewski. Od 1945 r. był proboszczem 
para�i św. Barbary.   („WL” 05-2004, s. 32)

45 lat temu
Qn 17 kwietnia 1972  r. D. Durczewski 

przeprowadził badania ratownicze w miej-
scu, gdzie uczeń I. Miazek natknął się na 
zniszczony grób całopalny z wczesnego 
okresu lateńskiego. Badanie tych kolej-
nych na ziemiach lubońskich śladów 
człowieka z  czasów prahistorycznych 
pozwoliły ustalić, że pierwotnie grób 
ten posiadał popielnicę, tj. naczynie ce-
ramiczne, w którym grzebano spalone 
szczątki zmarłych.   (4, s. 19)

35 lat temu
Qn 29 kwietnia 1982 r. utworzono Spo-

łeczną Radę Opiekunów Miejsca Pamięci 
Narodowej dla byłego niemieckiego obozu 
karno-śledczego w Żabikowie.   (8)

30 lat temu
Qn W kwietniu 1987  r. rozpoczęto bu-

dowę Ośrodka Zdrowia przy ul. Ponia-
towskiego 20 oraz remizy OSP przy ul. 
Żabikowskiej.   (8)

25 lat temu
Qn W kwietniu 1992  r. lubońska �rma 

BOMA-SOFT skomputeryzowała Urząd 
Miejski. Zrobiła to bezpłatnie w zamian 
za polecanie jej usług innym gminom.   
(„WL” 04-1992, s. 12)

15 lat temu
Qn 10 kwietnia 2002 r. na sesji nadzwy-

czajnej Rada Miasta podjęła uchwałę 
włączającą w swój skład Marka Samul-
czyka, który na 6 miesięcy przed końcem 
kadencji 1998-2002 zastąpił w  Radzie 
Marcina Lecieja. Od tego czasu Marek 
Samulczyk nieprzerwanie jest radnym.   
(10, XLVI/243/2002; „WL” 05-2002, s. 12).

5 lat temu
Qn Na początku kwietnia 2012 r. luboń-

ska �rma „Akropol” Dariusza Walczaka 
postawiła kontrowersyjny, duży billboard 
świetlny na skrzyżowaniu ul. Żabikowskiej 
i Powstańców Wlkp., który działa do dziś.   
(„WL” 05-2015, s. 15)

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

Mieszkańców, organizacje oraz instytucje 
prosimy o uzupełnianie naszego kalenda-
rium i przesyłanie informacji: telefonicznie, 
listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście.

oprac. HS
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Stara fotogra�a przedstawia chór 
z  para�i św. Barbary pod prze-
wodnictwem siostry służebnicz-
ki Trojany (z lewej) – na scenie 
salek katechetycznych w  latach 
70. (właśnie zostały rozebrane – 
czytaj na str. 14). Po lewej widać 
pianino, po prawej – wejście na 
zaplecze sceny. Tradycyjnie zwra-
camy  się do Państwa z  apelem 
o identy�kację sfotografowanych 
osób.

(red)

Zdjęcia z lamusa  

Chór 
z Żabikowa

Pamiątkowe zdjęcie chóru żabi-
kowskiej para�i przesłane przez 
Rafała Wojtyniaka. Wszystkich, 
którzy rozpoznają na zdjęciu 
znajome osoby lub chcieliby 
podzielić się informacjami na 
temat historii chóru i pamiątkami, 
prosimy o kontakt z redakcją

8 i 9 kwietnia w Muzeum Narodowym 
Rolnictwa i  Przemysłu Rolno-Spo-
żywczego w  Szreniawie po raz 16. 
odbyła się impreza z cyklu Jarmark 
Wielkanocny. Nawiązuje do tradycji 
jarmarków i  targów, które odbywa-
ły się dawniej w mniejszych i więk-
szych miastach przed ważnymi świę-
tami.

Jarmarki były okazją nie tylko do 
sprzedaży i kupna rozmaitych towarów, 
ale również do spotkań towarzyskich 
lub rodzinnych i zdobycia informacji 
o wydarzeniach w kraju i na świecie. 
Podczas Jarmarku Wielkanocnego 
w Szreniawie tradycyjnie można było 
przyjrzeć się pracy twórców ludowych 
i zakupić ich wyroby. Ponadto zapre-

Jarmark w Szreniawie
zentowały swoje występy zespoły folk-
lorystyczne: Pieśni i Tańca „Wielkopo-
lanie”, w którym od 2016 r. tańczy lu-
bonianin Paweł Krzyżostaniak, i Tań-
ca Ludowego „Szreniawa”. Najmłod-
si mieli okazję obejrzeć wielkanocne 
przedstawienie dla dzieci w wykona-
niu grupy „Dobry Teatr”. Chór Para-
fii Farnej przedstawił pieśni pasyjne. 
Wystąpił Zespół „Blue Voice”. „W 
krainie operetki” zaprezentowali się 
soliści Teatru Muzycznego w Pozna-
niu. Dodatkowo zwiedzający obej-
rzeli różnorakie pokazy zorganizo-

wane przez Muzeum: zdobienie ma-
zurków i jaj wielkanocnych różnymi 
technikami, wykonywanie palm 
wielkanocnych oraz kartek świątecz-
nych, pokazy prac polowych z wyko-
rzystaniem siły pociągowej zwierząt 
gospodarskich, tradycyjne sposoby 
ubijania masła i  wyrobu baranka 
w foremkach oraz wyrób koszyczków 
wiklinowych. Były również liczne 
stoiska gastronomiczne. Na jarmark 
przybyli licznie również mieszkańcy 
Lubonia.

Jan Błaszczak

Polemiki

W odniesieniu do artykułu pana Jerzego Nowackiego „Audio Feels, i chce się żyć”
Czytając pana podsumowanie gali 
„Siewca Roku 2016” w kontekście za-
sadności i sensu nadania tej statuetki 
Jednostce Strzeleckiej z Lubonia, od-
nosimy wrażenie, że nie do końca za-
poznał  się Pan z  opisem podstawy 
naszej nominacji (str.  40 „WL”). Za-
rzuca Pan nam między innymi, że 
nasza działalność nie ma nic wspólne-
go z kategorią, w której otrzymaliśmy 
nagrodę… No cóż, jeśli angażowa-
nie się podczas uroczystości, festynów, 
akcje społeczne, wolontariat, pomoc 
biednym, a także promocja miasta oraz 
zabezpieczanie miejskich imprez ma-
sowych to nie życie publiczne – to 
czym zatem, Pana zdaniem, ono jest? 
Przykro nam ze względu na młodych 
ludzi, którzy wskutek Pańskiej nierze-
telności dziennikarskiej (bo nie zakła-
damy złej woli z Pana strony), zostali 
tak ocenieni w  lokalnej prasie. Tym 

bardziej, że wcześniej wielokrotnie 
w tym miejscu pisano o nich w całkiem 
innym świetle.
Oczywiście ma Pan prawo do swojego 
zdania. Ale czy widział Pan choć raz 
młodzież, na temat której się Pan wypo-
wiada i czy choć raz Pan z nimi poroz-
mawiał? Okazji z  całą pewnością jest 
wiele, bo są na każdej uroczystości w na-
szym mieście. Nasi strzelcy nie angażu-
ją  się w  żadne agresywne wystąpienia 
i trzymają się z daleka od polityki. Do-
brze rozumieją różnicę między patrio-
tyzmem a nacjonalizmem – i czują się 
potraktowani niesprawiedliwie, gdy 
porównuje ich Pan do nacjonalistów.
Wspomniał Pan jeszcze o tym, że „gdy 
ktoś ćwiczy strzelanie, to zwykle przy-
chodzi mu do głowy potrzeba prak-
tycznego wykorzystania tych umiejęt-
ności”. Bardzo daleko posunięta inter-
pretacja – czy raczej nadinterpretacja. 

Proszę następnym razem przed sfor-
mułowaniem pochopnego wniosku 
zajrzeć do jakichś statystyk czy przy-
najmniej poprzeć taki pogląd jakimiś 
przykładami… Możemy zapewnić, że 
to, iż jesteśmy organizacją paramili-
tarną, działamy w oparciu o regulamin 
wojskowy i nosimy mundury, nie ozna-
cza, że szkolimy potencjalnych prze-
stępców… Oczywiście zgadzamy  się 
z Panem, że zawsze istnieje takie ry-
zyko, że ktoś wybierze złą drogę. Ale 
czy jest Pan pewien, że nie jest ono 
takie samo, jak w przypadku klas mun-
durowych w  szkołach średnich? Czy 
jest Pan pewien, że ryzyko to jest fak-
tycznie większe w  przypadku osób 
uczących  się posługiwania bronią? 
Stawialibyśmy na to, że prędzej „po-
trzeba praktycznego wykorzystania” 
umiejętności strzelania pojawi  się 
u tych, którzy godzinami siedzą przed 

komputerem, grając w CS-a niż u tych, 
którzy biegają z  atrapami broni po 
lesie. Zresztą tego dowodzą badania…

Ostatnią kwestią, którą chcielibyśmy 
doprecyzować, jest fakt, że to – jak Pan 
określił – „pokolenie ludzi tęskniących 
za wojaczką” na zajęciach ZS „Strzelec” 
nie tylko uczy się strzelania – co więcej 
nawet nie przede wszystkim tego. Szko-
li się bowiem głównie w zakresie ratow-
nictwa, topogra�i, psychologii itp. Na 
koniec, zapraszamy Pana serdecznie na 
nasze szkolenia, na uroczystości – za-
praszamy, by porozmawiał Pan z osoba-
mi, które są w szeregach tej jednostki. 
Być może stanie się bliższe Panu to, co 
robimy, być może zmieni Pan o  nas 
zdanie. Zachęcamy serdecznie.
Z poważaniem, w imieniu strzelców z JS 
4111 Luboń

Aleksandra i Łukasz Kołcz

n
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Trochę historii
Wszystko zaczęło się bardzo niewinnie, 
w  lutym 2005 r., gdy główny dyrygent 
– Basia Przybylska, z zawodu księgowa, 
zwana „Bajdą” – zwerbowała kilkana-
ścioro zapaleńców i utworzyła dwa ama-
torskie kabarety „Humoreska” i „Aktyw-
ny Senior”. Początkowo z  pewną dozą 

nieśmiałości, strachu i ogromnego wsty-
du rozpoczęli próby najpierw w jadło-
dajni, w domu para�alnym przy koście-
le św. Jana Bosko, natomiast później 
w domu pani Basi, w siedzibie Ochotni-
czej Straży Pożarnej i w Bibliotece Miej-
skiej. Pierwszy publiczny występ miał 
miejsce już w czerwcu, w Domu Kultu-

ry „Pod kominem” (ul. Armii Poznań 
– dziś budynek prywatny). Jak wspomi-
na pani Barbara, inicjatorka i założyciel-
ka kabaretów – Każdy po występie mówił: 
to już ostatni raz, więcej nie wystąpię 
przed publicznością, zbyt duża trema, nie 
mam czasu. Jednak pomimo ogromnego 
stresu otrzymali gromkie brawa od wspa-

niale bawiącej się publiczności. Z mie-
siąca, na miesiąc kabarety pod kierow-
nictwem pani Basi były coraz bardziej 
znane. Kolejne występy stawały się coraz 
większą przyjemnością, a co niektórzy 
aktorzy – jak mówi założycielka – poza-
mieniali się z żab w księżniczki. Kolejne 
występy przy akceptacji i  aplauzie pu-

12 lat „Humoreski”
Kabaret „Humoreska” spełnia swoją misję poprzez tworzenie lekkiej 
atmosfery, sprzyjającej dobrej zabawie wszystkich, którzy chcą się bawić 
bez względu na płeć, wiek i wykształcenie. Bawi, wznosząc się ponad 
poziom szarej codzienności, i zachęca do udziału innych. Jeśli przy okazji 
ukradnie czyjś uśmiech, cieszy się nim jak dziecko, ponieważ radość 
innych jest głównym celem jego działalności

n
Kabaret „Humoreska” w scence „Dziad i Baba” na podstawie wiersza Józefa Ignace-
go Kraszewskiego. Oboje bardzo starzy, wielka miłość, chcą umrzeć razem, Me-
mento mori.

n
Humoreska w bardzo wesołej scence ludowej – „Maryna”. Diabeł kusi Marynę, 
Anioł pilnuje

n
  „Humoreska” w marcu 2014 r. U dołu, w środku – inicjatorka grup kabaretowych 
w Luboniu – Basia Przybylska

Zdzisław. Większość aktorów pracuje 
zawodowo, a kabaret jest formą oderwa-
nia się od szarej rzeczywistości, uważają, 
że fajnie jest założyć czasem różowe 
okulary. Spektakle reżyserowane i aran-
żowane przez „Bajdę” pokazują ludziom, 
że można się wspaniale bawić w każdym 
wieku za przysłowiowy kawałek ciastka. 
Wszystko to dla ducha i ciała.
Śpiewają, mówią, tańczą i grają na scenie. 
Miksują utwory, wyciągają z lamusa sta-
re piosenki i  wykonują je w  pięknej 
scenerii, przy różnych, okazjach, m.in.: 
nadejścia wiosny, Andrzejek, Dni: Mat-
ki, Babci, Dziadka, czy Seniora. Każdego 
roku mają ponad 20 występów. Grali dla 
mieszkańców domów opieki społecznej, 
dla klubów seniora, na festynach.

Nowy rozdział
W 2016  r., po 10  latach działalności, 
przyszedł czas na zmianę. W lutym na 
spotkaniu Rady Programowej Luboń-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
(LUTW) zaakceptowano pomysł pani 
Basi – utworzenia kabaretu studenckie-
go. Nabór aktorów trwał ponad 3 mie-

siące, a próby odbywały się w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS). 
Obecnie trzon kabaretu stanowią stu-
denci LUTW. W ubiegłego roku „Hu-
moreska” dała przedstawienia m.in.: 
na Festynie Rodzinnym w Buszewku, 
na uroczystości weselnej w  Żurawcu 
oraz w Bibliotece Miejskiej na spotka-
niu Klubu „Promyk”, natomiast w tym 
roku aktorzy występowali już dwukrot-
nie dla studentów grupy bibliotecznej 
LUTW, w Bibliotece Miejskiej: z okazji 
„Walentynek” (czytaj „WL” 03-2017, 
str.  43) oraz z okazji Dnia Kobiet na 
spotkaniu Klubu „Promyk” i w Domu 
„Senior-Wigor”.

Kabaret „Humoreska” jest otwarty i za-
chęca lubonian do wstąpienia w  jego 
szeregi. Jednocześnie zaprasza na swoje 
występy i promuje nasze miasto również 
poza granicami. Pani Basia marzy o wy-
stępie „Humoreski” przed większą pu-
blicznością i  często powtarza motto: 
„Jeśli ktoś potra� się śmiać z siebie, po-
radzi sobie w życiu ze wszystkim”.

PAW

bliczności sprawiały coraz większą przy-
jemność i mobilizowały do dalszej pracy. 
Wygrywa na tym publiczność, która ma 
okazję pośmiać się i zabawić. Jak wspo-
mina pani Basia – Tak naprawdę, zawsze 
byliśmy kabaretem, w którym grają ludzie 
w wieku od 17 do 100 lat, a jeśli znala-
złaby się chętna, bardziej sędziwa osoba, 
to zapraszamy serdecznie. Nasz kabaret 

„Humoreska” inicjuje także występy se-
niorów, ponieważ wyjeżdżają z nami na 
tourne. Rozśmieszamy i zabawiamy pu-
bliczność, a przy tym bawimy się wspólnie 
i  robimy to charytatywnie. Dodam, że 
sponsoring jest mile widziany, i  to nie 
tylko �nansowy, bo stroje szyjemy sami, 
a to niestety wymaga czasu i pieniędzy. 
Wspomaga mnie cierpliwie mój mąż – 

Już 10 czerwca, pierwszego dnia Dni 
Lubonia otworzymy oficjalnie plażę 
miejską. Idea, która powstała w zeszłym 
roku, pokazała, że my, mieszkańcy, chce-
my wypoczywać na świeżym powietrzu, 
integrować się z sąsiadami, spotykać ze 
znajomymi. Z roku na rok, planujemy 
poszerzać działania na plaży. Tego lata 
będą odbywały się zajęcia z zumby, �t-
nessu, jogi, realizowane w ramach zwy-
cięskiego projektu Lubońskiego Budże-
tu Obywatelskiego. Spotkamy się także 
na seansach kina letniego. Program tych 
wydarzeń znajduje się w kalendarzu im-
prez miejskich.
Plażowanie minionych lat – jak wyglą-
dało? Jeśli mają Państwo zdjęcia z wy-
poczynku nad wodą sprzed wielu lat, 

prosimy o kontakt – chcemy stworzyć 
wystawę, która pokaże, jak lubonianie 
wypoczywali kiedyś i dziś.
Ogłaszamy nabór na opiekunów i ani-
matorów plaży miejskiej. Oferujemy 
pracę w okresie czerwiec – wrzesień, 
w elastycznym czasie. Szukamy osób, 
które są otwarte i chcą pracować… pod 
parasolem, na plaży miejskiej. Czy 
może być lepsze zajęcie w  wakacje? 
Zgłoszenia z CV prosimy przesyłać na 
adres joanna.humerczyk@umlubon.pl 
lub przekazywać bezpośrednio w Urzę-
dzie Miasta – czekamy do 8 maja bie-
żącego roku.

Joanna Humerczyk
koordynator plaży miejskiej

tel. 697 630 979

Plaża miejska
Twórz ją razem z nami!
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Podróże z pasją – RPA
1 marca Państwo Mirosława i Tadeusz 
Urbanowie zabrali naszych uczestników 
do Republiki Południowej Afryki. Pięk-
ne piaszczyste plaże, wodospady, góry, 
pustynie, kopalnie złota oraz diamentów, 
Kapsztad, czyli jedno z najpiękniejszych 
miast świata, najstarsze jaskinie, pingwi-
ny na plaży w  Simon’s Town, to tylko 
niektóre z atrakcji, o których opowiada-
li nam nasi goście. Mogliśmy również 
zobaczyć pamiątki przywiezione z wy-
cieczki, które podkreślały niesamowity 
charakter tamtych miejsc.

Luboń czyta dzieciom
W cyklu „Cały Luboń Czyta Dzieciom” 
3 marca spotkania z dziećmi rozpoczęli 
członkowie nowej Lubońskiej Rady Mło-

dzieżowej – Alicja Malujda i Franciszek 
Szczepaniak. Przedszkolaki z „Wesołych 
Sportowców” i  „Tęczowej Krainy” do-
wiedzieli się, czy do Franklina przycho-
dzi Wróżka-Zębuszka, jak świętuje on 
na przyjęciu wydanym przez gęsi oraz 
czy sympatyczny żółwik miewa tremę. 
Dzieci podzieliły się także swoimi opo-
wieściami o prezentach od Wróżki-Zę-
buszki.

Rodzinne soboty
4 marca „Galeria na Regale” ponownie 
gościła Zieloną Nutkę oraz Pana Har-
moniusza. Na spotkaniu pt. „Wielkopol-
skie blubry” zostaliśmy zabrani na we-
sele z dawnych lat. Mogliśmy wysłuchać 
koźlarki, grającej na koźle. Dzieci pró-
bowały gry na tym wyjątkowym, regio-
nalnym instrumencie, a  dziewczynki 
mogły także przymierzyć ludowy cze-
piec. Oprócz weselnych tradycji, młodzi 
słuchacze poznali także podstawy gwa-
ry poznańskiej.

Puszczykowo Miasto-Ogród
7 marca po raz kolejny gościliśmy Do-
rotę Molińską. Było to pierwsze tego-
roczne spotkanie z cyklu „Wokół archi-
tektury”. Tematem wykładu było Pusz-
czykowo jako Miasto-Ogród. Prześle-
dziliśmy rozwój architektury Puszczy-
kowa i Puszczykówka od przełomu XIX 
i XX w. (ówczesnego podpoznańskiego 
letniska), aż po dzisiejsze Puszczykowo-
-miasto. Prezentacja przedstawiała zmie-

niające  się style zabudowy – od Lan-
dhausstil – stylu wiejskiego, przez styl 
dworkowy, modernistyczny, aż po archi-
tekturę Polski Ludowej. W czasie dysku-
sji podkreślano, jaki wpływ na architek-
turę mają zachodzące zmiany społeczne 
i ekonomiczne.

Dzień Kobiet
8 marca z  okazji Dnia Kobiet gościliśmy 
Mirosława Kowalczyka, aktora �lmowego 
i teatralnego. Artysta, znany z wielu ról �l-
mowych, serialowych, a także z desek Teatru 
„Syrena” umilił czas lubońskiej publiczności 
humorem i piosenką z tamtych lat. Zabawne 
scenki z życia, skecze, monologi oraz dow-
cipy przedwojennej Warszawy i  Lwowa, 
a  także brawurowo wykonane piosenki, 
przeniosły nas w podróż po scenach kaba-

retowych XX-lecia międzywojennego. Pan 
Mirosław zdradził nam sentymentalne po-
dejście do tematu swojego repertuaru, a tak-
że zachęcał publiczność, aby dołączyła się do 
odśpiewania wszystkim znanych piosenek. 
Na koniec, ku zaskoczeniu pań, gość rozdał 
piękne wiosenne tulipany żeńskiej części 
publiczności, składając im serdeczne życze-
nia z okazji ich święta.

Sobotni teatrzyk
11 marca w ramach „Rodzinnych Sobót” 
odbył  się spektakl pt.: „Tymoteusz 
i  Psiuncio”. Przedstawienie opowiada 
o sympatycznym misiu, który znany jest 
mieszkańcom lasu jako miś Rymcimci. 
Niestety główny bohater czasami czu-

Z Biblioteki Miejskiej

je  się bardzo samotny. Na szczęście, 
pewnego dnia pluszowy niedźwiadek 
spotyka na swojej drodze pieska, który 
skrada jego serce. Spacer po zwykłe 
zakupy zamienia się w początek bardzo 
radosnej, choć burzliwej przyjaźni Ty-
moteusza i wiernego czworonoga. Pełen 
obaw tata małego niedźwiadka nie jest 
pewien, czy powinien zgodzić się, by 
Psiuncio zamieszkał z  nimi. Spektakl 
miał szczęśliwe zakończenie, a  młodzi 
widzowie nagrodzili niezwykłych akto-
rów gromkimi brawami.

Dla kobiet w Promyku
14 marca w „Galerii na Regale” człon-
kowie Klubu „Promyk” poznali historię 
święta kobiet oraz życie pań w latach 20. 
i 30.oraz 50. i 60. Wszystko to zaprezen-
tował Kabaret „Humoreska”. Zachwyt 
wzbudził wierny pokaz ówczesnej mody. 
Duże brawa nagrodziły cały występ.

Salon poetycko-muzyczny
17 marca w „Galerii na Regale” otwar-
ciem Salonu poetycko-muzycznego 
zainaugurowano spotkania z  poezją. 
„Wierszem opowiem Ci miłość” – Ka-
lina Izabela Zioła zaprezentowała swo-
je zachwycające wiersze w muzycznej 
oprawie Tomasza Bateńczuka. Nasi 
goście dostarczyli publiczności również 
wielu wzruszeń, wspaniale brzmiąc 
w duecie.

Bocian i Żabka
22 marca, jak w  każdą czwartą środę 
miesiąca, o godz. 17 odbył się w naszej 
Galerii teatrzyk dla dzieci pt. „Bocian 
i  Żabka”. Aktorzy Teatru „Krak-Art” 
przenieśli naszych najmłodszych widzów 
i ich opiekunów do świata poszukującej 

przygód, nieposłusznej żabki Hani. Spek-
takl opowiada o  przyjaźni, o  tym, że 
nawet największy wróg może okazać się 
przyjazny i pomocny. Uczy, jak ważne 
jest niesienie pomocy słabszym czy 
młodszym, a także mówi o posłuszeń-
stwie wobec rodziców.

O depresji prawie wszystko
Kolejny wykład w cyklu spotkań z leka-
rzami w Bibliotece poświęcono depresji. 
Choroba ta może dotknąć każdego 
i w każdej chwili. W powszechnym prze-
konaniu to choroba duszy, ale tak na-
prawdę, to choroba wywołująca zmiany 
w  naszej głowie. Problemy związane 
z widzeniem otaczającego świata w czar-
nych kolorach, przygniatającego smutku 
i niemożności radzenia sobie w codzien-
nych byciu przybliżyła nam w  trakcie 
kolejnego spotkania w Bibliotece, Klau-
dia Malinowska – psycholog, pracująca 
w Szkole Podstawowej nr 4. W dostępny 
sposób przekazała sporą dawkę wiedzy 
i wskazówek, porad i zasad wsparcia ze 
strony najbliższych i otoczenia. Ważne 
jest również, że usłyszeliśmy o tym scho-
rzeniu od młodej osoby, reprezentującej 
„właściwy”’ stosunek do dotkniętych tą 
chorobą. Chorzy boją się stygmatyzacji 
i  dlatego, jak długo  się da, ukrywają 
swoje cierpienie. Diagnozuje  się ją od 
stuleci, ale ostatnio zbiera coraz większe 
żniwo, bez względu na wiek. Co robić, 
aby depresja nas nie dopadła? – Bądźmy 
dla siebie dobrzy. Nie wymagajmy od 
siebie stale więcej i więcej. „Nawet gdy 
wiatr wieje i deszcz pada, przyjdzie słon-
ko i ogrzeje lasy, pola i nas też…” Bardzo 
dziękujemy, a  pani Klaudii życzymy 
dobrych i  owocnych kontaktów z  po-
trzebującymi wsparcia.    Irena Skrzypczak

Pierwszy – mądrzejszy
Od 1 marca ruszyła akcja bezpłatnych 
kursów opartych o platformę e-learnin-
gową. Nie czekaj – zarejestruj  się już 
dziś! Każdy moment jest dobry, by roz-
począć naukę. Czytelnicy Biblioteki 
Miejskiej mogą korzystać z  4 kursów 
językowych i 1 kursu specjalistycznego. 
Więcej informacji na stronie interneto-
wej Biblioteki. Zapraszamy!

SMS
Zachęcamy osoby chętne do otrzymy-
wania wiadomości dotyczących wyda-
rzeń w  Bibliotece Miejskiej do wypeł-
nienia nowego formularza zgłoszenio-
wego, które są dostępne w Bibliotece.

BM

n
Miły gest Mirosława Kowalczyka – obdarowanie pań z widowni tulipanami w Dzień 
Kobiet

n
W kolejnym spotkaniu z lekarzami tematem była depresja

n
Teatrzyk dla dzieci – „Tymoteusz i Psiuncio”
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kich zaplanowanych utworów publicz-
ność wyraziła swoje uznanie owacją 
na stojąco i kilkukrotnie domagała się 
bisu.

Po koncercie, w holu Ośrodka Kultury moż-
na było porozmawiać z artystami, otrzymać 
autograf i nabyć płyty z ich utworami.

Rafał Wojtyniak

KULTURA

Qn Ile mandatów za psie kupy Straż 
Miejska i Policja wystawiły w 2016 r. 
Jaki to stanowi dochód i na co zostanie 
przeznaczony?        (W.Z.)

Odp.: Straż Miejska Miasta Luboń 
w roku 2016 ukarała mandatami karny-
mi na podstawie zapisów „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na te-
renie Miasta Luboń” 6 właścicieli psów, 
którzy nie dopełnili obowiązku posprzą-
tania po swoim psie. Kolejne 10 osób 
zostało ukaranych pouczeniem. Na pod-
stawie art. 77 Kodeksu Wykroczeń, za 
niezachowanie zwykłych i nakazanych 

środków ostrożności przy trzymaniu 
zwierzęcia mandaty karne zostały nało-
żone na 36 osób, a w kolejnych 12 przy-
padkach poprzestano na pouczeniu.
Należy podkreślić, że m.in. dzięki dzia-
łaniom Straży Miejskiej sytuacja w tym 
zakresie ulega systematycznej poprawie, 
choć oczywiście wiele jest jeszcze w tej 
kwestii do zrobienia.
Działania podejmowane przez nas, 
a  więc inicjatywa umieszczenia na 
terenie miasta dystrybutorów z  wo-
reczkami oraz pojemników na psie 
nieczystości, których aktualnie jest 
w Luboniu 27, stworzenie wybiegu dla 
psów, akcje informacyjne dotyczące 
obowiązków właścicieli psów, czy cy-
kliczny festyn „Twój czworonożny 
przyjaciel”, podczas którego promuje-
my właściwe zachowania właścicieli 
zwierząt, mają na celu wzrost świado-
mości i kultury ludzi, którzy przecież 
odpowiadają za swoje czworonogi.
Ważny wsparciem naszych działań 
stać się może pomoc mieszkańców, któ-
rzy mogą także i tego typu zachowania 
piętnować i zgłaszać do Straży Miejskiej.

oprac. Paweł Dybczyński  
(Komendant Straży Miejskiej)

Mieszkańcy pytają

Mandaty za psy

Zespół promował swoją trzecią płytę 
„Wspólne zdjęcie”. Podczas koncertu 
artyści wykonali ponad 20 utworów 
opartych na wierszach krakowskiego 
poety Adama Ziemianina, a także Mi-
rosławy Szawińskej, Edwarda Stachury, 
Józefa Barana i  Dariusza Czarnego. 
Muzykę w  większości skomponował 
Dariusz Czarny, a  także Ryszard Ża-
rowski i Krzysztof Myszkowski. Moż-
na było usłyszeć: „Jeszcze grajmy”, 
„Wciąż przed siebie”, „Testament poety”, 
„Grosik łzy”, „Gdziekolwiek”, „Wybacz”, 

„Czy to miłość”, „Bieszczadzki hymn”, 
„Koncert”, „Bieszczadzka łąka”, „Sen 
o  Sanie”, „Rajsko w  Krynicy”, „Nok-
turn”, „Kałużowo w  Nowej Rudzie”, 
„Nocne czuwanie”, „Osiedlowy blues”, 
„Bieszczadzkie Anioły”, „Po co”, „Głos 
wołającego na pustyni”. W  jednym 
z  utworów Wojciech Czemplik zain-
trygował słuchaczy grą na skrzypotrą-
bie – instrumencie smyczkowym, któ-
ry nie posiada pudła rezonansowego, 
a  ukierunkowany dźwięk jest emito-
wany z tuby. Po wysłuchaniu wszyst-

n
Folkrockowa grupa „U Studni” z koncertem w Ośrodku Kultury   fot. Rafał Wojtyniak

„U Studni” w Ośrodku Kultury
W piątek, 24 marca, Ośrodek Kultury w Luboniu gościł zespół „U Studni”, którego członkowie wywodzą się 
z popularnego zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”. „U Studni” tworzy 5 osób: Aleksandra Kiełb-Szawuła (śpiew, 
gitara), Wojciech Czemplik (skrzypce, altówka), Dariusz Czarny (śpiew, gitara), Ryszard Żarowski (śpiew, gitara) 
oraz Andrzej Stagraczyński (gitara basowa)

n
Fani muzyki balladowej „U Studni” i „Starego Dobrego Małżeństwa”    
fot. Rafał Wojtyniak

Koncert na harfie
W dzień św. Patryka, 
17 marca, w  szkole 
językowej przy ul. 
Dworcowej odbył  się 
koncert Michała Zato-
ra. Publiczność już po 
raz trzeci słuchała mu-
zyki irlandzkiej (i nie 
tylko), wykonanej 
przez niego na har�e. 
W  programie znala-
zły  się znane pieśni 
w interpretacji muzy-
ka, ale również jego 
własne utwory. Nastój 
był bardzo kameralny, 
a publiczność zaanga-
żowana. Na bis śpie-
waliśmy wszyscy „Al-
leluja” L. Cohena. Po 
koncercie młodsi słu-
chacze mogli spróbować gry na har�e, 
a artysta opowiadał o swojej twórczości 
i  pracy jako har�sta. Można było też 
nabyć płyty i zdobyć autograf. Po kon-
cercie, przy lampce szampana był czas 
na rozmowy i re�eksje.

II Dzień Japoński
Dzień kultury japońskiej pod honoro-
wym patronatem Burmistrza Miasta 
Lubonia i  we współpracy z  Japonica 
Creativa, chórem kameralnym „Hibike” 
oraz lokalem „Wchodnia Sushi”, odbył się 
w sobotę, 8 kwietnia. Gośćmi specjalny-
mi były dziewczyny z Japonii, wspierane 
przez studentki z Polski. Zaczęliśmy od 
pokazu ubierania kimon, po czym każ-
da dziewczyna mogła przymierzyć ten 
strój, specjalne buty i pozować z wachla-
rzem do zdjęcia. Potem odbywały  się 
równolegle dwa warsztaty – origami 
i kaligra�i. Zajęcia z origami zaczęły się 

od prostego układania, a  zakończyły 
składaniem żurawia. Na kaligra�i moż-
na było specjalnym pędzlem i  na spe-
cjalnym papierze wykonać kilka znaków, 
a Misa Tachibana zapisała nasze imiona 
po japońsku. Po warsztatach wysłucha-
liśmy żeńskiego chóru kameralnego 
„Hibike” dyrygowanego przez Katarzy-
nę Jaskólecką. Do ostatniego utworu 
dyrygentka zaprosiła też publiczność 
i  wspólnie zaśpiewaliśmy po japońsku 
w kanonie. Na zakończenie, przy poczę-
stunku można było spróbować specjałów 
„Wschodnia Sushi”. Obsługa pałeczkami 
była dowolna i według fantazji. Wszyst-
kim partnerom imprezy serdecznie dzię-
kujemy!
20 maja odbywa się nasza kolejna wy-
cieczka do Niemiec, tym razem zwiedzi-
my manufakturę porcelany w  Miśni, 
informacje tel. 601 169 908 lub sj „Ger-
man”.

Kultura w szkole „German”

n
Smakowanie sushi – jeden z elementów Dnia Japońskiego 
w szkole „German” 

Szczegóły pod nr 797 292 169. 
CV: praca@hrconsulting.com.pl

PRODUKCJA ZDROWEJ ŻYWNOŚCI
W PLEWISKACH.

Praca od zaraz
Produkcja artykułów fit
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Kolorowa wiosna
Radośnie i kolorowo powitali wiosnę 
słuchacze Lubońskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku zaproszeni przez gru-
pę 4- latków z Przedszkola „Tip-Topka 
Odkrywcy”. W  towarzystwie odcho-
dzącej zimy i  bałwanka, żegnanych 
przez budzącą się łąkę, podziwialiśmy 
22 marca starania młodych aktorów, 
aby pięknie powitać Panią Wiosnę. 
Pierwsze wiosenne promyki zbudziły 
ze snu pachnące kwiatki, motylki, drze-
miącego misia, biedronki, mądrą sów-
kę. Koncert zielonych żabek („Cztery 
pory roku” Vivaldiego) dopełnił cza-
rowną atmosferę tego spotkania. Dzię-
kujemy za zaproszenie, paniom 
i  przedszkolakom za przygotowanie 
spektaklu (wiosenna scenografia), ro-
dzicom za pomoc (piękne stroje). Go-
rącymi brawami, słowami uznania 
i cukierkami podziękowaliśmy wspa-
niałej gromadce.    Irena Skrzypczak

Wycieczka do Rogalinka
18 marca słuchacze Sekcji Turystyki 
Pieszej i  Krajoznawczej udali  się na 
wycieczkę do Rogalinka w  ramach 
współpracy z Towarzystwem Przyjaciół 
Dębów Rogalińskich. Wyruszyliśmy 
autokarem z placu Edmunda Bojanow-
skiego i przez Łęczycę oraz Puszczy-
kowo dotarliśmy do Rogalinka, gdzie 
oczekiwała na nas prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Dębów Rogalińskich, artysta 
plastyk Lucyna Smok, prowadząca 
Pracownię Artystyczną. Pani Lucyna 
zapoznała nas z  historią Rogalinka, 
który w tym roku obchodzi 770. rocz-
nicę powstania. Następnie udaliśmy się 
do drewnianego kościoła z przełomu 
XVII i XVIII w. pw. św. Michała Ar-
chanioła i Matki Boskiej Wspomożenia 
Wiernych. Ksiądz proboszcz specjalnie 
dla naszej grupy odsłonił drewnianą 

figurę Matki Bożej i opowiedział o hi-
storii parafii oraz pracach renowacyj-
nych prowadzonych w kościele. Kolej-
nym etapem zwiedzania Rogalinka była 
wizyta w prywatnym Muzeum Dawnej 
Introligatorni i  Drukarstwa państwa 
Szabelskich. Zgromadzili w  nim nie 
tylko dawne maszyny drukarskie i dru-
ki, ale także bardzo liczne dawne 
przedmioty codziennego użytku sto-
sowane w domu i zagrodzie. Obejrze-
liśmy także prywatne Muzeum Powo-
zów z  licznymi eksponatami karet 
i  powozów. Najdłużej zabawiliśmy 
w Pracowni Plastycznej, gdzie po spa-
cerze rozgrzaliśmy  się ciepłą kawą 
i herbatą z ciastkiem, a następnie ma-
lowaliśmy pisanki wielkanocne. Było 
dużo śmiechu z zabawy. Kolorowe jaj-
ka gęsie ozdobią stoły wielkanocne 
w Luboniu. Dziękujemy pani Lucynie 
i członkom TPDR za wspaniałe przy-
gotowanie naszego pobytu w Rogalin-
ku.    M. J. Błaszczakowie

Z Uniwersytetu III Wieku Wykład w Ośrodku Kultury
„Giuseppe Arcimboldo, czyli z Medio-
lanu przez Wiedeń do Pragi i od deko-
racji przez sztukę do �lozo�i” – W mar-
cu poświęciliśmy wykład włoskiemu 
artyście inżynierowi i �lozofowi z prze-
łomu baroku i renesansu. Arcimboldo, 
artysta wielu talentów, pozostawił po 
sobie sztukę zaskakującą formą i proble-
matyką, jaka się z nią wiąże. Droga wło-
skiego manierysty wiodła od sztuki 
związanej z  dekoracją do zagadnień 
o wymiarze lingwistycznym i �lozo�cz-
nym. Trudno sobie także wyobrazić 
współczesną kulturę bez ogromnego na 
nią oddziaływania sztuki artysty z Me-
diolanu. Prezentację w formie wykładu 
poprowadził dr Dariusz Głowacki.   (OK)

Rok Conrada i Piłsudskiego
Sejm RP ustanowił rok 2017 m.in. ro-
kiem Josepha Conrada-Korzeniowskie-
go i Józefa Piłsudskiego. W „Galerii na 
Regale” odbyły się dwa wykłady. 1 mar-
ca wykład o J. Conradzie poprowadziła 
Joanna Humerczyk, filolog polski. 
Uczestnicy LUTW dowiedzieli  się nie 
tylko o twórczości angielskiego pisarza 

i publicysty polskiego pochodzenia, ale 
także sporo ciekawostek o  jego życiu. 
Dzięki slajdom wykład stał  się jeszcze 
ciekawszy, a uczestnicy spotkania wyra-
zili nadzieję na kolejne prelekcje prowa-
dzone przez naszego gościa. 29 marca 
temat o Marszałku poprowadził Adam 
Dworaczyk, �lozof i radny miasta Luboń. 
Wykład traktował o  sporze ideowym, 
jaki toczyli Józef Piłsudski i  Roman 
Dmowski. Jacy byli, co ich różniło i jaki 
mieli wpływ na losy Polski. To ciekawe 
zetknięcie  się intelektualisty z  rewolu-
cjonistą pociągnęło za sobą interesującą 
dyskusję, która trwała jeszcze po wykła-
dzie.
Zapraszamy do obejrzenia wystaw w Bi-
bliotece Miejskiej poświęconych Jose-
phowi Conradowi, Józefowi Piłsudskie-
mu oraz Tadeuszowi Kościuszce – rok 
2017 jest również jego rokiem. Pole-
camy także wystawę dedykowaną Bo-
lesławowi Leśmianowi w  związku 
z 140. rocznicą urodzin i 80. 
rocznicą śmierci wybitnego 
poety, głównego przedstawi-
ciela literatury dwudziesto-
lecia międzywojennego.

n
Uczestnicy rajdu „Odgłosy wiosny” nad brzegiem Jeziora Chomęcickiego   fot. Jan Błaszczak

cd.  
obok

Motyli wolontariat
Na zajęciach plastycznych w  Ośrodku 
Kultury powstały nietypowe pisanki. 
Halina Wilkowska, Małgorzata Okulicz-
-Kozaryn, Kornelia Głowacka i Wiesław 
Frąckowiak znaleźli chwilę czasu, by 
namalować motyle na styropianowych 

jajkach. Przez cały rok powstają motyle 
z papieru, włóczki i wstążek. Wszystkie 
fruną do Hospicjum Palium w Poznaniu. 
W  tę akcję angażuje  się także sklep 
„Kaszmir” przy ul. Osiedlowej, dostar-
czając końcówki wstążek i różnych ta-
siemek.

Z Ośrodka Kultury Warsztaty świą-
teczne
Jak co roku przed 
Świętami Wielka-
nocnymi w Ośrod-
ku odbywają  się 
warsztaty stroików 
świątecznych dla 
dorosłych. Tym 
razem odbyły się 
31 marca. Za po-
mocą gałązek , 
kolorowych 
kwiatów i piórek 
uczestniczki wy-
czarowały prze-
piękne wielka-
nocne dekoracje. 
W  niedzielę,  2 
kwietnia, odby-
ły  się warsztaty 
tworzenia ozdób wielkanocnych dla 
dzieci, które przybyły na zajęcia z naj-
bliższymi. Wspólnie przygotowywały 
kolorowe jaja i wesołe zajączki. Wszyscy 
mile spędzili niedzielne popołudnie, 
a  wykonane ozdoby dzieci zabrały do 
domu, by móc już poczuć świąteczną 
atmosferę.

Teatrzyk
23 marca odbyło się już kolejne w tym 
roku spotkanie z Filharmonią Pomy-
słów. Tym razem dzieci 
obejrzały przedstawienie pt. 
„Wiklinioki”, które przybli-
żyło im gwarę i wielkopol-
skie obrzędy, a także wpro-

n
Międzygminny Konkurs Piosenki „Piosenka dla każdego” w Ośrodku Kultury

cd.  
obok

n
Tradycyjne warsztaty stroików wielkanocnych w Ośrodku Kultury
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n
Uczestnicy rajdu „Odgłosy wiosny” nad brzegiem Jeziora Chomęcickiego   fot. Jan Błaszczak

Rajd wiosenny
W niedzielę, 19 marca, odbył  się rajd 
pieszy „Odgłosy wiosny” zorganizowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury (GOK) 
i Klub Seniora w Komornikach. Wzięło 
w nim udział 39 osób, w tym kilkanaście 
z  Lubonia. Wśród nich byli słuchacze 
i uczestnicy Lubońskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Wyruszyliśmy spod 
Wiejskiego Domu Kultury „Koźlak” 
w  Chomęcicach i  polną drogą pośród 
pól dotarliśmy do Rosnówka, gdzie po 
przejściu kładki na przesmyku pomiędzy 
Jeziorem Chomęcickim i Rosnowskim 
ruszyliśmy lasem brzegiem Jeziora Cho-
męcickiego. Po drodze obserwowaliśmy 
liczne ślady działalności bobrów – po-
walone drzewa, pościnane przez te zwie-
rzęta. Na parkingu leśnym, na skraju 
Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
mieliśmy krótki postój. Stąd polną dro-
gą skierowaliśmy się do wsi Chomęcice. 
Podczas wędrówki można było dojrzeć 
oznaki wiosny – słyszeliśmy śpiew pta-
ków i klangor żurawi. Całe kępy ob�cie 
kwitnących o  tej porze przebiśniegów 
oglądaliśmy i fotografowaliśmy na dział-
ce, na pograniczu gminy Dopiewo i Ko-
morniki. Przyroda budzi  się do życia, 
pojawiają się pierwsze zielone listki na 
krzewach i drzewkach czarnego bzu. Po 
przejściu ponad 11 km przybyliśmy do 
punktu wyjściowego. Panie Monika Wa-
delska i Angelika Jagodzińska z „Koźla-
rza” w  Chomęcicach serwowały prze-
pyszny żurek, który cieszył  się dużym 
powodzeniem, wiele osób brało dokład-
ki. W rajdzie wziął udział m.in. dyrektor 

GOK – Antoni Pawlik 
oraz liczna grupa 
z  Chomęcic z  panią 
sołtys Dorotą Trocha. 
Pogoda i  humory do-
pisały. Na zakończenie 
były także śpiewy po-
pularnych piosenek. 
Kolejny rajd 23 kwiet-
n i a  –  w y m a r s z 
o  godz.  10 sprzed 
Domu Kultury w  Ro-
snówku.   

M.J. Błaszczakowie

W Muzeum  
Czerwca ‘56
18 marca słuchacze 
Sekcji Turystyki Pie-
szej i  Krajoznawczej 
zwiedzili Muzeum Powstania Poznań-
skiego Czerwca 1956, które jest od-
działem Wielkopolskiego Muzeum 
Niepodległości i mieści się w dawnym 
Zamku Cesarskim cesarza Wilhelma II 
(obecnie Centrum Kultury Zamek przy 
ul. św. Marcin). Muzeum powstało 
w czerwcu 2002 r. Przewodnik opro-
wadził nas po ekspozycji stałej, która 
dokumentuje pierwsze w PRL masowe 
wystąpienie społeczeństwa przeciwko 
władzy komunistycznej. Na wystawie 
zaprezentowano około 200 fotografii 
ukazujących przyczyny wystąpienia 
poznańskich robotników, wielotysięcz-
ny wiec z udziałem mieszkańców Po-
znania w  rejonie Zamku (wówczas 
siedziby Miejskiej Rady Narodowej) 

oraz gmachu ówczesnego Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR; przejście grup 
demonstrantów pod więzienie i uwol-
nienie więźniów, zniszczenie urządzeń 
zagłuszających Radio „Wolna Europa” 
na budynku ZUS, walki pod gmachem 
Urzędu Bezpieczeństwa, wkroczenie 
wojska i  pacy�kację miasta. Prezento-
wane są również pamiątki po zamordo-
wanych w trakcie zajść, m.in. najmłod-
szym, 13-letnim Romku Strzałkowskim. 
Placówka gromadzi też źródła historycz-
ne związane z  opozycją antykomuni-
styczną, głównie z terenu Wielkopolski. 
Bogata jest m.in. biblioteka, zawierająca 
prasę, druki i książki tzw. drugiego obie-
gu. Ekspozycję zorganizowano w sposób 
multimedialny, mający zainteresować 

także zwiedzające-
go w  młodszym 
wieku. Zainsceni-
zowano tu np. 
mieszkanie prze-
ciętnej poznań-
skiej rodziny z lat 
50. XX wieku, uli-
cę wolności ze 
zdjęciami z  po-
wstańczego zry-
wu, pokój przesłu-
chań w komendzie 
UB, trybunę prze-
mówień partyj-
nych, oraz wnę-
t r z e  d aw n e g o 
tramwaju kursują-
cego po Poznaniu.   

M. J. Błaszczakowie

n
Uczestnicy wycieczki w Muzeum Powstania Poznańskie-
go Czerwca 1956    
fot. Jan Błaszczak

n
Studenci  Uniwersytetu III Wieku w przedszkolu „Tip-Topka Odkrywcy”

wadziło najmłodszych w świat instru-
mentów muzycznych.

Muzyczne powitanie wiosny
21 marca przybył DJ Polska, który 
poprowadził muzyczne spotkanie dla 
dzieci. Maluchy wykazały  się dużą 
wiedzą na temat pracy DJ-a, a także 
brały udział w konkursach i rozwią-
zywały muzyczne zagadki. Świetnie 
poradziły sobie z  rozszyfrowaniem 
tytułów piosenek i wykonawców.

Konkurs Piosenki
24 marca po raz pierwszy odbył  się 
Międzygminny Konkurs Piosenki 
„Piosenka dla każdego”. Organizato-
rem było Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Utalentowanych „Galiarda”. Na 
przesłuchania do Lubonia przyjecha-

ło  p onad  50  mło dych 
uczestników. Celem konkur-
su było promowanie działal-
ności  muzycznej  dzieci 
i  młodzieży, a  także upo-
wszechnianie tradycji śpie-
wania i  wymiana doświad-
czeń w  ramach twórczości 
artystycznej. Konkurs roze-
grano w trzech kategoriach 
wiekowych: I – od 6 do 10 
lat, II – 11-14 lat, III – 15-19 
lat. Jury, biorąc pod uwagę 
muzykalność,  intonację, 
dykcję, a także umiejętności 
sceniczne, przyznało Grand 
Prix Aleksandrze Gąsiorow-
skiej. Gratulujemy!

Magda Baranowska
Ośrodek Kultury w Luboniu

n
Filharmonia Pomysłów z przedstawieniem „Wiklinioki” w Ośrodku Kultury

Śpiewanie w ROD 
„Chemik”

Mieszkańcy Lubonia mający za-
mi łowanie  do  śpie wu znów 
będą  się spotykać w  cyklu spo-
tkań śpiewaczych z  Marianem 
Mateckim, przy akompaniamen-
cie instrumentu klawiszowego, 
na terenie Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „Chemik” (współ-
praca z  Lubońską Radą Senio-
rów). Serdecznie zapraszam za-
interesowanych działkowców 
or a z  m i e s z k ańc ów  Lub on i a 
i okolic w każdą środę miesiąca 
od połowy maja do połowy wrze-
śnia, w  godz. od 17 do 20, do 
świetlicy ROD przy ul. Granicz-
nej. Impreza cieszyła się w ubie-
głym roku zainteresowaniem.

Jan Błaszczak
prezes ROD „Chemik”

Mieszkańcy pytają

Brak 
światła
Qn Od grudnia ub. roku pomnik 

„Świadectwo Miłości” na Wzgó-
rzu Papieskim jest nieoświetlony. 
Dlaczego lampa zainstalowana dla 
tego pomnika przed kilku laty przez 
władze miasta nie działa? Już in-
terweniowałam w tej sprawie wcze-
śniej, po czym sytuacja się popra-
wiła. Czy ktoś na bieżąco nad tym 
czuwa?   (tel.)

Odp.: W odpowiedzi na zgłosze-
nie w sprawie lampy oświetlają-
cej pomnik na Wzgórzu Papie-
skim informuję, że sprawę zgło-
simy energetyce z  prośbą o  in-
terwencję.

oprac. Mateusz Olejniczak (Wydział 
Spraw Komunalnych)
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jawia autor, czeka aż rzeźbiarz „znajdzie 
dla niej krzyż”.
Pierwsza praca dr. R. Krawca powstała 
przed 47. laty, kiedy wraz z żoną Jadwi-
gą (psychiatra, neurolog) jako młode 
małżeństwo urządzali swoje mieszkanie 
w  Międzyrzeczu (przez 36 lat oboje 
pracowali w ośrodku psychiatrycznym 
w Międzyrzeczu-Obrzycach). W okolicy 
nie było sklepu z dewocjonaliami, więc 
pan Ryszard wyrzeźbił pasyjkę z gałązek 
lipy, którą przymocował do krzyża z kory 
sosnowej. Jego prace mają wymiar oso-
bisty i  niechętnie  się z  nimi rozstaje. 
Gromadzi je w niedużej prywatnej ga-
lerii w  Puszczykowie, gdzie obecnie 
mieszka.
Wybrane, pełne ekspresji dzieła rzeźbia-
rza, spośród kilkuset, które dotąd stwo-
rzył, były ponad 100-krotnie wystawia-
nie w kraju, głównie w ośrodkach i do-
mach kultury, bibliotekach, kościołach, 
ale także w  galeriach (Gorzów Wlkp., 
Warszawa, Poznań). Eksponowano je 
również za granicami (Stuttgart, Berlin, 
Goeteborg, austriackie Melk, francuskie 
D’Andresy). Artysta miał też okazję da-
rować swoje prace Ojcu Świętemu, Ja-
nowi Pawłowi II.
Do Lubonia sprowadzono ponad 50 
dzieł. Część z nich przez kilka dni eks-
ponowano w Centrum Duchowości bł. 
Edmunda Bojanowskiego. Dołączyły 
potem do równolegle przygotowanej 
wystawy w Sanktuarium, gdzie organi-
zatorka lubońskiego wydarzenia arty-
stycznego – siostra Julita Ho�man sł. 
NMP – wkomponowała prace puszczy-

kowianina we wnętrze świątyni (wysta-
wa „Siedem słów Chrystusa”). Będą 
eksponowane do Wielkiej Nocy. Krzyże 
z ekspozycji biorą m.in. udział w piąt-
kowych nabożeństwach Drogi Krzyżowej 
w Sanktuarium. Wypada przypomnieć, 
że artystyczny dorobek R. Krawca był 
już w Luboniu w przeszłości ekspono-
wany – w kościele pw. św. Barbary oraz 
Bibliotece Miejskiej.
Autor nietuzinkowych rzeźb jest ponad-
to poetą. Podczas wernisażu zaprezen-
tował kilka własnych wierszy, a także te, 
które stworzyli inni, a  odzwierciedlają 
spojrzenie artysty na świat, w  którym 
„Bóg jest wszędzie”.

HS
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W szczególnym czasie – Wielkim Poście 
– w niedzielny wieczór, 12 marca, w Cen-
trum Duchowości bł. Edmunda Boja-
nowskiego (dom rekolekcyjny Zgroma-
dzenia Sióstr Służebniczek NP  NMP) 
odbył się wernisaż wystawy prac Ryszar-
da Krawca. Przedstawiają wydobyte 
z  gałęzi – wyobraźnią oraz „czułością 
dłuta i palców” – postacie umierającego 
na krzyżu Chrystusa. Rzeźby urodzone-
go w 1946 r. w Poznaniu lekarza medy-
cyny mocno odbiegają od tradycyjnego, 
statycznego sposobu przedstawiania 
Męki Jezusa – ciała spokojnie zwisają-

cego z krzyża. Artysta, jako specjalista 
neurolog i radiolog, obyty z widokiem 
cierpiącego, konającego człowieka, po-
tra� wydobyć z gałęzi kształty obrazu-
jące ciało w  konwulsjach i  skurczach, 
jakiego, rozpatrując Mękę Chrystusa, 
zwykle sobie nie wyobrażamy. Każda 
wykorzystana przez rzeźbiarza gałązka, 
w sposób naturalny przybierająca kształt 
litery „Y”, przedstawia inne, niepowta-
rzalne, wykrzywione w spazmach bólu 
– korpus i ramiona umierającego. Z jed-
nego kawałka krzyżujących  się gałęzi, 
znalezionych podczas spacerów, jazdy 

rowerem czy samo-
chodem, w wiatroło-
mach, porębach 
i miejscach wycinki 
drzew, artysta wydo-
bywa tułów i  ręce, 
rzeźbi palce. Kciuk 
jest następstwem ko-
lejnego rozdwojenia 
gałązek. Głowa, jeśli 
wykonana z osobne-
go kawałka drewna, 
pozostająca w różnej 
pozycji do reszty cia-
ła, jest przez artystę 
doklejana. Proces 
rzeźbienia jest dla 
Ryszarda Krawca 
„pogodną modlitwą”. 
Zazwyczaj najpierw 
powstaje pasyjka 
(postać ukrzyżowa-
nego Chrystusa), 
która często, jak wy-

Studium Człowieka cierpiącego
Wystawa: „Chrystus w gałęziach drzew”

n
Wybrane prace ze zbioru zaprezento-
wanego w Sanktuarium bł. Edmunda 
Bojanowskiego. Autor nie stosuje poli-
chromii. Sęki, słoje i inne przebarwienia 
drewna wzmacniają przekaz   fot. Han-
na Siatka

n
Rzeźbiący neurolog – Ryszard Krawiec – z krzyżującą się 
gałązką w kształcie litery „Y”, z której powstaje kolejna po-
stać Chrystusa ukrzyżowanego. Z lewej – jedna z prac umo-
cowana pod stacją Drogi Krzyżowej w Sanktuarium   fot. 
Hanna Siatka

Po miesiącach wypełnionych żmudną 
pracą wielu osób, doczekaliśmy  się 
edycji zapisków bł. Edmunda Bojanow-
skiego, pozostawionych przez niego na 
luźnych kartkach, a dotychczas jeszcze 
nieopublikowanych. Zostały one opra-
cowane i wydane przez Katolicki Uni-
wersytet Lubelski w  postaci dwóch 
dzieł: „Prace, szkice i notatki Edmun-
da Bojanowskiego”, z  aparatem kry-
tycznym, oraz „Kompendium eduka-
cyjne Edmunda Bojanowskiego”, które 
zwiera wybór treści dotyczących wy-
łącznie wychowania.
Rękopisy notatek bł. Edmunda, prze-
chowywane w Archiwum Sióstr Słu-
żebniczek Dębickich w  Dębicy, do-
tychczas były tylko fragmentarycznie 
wykorzystywane w  opracowaniach 
naukowych. Łącznie zbiór obejmuje 
ponad 1  700 kart różnej wielkości 
zapisanych jedno i dwustronnie. No-
tatki te zostały usystematyzowane 
w dziewięciu działach według tema-
tów, jakie Bojanowski podejmował 
w swojej działalności pisarskiej. Uka-
zują one szeroki wachlarz jego zain-

teresowań, umiłowanie ojczyzny, jej 
kultury oraz chrześcijańskich korze-
ni. Można w nich odkryć bogactwo 
jego umysłu i serca. Teksty nakreśla-
ją także jego koncepcję wychowania 
dziecka, a  przez nie społeczeństwa, 
i odsłaniają odniesienie wszystkiego 
do Boga.
1 kwietnia br. w  Zespole Szkół Rolni-
czych w Grabonogu odbyła się pod ho-
norowym patronatem JE ks. abp Stani-
sława Gądeckiego, Metropolity Poznań-
skiego i Przewodniczącego KEP, ogól-
nopolska konferencja naukowa „Ak-
tualność przekazu źródeł i  myśli pe-
dagogicznej bł. Edmunda Bojanow-
skiego dla współczesnej edukacji”, 
mająca na celu promocję edycji jego 
notatek. Referaty tematyczne zapre-
zentowali i  wzięli udział w  dyskusji 
panelowej przedstawiciele kilku uczelni 
w Polsce, m.in. reprezentujący Uniwer-
sytet Adama Mickiewicza w  Poznaniu 
ks. dr Jacek Zjawin z para�i św. Barbary 
w  Luboniu („Koncepcja pedagogiczna 
Edmunda Bojanowskiego na tle prądów 
pedagogicznych XIX wieku”).

Konferencja w Grabonogu
Ogólnopolskie spotkanie promujące wydanie zapisków bł. Edmunda 
Bojanowskiego, z udziałem lubonian

Organizatorami konferencji była Fede-
racja Zgromadzeń Sióstr Służebniczek 
NMP wraz z Katedrą Pedagogiki Chrze-
ścijańskiej KUL. Partnerami natomiast 
byli: Kongregacja Oratorium św. Filipa 
Neri w Gostyniu, Muzeum w Gostyniu, 
Powiat Gostyński, Urząd Gminy Piaski 
oraz Zespół Szkół Rolniczych w Grabo-
nogu.
Konferencja rozpoczęła się Mszą świętą 
w bazylice na Świętej Górze w Gostyniu.

W konferencji wzięło udział ok. 350 
osób, większość sióstr, które przyje-
chały z różnych stron Polski, w tym 
z Lubonia, oraz ze Słowacji, a także 
mieszkańcy naszego miasta, m.in. 
burmistrz Małgorzata Machalska 
z mężem. Całe wydarzenie było pięk-
nym spotkaniem z  Bł. Edmundem 
Bojanowskim i odkrywaniem bogac-
twa jego osobowości.

S.Sł.

n
Matka Generalna Sióstr Służebniczek – s. Rafała Kisiel – wśród najważniejszych 
gości konferencji (2. z lewej ks. kard. Zenon Grocholewski)
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Pobyt na planie �lmowym dostarczył mi 
wielu emocji – wyznała dyrektor Gim-
nazjum nr 1 – Anita Plumińska-Mieloch, 
którą zaproszono do współpracy z grupą 
rekonstrukcyjną „Semper Fidelis” przy 
nakręceniu �lmu dotyczącego Stalingra-
du w  okresie II  wojny światowej od 
sierpnia 1942 r do lutego 1943 r. (o �lmie 
czytaj 9). To okres w historii, który pani 
dyrektor bardzo lubi, stąd pojechała do 
Wrześni, by wziąć udział w produkcji. 
Do roli rosyjskiej nauczycielki, która 
ratuje polskie dziecko, przygotowała się 
dobierając odpowiednie fryzurę i strój, 
tak, aby jak najbardziej oddać realia lat 
czterdziestych XX w. Pojawiwszy się po 
raz pierwszy w życiu na planie �lmowym 
w charakterze aktorki, przekonała się, że 
zadbano o detale, jeśli chodzi o sceno-
gra�ę, oraz kostiumy aktorów i  dzięki 
temu z  łatwością można było prze-
nieść  się w czasie. Widok niemieckich 
mundurów, komendy wydawane w agre-
sywny sposób w  języku niemieckim, 
krzyki dzieci, budziły autentyczne uczu-
cie strachu. Z łatwością wyobraziła sobie, 
co czuli ludzie, którzy doświadczyli po-
dobnego spotkania z  Wehrmachtem. 
Anita Plumińska-Mieloch jest przeko-
nana, że �lm, który powstanie dzięki 
zaangażowaniu wielu osób – pasjonatów 

historii – będzie interesujący i warto go 
zobaczyć.

PAW

Emocje na planie

n
Anita Plumińska-Mieloch i Katarzyna 
Korcz w roli radzieckich nauczycielek   
fot. Piotr Cybichowski

Przebieg nabożeństwa, które odprawio-
no we wtorek, 28 marca, przybliżył ks. 
Artur Michalak. Wierni stali w jednym 
miejscu, natomiast krzyż niesiony przez 
ministrantów przemieszał się, zatrzymu-
jąc w różnych punktach – przy pomni-
kach poświęconych: zamordowanym 
obywatelom Związku Radzieckiego, 
jeńcom wojennym, uciekinierom z robót 
w III Rzeszy, spadochroniarzom, zamor-
dowanym 11.  lewicowym członkom 
ruchu oporu, żołnierzom Armii Krajowej 
i Żołnierzom Wyklętym, więźniom Luk-
semburczykom, oraz w miejscach mę-
czeństwa więźniów, m.in. przy „Ścianie 
Śmierci” i basenie przeciwpożarowym. 
Uczestnicy nabożeństwa śledzili drogę 
krzyża, który ma być dla nich drogo-
wskazem.
Drogę Krzyżową i modlitwy prowadził 
ks. Artur Zajwin, który wraz z ks. Artu-
rem wyreżyserował to szczególne wyda-
rzenie. Przypomniano, że przez obóz 
przeszło 21  tys. więźniów, z  czego ok. 
500 poniosło śmierć. Wymieniono na-

zwiska najmłodszych osób więzionych 
w  Żabikowie. Mateusz Mikołajczak 
i  Grażyna Konieczna przedstawiali 
wstrząsające świadectwa niemieckich 
zbrodni dokonywanych na więźniach, 
odnotowane przez ocalałych więźniów, 
Pokazywały one, jak oprawcy znęcali się 
nad swoimi o�arami, np. podczas wy-
konywania tzw. żabek i zbyt wolnej pra-

cy ponad ludzkie siły. Jedną z opisanych 
o�ar był ksiądz, który przechodził nie-
wyobrażalne męki. Swego rodzaju formą 
tortur był też głód. Jedno ze świadectw 
mówiło o bardzo złym wyglądzie kobiet 
przesłuchiwanych przez gestapo. Wy-
mieniono specjalne miejsca tortur: piw-
nicę, bunkier, wieżę pancerną. Niezwy-
kle wstrząsające było świadectwo o więź-
niu, który za to, że nie udaremnił uciecz-
ki kolegi, został utopiony w dole kloacz-
nym. Z  kolei inny, któremu udało  się 
podczas przejazdu poza obozem prze-
chwycić gryps, został utopiony w basenie 
przeciwpożarowym. Kiedy któryś wię-
zień uciekł, za niego przywieziono do 
obozu z  Fortu  VII drugiego. Zanim 
został powieszony na szubienicy, prosił, 
by uwolnić go z kajdanek, by mógł się 
przeżegnać. Prośby tej Niemcy nie 
uwzględnili... Uczestnicy Drogi Krzyżo-
wej przeżegnali  się za tego człowieka. 
Przedstawiono też wspomnienie o więź-
niu niezdolnym do ewakuacji oraz ko-
lejne świadectwo – o 30 osobach zamor-

dowanych na cmentarzu. Wierni wysłu-
chali utworu „Cisza”, który odegrano ku 
czci o�ar. Odmówiono za nich „Wieczny 
odpoczynek”.
Proboszcz para�i pw. św. Barbary – ks. 
kan. Bernard Cegła – przypomniał, że 
zebrani znajdują  się w  miejscu, gdzie 
wydarzyło się wiele cierpienia, które było 
konsekwencją wielkiej nienawiści. Nad 

Szczególna Droga 
Krzyżowa
Tegoroczna Droga Krzyżowa w obozie karno-śledczym w Żabikowie, 
zorganizowana przez para�ę pw. św. Barbary, przebiegała inaczej niż 
poprzednie

n
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w byłym obozie karno-śledczym w Żabikowie   fot. Rafał Wotyniak

tym wszystkim z krzyża 
rozlewa się Chrystuso-
wa miłość, przebacza 
nienawiść, a cierpieniu 
nadaje sens. Kapłan po-
dziękował wszystkim, 
którzy zapewnili oprawę 
nabożeństwa. Ks. dzie-
kan Roman Kubicki 
udzielił zgromadzonym 
błogosławieństwa. Od-
śpiewano „Apel Jasno-
górski.
Po zakończeniu Drogi 
Krzyżowej wspominano 
zmarłego w tym obozie 
ks. Czesława Co
ę. Naj-
pierw mówił o nim ku-
zyn – Gerard Cofta 
z  parafii katedralnej 
w  Poznaniu. Ks. Cze-
sław był wikariuszem w Lubaszu. Został 
aresztowany za działalność konspiracyj-
ną – pomoc jeńcom wojennym i więź-
niom politycznym oraz ich rodzinom, 
a także wysiedlonym z powiatu czarn-
kowskiego do Generalnego Gubernator-
stwa, którym wysyłał pieniądze. Nieste-
ty, był przy tym zbyt skrupulatny i po-

moc tę dokumentował, co go zgubiło 
Zmarł w obozie żabikowskim 4 paździer-
nika 1944 r. O ks. Czesławie Cofcie mó-
wiła też Jadwiga Pawlęty, której rodzice 
– Jan i Leokadia Pawlętowie – opowia-
dali, jakim ks. Czesław był wspaniałym 
człowiekiem i kapłanem.

Robert Wrzesiński

n
Oprawę muzyczną nabożeństwa przygotowali schola i organista Robert Napieral-
ski z para�i św. Barbary   fot. Rafał Wotyniak

n
Re�eksja nad ogromem cierpienia w obozie  
fot. Rafał Wotyniak
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Tak, pomagam
24 i 25 marca para�alny „Caritas” prze-
prow a d z i ł  w   s up e r m a r k e c i e 
„Intermarchè” zbiórkę żywności pod 
hasłem „Tak, pomagam”. Prezes Maria 
Grześkowiak dziękuje wszystkim dar-
czyńcom oraz właścicielom i pracowni-
kom Intermarchè za umożliwienie i po-
moc w przeprowadzeniu akcji.

Rekolekcje wielkopostne
Przez cztery dni, od 2   do 5  kwietnia 
odbywały  się rekolekcje wielkopostne, 
przygotowujące nas do nadchodzących 
świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Te-
goroczne nauki podczas każdej niedziel-
nej Mszy Świętej, a  w  poniedziałek, 
wtorek i  środę – podczas Mszy Św. 
o  godz. 8.30 i  18, głosił ks. dr Rafał 
Pajszczyk (pierwszy postulator w proce-
sie beaty�kacyjnym ks. Stanisława Stre-
icha), natomiast pół godziny przed nimi 

odmawiano „Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia”.

Droga Krzyżowa
W piątkowy wieczór, 7 kwietnia, 
pod przewodnictwem księży: pro-
boszcza Romana Kubickiego i wi-
kariusza Jarosława Żurawskiego, 
ulicami para�i Starego Lubonia 
przeszli licznie zgromadzeni 
uczestnicy Drogi Krzyżowej. Tuż 
po godz. 19.30 wyruszyli spod 
Krzyża Milenijnego u zbiegu ulic 
Powstańców Wlkp. i  Puszkina, 
a  następnie Kościelną, Jagiełły, 
Konopnickiej, ks. Streicha przeszli 
do świątyni para�alnej. Teksty do 
stacji męczeńskiej Drogi Chry-
stusa przygotował tradycyjnie ks. 
Jarosław Żurawski, natomiast 
odczytywali je z dużym zaanga-
żowaniem para�anie. Zanim ks. 

prałat Roman Kubic-
ki udzielił uroczyste-
go błogosławieństwa, 
powiedział m.in.: 
Droga Krzyżowa to 
przebudzenie (…) ma 
nas doprowadzić do 
uzyskania wiecznej 
chwały (…) Na tej 
Drodze Krzyżowej, 
którą podążamy, na 
drodze życia, przed 
nami jest Jezus Chry-
stus i  oby nigdy nie 
był za nami, bo prze-
cież on jest naszym 
dobrym pasterzem. 
Nabożeństwo zakoń-
czyło  się tuż przed 
godz. 21.

Paczki od Carita-
su
W poniedziałek 
Wielkiego Tygodnia 
zespół Caritas, po 
wspólnej modlitwie, 
obdarował paczkami 
wielkanocnymi 
87 najbardziej potrze-
bujących rodzin (189 
osób). W  paczkach 
znalazły się różne ar-
tykuły spożywcze do 
święconki i  na wiel-

Z parafii św. Jana Bosko

kanocny stół. Ksiądz proboszcz Roman 
Kubicki złożył życzenia radosnych świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego niestru-
dzonym wolontariuszom i  ich pod-
opiecznym. Caritas serdecznie dziękuje 
wszystkim Sponsorom i Dobrodziejom 
za dar serca, których spontaniczna po-

moc w świątecznej akcji przerosła naj-
śmielsze oczekiwania i jest świadectwem 
miłości do Boga i bliźniego. Caritas zaś 
wyraża wdzięczność Duszpasterzom za 
udzieloną pomoc, przychylność i zrozu-
mienie.

PAW

n
 Ks. Rafał Pajszczyk przy grobie ks. Stanisława Streicha. 
W tle nowość – tablica z modlitwą o rychłą beaty�kację 
męczennika za wiarę – ks. Stanisława Streicha, pierwszego 
proboszcza. Inicjatorem i fundatorem jest Grupa Modlitew-
na ks. Stanisława Streicha. Tablicę o wymiarach 60 x 100 cm 
i grubości 5 mm wykonano z płyty PCV, na którą naklejono 
tekst modlitwy drukowany na folii i pokryto laminatem 
zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi 
i działaniem promieni UV   fot. Paweł Wolniewicz

n
 W Domu Para�alnym na potrzebujących czekały liczne dary serca przygotowane tradycyj-
nie przez członków zespołu Caritas, kolejno: Marię Grześkowiak (prezes), Krystynę Zieliń-
ską, Janinę Kaczmarek, Barbarę Sitarz, Stellę Maćkowiak, Lucynę Gawron, Stanisława Kacz-
marka, Marię Stryszak, Aleksandrę Klupieć, Danutę Wojciak i jej syna Sławomira   fot. Paweł 
Wolniewicz

n
Część ołtarza głównego, przedstawiająca m.in. św. Jana Bosko, została rozebrana 
na fragmenty i jest poddawana renowacji, której dokonuje Wojciech Hoehne   fot. 
Paweł Wolniewicz

Pomagamy
W niedzielne przedpołudnie, 2 kwietnia, 
po mszach św., na stoisku przed kościo-
łem można było nabywać ozdoby wiel-
kanocne wykonane przez podopiecznych 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym „Wspólna Droga”. Środ-
ki z  kiermaszu przeznaczone były na 
pomoc dla tej organizacji. Przez tydzień 
po 2 kwietnia, w zakrystii gromadzono 
środki opatrunkowe dla poszkodowa-

nych w  Afryce. To udział para�i św. 
Barbary w kolejnej akcji Fundacji „Re-
demptoris Missio”. Przed mszami św. 
w Niedzielę Palmową, 9 kwietnia, Zespół 
„Caritas” sprzedawał palmy, z czego do-
chód zostanie przeznaczony na potrzeby 
potrzebujących para�an.

Wspólna nekropolia
Proboszcz wspólnoty żabikowskiej 
– ks. kan. Bernard Cegła – skiero-

wał 2 kwietnia pismo do wszystkich 
parafii w Luboniu „(…) o kłopotach 
na cmentarzu żabikowskim”, który 
służy miastu, z prośbą o odczytanie 
go mieszkańcom. Porusza w  nim 
kwestię wysokich kosztów wywozu 
śmieci z  nekropolii i  poddaje pod 
rozwagę przykłady rozwiązania tego 
problemu. Drugi temat dotyczy ła-
wek stawianych na ścieżkach wzdłuż 
g r o b ó w,  k t ó r e  p r z e s z k a d z a j ą 
w  przejściu oraz w  transporcie 
trumny do mogiły. Po oktawie Bo-
żego Ciała br., te nie usunięte wcze-
śniej przeszkody zostaną zlikwido-

wane przez firmę zarządzającą ne-
kropolią. Proboszcz przypomniał 
też o prolongacie pokładnego, któ-
rego ważność upływa po 20 latach 
od pochówku.

Nowe siedziska
W bocznej nawie kościoła parafialne-
go, przed ołtarzem Matki Boskiej, sta-
nęło 7  nowych, krótkich (3-osobo-
wych) ławek z oparciem, wykonanych 
w  takim samym stylu, jak stojące od 
czasu gruntownego remontu świątyni 
w nawie głównej.

HS

Z parafii św. Barbary
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Qn Cały marzec w para�i św. Maksymilia-
na przebiegał w duchu Wielkiego Postu: 
modlitwy, postu i  jałmużny. Podobnie 
jak w minionych latach, wierni licznie 
uczestniczyli w nabożeństwach pokut-
nych: Drodze Krzyżowej, którą prowa-
dzili przedstawiciele poszczególnych grup 
duszpasterskich, i Gorzkich Żalach, pod-
czas których kazania pasyjne głosił ks. 
Jarosław Żurawski. W ramach wielko-
postnych akcji charytatywnych Caritas 
para�i przygotował paczki dla chorych, 
osób starszych oraz uboższych rodzin.
- W czwartek, 9 marca, we wspomnienie 
św. Dominika Savio, na uroczystej eu-
charystii 3 kandydatów zostało włączo-

nych w poczet ministrantów. Nowi mi-
nistranci to: Mateusz Karnicki, Marcel 
Lipiński i Adrian Stefaniak. Po euchary-
stii wszyscy ministranci – duzi i mali – 
spotkali się w salce św. Maksymiliana na 
słodkim poczęstunku.

Qn 11 marca redaktorzy „Maksymilianka” 
wzięli udział w spotkaniu prasy para�alnej 
Archidiecezji Poznańskiej. Gospodarzem 
spotkania była para�a św. Wojciecha w Po-
znaniu, gościem – ks. Leszek Wilczyń-
ski, prof. UAM, który promował książkę 
swojego autorstwa o bł. Narcyzie Putzu, 
byłym proboszczu para�i św. Wojciecha, 
męczenniku II wojny światowej.
Qn W niedzielę 19 marca, w uroczystość 

św. Józefa, jako wspólnota para�alna, skła-
daliśmy serdeczne życzenia proboszczo-
wi – ks. Józefowi Majchrzakowi – życząc 
mu z okazji imienin wielu łask Bożych, 
wstawiennictwa patrona i opieki Matki 
Najświętszej.

Qn W Dzień Świętości Życia przypada-
jący 25 marca wielu para�an podjęło się 
duchowej adopcji dziecka poczętego, pra-
gnąc w  ten sposób otoczyć modlitew-
nym wsparciem poczęte dzieci, zagrożone 
aborcją oraz ich rodziców.   A.K.

Z parafii św. Maksymiliana

n
Dzień Świętości Życia, 25 marca – podejmujący posługę duchowej adopcji dziecka poczętego    
fot. Anna Kaźmierczak

n
Redakcja „Maksymilianka” na spotkaniu prasy para�alnej 
Archidiecezji Poznańskiej   fot. Anna Kaźmierczak

Nowi ministranci 
w para�i św. Maksy-
miliana – od lewej 
Adrian, Marcel i Ma-
teusz   fot. Anna 
Kaźmierczak

Nabożeństwa wielkopostne
Marzec rozpoczęliśmy Środą Popielcową, 
która jest pierwszym dniem Wielkiego 
Postu, czterdziestodniowego okresu 
przygotowującego nas chrześcijan, do 
najważniejszych świąt w roku liturgicz-
nym – Zmartwychwstania Pańskiego. 
Jak co roku, w tym dniu podczas każdej 
Mszy św., na znak pokuty nasze głowy 
zostały posypane popiołem, uzyskiwa-
nym z poświęconych palm w Niedzielę 
Palmową poprzedzającego roku. Zgodnie 
z tradycją w pierwszym tygodniu Wiel-
kiego Postu rozpoczęły się nabożeństwa 
pasyjne: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale.

Tak, pomagam
24 i 25 wolontariuszki Para�alnego Ze-
społu Caritas po raz drugi wzięły udział 
w ogólnopolskiej zbiórce żywności pod 
hasłem „Tak. Pomagam!”. Podobnie jak 
w grudniu, żywność zbierano w sklepie 
„Biedronka” przy ul. Żabikowskiej. Dzię-
ki pomocy i zaangażowaniu 41 uczniów 
z Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. 
Świerkowej 8 w Poznaniu i ich opieku-
nów: Violetty Lenarczyk i ks. Krystiana 
Gramzy, tym razem zebrano 802,016 kg 
produktów. Żywność tra� do najuboż-
szych rodzin z naszej para�i i z Archi-
diecezji Poznańskiej. Wszystkim, którzy 
zaangażowali się w tę akcję: o�arodaw-

com, pracownikom „Biedronki”, 
uczniom i ich opiekunom – w imieniu 
tych, do których tra� zebrana żywność, 
ks. proboszcz Paweł Dąbrowski i wolon-
tariuszki PZC serdecznie dziękują.

Krucjata życia
25 marca w uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego (Dzień Świętości Życia), pod-
czas Mszy św. o godz. 10, 20 osób pod-
jęło się Duchowej Adopcji Dziecka Po-
czętego.

Sprawiedliwy handel
W niedzielę, 26 marca gościliśmy przed-
stawicieli Stowarzyszenia Sprawiedliwe-
go Handlu, którzy po każdej Mszy św. 
rozprowadzali produkty wytworzone 
w  krajach tzw. Globalnego Południa 
(kraje Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej). 
Podstawowym celem tej organizacji jest 
zbudowanie trwałych i  bezpośrednich 
relacji pomiędzy producentami w bied-
nych krajach a konsumentami w boga-
tych częściach świata, tak, by uzyskane 
ze sprzedaży dochody tra�ały do produ-
centów, a nie do pośredników.

Rekolekcje
W dniach 26 – 31 marca nasi para�anie 
przeżywali rekolekcje wielkopostne. 
W  tym roku nauki głosił ojciec Piotr 

Z parafii św. Jana Pawła II

Wróblewski OMI, który na co dzień 
pełni posługę na Ukrainie, w  diecezji 
kijowsko-żytomierskiej w  Sławutyczu 
– mieście, które powstało po wybuchu 

w Czarnobylu reaktora ato-
mowego, dla ludności wysie-
dlonej z  tamtego rejonu. 
Przewodnim tematem reko-

cd.  
na str. 
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n
Po każdej mszy św. 25-26 marca przed kościołem Jana Pawła II odbywała się sprze-
daż artykułów przez przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego 
Handlu. Rozprowadzali ekologiczne produkty egzotyczne ze źródeł etycznych. 
Sprzedaż wspierała drobnych rolników w krajach ubogich, dając im szanse na 
godne życie   fot. Władysław Szczepaniak

n
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lekcji było hasło roku litur-
gicznego 2016-2017: „Idźcie 
i głoście”. Codziennie podczas 
nauk ogólnych o. Piotr je roz-

wijał . I tak w niedzielę, w nawiązaniu 
do czytań liturgicznych i Ewangelii re-
kolekcjonista mówił o  powołaniu. Po-
wiedział, że Bóg zawsze wybiera to, co 
słabe, małe i w oczach świata niepozor-
ne, bo patrzy inaczej, niż człowiek. Bóg 
nie zważa na wygląd zewnętrzny, ale na 
serce i duszę. Do każdego z nas podcho-

dzi w inny sposób i każdy jest wybrany, 
by pójść i głosić Ewangelię. Przykładem 
mogą być dzieci z  Fatimy czy siostra 
Faustyna. Poniedziałek – pochylenie się 
nad Eucharystią, która jest najważniejsza 
w  życiu chrześcijanina. Ojciec Piotr 
opowiedział o mistyczce Catalinie Rivas, 
którą Matka Boża przeprowadziła przez 
Mszę św., pokazując, co dzieje się w świą-
tyni w tym czasie. Gdybyśmy wiedzieli 
to, co Cataline, jakże inaczej przeżywa-
libyśmy ten święty czas, wiedząc, że za 

Z parafii św. Jana Pawła II
cd.  
ze str. 
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każdym razem przychodzi do każdego 
z  nas sam Jezus Chrystus. Wtorek – 
w jaki sposób zgodnie z hasłem: „Idźcie 
i głoście” możemy nieść Ewangelię? Naj-
prościej tak, jak robili to Pan Jezus, Jan 
Paweł  II i  św. Matka Teresa z Kalkuty. 
Zatrzymać  się przed człowiekiem po-
trzebującym, znaleźć w nim choć jedną 
dobrą cechę. Wystarczy podejść, spytać 
czy czegoś nie potrzebuje, uśmiech-
nąć się do niego. Pomoc, dobry uczynek 
dla bliźniego – to uczynek dla Jezusa. 
Jeżeli w  drugim człowieku zobaczymy 
„coś” więcej niż tylko chorego, brudne-
go bezdomnego, to wtedy jest to począ-

tek naszego głoszenia 
Ewangelii. Środa – 
jak przebaczać i pro-
sić o  przebaczenie? 
Przebaczenia musi-
my uczyć się od Pana 
Boga, który robi to 
zawsze, gdy Go o to 
poprosimy w Sakra-
mencie Pokuty i Po-
jednania. Od Pana 
Jezusa przebaczające-
mu św. Piotrowi, któ-
ry Go się zaparł trzy-
krotnie i  umierając 
na krzyżu, przebaczył 
swoim oprawcom. 
Należy najpierw 
przebaczyć samemu 
sobie i  uświadomić 
sobie swoją winę. 
Najtrudniejsze jest 
zapomnieć drugiemu 

człowiekowi krzywdę, którą nam wyrzą-
dził (oddać ją Bogu), co jest warunkiem 
przebaczenia. Czwartek – rola świadec-
twa w  głoszeniu Ewangelii. Są różne. 
Czasami jest to uczestnictwo w  Mszy 
św., noszenie medalika, postępowanie 
wg dekalogu, mówienie o  Chrystusie, 
czy też miłość i pomoc bliźniemu, prze-
kazywanie wiary dzieciom poprzez wła-
sny przykład. Kiedy dzielimy się swoją 
wiarą, Pan Bóg ją pomnaża. To też jest 
głoszenie Ewangelii. Na zakończenie o. 
Piotr powiedział: o ile lepszy byłby świat, 
gdyby nasza wiara była żywa, a ożywia-
nie wiary to dawanie świadectwa i gło-
szenie innym ludziom Dobrej Nowiny.
Przez wszystkie dni od niedzieli do 
piątku wysłuchiwaliśmy nauk ogól-
nych. Ponadto w poniedziałek osoby 
starsze, chore i samotne miały swoją 
Mszę św. ze specjalną nauką i udzie-
leniem Sakramentu Namaszczenia 
o godz. 10, a po wieczornej Mszy św. 
odbyło się spotkanie dla duszpaster-
skich grup parafialnych. Wtorek to 
Msza św. o godz. 10 z nauką dla czci-
cieli św. Jana Pawła  II, a  wieczorem 
–konferencja dla młodzieży – kandy-
datów do bierzmowania. W  środę 
rozpoczęły się nauki rekolekcyjne dla 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr  2, 
które trwały do piątku, a wieczorem 
spotkanie rodziców z uwzględnieniem 
rodziców dzieci pierwszokomunijnych 
i kandydatów do bierzmowania. Re-
kolekcje parafialne zakończyły  się 
w czwartek Mszą św. o godz. 18.

H.G., W.S.

Jamboree w Luboniu
Po raz siódmy w Luboniu odbył się bi-
wak harcerski z okazji Dnia Myśli Bra-
terskiej. 3 – 5 marca przebywali tu har-
cerze nie tylko z Lubonia, ale też z Do-
piewa, Swarzędza, Nekli. Było nas aż 170. 
W tym roku uczestnikom towarzyszyła 
tematyka z książki z początków harcer-
stwa „Wilk, który nigdy nie śpi”. W pią-
tek harcerze  się poznawali, natomiast 
w sobotę wyruszyliśmy na grę miejską 
po Luboniu. Na ulicach można było 
spotkać wielu harcerzy, co budziło 
uśmiech mieszkańców. Piękna pogoda 
nie oderwała nas od lepszego poznania 

naszego miasta, a  także wykonywania 
zadań. W sobotnie popołudnie już nie 
w  swoich drużynach, ale w  patrolach 
mieszanych udaliśmy się na grę sporto-
wą, która podniosła poziom imprezy 
jeszcze bardziej. Gdy nastał wieczór, 
zrobiło się obrzędowo, bo każda ekipa 
odgrywała scenki z  życia założyciela 
ruchu skautowego – Roberta Baden-
-Powella. Podczas tych zajęć odwiedzili 
nas komendant hufca Poznań-Rejon – 
druh podharcmistrz Przemysław Głady-
siak, a także inicjatorka Jamboree w Lu-
boniu – druhna Aleksandra Nowak. 
W niedzielę nadszedł czas rozstania, ale 

U harcerzy wcześniej czekał nas apel podsumowu-
jący biwak, na który przybyły panie: 
burmistrz Małgorzata Machalska oraz 
dyrektor Gimnazjum nr 2 –Jolanta Wal-
czak. Po zaciętej rywalizacji okazało się, 
że statuetkę przechodnią Jamboree otrzy-
mała drużyna z Lubonia – 34. Lubońska 
Drużyna Starszoharcerska „Draco”.
Serdeczne podziękowania kierujemy do 
Miasta Luboń za pomoc i wsparcie w or-
ganizacji wydarzenia. Dziękujemy Gim-
nazjum nr 2 za udostępnienie budynku 
na czas biwaku. Na koniec dziękuję 
druhnie Agnieszce Grześkowiak, komen-
dantce biwaku, oraz całej drużynie szta-
bowej za wkład włożony w organizację 
tego wydarzenia.   

Bartosz Wilczek 
(Komendant Szczepu ZHP Żabikowo)

Jambo zuchowe
18 marca był deszczowy. Zuchy z Mo-
siny, Krosna, Puszczykowa i z Lubonia 
spotkały się w ten dzień na Wzgórzu 
Papieskim. Lato, jesień i zima porwa-
ły wiosnę. Zuchy podjęły wyzwanie. 
Zmierzyły się z bardzo trudnymi za-
daniami sportowymi, jesiennymi wier-
szami, zimowymi zagadkami. Pomogli 
wiosennemu smerfowi w  sadzeniu 
kwiatków, by jak najszybciej uratować 
wiosnę. Po wykonaniu zadań zuchy 
zdobyły odznakę „Na ratunek wiośnie”. 
Wiosna została uratowana i na koniec 
obdarowała dzieci pyszną pizzą. Wiel-
kie brawa dla wszystkich uczestników 
5. zlotu!   

Natalia Troszczyńska 
(organizator)

n
Pamiątkowe zdjęcie uczestników Jamboree w Luboniu

n
W rekolekcjach szkolnych, które prowadził ojciec Piotr Wróblewski ze zgromadzenia ojców oblatów 
z Ukrainy, brało udział około 800 dzieci   fot. Władysław Szczepaniak
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31 marca w Bibliotece Miejskiej odby-
ło  się walne zgromadzenie członków 
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe-
go „Forum Lubońskie”, które tradycyjnie 
poprowadził Tadeusz Waliczak – pre-
zes. Złożono sprawozdania z działal-
ności w 2016 r. (zarząd, redakcje „Wie-
ści Lubońskich” i „Rocznika Historycz-
nego Lubonia”). Na wniosek Komisji 
Rewizyjnej pod przewodnictwem 
Krzysztofa Molińskiego, zarządowi 

udzielono jednogłośnie absolutorium 
z działalności w 2016 r. Walne zgroma-
dzenie przyznało srebrne odznaki ho-
norowe „Zasłużony dla Stowarzyszenia 
Kulturalno-Oświatowego FORUM LU-
BOŃSKIE” czterem kolejnym członkom 
organizacji – Beacie Stempczyńskiej, 
Romualdowi Komischke, Witoldowi 
Tomaszewskiemu i Rafałowi Wojtynia-
kowi.

HS

Coroczny obowiązek

n
Członkowie Stowarzyszenia „Forum Lubońskie” słuchają sprawozdania z działalno-
ści organizacji w 2016 r. podczas walnego zgromadzenia w Bibliotece Miejskiej   
fot. Paweł Wolniewicz

Poszukując pierwszych oznak wiosny, 
dzieci z niepublicznego przedszkola przy 
ul. Kopernika 10 udały się do ogródka, 
żeby zaobserwować zmiany zachodzące 
w  przyrodzie, a  zwłaszcza jak kwitną 
roślinki, które posadziły w  ubiegłym 
roku. Przedszkolaki poznały etapy kieł-
kowania cebuli i pracę ogrodnika. Po-
znały przysłowia związane z wiosną.
W drugim tygodniu marca poszerzali-
śmy wiadomości dotyczące ginących 
gatunków zwierząt. Klasy�kowaliśmy 
zwierzęta wg ich środowiska. Powstał 
przedszkolny kodeks przyjaciół zwierząt.
21 marca zawitała do nas Pani Wiosna, 
która przyniosła list. Dzieci miały dużo 
atrakcji, wykonywały zadania związane 
z  tematyką wiosenną. Były to zagadki, 

prace plastyczne, dzieci śpiewały Pani 
Wiośnie piosenki.
Obchodziliśmy też Światowy Dzień 
Wody, badaliśmy jej właściwości za po-
mocą zmysłów. Każdy przedszkolak już 
wie, dlaczego należy oszczędzać wodę, 
dlaczego jest ona tak ważna do życia.
Odwiedziliśmy także dentystę. „Zdrowe 
zęby mam i sam o nie dbam” – pod ta-
kim hasłem upłynął nam kolejny tydzień. 
Dzieci obejrzały jak na co dzień wyglą-
da praca stomatologa.
W ostatnim tygodniu dowiedzieliśmy 
się, jak rozpoznawać i  nazywać nasze 
uczucia. Poznaliśmy pieśń o  radości 
i  rytmie oraz inne utwory mówiące 
o  naszych emocjach – wszystkie one 
miały wyraz w cudownych pracach pla-

stycznych na-
szych milusiń-
skich.

Małgorzata 
Perlińska-Bara-

niak

W Czarodziejskim Ogrodzie

Przedszkolaki 
z Czarodziej-
skiego Ogrodu 
u dentysty

n

Absolwenci gimnazjów z Lubonia i oko-
lic bardzo chętnie kontynuują naukę 
w ZSM przy ulicy Świerkowej 8, w po-
bliżu dworca kolejowego i autobusowe-
go. Szkoła ma bliski związek z Luboniem 
także poprzez liczne akcje wolontariac-
kie, w których nasza młodzież chętnie 
bierze udział, jak choćby: ochrona Lu-
bońskiego Biegu Niepodległości, współ-
praca z Biblioteką Miejską i Dziennym 
Domem Opieki „Senior-Wigor”. Udział 
w życiu społecznym łączymy z kształto-
waniem postaw przedsiębiorczości 
uczniów, zapoznając się z pracą luboń-
skich instytucji. Młodzież ma u nas oka-
zję zdobywać wiedzę i  umiejętności 
także w  Liceum Ogólnokształcącym, 
w klasach „mundurowych” (sportowo-
-obronnej i policyjnej) oraz klasie psy-
chologiczno-pedagogicznej.
ZSM w Poznaniu odpowiada na zapo-
trzebowanie współczesnego rynku, pro-
ponując takie kierunki nauczania, jak: 
technik mechatronik, technik mechanik 
(klasa strażacka), technik optyk oraz 
technik urządzeń dźwigowych – wpro-
wadzony do klasyfikacji zawodów 
w 2015 r.
Tegoroczną ofertę edukacyjną wzboga-
ciliśmy jeszcze o nowy zawód – technik 
urządzeń dźwigowych, często kojarzony 
błędnie przede wszystkim z  pracą na 
budowie, podczas gdy urządzenia dźwi-
gowe to szerokie pojęcie, obejmujące 
zarówno dźwigi budowlane, jak i oso-
bowe, towarowe (windy, suwnice, prze-
nośniki, dźwignie, żurawie, wciągarki, 
podesty ruchome), urządzenia dla osób 
niepełnosprawnych. Technik urządzeń 
dźwigowych zajmuje się montażem oraz 
konserwacją tych urządzeń, planowa-

niem oraz wykonywaniem przeglądów 
technicznych, regulacją elementów ro-
boczych i zespołów sterowniczych. War-
to podkreślić, że absolwenci tej specjal-
ności znajdą pracę zarówno w budow-
nictwie jak i w transporcie oraz przemy-
śle maszynowym, ponieważ technik 
urządzeń dźwigowych jest jednym 
z najbardziej poszukiwanych na rynku 
specjalistów. Ta sytuacja stanowi na-
stępstwo postępu technicznego, który 
przyczynił się do wzrostu zapotrzebo-
wania na urządzenia dźwigowe – wie-
le z nich wymaga modernizacji, bądź 
przystosowania do obowiązujących 
norm. Prace związane z  montażem 
i  konserwacją urządzeń dźwigowych 
mogą być wykonywane jedynie przez 
specjalistów posiadających odpowied-
nie zaświadczenia kwalifikacyjne. War-
to też pamiętać, że podbudowa kształ-
cenia w  tym zawodzie opiera  się na 
podstawach elektroniki, elektrotech-
niki i  mechaniki, tak więc szeroko 
rozumiana wiedza techniczna, przy 
sprawnym posługiwaniu  się nowymi 
technologiami informatycznymi i ko-
munikacyjnymi, stwarza naszym ab-
solwentom szansę różnorodnego za-
trudnienia. Tym bardziej, iż uczniowie 
przygotowywani są również do prowa-
dzenia działalności gospodarczej, orga-
nizacji przedsiębiorstwa, zdobywają 
umiejętność posługiwania się technicz-
nym językiem obcym. Po uzyskaniu 
dodatkowych uprawnień technik urzą-
dzeń dźwigowych może też pracować 
jako operator maszyn i urządzeń dźwi-
gowych, a nawet inspektor dozoru tech-
nicznego.

ZSM

Przed wyborem
Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej na Dębcu

Qn 29 marca odbyła się XXVI sesja Rady 
Powiatu w Poznaniu. Przyjęto m.in. sta-
nowisko w sprawie wsparcia apelu Rady 
Miasta i Gminy Kórnik nt. realizacji zadania 
inwestycyjnego polegającego na budowie 
drogi na odcinku od drogi ekspresowej 
S11, od węzła Kórnik Północ do auto-
strady A2, do węzła Poznań Wschód.
Qn Jednocześnie z okazji przypadającej 

9 kwietnia 260. rocznicy urodzin Woj-
ciecha Bogusławskiego, Rada Powiatu 
w Poznaniu postanowiła uczcić pamięć 
wybitnego Polaka, Wielkopolanina 
i  ogłosiła rok 2017 jego imieniem. 
Wojciech Bogusławski swoją wybit-
ną działalnością jako aktor, śpiewak, 
reżyser, autor i tłumacz teatralny, na-
uczyciel, dyrektor Teatru Narodowego 
został doceniony przez polskie społe-
czeństwo. Po upadku Rzeczpospolitej 
w roku 1795 zyskał miano Ojca Teatru 
Narodowego za postawę patriotyczną 
i  propagowanie repertuaru polskiego 
na wielu scenach we wszystkich trzech 
zaborach. Jego każdy występ stawał się 
manifestacją narodową.
Qn Mając na uwadze przyszłoroczne 

obchody 100. rocznicy odrodzenia 
Państwa Polskiego oraz 100. rocznicy 

Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 
Rada Powiatu w Poznaniu ustanawia 
rok 2018 Rokiem Powstania Wielkopol-
skiego w Powiecie Poznańskim. Powsta-
nie Wielkopolskie uznawane jest jako 
jedyne w pełni zwycięskie powstanie 
narodowe, dzięki któremu mogła zostać 
ustalona zachodnia granica Odrodzonej 
Polski. Był to symbol triumfu wielko-
polskiego patriotyzmu. Ustanowienie 
Roku Powstania Wielkopolskiego ma 
na celu godne uczczenie 100. rocz-
nicy Odrodzenia Państwa Polskiego 
oraz Powstania Wielkopolskiego; upa-
miętnienie wspaniałego zwycięstwa 
i uświadomienie młodemu pokoleniu 
niezwykłej roli Powstania dla Wiel-
kopolski, dzięki któremu została ona 
włączona w granice Państwa Polskiego; 
oddanie hołdu bohaterskim uczestni-
kom Powstania Wielkopolskiego, którzy 
przeciwstawiając się wieloletniej polityce 
germanizacyjnej, z bronią w ręku stanęli 
do walki o wolną Polskę; przypomnienie 
o znanych postaciach, często dowód-
cach oddziałów powstańczych, którzy 
są związani z Powiatem Poznańskim.

Zbigniew Jankowski
radny powiatu poznańskiego

Z Powiatu Poznańskiego
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Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 5 
uczestniczyły 1 marca w  koncercie pt. 
„Rozmowy rozdęte”. Przedszkolaki 
sprawdzały, który instrument dęty bla-
szany jest największy, najbardziej powy-
kręcany i melodyjny.

16 marca zaprosiliśmy zainteresowanych 
rodziców z  dziećmi do zapoznania  się 
z naszym przedszkolem. Każda sala ofe-
rowała inne atrakcje: zajęcia badawcze 
i założenie hodowli roślin, tor przeszkód, 
inscenizacje teatralne, wykonanie instru-

U Wesołych Sportowców

W marcu, w niepublicznym przedszko-
lu przy ul. Szkolnej zapachniało wiosną. 
W  tym czasie przyroda budzi  się do 
życia i daje dzieciom ciekawy materiał 
poznawczy. Przedszkolaki miały okazję 
same odkrywać świat przyrody poprzez 
hodowlę wiosennych kwiatów. W  tym 
celu najpierw udały  się do centrum 
ogrodniczego, aby zakupić cebulki kwia-

towe. Później przygotowały i  ozdobiły 
doniczki, ale największą radość sprawi-
ło dzieciom własnoręczne zasadzenie 
cebulek. Teraz pielęgnują je i obserwują 
jak kwiaty rosną i zakwitają. 
Pierwszy dzień wiosny witaliśmy radośnie. 
Kultywując ludową tradycję, wspólnie 
przygotowaliśmy kukłę, symbolizującą 
zimę. Nie topiliśmy jej jednak w rzece, gdyż 

dbamy o środowisko i go 
nie zaśmiecamy. Ekoma-
rzanna została spalona 
i  zalana wodą, a  dzieci 
z zielonym gaikiem i wio-
senną piosenką powróciły 
do przedszkola.
Inne ludowe obrzędy 
dzieci poznały podczas 
muzycznych przedsta-
wień: „Ecie-pecie” i „Wi-
klinioki”. Pierwszy spek-
takl wierszami i  piosen-
kami przybliżył nam 
kulturę Kurpiów. Dowie-
dzieliśmy się, czym są 

Z Chatki Skrzatka

n
Przedszkolaki z Chatki Skrzatka własnoręcznie sadzą 
cebulki kwiatowe   fot. Małgorzata Śron

n
Jaszczurka Miguś dała się brać na ręce przedszkolakom z Chatki Skrzatka   
 fot. Małgorzata Śron

mentów muzycznych i  gra na nich, 
warsztaty plastyczne, zabawy z  chustą 
animacyjną oraz igraszki w basenie z pi-
łeczkami.
W ramach powitania wiosny pożegna-
liśmy marzannę, rozwiązywaliśmy za-
gadki, ozdobiliśmy suknię Pani Wiosny 
kwiatami i zaprezentowaliśmy wiosen-
ne gaiki. Zwieńczeniem radosnego 
spotkania były dwie inscenizacje. Dzie-

ci z grupy 5. przygotowały „Pożegnanie 
z bałwankiem”, a dzieci z grupy 3. „W 
poszukiwaniu zwiastunów wiosny”. 
Pełne humoru przedstawienia pozwo-
liły dzieciom uporządkować wiedzę na 
temat pierwszych oznak wiosny. Do-
pełnieniem były kolorowe stroje w du-
żej mierze przygotowane przez rodzi-
ców, którym bardzo dziękujemy za 
poświęcony czas i  ciekawe pomysły. 
Następnego dnia dzieci obejrzały 
przedstawienie „Tajemnica leśnych 
przyjaciół”, nawiązujące do tematyki 
wiosennej.
Przedszkolaki z  grupy 5. zdobyły 3. 
miejsce w konkursie literacko-plastycz-
nym pt. „Zwierzęta egzotyczne”, orga-
nizowanym przez Przedszkole „Sło-
neczko” w Szamotułach oraz pisarza, 
Łukasza Wierzbickiego, autora znanej 
książki pt. „Afryka Kazika”. Nasi wy-
chowankowie zapoznali się z nią, a tak-
że wzbogacili swą wiedzę poprzez inne 
książki o  Afryce. Ciekawym uzupeł-
nieniem tej wiedzy stał się koncert pt. 
„Magia marimby”, poświęcony instru-
mentom perkusyjnym z Afryki, który 
odbył  się 29 marca w naszym przed-
szkolu.

Dorota Pawłowska-Chytra,  
Elżbieta Kałuska

n
Wiosenne  inscenizacje Wesołych Sportowców

leluje (tradycyjna wycinanka), poznali-
śmy obrzędy związane z zamążpójściem 
oraz tańce: fafur, konik, powolniak. 
Podczas drugiego występu dzieci pozna-
ły wielkopolskie instrumenty muzyczne 
takie jak: dudy, kozioł, siesienki, a także 
gwarę i obrzędy naszego regionu. Przed-
szkolaki zachwycone muzyką, tańcami 
i barwnymi strojami nagrodziły artystów 
gromkimi brawami.

„Chatkę Skrzatka” odwiedził niespodzie-
wany gość o  imieniu Miguś. Była to 
agama brodata, australijska jaszczurka. 
Właścicielka Migusia interesująco opo-
wiadała o swoim przyjacielu, a następnie 
każdy mógł wziąć jaszczurkę na ręce. 
Chętne dzieci pozowały ze zwierzakiem 
do profesjonalnego zdjęcia na pamiątkę. 
To było bardzo ciekawe i niecodzienne 
spotkanie.  Natalia Kaczmarek

Uchwałą nr 1/2017 z 7 marca tego roku 
Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa 
Polskiego (ZG  ZNP) wyznaczył dzień 
31 marca jako datę strajku we wszystkich 
szkołach i placówkach, w których na prze-
prowadzenie strajku uzyskano zgodę pra-
cowników. Działanie to podjęto w ramach 
sporu zbiorowego. ZNP domaga się m.in. 
deklaracji, że do 2022 r. w szkole nie będzie 
zwolnień ani nauczycieli, ani pozostałych 
pracowników, i że do tego czasu żadnemu 
z nich warunki pracy – również �nansowe 

– nie zmienią się na niekorzyść. Związek 
chce również podniesienia zasadniczego 
wynagrodzenia nauczycieli o 10%. Z da-
nych Ministerstwa Edukacji Narodowej 
dotyczących frekwencji w strajku wynika, 
ze w całej Polsce strajkowało 11% szkół 
i przedszkoli. Jak przebiegał strajk w Lu-
boniu?
W piątek, 31 marca w naszym mieście 
przystąpili do strajku nauczyciele Gim-
nazjum nr  1. Jednak dla chętnych 
uczniów w  godz. 9 – 12 zapewniono 

Strajk zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Po-
nadto rodzice, którym zależało na za-
pewnieniu dzieciom opieki w tym dniu, 
mieli możliwość wcześniejszego zgłosze-
nia takiej potrzeby. Strajkowaliśmy, żeby 
poprzeć strajk przeprowadzony przez 
rodziców naszych uczniów, którzy na znak 
protestu przeciw reformie oświatowej nie 
przysłali dzieci na zajęcia szkolne 10 mar-
ca – powiedziała dyrektor tej placówki 
oświatowej, Anita Plumińska-Mieloch. 
Ponadto nauczyciele G 1 zrobili wszyst-
ko, co było w ich mocy, nie zgadzając się 
z reformą i systemem płac oraz zamie-
szaniem, chaosem i  tempem jej wpro-
wadzania. Pozostałe lubońskie szkoły, 

a więc Gimnazjum nr 2 i cztery szkoły 
podstawowe nie strajkowały, ale w geście 
solidarności wywieszono na ich murach 
�agi.

PAW
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OŚWIATA

Nauczyciele prowadzonych przez Fun-
dację swarzędzkich szkół: liceum ogól-
nokształcącego i gimnazjum wymyślili 
i  realizują konkursy przeznaczone dla 
uczniów starszych klas szkół podstawo-
wych i gimnazjów w całej Wielkopolsce. 
Od kilku lat mogą w  nich brać udział 
także gimnazjaliści w województwie lu-
buskim.
Przy tworzeniu zadań konkursowych 
współpracują także pracownicy akade-
miccy z Instytutu Filologii Polskiej UAM 
i  z  Zakładu Matematyki Stosowanej 
(UEP). „Złota Żaba” i  „Złota Żabka” 
promują nieszablonowe myślenie, po-
mysłowość oraz umiejętności twórcze. 
Uczestnicy podkreślają, że dobrze  się 
bawią, rozwiązując zadania i  zagadki 
konkursowe. Zapewne dlatego od lat 
swarzędzkie konkursy niezmiennie cie-
szą się wielką popularnością. Odbyły się 
już 24 edycje „Żaby” i 17 edycji „Żabki”.
W tym roku w pierwszym etapie, prze-
prowadzonym w szkołach przez współ-
pracujących z  organizatorami nauczy-
cieli, wzięło udział 10 886 uczniów. 384 
z nich zakwali�kowało się i wzięło udział 
w etapie �nałowym. Spośród nich wy-
łoniono grono 40 laureatów i 45 wyróż-
nionych.
„Złotą Żabę” w dziedzinie matematyki 
wygrał Marcin Szwarc z  Publicznego 
Gimnazjum Salezjańskiego im. bł. Piąt-
ki Poznańskiej w Poznaniu. Drugie miej-
sce zajęli wspólnie Maksym Ratajczyk 
z  Gimnazjum Dwujęzycznego na ul. 
Żeromskiego w  Poznaniu oraz Antoni 
Stachowski z  Gimnazjum nr  12 im. 
Jacka Kuronia w Poznaniu. W dziedzinie 

języka polskiego i literatury na najwyż-
szym miejscu podium stanęła Zo�a Ka-
rolak z Publicznego Gimnazjum Zakonu 
Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza 
w  Poznaniu. Drugie miejsce zajęły 
wspólnie: Lena Krzemień i Anna Łucja 
Roszkiewicz z Polsko-Angielskiego Pry-
watnego Gimnazjum w Poznaniu. W ma-
tematycznej „Złotej Żabce” najlepsza 

okazała się Natalia Siwek ze Społecznej 
Szkoły Podstawowej nr  2 w  Poznaniu. 
Kolejne dwa miejsca zajęli: Łukasz Kałek 
z SP 1 w Poznaniu na ul. Hezjoda oraz 
Jakub Flasza z SP 6 im. Braci Barskich 
w  Śremie. Najwyższy wynik w  „Złotej 

Wyniki Złotej Żaby i Żabki
Zakończyła się kolejna edycja konkursów przeprowadzanych przez 
Fundację Edukacji Społecznej „EKOS” w dziedzinie języka polskiego 
i literatury oraz matematyki. Wśród laureatów – lubonianie

Żabce” z  języka polskiego i  literatury 
uzyskała Olga Bartoszewicz ze Społecz-
nej SP 3 „Dębinka” w Poznaniu. Miejsce 
drugie zajęła Gabriela Kubera z SP w Ze-
spole Szkół nr 3 w Pile. Trzecie miejsce 
zdobyła Maja Grochocińska z SP w Za-
lasewie koło Swarzędza.
Spośród uczniów szkół lubońskich naj-
wyższy wynik uzyskała Julia Lasecka 
z  Gimnazjum nr  2 im. Jana Pawła  II 
w Luboniu, która w „Złotej Żabie” z ję-
zyka polskiego i literatury zajęła 5. miej-
sce. Jej szkolny kolega, Wojciech Bohdan, 
zdobył wyróżnienie za wysoki poziom 
prac w konkursie z matematyki (11. lo-
kata). Spośród uczniów lubońskich szkół 

podstawowych sukces odniósł Wiktor 
Piórkowski z SP 4 w Luboniu – 8. miej-
sce w konkursie z matematyki.
Nagrodami były statuetki złotej żaby, 
dyplomy, zestawy do konstruowania 
robotów, drony, książki i gry edukacyjne. 

Wręczyli je, podczas uroczystej gali, 
w towarzystwie członków komisji kon-
kursowej, przedstawiciele szerokiego 
grona instytucji, które „Złotą Żabę” 
i  „Złotą Żabkę” wspierają �nansowo. 
Należą do nich: Województwo Wielko-
polskie, powiaty: poznański, kościański, 
szamotulski i wolsztyński, miasta i gmi-
ny: Swarzędz, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, 
Szamotuły, Września. Oprócz samorzą-
dów konkursy wspierają także sponsorzy: 
ENEA Operator, Drukarnia Swarzędzka, 
Terravita i Biofarm. Swój udział w ufun-
dowaniu nagród mają też osoby prywat-
ne związane z organizatorami.
Patronat nad konkursami sprawuje In-
stytut Filologii Polskiej (Wydział Filolo-
gii Polskiej i Klasycznej UAM), Katedra 
Matematyki Stosowanej (Wydział Infor-
matyki i  Gospodarki Elektronicznej 
UEP), patronat medialny – Radio Mer-
kury.
Warto obejrzeć przykłady zadań, z któ-
rymi zmierzyli się w tym roku uczniowie. 
Spróbujcie je Państwo rozwiązać! 
Wszystkie zadania, także z poprzednich 
edycji konkursów, są dostępne na stronie 
internetowej www.ekos.edu.pl.

Fundacja EKOS

Apel
W maju chcemy przedstawić sylwetki 
lubonian, którzy wyróżnili się w tych 
konkursach. Prosimy o kontakt z  re-
dakcją

n
Nagradzani w konkursach Złota Żaba i Żabka

Marzec w  niepublicznym przedszkolu 
przy ul. Kopernika 4 rozpoczęliśmy 
Dniem Małego Badacza. Dzieci zamie-
niły się w małych naukowców i z zain-
teresowaniem obserwowały oraz samo-
dzielnie wykonywały doświadczenia 
i  eksperymenty. Sprawiło im to dużo 
radości.
21 marca przedszkolaki godnie poże-
gnały marzannę i w radosnym nastro-
ju, wesołą zabawą i piosenkami powi-
tały Panią Wiosnę. Dzieci uczestniczy-
ły w  wiosennym korowodzie, który 

przeszedł ulicami Lubonia, niosąc 
zielone gaiki, które wcześniej przygo-
towały z nauczycielami. W tym dniu 
w  przedszkolu dominował kolor zie-
lony, gdyż tak były ubrane dzieci oraz 
przystrojone sale. Każda grupa przy-
gotowała album wiosenny. Tego same-
go dnia najstarsza grupa symbolicznie 
poparła akcję Światowego Dnia Zespo-
łu Downa, zakładając kolorowe, nie-
pasujące do siebie skarpetki.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 
grupy pięciolatków przygotowały dla 

W Tajemniczej Wyspie pozostałych dzie-
ci przedstawienie 
„Królewna Śnież-
ka”. Jak przystało 
na prawdziwy te-
atr, dzieci same 
wykonały rekwi-
zyty oraz przygo-
towały scenogra-
�ę. Emocje udzie-
liły  się nie tylko 
małym aktorom, 
ale również wi-
dzom. W  tym 
dniu najstarsza 
grupa wybrała się 
do kina „Apollo” 
na spektakl te-
atralny pt. „Kot 
w  jednym Kape-
luszu”.
W marcu pięciolatki uczestniczyły w wy-
cieczce edukacyjnej „Za kulisami Teatru 
Wielkiego”. Zwiedziły zakamarki Opery 
Wielkiej m.in. scenę, liczne pracownie 
artystyczne, magazyn kostiumów. Były 
też w  cukrowni w  Środzie Wielkopol-
skiej. Reprezentowały nasze przedszko-
le w „Mini Playback Show”, zorganizo-
wanym przez przedszkole „Calineczka”. 
Natomiast czterolatki uczestniczyły 
w  podróży po różnych kontynentach 

wśród bogatej roślinności różnych stref 
klimatycznych w poznańskiej Palmiarni.
Ten pełen atrakcji miesiąc zakończyliśmy 
obchodami Dni Książki, w ramach któ-
rych zorganizowany został konkurs re-
cytatorski wierszy Jana Brzechwy i  Ju-
liana Tuwima, spotkanie z  pisarzem 
książek dla najmłodszych czytelników 
oraz wystawa książeczek wykonanych 
różnymi technikami przez poszczególne 
grupy.

Katarzyna Stępień

n
Światowy Dzień Zespołu Downa – przedszkolaki również wy-
kazały się inicjatywą i okazały kolorowe wsparcie dla akcji – 
ubrały skarpety nie do pary

n
Powitanie wiosny w przedszkolu „Tajemnicza Wyspa”
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Aleksandra Kelma, Maja Reclik, Zo�a 
Ciesielczak, Stanisław Gauza; SP 3: Zo�a 
Biderman, Jakub Maćkowiak, Oliwia 
Kaszkowiak; SP  4: Norbert Matysiak , 
Mateusz Szortyka, Filip Mikołajczak; 
Gimnazjum nr 1 – Olimpia Wojciechow-
ska, Emma Maciejewska, Jagoda Urba-
niak, Weronika Krysztofowicz; Gimna-
zjum nr 2: Mateusz Gawrysiak, Zuzanna 
Gawrysiak, Julia Lasecka, Dobrochna 
Stachecka.

Wyniki etapu miejskiego
Qn W kategorii klas I-III należało wykonać 

pracę plastyczną zatytułowaną „Zielony 
Luboń”: Natasza Ogrodzka SP 2 (1. miej-
sce), Julia Stachecka  SP 4 (2. miejsce), 
Olivier Sznurkowski SP 3 (3. miejsce). 
Uczniowie klas IV-VI wykonali ilustro-
wany album „Ekologiczny Ogród”: Woj-
ciech Dudziński SP 1 (1. miejsce), Nor-
bert Matysiak SP 4 (2.), Maja Reclik SP 2 
(3.). Gimnazjaliści przygotowali ulotki 
na temat: „Lubonianie dla środowiska”: 
Zuzanna Gawrysiak (1.), Julia Lasecka 
(2.), Dobrochna Stachecka (3.) – wszy-
scy z Gimnazjum nr 2.
Qn plastyczne – prace na temat „Boha-

terowie Czerwonej Księgi”:
klasy I-III – SP 1: Daria Dziurleja, Lidia 
Kaniecka, Weronika Włodarczyk, Wik-
toria Waszak, Cyprian Wichtowski; SP 2: 

Maciej Jedwabny, Natasza Chodyniak, 
Jagoda Grysińska, Joanna Stanisławska, 
Martyna Wosinkiewicz; SP  4: Oliwia 
Jałoszyńska, Marcin Ptak
klasy IV-VI: SP 1: Filip Błaszczak, Ma-
teusz Twardowski, Bernadeta Dobosz, 
Maciej Kalota, Piotr Antkowiak; SP 2: 
Aleksandra Kelma, Patrycja Barwina, 
Aleksandra Wasinkiewicz, Bartosz Ja-
kubczyk, Jagoda Bobrowska; SP  3: 
Martyna Wojciechowska, Zosia Wo-
decka, Kacper Matelski, Klaudia Teska, 
Kornelia Plucińska; SP 4: Filip Rusz-
czyński, Julia Jaśkowiak, Martyna 
Handkiewicz, Klaudia Bittner, Julia 
Domagała, Martyna Pracz, Gabriela 
Samończyk; Gimnazjum nr 1: Natalia 
Kaźmierczak, Daria Sobkowiak, Joan-
na Wiorek, Julia Polewicz, Zuzanna 

Szumiłowska; Gimnazjum nr 2: 
Zuzanna Jankowska, Zuzanna 
Borowiak, Weronika Machalska, 
Sara Brzezińska, Maja Zielińska.
Qn prace plastyczne

klasy I-III: Cyprian Wichtowski 
SP 1(1. miejsce), Marcin Ptak SP 4 
(2. miejsce), Weronika Włodarczyk 
SP 1 (3. miejsce); klasy IV-VI: Kor-
nelia Plucińska SP 3 (1. miejsce), 
Patrycja Barwina SP 2 (2. miejsce), 
Bernadeta Dobosz SP 1 (3. miej-
sce); Wyróżnienie: Gabriela Samol-
czyk SP  4, Zo�a Wojciechowska 
SP  3; gimnazjaliści: Natalia Kaź-
mierczak – Gimnazjum nr  1 
(1.  miejsce), Zuzanna Borowiak 
– G 2 (2. miejsce), Zuzanna Jan-
kowska – G 2 (3. miejsce); prace 
wyróżnione: Zuzanna Szumiłowska 

G  1, Joanna Wiorek G  1, Weronika 
Machalska G 2, Maja Zielińska G 2, Sara 
Brzezińska G 2.
Qn nagrody specjalne Kom-Lubu

klasy I-III: Kacper Kacperowski SP 3 
(1. miejsce), Nicola Zys SP 2 (2. miej-
sce), Łukasz Cieślak SP 3 (3. miejsce); 
klasy IV-VI: Monika Traczyk SP  1 
(1.  miejsce), Norbert Matysiak SP  4 
(2.  miejsce), Aleksandra Kelma SP  2 
(3. miejsce); gimnazjum: Julia Lasecka 
G 2 (1. miejsce), Zuzanna Gawrysiak 
G 2 (2. miejsce), Jagoda Urbaniak G 1 
(3. miejsce).
Po wręczeniu nagród goście i gospodarze 
udali się na pyszny poczęstunek – ciasta 
upieczone przez uczniów Gimnazjum 
nr  2. Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom konkursu. Zapraszamy za rok!

Jan Błaszczak

OŚWIATA

Koordynatorami wszystkich etapów byli 
Joanna Taberska i  Krzysztof Dzydzan, 
którym należą się szczególne słowa uzna-
nia i podziękowania za wzorowe przy-
gotowanie i czuwanie nad całością kon-
kursu i �nałowej imprezy. Jak co roku 
konkurencje rozgrywano na trzech po-
ziomach wiekowych i  w  dwóch czę-
ściach: ekologicznej i  plastycznej. 
Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podsta-
wowej oraz gimnazjaliści w  etapie 
szkolnym rozwiązywali test wiedzy. 
Zwycięzcy rywalizowali później 
w etapie miejskim, na który przygo-
towali prace na wyznaczone tematy 
przyrodnicze. Komisja w  składzie: 
Alicja Witucka-Piskorska, Irena 
Skrzypczak, Maria Błaszczak, Jan 
Błaszczak i  Renata Nowak z  firmy 
„Kom-Lub” wyłoniła 28 lutego zwy-
cięzców etapu miejskiego oraz przy-
znała wyróżnienia wybranym pracom. 
Jurorzy mieli bardzo trudne zadanie 
przy wyłanianiu zwycięzców, ponie-
waż wszystkie materiały nadesłane 
na konkurs były na wysokim pozio-
mie, a  w  każdej kategorii należało 
wybrać tylko trzy najlepsze. 15 mar-
ca odbył się finał konkursu i wręcze-
nie nagród laureatom. W uroczystości 
uczestniczyli: Małgorzata Waligórska 
(Starostwo Powiatowe), Irena Skrzyp-
czak (Stowarzyszenie Luboński Uni-
wersytet Trzeciego Wieku), Renata 
Nowak (Kom-Lub), Cezary Biderman 
(Urząd Miasta, Stowarzyszenie Ekolo-
giczne), Jan Błaszczak (Stowarzyszenie 
Ekologiczne, PTTK), Alicja Witucka-
-Piskorska (Stowarzyszenie Ekologiczne), 
dyrektorzy szkół (Agnieszka Antczak, 
Jolanta Walczak, Grzegorz Anioła), Iza-
bella Szczepaniak („Echo Lubonia”), 
przedstawicielki Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Poznaniu, Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego, sklepu 
„Skrzat”, �rmy „Luvena” i Uniwersytetu 
Przyrodniczego w  Poznaniu. Najważ-
niejszymi uczestnikami spotkania byli: 
dzieci i młodzież biorący udział w kon-
kursie, ich rodzice oraz nauczyciele lu-
bońskich szkół.

Na początku wszyscy obejrzeli krótkie 
przedstawienie – happening ekologiczny 
– przygotowany przez uczniów z  koła 
teatralnego Gimnazjum nr  2 pod kie-
runkiem Katarzyny Kozłowskiej. Na-
stępnie obyła się najważniejsza część – 
wręczenie nagród. Tutaj konferansjerami 
byli uczniowie klasy 2c: Julia Pokryszka 
i Janek Cieśliczak. Nagrody zostały ufun-
dowane przez Urząd Miasta Luboń, 
�rmy „Kom-Lub” i  „Luvena”, Wielko-

polski Park Narodowy, właścicieli sklepu 
„Skrzat”, Regionalną Dyrekcję Lasów 
Państwowych, Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu oraz przez jurorów. Dzięku-
jemy bardzo wszystkim sponsorom, bo 
dzięki nim nagrody dla laureatów były 
atrakcyjne i  mogliśmy nimi docenić 
wiedzę i umiejętności naszych młodych 
ekologów.

Laureaci etapu szkolnego
klasy I-III – SP 2: Joanna Stanisławska, 
Zuzanna Woźniak, Angelika Grześko-
wiak, Nikola Zys, Natasza Ogrodzka, 
Julia Słobińska; SP 3: Michalina Kornat, 
Kacper Kacperowski, Oliwier Sznurkow-
ski, Łukasz Cieślak; SP 4: Julia Stachecka.
klasy 4-6 – SP 1: Wojciech Dudziński, 
Monika Traczyk, Daria Nadajczyk; SP 2: 

Miejski Konkurs Ekologiczny
15 marca w Gimnazjum nr 2 odbyło się zakończenie XVII edycji Miejskiego Konkursu Ekologicznego 
organizowanego przez Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II, przy współpracy Stowarzyszenia Ekologicznego 
„Luboń dla Środowiska”. Ogłoszono wyniki, rozdano dyplomy i nagrody. Patronat nad konkursem objęła 
burmistrz Małgorzata Machalska

W marcowy poniedziałek publiczne przedszkole 
przy ul. Klonowej odwiedził gość specjalny, Grze-
gorz Rychel, tata Joachima z grupy Półnutek. Jest 
on prezesem Stowarzyszenia „Zgrupka” Luboń, 
laureatem konkursu „Siewca Roku 2016” w kate-
gorii sport. Zaprosiliśmy go w  ramach projektu 
„Rodzinne Talenty” po to, by opowiedział dzieciom 
o swojej pasji, którą jest jazda na rowerze. Zoba-
czyliśmy m.in. rower szosowy i triathlonowy, do-
wiedzieliśmy się, czym  się różnią i  jakie jest ich 
przeznaczenie. Dowiedzieliśmy się, jak odpowied-
nio ubrać  się na wycieczkę rowerową, a  przede 
wszystkim poznaliśmy zasady bezpiecznego poru-
szania się na rowerze. Już się nie możemy doczekać 
pierwszej wspólnej wyprawy rowerowej.

Ponadto w marcu odbył się Turniej Piłki Nożnej na 
sali LOSiR. Wzięły w  nim udział przedszkolaki 
z „Małych Talentów” z Lubonia i Plewisk, a także 
dzieci z przedszkola „Domisie”. Chłopcy powalczy-
li o zwycięski puchar, a dziewczyny umilały kibicom 
czas podczas przerw, prezentując swoje umiejętno-
ści taneczne.
Marzec w  naszym przedszkolu upłynął także na 
wiosennych porządkach w ogrodzie. Obserwowa-
liśmy kiełkujące hiacynty i  krokusy, posadzone 
jesienią. Zasadziliśmy bratki. Natomiast w przed-
szkolnych salach dzieci zasiały w doniczkach owies, 
rzeżuchę, a nawet bylinę konwalii.

Anna Ławniczak

W Małych Talentach

n
Grzegorz Rychel (Siewca Roku 2016) z rowerowej „Zgrupki Lu-
boń” w przedszkolu „Małe Talenty”

n
Laureaci Miejskiego Konkursu Ekologicznego z nauczycielami i gośćmi    
fot. Jan Błaszczak



4/2017

55

OŚWIATA

Wizyta pełna wrażeń
Z Gimnazjum nr 2 gościło grupy mło-
dzieży i  nauczycieli ze szkół partner-
skich, realizujących wspólnie z  nami 
projekt Erasmus+ „Découvrir et faire 
découvrir son pays ou sa région par l’art 
local et ses artistes” z  Turcji, Rumunii 
i  odległej francuskiej wyspy Reunion. 
Łącznie do Lubonia przejechało dwadzie-
ścioro siedmioro uczniów i dziewięcioro 
nauczycieli. Wizyta w Polsce (27-31 mar-
ca) była pierwszą wymianą młodzieży 
w tym projekcie i podsumowała dotych-
czasowe działania szkół. Związana była 
z architekturą, gdyż ten temat uczniowie 
zgłębiali w minionych tygodniach pracy 
nad projektem. Dlatego w programie wi-
zyty znalazła się lekcja muzealna „Miasto 
w kadrze” w poznańskim Muzeum Naro-
dowym, zwiedzanie zabytków Poznania, 
zamku w  Kórniku, pałacu w  Rogalinie 
i  jego galerii obrazów, drewnianego ko-
ściółka barkowego w Rogalinku, Skansenu 
Miniatur w Pobiedziskach, zespołu staro-
miejskiego Torunia - miasta wpisanego 
na listę UNESCO. Uczniowie G 2 wraz 
ze swoimi gośćmi brali udział w warsz-
tatach poświęconych architekturze, spo-
tkali się z artystą plastykiem, w Toruniu 
piekli pierniki, brali udział w Wieczorze 
Wolontariatu, złożyli wizytę w Urzędzie 
Miasta Luboń. Dzięki przeprowadzonym 
w pierwszym dniu zajęciom integracyj-
nym pierwsze lody zostały szybko prze-
łamane i obawy przybyłych rozwiały się. 
Uczniowie przedstawili prezentacje przy-
bliżające regiony, z  których pochodzą, 
obejrzeli prezentowaną w  holu szkoły 
wystawę fotogra�i pt. „Od cegły do ar-
chitektury” wykonanych przez polskich 

uczniów biorących udział w projekcie, 
a przygotowaną pod kierunkiem artysty 
plastyka dr. Dariusza Głowackiego. Dzię-
ki zakwaterowaniu u  rodzin naszych 
uczniów i nauczycieli goście mogli po-
znać życie codzienne, tradycje i zwycza-
je, w tym kulinarne. Wymiana była też 
dobrą okazją do doskonalenia znajomo-
ści języków obcych. Tydzień spędzony 
wspólnie szybko minął, pozostały zdję-
cia, wspomnienia, nowe znajomości. 
W maju czeka nas wyjazd do Rumunii, 
gdzie ponownie spotkamy się z naszymi 
przyjaciółmi. Zapraszam do odwiedzenia 
strony projektu http://artlocalerasmus.

blogspot.nl oraz strony na 
Facebooku https://www.
facebook.com/artlocalera-
smus/, na których znajdu-
ją  się fotogra�czne relacje 
ze spotkania i  działań 
w projekcie.   

Magdalena Madajczyk 
-Głowacka 

 (koordynator projektu)

Motyle  
ponad granicami
W poniedziałkowe popo-
łudnie, 27 marca, wielo-
barwne motyle, prosto 
z rąk wolontariuszy z Gim-

Z Gimnazjum nr 2

nazjum nr 2 i zaproszonych gości pole-
ciały do poznańskiego hospicjum. To 
była niecodzienna akcja. Wraz z  mło-
dzieżą z Francji, Turcji i Rumuni, rodzi-
ców i przyjaciół wolontariuszy, gromad-
ka seniorów z Lubońskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku tworzyła z różnych 
materiałów i tworzyw piękne, kolorowe 
motyle. Czuliśmy  się wspaniale w  tej 
młodzieńczej, radosnej atmosferze. Mło-
dych ludzi gościliśmy w  ramach pro-
jektu „Erasmus”. Nasze wolontariackie 
działania były jednym z wielu organi-
zowanych dla nich zajęć, by mogli za-
poznać się z naszym miastem i okolicą. 
Dziękujemy organizatorom za zaprosze-
nie.    Irena Skrzypczak

Najlepszy klip
Film uczniów Gimnazjum nr 2 zwycię-
żył  w  Konkursie  Czytelniczym 
„Książkomania” zorganizowanym 
przez Ośrodek Doskonalenia Nauczy-
cieli (ODN) w  Poznaniu we współ-
pracy z  Katedrą Filmu, Telewizji 
i Nowych Mediów UAM w Poznaniu. 
Zadaniem uczestników konkursu 
było zareklamowanie ulubionej książ-
ki przez krótki film. ODN podjął 
przez to inicjatywę popularyzowania 
czytelnictwa wśród uczniów z wyko-
rzystaniem technologii informacyjno-
-komunikacyjnych. Prace nadeszły 
z całego województwa wielkopolskie-
go. W kategorii „Najlepszy klip”, jury 
pod przewodnictwem językoznawcy 
prof. UAM dra hab. Mikołaja Jazdo-
na przyznało nagrodę dziełu Ama-
torskiej Grupy Filmowej „Zoom” 
z Gimnazjum nr 2 w Luboniu, pra-
cującej pod opieką Łukasza Budzyń-
skiego,  reklamującemu powieść 
science-fiction dla młodzieży autor-
stwa Suzanne Collins, pt. „Igrzyska 
Śmierci”. Twórcy nagrodzonego filmu 
to: Zuzanna Gawrysiak, Julia Jędrze-
jewska, Alicja Malujda, Julia Kamiń-
ska, Zuzanna Kmiecik, Natalia Koł-
tun, Weronika Szajbe, Olga Bednar-
czuk, Zuzanna Oleszak, Zuzanna Jan-
kowska, Janek Kuźniarek, Wojciech Bi-
skup, Mateusz Gawrysiak, Tymoteusz 
Cieślak, Hugo Sówka i  Jakub Dehmel. 
Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się 
24 marca podczas konferencji „Wokół 
tekstów kultury. Jak je czytać, słuchać, 
oglądać?” na Targach Edukacyjnych.   

SR (na podst. informacji e-lubon)

n
Młodzież z Erasmusa razem z uczniami G 2 przed pomnikiem Mikołaja Kopernika 
w Toruniu

n
 Wspólne zajęcia młodzieży z Erasmusa – warsztaty 
poświęcone architekturze

n
Uczniowie G2 i goście podczas wykonywania motyli

W środę, 22  marca z  inicjatywy Szkoły 
Podstawowej nr 4, w murach tejże placów-
ki odbyły się prelekcje dotyczące prawi-
dłowego przygotowania roweru do sezonu 
pn. „Rowerowa Wiosna 2017”. Przepro-
wadzili je policjanci Wydziału Pro�lakty-
ki Społecznej i Nieletnich, wraz z dzielni-
cowym sierż. Patrykiem Gdowikiem. 
Stróże prawa (przy współpracy z uczniami 
klasy V) przez godzinę lekcyjną prowadzi-
li zajęcia dla 220 uczniów klas IV-V, którzy 
poznawali teorię przepisów, zasad bez-
piecznego poruszania  się rowerem po 
drogach, prawidłowego oświetlenia rowe-

ru, znaków drogowych oraz poruszania się 
yesdzikiem, czyli na elektrycznej desko-
rolce. Ponadto brali aktywny udział w prze-
prowadzonych ćwiczeniach udzielania 
pierwszej pomocy – jak sprawdzić funkcje 
życiowe – oraz w  quizach dotyczących 
znaków drogowych. Policjanci przypo-
mnieli również o akcji „Poznański rower 
– Bezpieczny rower” oraz o  terminach 
znakowania rowerów w lubońskim komi-
sariacie. W trakcie prelekcji uczestniczący 
w  niej uczniowie otrzymali tematyczne 
ulotki. 
post. Alicja Cichoradzka i Paweł Wolniewicz

Rowerowa wiosna

n
Podczas pożytecznej prelekcji w SP4
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Koncert nieoczywisty
W Gimnazjum nr 1 koncerty wiosenne 
i walentynkowe to tradycja. To jeden ze 
sposobów realizacji misji szkoły – „Roz-
wijamy talenty”. Stąd występują w nich 
utalentowani uczniowie i  absolwenci. 
Typowe dla szkoły są także występy jej 
pracowników – od dyrekcji, poprzez 
nauczycieli, aż po obsługę. Każdy kon-
cert jest wspaniałą zabawą, natomiast 
publiczność może liczyć na ogromną 
dawkę humoru.
W czwartek, 9 marca odbył się kolejny, 
wspaniały szkolny koncert, tym razem 
„Nieoczywisty”, okraszony salwami śmie-
chu, muzyką i śpiewem. Wieczór wyjąt-

kowy i zagadkowy. Tradycyjnie wystą-
pili uczniowie, rodzice, absolwenci i na-
uczyciele oraz przyjaciele szkoły, wcie-
lając się w znane sprzed lat znakomitości 
estrady. Licznie zgromadzona publicz-
ność mogła zobaczyć występy muzyczne, 
taneczne i kabaretowe. W programie nie 
zabrakło: parodii, coverów oraz inter-
pretacji najsłynniejszych programów 
telewizyjnych. Miłym akcentem było 
wręczenie nagród specjalnych. W tym 
roku dostały je: Małgorzata Matysiak 
i  Małgorzata Szajek – za działalność 
charytatywną, była dyrektor szkoły – 
Maria Nowak – oraz skarbnik Rady 
Rodziców – Magdalena Nowakowska. 

Z Gimnazjum nr 1

Podziękowanie od Rady Ro-
dziców (RR) otrzymała także 
dyrektor szkoły Anita Plu-
mińska-Mieloch, które w for-
mie pięknej tabliczki i pióra 
przekazał przewodniczący RR 
– Tomasz Zając. Warto pod-
kreślić, że przed koncertem 
oraz po jego zakończeniu, 
w ramach akcji charytatywnej 
„Kup ciasto i pomóż”, można 
było uraczyć  się kawą i  cia-
chem, a dochód ze sprzedaży 
przeznaczono na pomoc dla 

6-letniej Sandry walczącej ze stwardnie-
niem guzowatym.

Sympatyczny akcent
Uczniowie kl. 3a Gimnazjum nr 1, pa-
miętając o  urodzinach wychowawcy – 
Małgorzaty Szajek – zrobili jej 30 marca 
nie lada niespodziankę. Zaprosili jubi-
latkę do gabinetu dyrektora szkoły – 
Anity Plumińskiej-Mieloch, w obecności 
której złożyli pani pedagog piękne, oko-
licznościowe życzenia i wręczyli kwiaty. 
Niebawem pożegnają wychowawcę i ro-
zejdą się do szkół ponadgimnazjalnych.

PAW

n
Pedagog szkolny Małgorzata Szajek i dyrektor Anita Plumińska-Mieloch 
nie ukrywały zadowolenia z pięknego gestu młodzieży   fot. Paweł Wol-
niewicz

n
Na scenie występowali nauczyciele, uczniowie rodzice i absolwenci

Imprezy i  konkursy w  Publicznym 
Przedszkolu nr 1 odbywały się przez cały 
marzec. Już po raz trzeci zorganizowa-
liśmy konkurs „Mam Talent”. Wśród 16 
uczestników byli śpiewacy, tancerze, 
mistrzowie matematyki i czytania, dzie-
ci recytowały również trudne wiersze, 
jeden z chłopców zaprezentował talent 
plastyczny, a  dziewczynka nietypowe 

zainteresowania modą i projektowaniem 
strojów ekologicznych. Zaraz po tej im-
prezie dzieci wzięły udział w przedszkol-
nej uroczystości z  okazji Dnia Kobiet. 
Chłopcy śpiewali i  tańczyli dla dziew-
czynek – usłyszeliśmy szlagiery Andrze-
ja Rosiewicza, Marka Grechuty, a także 
Jana Kiepury. Każda dziewczynka otrzy-
mała własnoręcznie przez chłopców 
wykonanego kwiatka. 
Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny dzie-
ci obejrzały przedstawienie w wykonaniu 
Wietrzyków, pod tytułem „Wiosenne 
przebudzenie”. Była to zabawna historia 
pewnego Jana (w tej roli Mateusz Za-
mecki), który sprzątając ogródek, zasnął. 
Budził go listonosz (Igor Dudek), lekarz 
(Oskar Jędruszak), sąsiad (Igor Grzybek), 
zatroskana żona (Nadia Zgórska), piesek 
(Igor Sowacki), kotek (Kacper Marci-
niak), Jesień (Karolina Stachowiak), 
Zima (Amelka Radlonek). Na samym 
końcu do śpiącego Jana przyszła Pani 
Wiosna (Natalka Strużek) i to ona obu-
dziła bohatera. Podczas przedstawienia 
wystąpiła też grupa dzieci przebranych 
za bociany. Uwagę zwracała również 
ciekawa scenogra�a do spektaklu, która 
tworzyła stosowny nastrój dla opowieści. 
W marcu odbyły się dwa konkursy pla-
styczne. Pierwszy polegał na zobrazo-
waniu fragmentu piosenki „Wiosna tuż, 
tuż”. Dzieci wykonały prawdziwe arcy-
dzieła z odpadów ekologicznych. W dru-
gim dzieci miały za zadanie sportretować 

Z Pogodnego Przedszkola

Panią Wiosnę. Laureatami konkursu 
zostali: Nikola Szubert, Mikołaj Piękoś, 
Szymon Mikołajczak, Natalka Strużek, 
Nadia Zgórska, Krzysiu Byczyński, 
Emilka Nowacka, Amelka Maciejewska, 
Zuzanna Stodolna, Albert Borowski, 
Milena Rychlewicz, Maja Maląg, Zosia 
Bielawska, Jakub Stroczyński i Wiktor 
Tomaszewski.
Dzieci rozpoczęły wiosenne wycieczki 
autokarowe (m.in. do Muzeum Instru-
mentów Muzycznych w Poznaniu), 27 
marca obchodziliśmy w naszym przed-
szkolu Dzień Teatru, a  od 1 kwietnia 

został wdrożony program „Kwiecień 
Miesiącem Zdrowia”.

Projektantka mody
Podczas imprezy „Mam Talent”, sześcio-
latka Ola Jakubowska zaprezentowała 
nietypowe zdolności. Jej pasą jest moda 
i  podczas konkursu pokazała album 
z zaprojektowanymi strojami – z piórek, 
łupinek, skrawków papieru, spinaczy, 
igliwia. Podczas pokazu miała na sobie 
stroje wymyślone przez siebie i wyko-
nane z odpadów – sukienkę i żakiet.

Iwona Kmiecik

n
Ola Jakubowska z Pogodnego Przed-
szkola w stroju ekologicznym własnego 
projektu i wykonania

n
Konkursowicze z rodzicami podczas imprezy „Mam Talent”



4/2017

57

OŚWIATA / SPORT

Przed rozpoczęciem sezonu mówiło się 
głośno, że zespół seniorów LKS-u nie 
przystąpi do rozgrywek, bo po rundzie 
jesiennej wszyscy zawodnicy odeszli 
z klubu. Niektórzy zastanawiali się, czy 
nie powtórzy  się czarny scenariusz 
sprzed trzech lat, kiedy drużyna wyco-

fała  się z  rozgrywek III  Ligi i  zgodnie 
z regulaminem WZPN musiała rozpo-
czynać od klasy okręgowej. Gdyby doszło 
do powtórki, od sierpnia br. LKS mu-
siałby grać w  A-klasie. Zarząd z  wice-
prezesem Stanisławem Wojskim nie 
dopuścił jednak do takiej sytuacji. Wraz 

z trenerem Markiem Wilczyńskim skom-
pletowano nowy zespół, który 18 marca, 
w pierwszym meczu na własnym boisku, 
podjął GKS Dopiewo. Obie drużyny 
w tym dniu musiały stoczyć walkę nie 
tylko pomiędzy sobą, ale też z huraga-
nowym wiatrem. Do przerwy goście 

zdobyli jedyną bramkę, a młody zespół 
LKS-u, w którym widać było jeszcze brak 
zgrania, walczył dzielnie. Jednak w dru-
giej połowie górę wzięła rutyna gości, 
którzy strzelili jeszcze 4 gole i ostatecznie 
pokonali gospodarzy 1:5. Jedyną bram-
kę dla LKS-u zdobył Patryk Zandecki. 

Należy podkreślić, że od jeszcze wyższej 
porażki uchronił lubonian bramkarz 
Rafał Cendlak, który parokrotnie z bez-
nadziejnych sytuacji wychodził obronną 
ręką. Luboński zespół wystąpił w  tym 
meczu w następującym składzie: Rafał 
Cendlak, Filip Niedziela, Damian Wojt-

kowiak, Jakub Kimmel, Bartłomiej Lup-
ka, Adam Hapke, Jakub Jamrozik, Jacek 
Choromiński, Damian Konieczny, Oskar 
Głowiński, Patryk Zandecki, Piotr Zając.
26 marca LKS rozegrał spotkanie na 
wyjeździe z  zespołem Zieloni Lubosz, 
który również broni się przed spadkiem. 

Co można napisać o tym meczu? Odbył 
się, a wynik 11:1 niech każdy sam sko-
mentuje... Honorową bramkę zdobył 
Damian Krzyżaniak.
1 kwietnia LKS podejmował Iskrę Szy-
dłowo, ulegając gościom 0:9. Ten wynik, 
odnotowany w prima aprilis, jest nieste-
ty faktyczny. Po meczu kierownik zespo-
łu, Krzysztof Ogrodowczyk, poprosił 
sędziego technicznego o  sprawdzenie 
niektórych zawodników Iskry Szydłowo. 
Okazało się, że na czterech skontrolo-

wanych, dwóch nie miało przy sobie 
żadnych dokumentów tożsamości. Jak 
nas poinformowali sędziowie, ten fakt 
zostanie zapisany w protokole, ale osta-
teczną decyzję podejmie Komisja We-
ry�kacyjna przy WZPN.

Władysław Szczepaniak

n
Nowy zespół Lubońskiego Klubu Sportowego, który po trzech meczach ma 25 bramek na minusie    
fot. Władysław Szczepaniak

Bez komentarza

LKS ponosi sromotne porażki

n
Pierwszy mecz w rundzie wiosennej – u siebie, z GKS-em Dopiewo   fot. Władysław Szczepaniak

IV liga
Grupa Wielkopolska Północ

 1.  Lubuszanin Trzcianka 19 44 55:16
 2.  Nielba Wągrowiec 19 42 50:28
 3.  Grom Plewiska 19 37 45:20
 4.  Tarnovia Tarnowo Podgórne 19 37 33:20
 5.  Warta Międzychód 19 34 41:26
 6.  Iskra Szydłowo 19 34 48:24
 7.  Unia Swarzędz 19 29 29:32
 8.  Sparta Oborniki 19 29 33:27
 9.  GKS Dopiewo 19 26 29:27
 10.  Kotwica Kórnik 19 25 34:27
 11.  GLKS Wysoka 19 25 28:33
 12.  Pogoń Łobżenica 19 18 25:48
 13.  Zieloni Lubosz 19 18 28:43
 14.  Huragan Pobiedziska 19 16 21:35
 15.  1922 Lechia Kostrzyn 19 6 14:47
 16.  Luboński Klub Sportowy  19 6 12:72

W.S.

21 marca w siedzibie stowarzy-
szenia Luboński Klub Sportowy 
przy ul. Rzecznej odbył się Wal-
ny Kongres Członków Luboń-
ski  1943 Luboń. Otworzył go 
prezes zarządu – Karol Bąkowski. 
W związku z rezygnacjami jego 
i skarbnika – Pawła Kierojczy-
ka – zgodnie z paragrafem 11 
ust. 3 statutu klubu, zaistniała 
potrzeba zmiany w zarządzie. 
Ustalono, że będzie uszczuplony do czte-
rech osób. Zostali nimi: Stanisław Wojski 

– prezes, Szymon Lisiak – zastępca, Maciej 
Wicher – skarbnik, Jan Kaczmarek – członek.

Władysław Szczepaniak

Nowe 
władze

n
Nowy zarząd LKS-u w siedzibie klubu na ul. Rzecz-
nej, od lewej: Jan Kaczmarek, Stanisław Wojski, 
Szymon Lisiak, Maciej Wicher   fot. Władysław 
Szczepaniak

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Rodzin Polskich O�ar Obozów Koncentra-
cyjnych oraz – jako instytucje wspierające – poznański oddział IPN i Muzeum Martyrolo-
gii Wielkopolan – Fort VII. W konkursie wzięło udział 37 uczestników. Nadesłano prace 
z Wielkopolski (większość), a także z Górnego Śląska, Małopolski i społeczności polonij-
nej w Holandii. Wśród 10 laureatów znalazły się dwie uczennice Szkoły Podstawowej nr 3 
w Luboniu – Urszula Janiak i Konstancja Maćkowiak. Nagrodą jest wyjazd do Matchausen 
Gusen w maju br. Każdy uczestnik otrzymał dyplom i upominek.
Wychodząc z założenia, iż stymulowanie rodzinnych dyskusji o historii stanowi pierwszy, 
niezwykle ważny krok dla rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży tą dziedziną wiedzy, 
a także pragnąc popularyzować przekonanie, iż wspólne przeżywanie historii jest działaniem 
służącym umacnianiu międzypokoleniowych więzi i poczucia identy�kacji z Ojczyzną, orga-
nizatorzy zachęcili jego uczestników do przybycia na uroczystość rozstrzygnięcia konkursu 
w towarzystwie bliskich im osób. Uroczystość odbyła się 18 marca o godz. 12 w Oddziale 
Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości: Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII.
Anna Sochacka (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości);     HS

Strażnicy pamięci
Uczennice lubońskiej SP 3 – laureatkami konkursu „Losy mojej rodziny 
w czasie II wojny światowej” dla dzieci i młodzieży
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Na to spotkanie na szczycie wybrała się 
spora grupa kibiców z Lubonia. Spotka-
nie nie było porywające, ale i tak dostar-
czyło wiele emocji. Już w  4.  minucie 
arbiter podyktował rzut karny dla go-

spodarzy za rzekomy faul bramkarza 
Stelli na zawodniku Czarnych. W  ten 
sposób gospodarze zdobyli pierwszy 
punkt. Niestety, po paru minutach bram-
karz, Mateusz Zawalski, musiał opuścić 
boisko z  powodu kontuzji. Ponieważ 
w tym dniu nie było rezerwowego bram-
karza, między słupkami stanął zawodnik 
– Jakub Ciesielski. Przed przerwą gospo-
darze zdobyli jeszcze drugą bramkę 
i  schodzili z  boiska z  dwubramkową 
zaliczką. Druga odsłona meczu zaczę-
ła  się bardzo pozytywnie dla Stelli. Po 
kilku wspaniałych akcjach jedna z nich 

zakończyła się bramką kontaktową strze-
loną przez nowo pozyskanego zawodni-
ka – Dominika Osesa. Od tego momen-
tu lubonianie przejęli inicjatywę i paro-
krotnie poważnie zagrozili golkiperowi 

z Czerniejewa. Jednak gospodarze zdo-
byli bramkę na 3:1. W dodatku za drugą 
żółtą, a  w  konsekwencji czerwoną 
kartkę, Marcin Ogrodowczyk musiał 
zejść z murawy i od 60. minuty za-
wodnicy Stelli grali w „10”. Ponownie 
przekonano się jednak, że Stella wal-
czy do końca. Grając w  osłabieniu, 
na 4  minuty przed zakończeniem 
spotkania Patryk Błaszak zdobył 
bramkę na 3:2. Trzeba przyznać, że 
wszyscy nasi zawodnicy walczyli bardzo 
ambitnie, licząc choćby na remis, który 
z przebiegu meczu wydawał się sprawie-

Niedosyt w Czerniejewie
25 marca, w pierwszym ligowym meczu o mistrzostwo A-klasy w rundzie 
wiosennej, Stella spotkała się na wyjeździe z liderem grupy – Czarnymi 
Czerniejewo

dliwszym wyni-
kiem. Jednak go-
spodarze dowieź-
li to zwycięstwo 
do końca i zapisali na swoim koncie 3 
punkty.
Zespół Stelli wystąpił w  następującym 
składzie: Mateusz Zawalski, Dawid Jur-
ga, Adam Rybak, Jakub Kaźmierczak, 
Adam Mikołajczyk, Sebastian Leonar-
czyk, Piotr Michalak, Tomasz Mroczyń-
ski, Dominik Oses, Marcin Ogrodow-
czyk, Andrzej Rembalski, Arkadiusz 
Nowicki, Daniel Smulkowski, Jakub 

Ciesielski, Patryk Błaszak, Kamil Fran-
kowski, Rafał Dockal, Damian Węcła-
wiak. Z kronikarskiego obowiązku na-
leży podać, że w  zespole Stelli debiut 
zaliczył Marek Wiórek, który wystąpił 
w roli kierownika zespołu.
1 kwietnia nie doszło do meczu Stelli 
z  Clescevią Kleszczewo. To spotkanie 
zostanie rozegrane 7 czerwca.

Władysław Szczepaniak

n
Mecz Stelli z Czarnymi Czerniejewo   fot. Władysław Szczepaniak

n
Można pozazdrościć takich kibiców. W Czerniejewie po każ-
dym meczu, zawodnicy rodzimego zespołu nie schodzą do 
szatni, ale zawsze idą do kibiców, którzy przyjmują piłkarzy 
racami   fot. Władysław Szczepaniak

A klasa Grupa I

1.Czarni Czerniejewo 15 36 48:26
2. Avia Kamionki 15 34 57:26
3. Polonia II Środa Wlkp. 15 30 51:17
4. Stella Luboń 14 26 37:16
5. Kłos II Zaniemyśl 15 25 25:41
6.Pogoń Książ Wlkp. 15 19 28:47
7. Phytopharm Klęka 15 19 26:27
8. Clescevia Kleszczewo 14 19 36:36
9. Lider Swarzędz 15 19 45:33
10. Maratończyk Brzeźno 15 18 29:40
11. Warta II Śrem 15 17 23:34
12. Jurand Koziegłowy 15 16 27:48
13. Zawisza Dolsk 15 14 19:30
14. Polonia Poznań 15 7 11:41

W.S.

Od mocnego uderzenia rozpoczął swoje rozgrywki Pogrom 
Luboń występujący w B-klasie, pokonując 2 kwietnia na wy-
jeździe Pieczarkę Wielichowo 1:4. Pierwsza połowa była 
wyrównaną walką, ale na przerwę zawodnicy Pogromu scho-
dzili z jednobramkową zaliczką. W drugiej części meczu, przy 
dużej przewadze, lubonianie zdobyli jeszcze 3 bramki i wy-
wieźli z  Wielichowa cenne zwycięstwo. Bramki zdobyli: 
Maciej Matuszalski (2) i Krystian Konieczka (2).

W.S.

Pierwsze wejście

B klasa grupa III

 1.  Huragan Michorzewo 14 36 54:4
 2.  NKS Niepruszewo 14 32 46:23
 3.  Pogrom Luboń 13 28 48:15
 4.  Orzeł Rostarzewo 14 27 42:33
 5.  Ogrol Sielinko 13 26 36:16
 6.  Las Puszczykowo 14 24 30:21
 7.  KSGB Manieczki 14 22 24:26
 8.  Okoń Sapowice 14 16 31:34
 9.  Pieczarka Wielichowo 14 15 25:34
 10.  Piast Jabłonna 14 14 25:44
 11.  Jastrząb Rudniki 14 9 19:51
 12.  Orły Plewiska 14 9 21:53
 13.  Orlik Sepno 14 3 13:60

W.S.

Pomimo że w  zasadzie w  każdym tygodniu 
większość zawodników Lubońskiego Klubu 
Biegacza bierze udział w  najróżniejszych za-
wodach biegowych na terenie Wielkopolski, 
Polski, a nawet poza krajem, 10 PKO Półma-
raton, który odbył się 26 marca br. w Poznaniu 
pozostaje imprezą szczególną. Po pierwsze, jest 
to nasza, poznańska, sztandarowa impreza 
biegowa (obok jesiennego maratonu oczywi-
ście). Po drugie to jeden z największych i naj-
bardziej prestiżowych półmaratonów w kraju, 
należący do tzw. Korony Półmaratonów Pol-
skich, jako jeden z dziesięciu biegów. Po trzecie, 
najczęściej powtarzającym  się ostatnio pyta-
niem w  środowisku, nie tylko poznańskich, 
biegaczy było: „A półmaraton biegniesz?” 
Odpowiedź na to ostatnie pytanie była zwykle 
twierdząca, dlatego 26 marca o godz. 9 na te-
renie Międzynarodowych Targów Poznańskich 
nie mogło zabraknąć licznej, bo 15-osobowej 
reprezentacji LKB.
Każdy z nas miał swój cel i  swoją wizję tego 
biegu. Dla rutyniarzy był to po prostu bieg jak 
bieg – dzisiaj Poznań, za kilka tygodni Ostrów, 
Wrocław albo jakieś inne miasto. Dla niektó-
rych z nas był to pierwszy start na tym dystan-
sie w życiu. Wybrani nastawili się na rekordy 

życiowe. Dla innych było to tylko przetarcie 
przed jakimś innym biegiem, ważniejszym dla 
nich w sezonowym planie startów. Jeszcze inni 
chcieli po prostu dobiec. Wszystkich łączyło 
to, że w  pokonanie dystansu 21  097 metrów 
trzeba włożyć jednak spory wysiłek, niezależnie 
od tego, ile się przebiegło do tej pory. No i sa-
tysfakcja z tego, że ostatecznie się udało – bo 
wszyscy nasi zawodnicy ukończyli bieg.
Co do samego półmaratonu – każdy odczuł go 
indywidualnie. Generalnie bieg był przyjemny, 
bo także pogoda dopisała, ale były też kryzysy, 
„ściany”, a nawet jeden upadek, który nie prze-
szkodził jednak w osiągnięciu życiówki. Była 
wzajemna pomoc na trasie i motywacja, było 
wszystko, co jest ważne w prawdziwym, nie-
skomercjalizowanym sporcie. Na pewno war-
to było w tym wydarzeniu wziąć udział.
Zapraszamy serdecznie na nasze treningi w śro-
dy o 19 i w soboty o 18. Spotykamy się wtedy 
na Wzgórzu Papieskim. Oczywiście nie trzeba 
zapisywać się do żadnego klubu, żeby jakikol-
wiek bieg ukończyć czy nawet zająć jakieś 
dobre miejsce. Jednak w  grupie smakuje to 
inaczej. Miejsce znajdzie się dla każdego.

Andrzej Lewandowski
LKB

Nasi w półmaratonie



4/2017

59

Powiat najlepszy dzięki LKTS
19 marca w  Koźminie Wielkopolskim 
rozegrano Mistrzostwa Wielkopolski 
Zrzeszenia LZS w  Tenisie Stołowym. 
Organizatorami imprezy byli: Minister-
stwo Sportu i  Turystyki w  Warszawie, 
Departament Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu, Krajowe 
Zrzeszenie LZS w  Warszawie, Urząd 
Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., Wielko-
polskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe w  Poznaniu, Wielkopolski 
Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu, 
Gminny Ośrodek Sportu w  Koźminie 
Wlkp., Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w  Koźminie Wlkp. W  zawodach 
startowali przedstawiciele najlepszych 
klubów Wielkopolski. Była to prestiżowa 
impreza tenisowa, w  której startowała 
rekordowa liczba 171 zawodników 
z 19. powiatów, w 8. kategoriach wieko-
wych. Powiat poznański reprezentowało 
12 zawodników, w  tym 9-osobowa re-
prezentacja klubu LKTS Luvena Luboń, 
w skład której wchodzili: Julia Gładysz, 
Damian Pyśk, Anita Chudy, Maja Zie-
lińska, Zuzanna Sułek, Maciej Wiśniew-
ski, Patryk Pyśk, Natalia Piechota, To-
masz Magnucki. W  barwach powiatu 
nowotomyskiego startowała kadetka 
LKTS-u – Wiktoria Frelich. Drużynowo 
powiat poznański zajął 1. miejsce. Jest 
to czwarte zwycięstwo z rzędu w klasy-
�kacji drużynowej. Kolejne miejsca na 
podium zajęły reprezentacje powiatów: 
obornickiego i kościańskiego. Nasi za-
wodnicy zaprezentowali się bardzo do-
brze, zdobywając pierwsze miejsca 
w 4. kategoriach wiekowych. Złote me-
dale wywalczyli: Damian Pyśk, Anita 
Chudy, Zuzanna Sułek i  Patryk Pyśk. 
Pozostali zawodnicy LKTS-u również 
zaprezentowali się z dobrej strony i do-
łożyli cenne punkty, które w końcowym 
rozrachunku dały historyczne zwycię-
stwo. Można zatem powiedzieć, że start 
każdego z zawodników miał znaczenie 
w osiągnięciu końcowego sukcesu i po-
zwolił zdobyć aż 108 punktów. Zwycię-
stwo z  przewagą 40  punktów jest po-
twierdzeniem dominacji powiatu po-
znańskiego w  ostatnich latach. Awans 
na Mistrzostwa Polski LZS, które odbę-
dą się w czerwcu w Pleszewie, w katego-
riach młodzik, kadet, junior i młodzie-
żowiec, uzyskali zawodnicy z miejsc 1-3. 
Wyniki zawodników LKTS-u: młodzicz-
ki – 3. Julia Gładysz; młodzicy – 1. Da-
mian Pyśk; kadetki – 1. Zuzanna Sułek, 
4. Natalia Piechota, 7-8 Wiktoria Frelich; 
kadeci – 1. Patryk Pyśk; juniorki – 1. 
Anita Chudy, 2. Maja Zielińska; juniorzy 
– 5-6 Tomasz Magnucki; seniorzy – 7-8. 
Maciej Wiśniewski.

Grand Prix Młodzików
Julia Gładysz i Damian Pyśk zakończy-
li 11 marca udział w 3. Grand Prix Polski 
Młodziczek i  Młodzików. Turniej był 
rozgrywany na obiektach Ośrodka PZTS 
w  Gdańsku. Startowało ponad 200 
uczestników. Damian awansował do 
turnieju �nałowego po drugim miejscu 
w eliminacjach wojewódzkich. Julia wy-
walczyła awans podczas eliminacji, któ-
re odbyły się dzień wcześniej. Dla Julii 

i Damiana był to pierwszy start w Grand 
Prix Polski Młodzików. Damian zakoń-
czył rywalizację w  przedziale 33-40, 
a Julia 49-56. Nasi reprezentanci należe-
li do najmłodszych uczestników turnie-
ju. Odnieśli kilka cennych zwycięstw, 
a  zdobyte doświadczenie zaprocentuje 
w przyszłości.

Młodzieżowy Mistrz Wielkopolski
26 marca w Poznaniu rozegrano Indy-
widualne Mistrzostwa Wielkopolski 
Młodzieżowców w  Tenisie Stołowym. 
Celem zawodów było wyłonienie mi-
strzów województwa wielkopolskiego 
w grze pojedynczej zawodników od 19 
do 21 roku życia. W zawodach starto-

wała trójka reprezentantów LKTS Luve-
na Luboń. Największy sukces odniósł 
Maciej Wiśniewski, który wywalczył 
złoty medal, a już wcześniej awansował 
na Indywidualne Mistrzostwa Polski 
Młodzieżowców, które odbędą się w Bia-
łymstoku w dniach 7-9 kwietnia (limit 
imienny PZTS – miejsce w „32” w Pol-
sce). To wielki sukces Macieja, pierwsze 
indywidualne Mistrzostwo Wielkopolski 
to największe zwycięstwo w dotychcza-
sowej karierze. Maciej wyprzedził Indy-
widualnego Mistrza Wielkopolski Se-
niorów 2017 Jakuba Różaka (KS Stella 
Niechan Gniezno) oraz Wicemistrza 
Wielkopolski Seniorów 2016 Jakuba 
Cembrowicza (UKS Nałęcz Ostroróg). 
Marcin Pawlak był bardzo blisko awan-
su na Mistrzostwa Polski z  Markiem 
Witczakiem, który awansował na MMP. 
Wygrał w  pierwszym meczu, niestety 
w rewanżu lepszy okazał się zawodnik 
WLKS Łobzonka Wyrzysk. Dobre, 9. 

miejsce zajął Grzegorz Nowak. W kolej-
nym sezonie w  gronie młodzieżowców 
będą mogli występować Marcin i Grzegorz. 
Całe zawody stały na wysokim poziomie 
sportowym i organizacyjnym. Pojedynki 
składały się z wielu fantastycznych wymian 
i dramatycznych starć. Wyniki: 1. Maciej 
Wiśniewski 1996, 6. Marcin Pawlak 1997, 
9. Grzegorz Nowak 1997.

Grand Prix w Luboniu
Po trzydniowych zmaganiach zakończy-
ło  się 3. Grand Prix Polski Kadetów 
i Kadetek. Najważniejszą imprezę sezo-
nu 2016-2017 w Wielkopolsce rozegrano 
w Luboniu w dniach 31 marca – 2 kwiet-
nia. Wystąpiło 248 zawodników w wieku 

15 lat i mniej, z ponad 90. klubów w kra-
ju. Rozegrano 588 pojedynków indywi-
dualnych. Organizatorami imprezy byli: 
Polski Związek Tenisa Stołowego (PZTS), 
Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego 
(WZTS), LOSiR Sp. z  o.o., Luboński 
Klub Tenisa Stołowego (LKTS) „Luvena” 
Luboń. Patronat honorowy przyjęli Bur-
mistrz Miasta Luboń – Małgorzata Ma-
chalska i Poseł na Sejm RP – Zbigniew 
Ajchler.
Grand Prix zakończyło się zwycięstwem 
Katarzyny Królikowskiej (GMKS Strze-
lec Frysztak) i  Macieja Kubika (KSS 
Andromeda Warszawa). W klasy�kacji 
końcowej kadetek Katarzyna Królikow-
ska wyprzedziła: Zuzannę Gaworską (KU 
AZS UE Wrocław), Wiktorię Wrzosek 
(MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka) 
oraz Elżbietę Kwiatkowską (MKS Roki-
ta Brzeg Dolny). Wśród kadetów wyż-
szość Macieja Kubika musieli uznać 
sklasy�kowani na kolejnych miejscach: 

Jakub Jankowski (ZKS Drzonków), Kuba 
Kwapiś (MLUKS Dwójka Rawa Mazo-
wiecka) i Bartosz Sułkowski (UKS Pło-
mień Limanowa). Dla zawodników 
LKTS Luvena Luboń był to dobry tur-
niej. Pierwszy raz w  historii zawodów 
ogólnopolskich wystartowało aż 7 przed-
stawicieli LKTS (Zuzanna Sułek, Natalia 
Piechota, Julia Gładysz, Wiktoria Frelich, 
Weronika Płachta, Patryk Pyśk, Damian 
Pyśk. W stawce najlepszych 64 zawod-
ników w Polsce rywalizowało 4 lubonian. 
Nasi zawodnicy zebrali sporo doświad-
czenia i co ważne, rywalizowali na wy-
równanym poziomie z  czołowymi za-
wodnikami w kraju. Dwójka lubońskich 
tenisistów – Zuzanna Sułek i Patryk Pyśk 

– uplasowała się odpowiednio na 12. 
i 11. miejscu w Polsce. Uzyskali limit 
do Indywidualnych Mistrzostw Pol-
ski Kadetek 2017, które odbędą się 
w maju w Drzonkowie. Warto dodać, 
że nasi reprezentanci będą rywali-
zować w  kategorii kadetów także 
w kolejnym sezonie 2017-2018. Je-
steśmy przekonani, że zdobyte do-
świadczenie przełoży się na jeszcze 
skuteczniejszą grę, a  analiza gry 
pozwoli na doskonalenie programu 
treningowego.
Turniej został pozytywnie oceniony 
przez samych uczestników, Wielko-
polski Związek Tenisa Stołowego 
i Polski Związek Tenisa Stołowego. 
Prezes WZTS, Tadeusz Nowak, prze-
kazał podziękowania organizatorom 
z Lubońskiego Klubu Tenisa Stoło-
wego, rodzicom i zawodnikom LKTS 
– za pomoc w przygotowaniu hali, 
szczególnie Mariuszowi Pyśkowi – 
prezesowi klubu. Podziękowania 
należą się też Maciejowi Kędziorze 
za prowadzenie biura zawodów, za-
bezpieczenie wyżywienia dla uczest-
ników i hali.
Drugiego dnia odbyło się uroczyste 
otwarcie zawodów. W  ceremonii 
wzięli udział przedstawiciele władz 
samorządowych, m.in. burmistrz 
Mateusz Mikołajczak, prezes LOSiR-
-u Zbigniew Trawka, prezes WZTS 
Tadeusz Nowak, prezes LKTS Luve-
na Luboń Mariusz Pyśk, kierownik 

hali Maciej Kędziora oraz przedstawiciel 
głównego sponsora (Luvena SA) – Jerzy 
Dzidowski. Ceremonia zakończenia od-
była  się w niedzielę, 2 kwietnia, około 
godz. 14 i miała bardzo uroczysty cha-
rakter. Wzięli w niej udział: przedstawi-
ciel władz PZTS – wiceprezes Zbigniew 
Leszczyński, prezes WZTS Tadeusz No-
wak, prezes Mariusz Pyśk oraz Maciej 
Kędziora. Najlepszym zawodnikom wrę-
czono puchary, dyplomy oraz nagrody. 
Sponsorami imprezy byli: Luvena SA, 
Fundacja Enea, Aga Sport oraz Miasto 
Luboń i LOSiR. za co należą się gorą-
ce podziękowania. Informacja z zawo-
dów była widoczna w  TVP Poznań. 
Turniej były kolejnym ogromnym wy-
zwaniem organizacyjnym i sportowym, 
a  jednocześnie promocją dyscypliny. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczy-
nili się do przeprowadzenia tej prestiżo-
wej imprezy.

Piotr Ciszak

SPORT

Z LKTS-u

n
 LKTS Luvena Luboń  na Indywidualnych Mistrzostwach Wielkopolski Młodzieżowców 
w Tenisie Stołowym
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SPORT / POLICJA - STRAŻ

Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 82630-letni Radosław Miśkiewicz z Akade-

mii Judo, szkolący również lubońskich 
judoków (zajęcia w  LOSiR-ze), został 
trenerem roku według Polskiego Związ-
ku Sportu Niesłyszących. Poznaniak 
zawdzięcza ten sukces przede wszystkim 
pracy z Natalią Brzykcy, która w ub. roku 
zdobyła podwójny tytuł mistrzyni świa-
ta w  judo dla niesłyszących. Ze złota 
cieszyła się indywidualnie i drużynowo.
Sukcesów w karierze szkoleniowej Miś-
kiewicza w  zeszłym roku było wiele. 

Oprócz złotych medali, Brzykcy zakwa-
li�kowała  się na Igrzyska Olimpijskie 
Osób Niesłyszących, które odbędą  się 
w lipcu tego roku. Brzykcy pojedzie do 
tureckiego Samsun jako główna fawo-
rytka do złota. Dodatkowo zawodniczka 
została twarzą kampanii społecznej „Nie 
tracę siebie w schizofrenii”. Prócz pro-
blemów ze słuchem, cierpi bowiem rów-
nież na schizofrenię.
– Radek to tytan pracy. Często wyjeżdża 
na obozy czy zawody, a gdy jest na miej-

scu, przesiaduje w biurze. 
Tylko pozornie to wielki 
facet ze sportów walki. 
Prywatnie ma niewiary-
godną empatię, wielkie 
serce i  ponadprzeciętną 
chęć niesienia pomocy – 
komplementuje męża 
żona Barbara – zawod-
niczka I-ligowej drużyny 
koszykarskiej „Pomarań-
czarnia” MUKS Poznań. 
Dodaje też, że trener 
Akademii Judo nie jest 
tylko szkoleniowcem, ale 
też po trochu ojcem, 
przyjacielem i psycholo-
giem dla swoich pod-
opiecznych. – Dobry 
trener musi taki być. Ta-
kie połączenie przynosi 
medale i radość.

Akademia Judo Poznań
n
Radosław Miśkiewicz z zawodniczką Natalią Brzykcy

Profesjonalnie wyszkoleni i wyposażeni 
strażacy ochotnicy, wspierający Państwo-
wą Straż Pożarną, są najlepszym gwa-
rantem bezpieczeństwa na terenie po-
wiatu poznańskiego. Właśnie dlatego 
władze powiatu wspierają jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym tak-
że najmłodszych druhów, członków 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
W marcu młodzi następcy strażaków 
ochotników rywalizowali w powiatowych 
eliminacjach XL Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej – Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych, które odbyły 
w  Gimnazjum im. Rady Europy w  Ko-
strzynie. Zawody odbyły się w trzech ka-
tegoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum, 
szkoły ponadgimnazjalne.
Patronat nad turniejem objął Starosta 
Poznański, który także ufundował na-
grody dla zwycięzców.
Turniej oglądali goście: Burmistrz Gmi-
ny Kostrzyn Szymon Matysek, Komen-
dant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 
w  Poznaniu mł. bryg. Jacek Michalak, 
Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpie-

czeństwa i  Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego Krzysztof Wi-
śniewski oraz wiceprezesi Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP, druhowie 
Bernard Jankowski i Leszek Orlewicz.
Ostatecznie, po pisemnym teście wiedzy 
pożarniczej oraz odpowiedziach na pytania 
komisji konkursowej, wyłoniono zwycięzców. 
Grupa I – szkoły podstawowe: 1. Matylda 
Izyporek (Kostrzyn), 2. Kuba Sołtysiak (Lu-
boń), 3. Filip Gierek (Mosina). Grupa II – 
gimnazja: 1. Wiktoria Piwecka (Swarzędz) 
2. Barbara Kupła (Kórnik), 3. Gustaw Pita 
(Poznań). Grupa III – szkoły ponadgimna-
zjalne: 1. Alicja Glinkowska (Kostrzyn), 2. 
Karol Karpiński (Puszczykowo), 3. Joanna 
Brylewska (Kórnik).

Zbigniew Jankowski
radny powiatu poznańskiego

Trener roku

Młodzi strażacy nagrodzeni
Gratulacje dla Kuby Sołtysiaka

Pamiąt-
kowe 
zdjęcie 
uczestni-
ków 
turnieju 
wiedzy 
pożarni-
czej   fot. 
Ziemowit 
Maląg

n
Z początkiem kwietnia do redakcji i do 
Komisariatu Policji dotarło kilka sygna-
łów o tym, że w Luboniu grasuje pedo�l 
zaczepiający osoby nieletnie. Lubonianie 
informowali, że pojawiał się w różnych 
rejonach  miasta, także w  okolicach 
szkół. Jednak stosowne czynności wyja-
śniające, przeprowadzone przez luboń-
skich policjantów, nie potwierdziły po-
jawienia się w Luboniu zboczeńca.

PAW

Sygnały 
o pedofilu

W marcu Ochotnicza Straż Pożarna 
interweniowała 31 razy w przypadkach 
16 miejscowych zagrożeń i 9 pożarów. 
Odnotowała też 6 fałszywych wezwań. 
Interwencje miały miejsce w  Luboniu 
oraz na terenie gminy Komorniki.

Qn 02.03 – Komorniki (droga na Rosno-
wo) – usunięcie skutków kolizji,
Qn 02.03 – Komorniki DK 5 – wypadek 

samochodowy,
Qn 04.03 – Wiry, ul. Łęczycka – pożar 

drzewa,
Qn 05.03 – Komorniki, ul. Poznańska – 

wypadek samochodowy,
Qn 05.03 – Luboń, ul. Rzeczna – pożar 

trawy,
Qn 06.03 – Łęczyca, ul. Podgórna – pożar 

budynku (alarm fałszywy),
Qn 11.03 – Luboń, ul. Drzymały – ognisko 

pod nadzorem (alarm fałszywy),
Qn 11.03 – Luboń, ul. Dworcowa – uga-

szenie ogniska bez nadzoru,
Qn 12.03 – Luboń, ul. Kilińskiego – pożar 

sadzy w kominie,
Qn 13.03 – Szreniawa, ul. Poznańska – 

pożar samochodu,
Qn 13.03 – Luboń, ul. Niezłomnych – spraw-

dzenie przyczyny drażniącego zapachu 
w budynku mieszkalnym,
Qn 15.03 – Komorniki, ul. Kolumba – 

wypadek samochodowy,

Qn 17.03 – Szreniawa, ul. Kolejowa – spraw-
dzenie przyczyn załączenia się systemu 
przeciwpożarowego (alarm fałszywy),
Qn 18.03 – Luboń, ul. Szkolna – usunięcie 

zwisającej anteny z dachu,
Qn 18.03 – Chomęcice, ul. Księżycowa – 

walący się garaż (alarm fałszywy),
Qn 19.03 – Luboń, ul. Unijna – wypadek 

samochodowy,
Qn 22.03 – Luboń, ul. Niezłomnych – pomoc 

policji w otwarciu drzwi do mieszkania,
Qn 22.03 – Luboń, ul. Tuwima – pożar 

komputera (alarm fałszywy),
Qn 22.03 – Głuchowo, ul. Komornicka – 

pożar budynku gospodarczego,
Qn 23.03 – Komorniki, ul. Morenowa – 

pomoc pogotowiu w zniesieniu chorego 
do karetki pogotowia,
Qn 23.03 – Komorniki, ul. Poznańska – 

wypadek samochodowy,
Qn 24.03 – Luboń, ul. Powstańców Wlkp. 

– mężczyzna pod wpływem alkoholu na 
dachu budynku (alarm fałszywy),
Qn 25.03 – Luboń, ul. Żabikowska – po-

żar śmietnika,
Qn 25.03 – Luboń, ul. Źródlana – pożar 

śmietnika,
Qn 27.03 – Komorniki, ul. Czeremchowa- 

orenowa – pomoc pogotowiu w zniesieniu 
chorego do karetki pogotowia,
Qn 27.03 – Luboń, ulica Fabryczna/So-

bieskiego usunięcie plamy oleju,
Qn 30.03 – Luboń ul. Puszkina-Żabikow-

ska – usunięcie plamy oleju,
Qn 30.03 – Plewiska, ul. Szkolna – pożar 

samochodu,
Qn 30.03 – Luboń, ul. Sobieskiego – po-

moc policji w otwarciu przyczepy kem-
pingowej,
Qn 30.03 – Komorniki, ul. Wiśniowa – 

wypadek samochodowy.
Norbert Kaźmierczak

OSP

najskuteczniejszą prasą 
w 30-tysięcznym  
mieście Luboniu!
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niony mu jako auto zastępcze (straty: 
25 000 zł).
Qn 15.03 – przy ul. Strumykowej zatrzy-

mano mężczyznę kierującego pojazdem 
pod wpływem środków odurzających.
Qn 19.03 – przy ul. Krętej zatrzymano 

mieszkańca Łęczycy kierującego pojaz-
dem, pomimo cofniętych uprawnień.
Qn 19.03 – nieznany sprawca usiłował 

ukraść BMW zaparowane przy CH Fac-
tory na ul. Dębieckiej i  wskutek tego 
uszkodził go (straty: 4 500 zł).
Qn 19.03 – nieznany sprawca uszkodził 

baner reklamowy znajdujący się na pierw-
szym stanowisku myjni samochodowej 
przy ul Puszkina (straty: 2 080 zł).
Qn 20.03 – przy użyciu karty płatniczej 

należącej do mieszkanki ul. Dąbrowskie-
go nieznany sprawca dokonał nieupraw-
nionych transakcji (straty: 321 zł).
Qn 21.03 – nieznany sprawca przez drzwi 

balkonowe włamał się do domu przy ul. 
Okrzei i skradł biżuterię. Technik kry-
minalistyki zabezpieczył stosowne ślady 
(straty:740 zł).
Qn 21.03 –przy użyciu danych karty płat-

niczej należącej do mieszkanki ul. Kon-
waliowej nieznany sprawca dokonał 
nieuprawnionych transakcji (straty: 134 zł).
Qn 23.03 – przy ul. Konarzewskiego za-

trzymano nietrzeźwego kierowcę (0,7 
promila).
Qn 23/24.03 – z klatki schodowej bloku 

przy ul. Konarzewskiego skradziono ro-
wer górski (straty: 2 000 zł).
Qn 24.03 – przy ul. Dębieckiej mieszkan-

ce Poznania skradziono z plecaka telefon 
komórkowy (straty: 400 zł).
Qn 24.03 – na terenie CH Factory przy 

ul. Dębieckiej zatrzymano na gorącym 
uczynku mężczyznę, który w jednym 
ze sklepów próbował ukraść ubrania 
o wartości 870 zł.

Qn 26.03 – przy ul. Parkowej zatrzyma-
no nietrzeźwego kierowcę (2 promile).
Qn 27.03 – nieznany sprawca uszkodził 

pojemniki na odpady selektywne pod-
palając je (straty: 3 800 zł).
Qn 28.03 – policjanci zatrzymali 18-let-

niego mieszkańca Lubonia, który w sta-
nie nietrzeźwym i odurzony niedozwo-
lonymi środkami, uszkodził forda 
i  volkswagena zaparkowane przy ul. 
Piaskowej. Decyzją lekarza pijany wan-
dal został umieszczony na Oddziale 
Toksykologii w  szpitalu im. Raszei 
w Poznaniu.
Qn 30.03 – przy ul Powstańców Wlkp. 

nieznany sprawca ukradł mieszkańco-
wi Lubonia dokumenty znajdujące się 
w kieszeni jego spodni.
Qn 30.03 – nieznany sprawca w nieusta-

lony sposób włamał się na konto ban-
kowe mieszkanki Lubonia i  dokonał 
wypłaty środków (straty: 15  430  zł). 
Transakcje miały miejsce na terenie 
Cypru.
Qn 31.03 – w  Portugalii mieszkance 

Poznania skradziono portfel z  doku-
mentami i  gotówką w  nieustalonej 
kwocie.
Na podstawie danych Policji

Paweł Wolniewicz

Qn 02.03 – w domu jednorodzinnym przy 
ul. Broniewskiego ujawniono nielegalny 
pobór prądu. Podczas czynności wyja-
śniających zatrzymano właściciela nie-
ruchomości.
Qn 02.03 – z niestrzeżonego parkingu przy 

ul. Sikorskiego skradziono land rovera 
(straty: 100 000 zł).
Qn 03.03 – przy ul. Sobieskiego zatrzy-

mano mężczyznę posiada-
jącego narkotyki.
Qn 04.03 – w sklepie zoo-

logicznym w  CH „Pajo” 
przy ul. Żabikowskiej skra-
dziono sygnalizator węd-
karski (straty: 1  100  zł). 
Policjanci ustalili sprawcę 
kradzieży.
Qn 04.03 – nieznany spraw-

ca uszkodził volkswagena 
zaparkowanego przy ul. 
Wschodniej (straty: 1 000 zł).
Qn 05.03 – przy ul. Powstańców Wlkp. 

zatrzymano mężczyznę kierującego po-
jazdem, pomimo cofniętych uprawnień.
Qn 05.03 – nieznany sprawca poprzecinał 

4 opony samochodu marki KIA przy ul. 
Jachtowej (straty: 2 500 zł).
Qn 05.03 – przy ul. Grodzkiej zatrzyma-

no mężczyznę kierującego pojazdem pod 
wpływem niedozwolonych środków 
odurzających.
Qn 05.03 – przy ul. Unijnej zatrzymano 

nietrzeźwego kierowcę (1,4 promila).
Qn 06.03 – nieznany sprawca uszkodził 

ogrodzenie placu zabaw przy ul. Unijnej 
(straty: 1 580 zł).
Qn 06/07.03 – z niestrzeżonego parkingu 

przy ul. Źródlanej skradziono dacię (stra-
ty: 50 000 zł).

Qn 07.03 – na terenie Wielkiej Brytanii 
nieznany sprawca dokonał nieuprawnio-
nych transakcji przy użyciu karty ban-
komatowej należącej do mieszkańca 
Lubonia (straty: 790 zł).
Qn 08.03 – kobieta znana mieszkańcowi 

ul. Kościuszki przywłaszczała sobie róż-
ne kwoty pieniędzy będące własnością 
tego lubonianina. Zabezpieczono zapis 
z  kamery umieszczonej w  mieszkaniu 

(straty: 5 000 zł).
Qn 09.03 – z mieszkania 

w bloku przy ul. Kościusz-
ki skradziono telefon 
komórkowy (straty: 300 zł).
Qn 09.03 – nieznany spraw-

ca włamał się przez drzwi 
balkonowe do domu przy 
ul. Fabrycznej i  skradł 
złotą oraz srebrną biżu-
terię. Technik krymina-
listyki zabezpieczył sto-

sowne ślady (straty: 10 000 zł).
Qn 13.03 – w bloku mieszkalnym przy ul. 

Sikorskiego ujawniono nielegalny pobór 
prądu, podczas czynności wyjaśniających 
zatrzymano najemcę mieszkania.
Qn 14.03 – przy ul. Żabikowskiej poli-

cjanci zatrzymali mężczyznę kierującego 
pojazdem pod wpływem środków odu-
rzających. Jak się okazało podróżujący 
z  nim pasażer był poszukiwany przez 
Komisariat Policji Luboń.
Qn 15.03 – z zaparkowanego na terenie 

posesji przy ul. Bukowej, niezamknięte-
go pojazdu skradziono telefon komór-
kowy (straty: 700 zł).
Qn 15.03 – mieszkaniec Łęczycy zgłosił, 

że mężczyzna zamieszkały w Międzyrze-
czu przywłaszczył sobie pojazd udostęp-

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 marcu skradziono 
w Luboniu 2 samo-

chody. Policja zatrzy-
mała na gorącym 

uczynku lub w bez-
pośrednim pościgu 

17 sprawców

Bezpłatna, czynna 24h infolinia: „Po-
licyjny telefon zaufania i 10 minut” 
– 800 130 334 przyjmuje zgłoszenia: 
o braku reakcji lub przewlekłego ocze-
kiwania na policję w sprawie zgłosze-
nia przestępstwa lub wykroczenia, 
informacje o  sprawcach, gdy zgła-
szający chce zachować anonimowość, 
o  ukrywających  się osób podejrza-
nych, działaniach lub powiązaniach 
przestępczych policjantów.

Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986

Strażnicy miejscy wykonali w marcu 902 różnych 
interwencji. 26 dotyczyło potencjalnego spalania 
nieczystości stałych w piecach do tego nieprzezna-
czonych. W związku z tym prowadziliśmy również 
kontrolę nieruchomości, gdzie, według informa-
cji WSK-GO Urzędu Miasta, brak deklaracji na 
wywóz nieczystości lub występują zaległości 
w opłatach związanych z  ich usuwaniem. Nie-
stety, nieco cieplejsza aura sprawiła, iż w miej-
scach publicznych wzrosła liczba osób spoży-
wających alkohol. W 5 przypadkach, osoby po-
pełniające wykroczenie wobec „Ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi” ukaraliśmy mandatami karnymi w wyso-
kości 100 zł każdy. 94 razy podstawą do naszej in-
terwencji było nieprzestrzeganie „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Luboń”. W  tym miejscu pragnę przypomnieć, że 
Regulamin, choć dopuszcza w  marcu i  kwietniu 
spalanie tzw. suszu ogrodowego, to jednak czynność 
ta nie może stanowić uciążliwości dla osób miesz-
kających w sąsiedztwie. W 112 przypadkach pod-

stawą do podjęcia działań przez strażników było 
naruszenie przepisów ruchu drogowego dotyczących 
postoju i  zatrzymania. Naruszenie art.144 &1 
i art.145 Kodeksu Wykroczeń, które dotyczą nisz-
czenia lub uszkodzenia trawnika lub zieleńca albo 
zanieczyszczenia drogi, stało się podstawą do pod-
jęcia przez strażników 43 interwencji. Pięć inter-
wencji dotyczyło natomiast pojazdów mechanicz-
nych, których stan techniczny sugerował, iż są 
nieużywane, a znajdują się na terenach publicz-
nych i nie posiadają aktualnego ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej. W  ramach współ-
pracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
przeprowadziliśmy wraz z jego pracownikami 25 
kontroli w  miejscach zamieszkania osób korzy-
stających z pomocy tej instytucji. Ponadto doko-
naliśmy 2 konwoje wartości pieniężnych oraz 25 
konwojów dokumentów. 1 marca wystawiliśmy 
poczet sztandarowy podczas obchodów Narodowe-
go Dnia Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się na 
terenie Obozu Karno-Śledczego.

Straż Miejska

Przy okazji styczniowej akcji poznańskich i lubońskich 
funkcjonariuszy związanej z likwidacją dwóch dziu-
pli samochodowych w naszym mieście (czytaj „WL” 
02-2017, str.  16), policja podała krótko statystykę 
kradzieży aut w Poznaniu i w powiecie, wskazując na 
tendencję malejącą. Dowiedzieliśmy się wówczas, że 
w 2000 r. Komenda Miejska Policji w Poznaniu od-
notowała blisko 4 500 tych przestępstw, a w 2016 r. 
było ich mniej niż 1000. W województwie wielko-
polskim odnotowano w  ub. roku 1285 kradzieży 
samochodów. Z  danych policji wynika, że nasze 
województwo zajmuje 3. miejsce w Polsce. Wielko-
polskę wyprzedza jedynie Śląsk z 2476 skradzionymi 
autami i Mazowsze (2720).
Sprawdziliśmy, jak na przestrzeni ostatnich lat zja-
wisko to kształtowało się w Luboniu? Odpowiednio 
w  2000  r. z  terenu naszego miasta skradziono 53 
samochody. W ostatnich 3 latach statystyki wskazu-
ją, że: w 2014 r. łupem złodziei padło 50 pojazdów, 
w 2015 r. – 36 i tyle samo w 2016 r. Do kwietnia br. 
z lubońskich ulic skradziono już 11 aut.

(Z)

Niechlubne 
statystyki
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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)

Z serca

Witam wiosennie i świątecznie. W tym roku Wielkanoc, najstarsze i najważniejsze 
święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przy-
pada w kwietniu. Jest to święto ruchome – nadchodzi zawsze w pierwszą niedzielę 
po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Wielkanoc określana jest mianem Paschy, 
Zmartwychwstania Chrystusowego, lub też Zmartwychwstaniem Pańskim. Przy-
gotowałam łamigłówki związane z tym świętem.
Najpierw jednak rozwiązania rebusów z poprzedniego numeru: marzec, brzezień, 
kazidroga. Mam nadzieję, że nie były bardzo trudne. Niespodziankę za prawidło-
we odpowiedzi wylosował Wojciech Łukowski.
Tym razem rozwiąż krzyżówkę, a  przypomnisz sobie, co spożywamy z  rodziną 
w trakcie wielkanocnego śniadania.

1. Inna nazwa Lanego Poniedziałku to … Dyngus.
2. Święta wielkanocne obchodzimy na pamiątkę … Jezusa Chrystusa.
3. Pora roku, w której obchodzimy Wielkanoc to ...
4. Woda, którą ksiądz skrapia potrawy w Wielką Sobotę, to woda …
5. Ma długie uszy i podobno przynosi słodkości wielkanocne.
6. W  każdy piątek w  czasie Wielkiego Postu w  kościele katolickim odbywa  się 
Droga …
7. Powstają, kiedy kolorowo ozdobimy jajka.
8. Roślina, którą ozdabiamy wielkanocny stół lub koszyczki.
9. Z cukru lub z masła – na świątecznym stole.

Wykreśl z  diagramu w  pionie lub poziomie podane poniżej wyrazy związane 
z  Wielkanocą. Pozostałe litery przeczytane od góry do dołu z  prawej do lewej 
utworzą hasło.
Wyrazy do wykreślenia: rezurekcja, koszyczek, triduum, bazie, rzeżucha, śniadanie, 
oktawa, żonkil, babka, żurek, zając, palma, post, jajo, mazurek, kurczak, sól, pisan-
ka.
Czekam na rozwiązania (dwa hasła) i życzę, aby w ten wielkanocny czas wszystkie 
życzenia okazały się do spełnienia. Wesołych Świąt!

Pani Literka

Łamigłówki pani Literki
ZAGADKI  DLA  DZIECI

Qn Najlepsze życzenia Stanisławowi 
Kostrzewskiemu, z okazji 80. urodzin 
– zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa 
Bożego oraz pogody ducha na każdy dzień 
– składa żona z dziećmi i wnuczętami.
Qn Gratulujemy Rodzicom, Iwonce i Krzy-

siowi Stawińskim, z okazji narodzin Lu-
krecji. Cieszymy się z Wami. Niech rośnie 
zdrowo pod Bożą opieką.
Qn Jurkowi Łukaszewiczowi ślemy ży-

czenia zdrowia, pokoju i pogody ducha.
Qn Wszystko, co jest Twoim marze-

niem, co jest i będzie w przyszłości, 
niech nie mija z cichym westchnieniem, 
lecz  się spełni w  całości. Wszystko, 
co piękne i upragnione niech będzie 
w Twoim życiu spełnione. Kochanej 
Kasi w 45. wiośnie życia – błogosła-
wieństwa Bożego, sto lat w zdrowiu 
życzą córki i rodzice.
Qn Naszej redakcyjnej Koleżance – Pau-

linie Sawickiej – z okazji narodzin có-

reczki, składamy serdeczne gratulacje. 
Rodzicom życzymy radości i pociechy 
z córki, a małej Julitce błogosławieństwa 
Bożego na całe życie.
Qn Robertowi Wrzesińskiemu, z okazji 

imienin, życzymy radości i pokoju ducha, 
dopisującego zdrowia i wielu ciekawych 
materiałów prasowych.
Qn Pani Justynie Jagielskiej – imienino-

we życzenia zdrowia, spokoju, radości 
i udanych rodzinnych wypadów składa 
redakcja „WL”.
Qn Pani Grażynie Leciej – dyrektor Szko-

ły Podstawowej nr 3 – życzymy dobrych 
decyzji w nadchodzącym trudnym okresie 
wdrażania reformy oświatowej i pomyśl-
ności w życiu osobistym.
Qn Najserdeczniejsze życzenia z okazji 80. 

urodzin dla Juliusza Raźniaka – wszyst-
kiego najlepszego, błogosławieństwa Bo-
żego życzy syn Maciej z żoną Marzeną 
i wnukami.

Qn Z okazji jubileuszu 35-lecia ślubu 
– Małgosi i Andrzejowi Szałkom – 
bukiet najwspanialszych życzeń: szczę-
ścia i 100 lat życia, błogosławieństwa 
Bożego, niech dobry Bóg da zdrowie 
i siłę na dalsze lata, a Matka Boża ma 
Was w opiece, życzy koleżanka – Ela 
Stanisławska.
Qn M. C. Tylkom – z okazji rocznicy 

ślubu życzymy dużo radości i miłości 
na kolejne lata życia. Natalia i Oskar.

Qn Z okazji 25-lecia wspólnego życia 
– Iwonie i Piotrowi Antoniewskim 
–serdeczne życzenia radości, miłości 
, opieki Bożej i wszelkiej pomyślności 
składa: Danka.

Na kolację do restauracji „Villa Montana” przy ul. Poniatowskiego 14 wy-
biorą się w tym miesiącu państwo Małgorzata i Andrzej Szałkowie. Życz-
ymy przyjemności. Prosimy o kontakt redakcją.

Z Koszyczkiem
Na jednej  ze  stron marcowego 
(świątecznego) wydania „Wieści 
Lubońskich” tradycyjnie umieścili-
śmy zająca z koszyczkiem. Zabawa 
polegała na odszukaniu go i poda-
niu strony, na której  się znajduje. 
Dzisiaj możemy zdradzić, że zając 
znajdował  się na str.   14. Wśród 
poprawnych odpowiedzi rozloso-
waliśmy bon o  wartości  70  zł . 
Szczęście uśmiechnęło się do Mag-
daleny Kleige z  ul. Niezłomnych. 
Sponsorem konkursu była Szefowa 
firmy „Hanna Style” Hanna Nowak 
bielizna damska męska i dziecięca 
z ul. Puszkina 38A w Luboniu.

Wytęż wzrok
W konkursie prezentowaliśmy obrazki 
świąteczne, które różniły  się pięcioma 
szczegółami. Zającowi z koszykiem na 
plecach brakowało jednego zęba. Na 
jajku, które trzymał, nie było jednej 
gwiazdki. Kurczakowi nie dorysowano 
kokardki. Drugi zając nie miał rzęs, za 
to posiadał ogonek. Wśród nadawców 
poprawnych odpowiedzi rozlosowaliśmy 
paczkę z artykułami drogeryjno-kosme-
tycznymi, ufundowaną przez �rmę „Pa-
tron Plus System” z  ul. Filareckiej 6A 
w Poznaniu. Odbiorcą nagrody jest Bo-
gumił Błażejak w imieniu Marty lat 5 
z ul. Sikorskiego.

Władysław Szczepaniak

Konkursy świąteczne
Rozwiązania

Kolacja we dwoje
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Baw się z nami - IV 2017
imię i 

nazwisko

podpis

Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych

na łamach “Wieści Lubońskich” w przypadku wygranej.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 16 utworzą rozwiązanie, które po wpisaniu 
do kuponu należy do końca kwietnia, na kartce pocztowej, dostarczyć do redakcji 
(ul. Wschodnia 23 a/62, patrz mapka str. 2) lub wrzucić do którejś z niebieskich 
skrzynek „Wieści Lubońskich” na terenie miasta. Wśród osób, które poprawnie 
odgadną hasło wylosujemy odbiorcę nagrody, którą ufundowała �rma: „Malibu” 
z ul. Sikorskiego. Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w poprzednim wydaniu 
„WL” brzmiało: „Od Środy Popielcowej rozpoczyna się Wielki Post”. Nagrody 
w świątecznej zabawie wylosowali: Halina Łukowiak z ul. Poprzecznej oraz Lech 
Pytlak  z ul. Malinowej. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów 
do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Nasza krzyżówkaPoziomo:
 3.  hawajska gitara
 7.  architektura: płyta na gło-

wicy kolumny
 8.  sport: wytyczona trasa wyścigu
 9.  nazwa popularnego polskie-

go aparatu fotogra�cznego
 10.  nimfa morska z mitologii greckiej
 11.  Tomasz poeta
 12.  historyczny stopień woj-

skowy w dawnej Turcji
 14.  władca w Indiach
 16.  do pomiaru masy ciał
 18.  pierwiastek chemicz-

ny o liczbie atomowej 82
 19.  autor utworów epickich
 20.  boisko do gry w tenisa
 22.  ostatnia królowa Egiptu
 27.  żyzna gleba podmokła
 29.  stan zmartwienia (jest Tobie…)
 30.  cukier prosty
 31.  starożytny, rzymski okręt wojenny
 32.  gafa
 33.  wafel

Pionowo:
1.  półkolista wnęka w kościele
2.  ryba z rodziny karpiowatych
3. akt o najwyższej mocy prawnej
4.  ubiór zwierzęcia pociągowego
5.  włókno poliestrowe
6.  drużyna, zespół do wykona-

nia określonego zadania
13.  jednokonny powozik
14.  trudnodostępne miejsce w lesie
15.  lekki, sportowy samolot
17.  prawnik, obrońca sądowy
21.  ischias
23.  latarnia osłonięta kolo-

rowym papierem
24.  ośmiościan foremny
25.  zarozumialec, bezczelny, zuchwały
26.  kradzież, rozbój
27. nieruchoma część ma-

szyny elektrycznej
28.  bankructwo

oprac. Bernard Stachowiak

Zgadnij, co to?
Zabawa polega na odgadywaniu 
ciekawych i  charakterystycznych 
miejsc w Luboniu. Prosimy okre-
ślić, co przedstawia opublikowana 
fotogra�a i gdzie obiekt się znajdu-
je. Odpowiedzi można przesyłać 
(również pocztą elektroniczną), 
dostarczać do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a lok. 62) albo wrzu-
cać do niebieskich skrzynek „Wie-
ści Lubońskich” na terenie miasta. 
Kartki z  dopiskiem: „Zgadnij, co 
to” muszą być podpisane imieniem 
i nazwiskiem uczestnika konkursu. 
Wśród tych, którzy nadeślą po-
prawne odpowiedzi, rozlosujemy 
upominki. Prosimy też o nadsyłanie 
swoich propozycji (fotogra�i).
Opublikowane w ubiegłym miesią-
cu zdjęcie przedstawiało fragment 
budynku podstacji pogotowia 
ratunkowego przy ul. Pułaskiego. 
Spośród poprawnych odpowiedzi 
wylosowaliśmy tę, którą nadesłała 
Bernadeta Pancer z ul. Źródlanej. 
Po odbiór niespodzianki zaprasza-
my do redakcji (ul. Wschodnia 
23 a/62) w godzinach dyżurów.

(red)

n
Budynek podstacji pogotowia ratunkowego w Luboniu przy ul. Pułaskiego    
fot. Władysław Szczepaniak

n
Przeżyliśmy święta Zmartwychwstania Chry-
stusa. Zgadnij, gdzie znajduje się ten krzyż 
i na czym został zamocowany?
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Spis zapowiedzi imprez, spotkań, posiedzeń władz miasta, akcji, turniejów itp., 
zebranych w jednym miejscu. Apelujemy do organizacji i czytelników o prze-
kazywanie nam tych informacji.

Co, gdzie, kiedy
6 maja 2017  r. w  hali Lubońskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Koł-
łątaja 2 odbędą się Mistrzostwa Okręgu 
Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa 
Tanecznego oraz Ogólnopolski Turniej 
Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmi-
strza Lubonia.

W walce o  tytuł mistrza, wicemistrza 
oraz II  wicemistrza okręgu wielkopol-
skiego wezmą udział najlepsze pary ta-
neczne z Polski.
Galę taneczną poprowadzi gwiazda pro-
gramu telewizyjnego „Taniec z gwiazda-
mi” Iwona Pawlović.

Mateusz Mocek

Mistrzostwa tańca 
w Luboniu

Zapraszamy serdecznie 27 kwietnia o godz. 18 do udziału w XV Lubońskim Dyk-
tandzie „Złote Pióra 2017”, które tradycyjnie odbędzie się w Gimnazjum nr 2 im. 
Jana Pawła II. Organizujemy je we współpracy z Zakładem Frazeologii i Kultury 
Języka Polskiego UAM.
Uczestnicy:
a) kategoria Junior – Szkoła Podstawowa: drużyny 4-osobowe,
b) kategoria Junior – gimnazjaliści: drużyny 4-osobowe,
c) kategoria Senior – zespoły 4-osobowe (z wyjątkiem absolwentów �lologii polskiej)
Zgłoszenia przyjmowano do 14 kwietnia pod numerem telefonu 61 893 23 16 lub 
e-mailem sekretariat@g2.lubon.pl

Gimnazjum nr 2

Lubońskie Dyktando

W związku z rozwojem urbanistycznej 
zabudowy miejskiej i  osiedli mieszka-
niowych w  ostatnich latach na terenie 
województwa wielkopolskiego coraz 
częstszym jest brak oznaczenia posesji 
przez właścicieli budynków, admini-
stratorów, dozorców lub użytkowników 
nieruchomości, wbrew obowiązkowi 
umieszczenia w  widocznym miejscu 
na ścianie frontowej budynku tablicz-
ki z numerem porządkowym. Obowią-
zek taki wynika wprost z przepisu art. 
47b ustawy z  17 maja 1989  r. Prawa 
geodezyjnego i kartograficznego. Istot-
nym jest, że uchylenie się od jego reali-
zacji, ale także realizowanie go w  nie-
właściwy sposób – poprzez brak utrzy-
mania takiej tabliczki w należytym stanie 
– jest wykroczeniem, które zgodnie 
z przepisem art. 64 Kodeksu Wykroczeń 
zagrożone jest karą grzywny do 250 zł 
lub karą nagany.

Niezwykle istotnym jest uświadomienie 
społeczeństwa, że właściwa realizacja 
wskazanego obowiązku wpływa niewąt-
pliwie na poprawę bezpieczeństwa spo-
łeczności lokalnej. Właściciele posesji, 
administratorzy, dozorcy czy użytkow-
nicy nieruchomości niedopełniający 
obowiązku wynikającego z art. 47b Usta-
wy Prawo geodezyjne i kartogra�czne, 
nie są bowiem w pełni świadomi konse-
kwencji, że brak właściwego oznaczenia 
nieruchomości powoduje znaczne utrud-
nienia w codziennej pracy służb odpo-
wiedzialnych za bezpieczeństwo i porzą-
dek. Często bowiem zdarza się, że ra-
townicy medyczni, strażacy bądź poli-
cjanci, poszukując adresu wezwania 
(interwencji), tracą bezcenne sekundy 
(minuty), które mogą uratować ludzkie 
życie.

sierż. Kinga Koluszenko
Zespół Pro�laktyki Społecznej i Wykroczeń 

Komisariatu Policji w Luboniu

Ważny numerek!

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) – Ośrodek 
Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn czwartki, godz. 16-18 – „Eduland”, 

zajęcia przygotowujące do testów gimna-
zjalnych i maturalnych (matematyka, �zy-
ka, chemia, biologia, j. polski) – Ośrodek 
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 Wielkopolsce 
1939 r.” – Muzeum Martyrologiczne w Ża-
bikowie, ul. Niezłomnych
Qn 18 kwietnia, godz. 17 – wernisaż Brac-

twa Kurkowego – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 19 kwietnia, godz. 10 – spotkanie au-

torskie z  Joanną Krzyżanek – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 20 kwietnia, godz.  10 – zajęcia dla 

przedszkolaków. Pasowanie na czytelnika 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 20 kwietnia, godz. 10.10 – przedstawie-

nie dla dzieci pt. „Ciachuciachańce”(Filhar-
monia Pomysłów) – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97 – wstęp 2 zł/os (grupy zor-
ganizowane po wcześniejszym zgłoszeniu)
Qn 20 kwietnia, godz. 17 – debata na temat 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2
Qn 20 kwietnia, godz. 17 – warsztaty fo-

togra�czne – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42 – wstęp wolny
Qn 21 kwietnia, godz. 10 – koncert edu-

kacyjny dla dzieci i młodzieży „Muzyczne 
podróże Guliwera” – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97
Qn 21 kwietnia, godz. 10 – lekcje biblio-

teczne dla szkół – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 21 kwietnia, godz. 17 – otwarte posiedze-

nie Komisji Rewizyjnej, temat: Sprawozdanie 
z wykonania budżetu za 2016 r. – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2, pok. 201
Qn 22 kwietnia, godz. 10 – XIV Turniej 

o Puchar Burmistrz Miasta Luboń w Bo-
ules – bulodrom, ul. Dojazdowa – obo-
wiązują zapisy
Qn 22 kwietnia, godz. 12 – Luboński KS 

– Kotwica Kórnik – stadion, ul. Rzeczna
Qn 22 kwietnia, godz. 12 – Mały nauko-

wiec – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp 5 zł
Qn 22 kwietnia – wycieczka Szlakiem Ar-

chitektury Przemysłowej – informacje: 
Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97, tel. 
61 813 00 72
Qn 24 kwietnia, godz. 17 – otwarte posie-

dzenie Komisji Komunalnej RML, temat: 
Studium uwarunkowań i  kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta 
Luboń; opiniowanie uchwał RM – Urząd 
Miasta, pl. E. Bojanowskiego  2, sala se-
syjna (nr 208)
Qn 24 kwietnia, godz. 17 – Kino Kamera – 

projekcje nowości �lmowych w kameralnej 

atmosferze – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 24 kwietnia, godz. 17.30 – Klub Szacho-

wy – prowadzi Janusz Woda – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 25 kwietnia, godz. 17 – otwarte posie-

dzenie Komisji Organizacyjno-Prawnej 
połączonej z  Komisją Ochrony Środo-
wiska, temat: Kwestie formalno-prawne 
utrzymania porządku i czystości w mieście 
oraz opiniowanie projektów uchwał na 
kwietniową sesję RML – Urząd Miasta, pl. 
E. Bojanowskiego 2, sala sesyjna (nr 208)
Qn 25 kwietnia, godz.  17 – Spotkanie 

z lekarzami – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42
Qn 25 kwietnia, godz. 17 – Lokalny Klub 

Kodowania – warsztaty programowania 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska  42 
– wstęp wolny
Qn 25 kwietnia, godz.  19 – „Vermeer” 

w Luboniu – otwarcie wystawy uczestników 
zajęć plastycznych dla młodzieży i doro-
słych – Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 26 kwietnia, godz. 17 – Teatrzyk dla 

dzieci „Krak-Art” – „Jaś i  drzewo faso-
lowe” – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp 5 zł
Qn 26 kwietnia, godz. 17 – otwarte posie-

dzenie Rady Miasta Luboń – Urząd Miasta, 
pl. E. Bojanowskiego 2, sala sesyjna (nr 208)
Qn 27 kwietnia , godz. 17 – warsztaty fo-

togra�czne – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42 – wstęp wolny
Qn 29 kwietnia, godz. 11 – Pogrom Lu-

boń – Orły Plewiska – stadion, ul. Rzeczna
Qn 3 maja, godz. 12 – Luboński KS – Nielba 

Wągrowiec – stadion, ul. Rzeczna
Qn 4 maja, godz. 17 – warsztaty fotogra-

�czne – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp wolny
Qn 6 maja, godz. 12 – Sobotni teatrzyk dla 

dzieci – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp 5 zł
Qn 6 maja, godz. 17 – Stella Luboń – Po-

lonia II Środa – boisko, ul. Szkolna
Qn 6 maja – Święto Niezapominajki – Ośro-

dek Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 7 maja, godz. 11 – Pogrom Luboń – 

Okoń Sapowice – stadion, ul. Rzeczna
Qn 8 maja, godz. 17 – Kino Kamera – pro-

jekcje nowości �lmowych w  kameralnej 
atmosferze – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 8 maja, godz. 17.30 – Klub Szacho-

wy – prowadzi Janusz Woda – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 9 maja, godz. 14 – spotkanie w Klu-

bie Ludzi Niewidomych i  Słabowidzą-
cych „Promyk” – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42
Qn 9 maja, godz. 17 – wykład dr Doroty 

Molińskiej „Wokół architektury” – Bibliote-
ka Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 10 maja, godz. 17-18.30 – comiesięcz-

ny dyżur pedagogiczny z Anną Kurelską 
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Luboniu – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42
Qn 11 maja – Finał Konkursu Pięknego 

Czytania – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42 – godz. 9 kl. III, godz. 11 kl. II, 
godz. 13 kl. I
Qn 11 maja, godz. 17 – warsztaty fotogra-

�czne – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp wolny

Qn 12 maja, godz. 12 – „Cały Luboń czyta 
dzieciom” – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42
Qn 13 maja, godz. 12 – Sobotni koncert 

dla dzieci – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 15 maja, godz. 16-18 – dyżury radnych 

dla mieszkańców: Andrzej Okupniak – 
Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Michał Szwacki – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42; Paweł Wolniewicz – 
Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; 
Hieronim Gawelski – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97
Qn 15 maja, godz.  17 – Kino Kamera – 

projekcje nowości �lmowych w kameral-
nej atmosferze – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 17 maja, godz. 18 – Salon poetycko-

-muzyczny Biblioteki Miejskiej – Kalina 

Izabela Zioła – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 18 maja, godz. 10.10 – przedstawienie 

dla dzieci pt. „Dłubcoki” (Filharmonia Po-
mysłów) – Ośrodek Kultury, ul. Sobieskie-
go 97 – wstęp 2 zł/os (grupy zorganizowane 
po wcześniejszym zgłoszeniu)
Qn 20 maja – wycieczka do Miśni – in-

formacje szkoła językowa „German”, tel. 
601 169 908
Qn 5 czerwca, godz. 16-18  – dyżu-

ry radnych dla mieszkańców: Paweł 
Andrzejczak – Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego 2; Patryk Bartkowiak 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska  42; Katarzyna Ekwińska – Gim-
nazjum nr  1, ul. Armii Poznań  27; 
Dorota Franek – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97

oprac. HS
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Zgony

Śluby

11.03.2017 r.
Qn Ewa Hirsch ur. 1957 r.

21.03.2017 r.
Qn Krzysztof Słabolepszy ur. 1955 r.

25.03.2017 r.
Qn Ewa Szała ur. 1963 r.

29.03.2017 r.
Qn Krystyna Newelska ur. 1928 r.

30.03.2017 r.
Qn Jerzy Gabryś ur. 1951 r.

Jagoda Wawrzyniak
zastępca kierownika USC Luboń

01.03.2017 r.
Qn Pelagia Jakubowska ur. 1923 r.

02.03.2017 r.
Qn Gertruda Krupska ur. 1932 r.

04.03.2017 r.
Qn Stanisława Wiśniewska ur. 1926 r.

10.03.2017 r.
Qn Urszula Kulińska ur. 1924 r.

Serdeczne podziękowania Księdzu Proboszczowi Pawłowi Dąbrowskiemu 
za uroczyste prowadzenie ceremonii pogrzebowej oraz Rodzinie,  
Sąsiadom, Przyjaciołom, Znajomym – za uczestnictwo w ostat-

nim pożegnaniu i złożone kwiaty, wieńce, o�arowane Msze Św. za

śp. Kazimierza Małeckiego

składa żona z synem i rodzina

W marcu zawarto 5 związków małżeń-
skich. Żadna z par nie wyraziła zgody 
na publikację danych.

W przypadku schwytania zabłąkanego psa, 
w  większości przypadków, służby mają 
problem ze zidenty�kowaniem właścicie-
la. W związku z tym znalezione na terenie 
Lubonia czworonogi tra�ają do schroniska, 
często bez szans na powrót
Mieszkańcy naszego miasta mogą sko-
rzystać z akcji bezpłatnego zaczipowania 
psa wraz z  wpisaniem szczegółowych 
danych do Międzynarodowej Bazy SA-
FE-ANIMAL. W ten sposób dużo łatwiej 
można odnaleźć swojego czworonożne-
go przyjaciela, gdy zaginie, ucieknie lub 
zostanie skradziony. W tym roku usługa 
jest realizowana w Prywatnej Praktyce 
Weterynaryjnej z siedzibą przy ul. Siostry 
Faustyny  1 od poniedziałku do piątku 
w godz. 16.30 – 20. Psa może zarejestro-
wać (zaczipować) wyłącznie pełnoletni 
właściciel posiadający przy sobie doku-
ment tożsamości, a także aktualne świa-
dectwo szczepienia psa przeciw wście-
kliźnie lub książeczkę zdrowia zwierzę-
cia z odpowiednią adnotacją. W przy-
padku wcześniejszego zaczipowania 
czworonoga, także w innym mieście, nie 
trzeba tego robić ponownie. Należy je-
dynie zarejestrować go, składając odpo-
wiedni wniosek do Urzędu Miasta Lu-
boń, który jest do pobrania na stronie 
internetowej w  zakładce Mieszkaniec/
Opieka nad zwierzętami/Czipowanie 
psów. Ponadto właściciel psa ma obo-
wiązek wyrejestrować go z Międzynaro-
dowej Bazy Danych w  przypadku np. 

śmierci lub odsprzedaży. Zainteresowa-
ni mogą zasięgnąć bliższych informacji 
w Wydziale Spraw Komunalnych magi-
stratu pod nr tel.: 61 813 00 11 wew. 40.

PAW

Bezpłatne czipowanie

n
fot. Paweł Wolniewicz

25 marca 2017 r. zmarła
moja żona

śp. Ewa Szała
29 marca, zgodnie z jej życzeniem, pochowaliśmy ją  

na cmentarzu w Wirach. Msza św. pogrzebowa odbyła się  
w kościele para�alnym pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lasku.

W smutku pogrążony mąż

W sobotę, 25 marca 2017 r., na skutek kilku poważnych chorób zmarła

śp. Ewa Szała
(1963 – 2017)

Bohaterka artykułów, ukazujących trudne losy małżeństwa niepełnospraw-
nych, od kilkunastu lat publikowanych na łamach „Wieści Lubońskich”.

Pomimo swoich ułomności i niezrozumienia przez otoczenie,  
domagała się sprawiedliwego traktowania  

osób niepełnosprawnych i broniła ich godności.

3 Maja w Luboniu
Burmistrz Miasta zaprasza na obchody Konstytucji 3 Maja

Qn 12.30 – Msza św. za Ojczyznę – kościół pw. św. Barbary

Qn 13.30 – uroczystości miejskie z  udziałem Lubońskiego Bractwa 
Kurkowego, Związku Strzeleckiego „Strzelec” i Orkiestry Dętej – plac 
Edmunda Bojanowskiego

Po uroczystości Lubońskie Bractwo Kurkowe zaprasza na turniej strze-
lecki – strzelnica w Ludwikowie k. Mosiny
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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

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-094 IV-VI)
Qn Korepetycje – matematyka, �zyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(h-094 IV-VI)
Qn Chemia, �zyka, matematyka – korepetycje, 

gimnazjum; tel. 785 602 439   (h-094 IV-VI)
Qn Angielski, niemiecki – korepetycje z dojaz-

dem do ucznia; tel. 723 517 463   (h-094 IV-VI)
Qn Korepetycje – matematyka wszystkie pozio-

my zaawansowania – absolwent PP – z dojaz-
dem do ucznia; tel. 724 215 530   (r-027 II-V)

Praca
Qn Murarz, cieśle, zbrojarz podejmie pracę; tel. 

602 380 172 (r-III-V)
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)
Qn Przyjmę fryzjerkę na 1/2 etatu, praca 2-zmia-

nowa, Luboń, tel. 61 813 06 34   (h-IV)
Qn Pulire Sp. z o.o. poszukuje osób do pracy przy 

sprzątaniu w salonie samochodowym. Praca 
od poniedziałku do piątku. Więcej informacji: 
885 758 102   (h-IV)
Qn Szukam pracownika do sprzątania obiektu 

na terenie Lubonia i Komornik; tel. 601 081 554   
(h-IV)
Qn Zatrudnię krawcową z Ukrainy do warsztatu 

krawieckiego Luboń, ul. Wschodnia 2 a; tel. 
601 634 134   (h-IV)
Qn Stolarnia zatrudni rencistę emeryta na ½ 

etatu 502 390 846   (h-IV)
Qn Poszukuję pracownika do biura w hurtow-

ni opakowań i  chemii przemysłowej w  peł-
nym wymiarze godzin lub do uzgodnie-

nia; oferty CV proszę o przesłanie na maila  
biuro@klimex.com.pl
Qn Uczciwa, sumienna, staranna pani posprząta 

mieszkanie, umyje okna – Luboń i okolice, tel. 
695 746 028   (h-IV)

Usługi
Qn Karcher: tel. 664 222 905   (r-039 II-VII)
Qn Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
Qn Karcher – czyszczenie: dywanów, wy-

kładzin, tapicerek meblowych i samocho-
dowych. Czyszczenie, konserwacja skór 
– auto – dom. Polerowanie, zabezpiecze-
nie lakieru. Wystawiam faktury VAT. Tel. 
600 217 065   (h-097-IV)
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-087 IV,V)
Qn Ślusarstwo – konstrukcje stalowe, wiaty, 

bramy, płoty, schody; tel. 691 307 513   (r-
079 IV-IX)

Nieruchomości
Qn Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam działkę 

budowlaną, uzbrojoną 700 m2 przy jeziorze, 
tel. 600 322 991   (h- 092-IV-VI)
Qn Do wynajęcia pomieszczenie 30 m2. Ostatnio 

pizzeria, poprzednio gabinet stomatologiczny; 
tel. 61 810 35 74   (r-098-IV)
Qn Oddam w najem mieszkanie 39 m2, Luboń, 

ul. Kościuszki, parter, z balkonem i ogródkiem. 
Czynsz: 130 zł/mies., ogrzewanie własne; tel. 
509 202 108   (h-104-IV)

Inne
Qn Kupię auta do 10 tys. zł, umowa i gotówka 

do ręki; tel. 798 827 337   (h-096 IV-VI)

Ogłoszenia drobne Kwietniowe blefy
„Gwiazdy w Luboniu” i „Abubi-Lara w Luboniu” na stronach 44 i 59 
w ubiegłym miesiącu

Artykuły, które ukazały się w wydaniu poprzedzającym 1 kwietnia, trady-
cyjnie były żartem primaaprilisowym. Może w przyszłości zobaczymy u nas 
takie gwiazdy, jak Teresa Werner czy Bernadeta Kowalska w duecie z Ma-
riuszem Kalagą. Z pewnością lubońskim klubom sportowym przydałaby się 
też opisana Abubi z kasą! Wszystkim czytelnikom dziękujemy za wyrozu-
miałość i życzymy dobrego humoru.

Władysław Szczepaniak

Niepubliczny Specjalistyczny

Zespół Opieki Zdrowotnej “ART-MED”
Luboń, ul. Ks. Streicha 27, tel. 618 139 923, fax 618 139 257

umowa z NFZ

Chirurg                       Laryngolog                        Neurolog
                                                                    

Poradnie czynne od poniedziałku do piątku: 8.00-20.00
Rejestracja w godzinach działalności przychodni!
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BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO
KOMPLEKSOWA NAPRAWA

POJAZDÓW POWYPADKOWYCH

ZAPRASZAMY: pn.-pt. godz. 8-16 sob. 8-14
 tel/fax (61) 813 90 51, kom. 501 462 965, www.alpida.net

ALOJZY KWAPISZEWSKI 62-030 LUBOŃ, UL. 1 MAJA 22

ROK ZAŁ.1976 

Sieć 
Naprawcza

i inne ubezpieczalnie

SIEĆ NAPRAWCZA PZU
współpraca ze wszystkimi ubezpieczelniami
naprawa aut wszystkich typów
rozlizczenia gotówkowe i bezgotówkowe
auto zastępcze na czas naprawy
pomoc drogowa
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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

LODÓWKI
ZAMRAŻARKI

61-8755-555    601-586-312
NAJTANIEJ U KLIENTA

EXPRESOWO
LUBOŃ - WSCHODNIA

(F6167)

Michał Kropiński
11 listopada 7
62-030 Luboń

tel. 61 810 41 95
kom. 502 601 016

e-mail: kropekmk@interia.pl
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- auto alarmy
- immobilizery
- centralne zamki
- czujniki cofania
- elektryczne szyby
- zabezpieczenia indywidualne

- auto monitoring
- haki holownicze
- car audio
- CB radio
- auto elektryka
- rozruszniki
- alternatory

KROPEKKROPEK
AUTO ALARMY AUTO ELEKTRYKA

MONTAŻ-SERWIS
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
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TEL. 664 222 905
DOJAZD GRATIS

DO
KŁADNIE I TANIO

CZYSZCZENIE DYWANÓW,
WYKŁADZIN, TAPICEREK

MEBLOWYCH,
SAMOCHODOWYCH

i SKÓRZANYCH

KARCHER
z LUBONIA

PRZEWÓZ OSÓB
TEL. 575 100 991 

e-mail: biuro@wirbus.pl

www.wirbus.pl
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